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СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

УДК 339.9 Я. І. Глущенко

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Анотація. В статті розглянуті основні тенденції динаміки та структура експорту та імпорту тран-
спортних послуг України за 2010-2015 рр. Встановлено, що імпорт транспортних послуг перевищує їх екс-
порт, в структурі експорту переважають послуги трубопровідного транспорту, в структурі імпорту – по-
вітряного.   

Ключові слова: транспортні послуги, експорт, імпорт, питома вага, динаміка. 
Summary. The basic trends and structure of exports and imports of transport services of Ukraine in 2010-2015 

considers in the article. Import of transport services more than their export, pipeline transport services is dominated in 
the export structure, air transport services - in the import structure.

Key words: transport services, export, import, relative share, trend.

Постановка проблеми. Для економіки 
України в останні роки одним із основних завдань 
стає розширення міжнародних економічних 
відносин, диверсифікація експорту та імпорту 
товарів (робіт, послуг). Враховуючи, що 
інтенсивність зовнішньоторговельних операцій 
не в останню чергу залежить від транспортного 
забезпечення, оцінка стану та динаміки експорту 
та імпорту транспортних послуг України набуває 
особливого значення.   

Аналіз останніх досліджень. Все більше 
науковців та практиків приділяють увагу 
дослідженню проблем та перспектив транс-
портних послуг України. В роботах вітчизняних 
науковців Двуліт З., Семенюк А. [1], Дорофєєвої 
К. [2], Козіної Г. [4], Корнійко Я. [5], Котлубай 
М. [6], Пікулик О.[7], Пушкар Т., Жовтяк Г.[8], 
Чорноус О. [9] та інших досліджуються важливі 
теоретичні й практичні аспекти функціонування 
та розвитку транспортної сфери. Але врахо-
вуючи високий динамізм зазначеної галузі 
економіки, доволі радикальні трансформації 
зовнішньоекономічного вектору розвитку нашої 
країни, тенденції, що склалися останнім часом в 
експорті та імпорті транспортних послуг України 
потребують, додаткового вивчення. 

Метою дослідження є оцінювання динаміки 
й структури експорту та імпорту транспортних 

Бібліографія ДСТУ: 
Глущенко Я.І. Особливості експорту та імпорту транспортних послуг України / Я.І. Глущенко // Ві-

сник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. – №4 (36). – С. 9-12
References (АРА): 
Glushchenko, Ya.(2016). Osoblyvosti eksportu ta importu transportnykh posluh Ukrainy [Features export 

and import of transport services is Ukraine]. Visnyk Berdians’koho universytetu menedzhmentu i biznesu, 4(36), 
9-12 (in Ukr.)

©  Я. І. Глущенко, 2016

послуг України з урахуванням змін в сфері між-
народної економічної діяльності. 

Викладення матеріалів дослідження. Тран-
спортна галузь є однією з найпотужніших у світі. 
Для будь якої країни це одна з основних галузей, 
розвиток якої суттєво впливає на всю економіку 
загалом. У вирішенні проблем розширення між-
народної економічної діяльності України тран-
спортним послугам належить одна з вирішальних 
ролей. Розглянемо основні тенденції експорту й 
імпорту транспортних послуг, що склалися про-
тягом 2010-2015рр. у Україні.     

Оцінка динаміки експорту транспортних 
послуг України за період 2010-2015рр. показує, 
що зростання обсягу спостерігалось: найбільше 
у 2011р. – темп приросту в порівнянні з 2010р. 
склав 15,5%, у 2012р. – 8,9%, у 2013р. – 6,0%. По-
чинаючи з 2014р. обсяги експорту транспортних 
послуг зменшувались,  в 2014р. падіння склало 
22,1%, у 2015р. – 32,8% (табл.1). Якщо подивити-
ся на динаміку експорту окремих видів транспор-
ту, то треба відзначити, що найбільше падіння в 
2014 і 2015рр. в порівнянні з 2010р. спостеріга-
ється по залізничному транспорту – темп зміни 
73,95% (2014р.) і 50,5% (2015р.), й трубопровід-
ному – 65,8% (2014р.) і 67,2% (2015р.). Одним з 
основних факторів такого суттєвого зниження 
обсягів експорту зазначених видів транспортних 
послуг стали складні економічні відносини з РФ.  
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Таблиця 1
Динаміка та структура експорту транспортних послуг України за 2010-2015рр. 

(розраховано на підставі даних Державної служби статистики України [3])
Вид послуг 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р.

Транспортні послуги (тис.
дол.США)

7835176,2 9051096,3 8531843,0 8305848,5 6101923,5 5263155,3

Темп зміни (базисний) обсягу 
експорту транспортних по-

слуг,%

- 115,5 108,9 106,0 77,9 67,2

послуги морського тран-
спорту (тис.дол.США)

1234311,6 1211735,0 1241240,3 1123732,6 850878,8 735935,8

питома вага, % 15,8 13,4 14,5 13,5 13,9 14,0

послуги річкового транспор-
ту (тис.дол.США)

72735,7 82952,1 63091,2 42299,6 46342,3 44494,8

питома вага, % 0,9 0,9 0,7 0,5 0,8 0,8

послуги повітряного тран-
спорту (тис.дол.США)

1181929,8 1501094,1 1510704,9 1333178,2 1071262,5 853618,5

питома вага, % 15,1 16,6 17,7 16,1 17,6 16,2

послуги залізничного тран-
спорту (тис.дол.США)

1487123,1 1776751,6 1586646,9 1613856,3 1098830,7 751254,1

питома вага, % 19,0 19,6 18,6 19,4 18,0 14,3

послуги автомобільного 
транспорту (тис.дол.США)

254043,4 396997,5 452364,2 478396,4 459623,7 249071,0

питома вага, % 3,2 4,4 5,3 5,8 7,5 4,7

послуги трубопровідного 
транспорту (тис.дол.США)

3357722,5 3755012,3 3248222,6 3335629,6 2207902,0 2258041,9

питома вага, % 42,9 41,5 38,1 40,2 36,2 42,9

передача електроенергії (тис.
дол.США)

181,0 754,3 3177,4 382,4 3288,5 5387,1

питома вага, % 0,002 0,008 0,04 0,005 0,05 0,1

інші допоміжні та додаткові 
транспортні послуги (тис.

дол.США)

221384,0 298050,3 396577,3 333723,9 330069,7 341649,9

питома вага, % 2,8 3,3 4,7 4,0 5,4 6,5

послуги поштової та 
кур’єрської служби (тис.дол.

США)

25745,3 27748,9 29818,1 44649,5 33725,3 23702,4

питома вага, % 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,5

Найбільша питома вага в структурі експорту 
транспортних послуг за досліджуваний період на-
лежить трубопровідному транспорту й коливаєть-
ся від 36,2% (2014р.) до 42,9% (2010 і 2015рр.). Дру-
ге місце за питомою вагою в структурі експорту 
посідають послуги залізничного транспорту. Про-
тягом 2010-2015рр. питома вага зазначеного виду 
транспорту постійно знижується: якщо у 2010р. 
він займав 19,0% в експорті всіх транспортних 
послуг, то в 2015р. – вже 14,3%. Третє й четверте 
місце в структурі експорту транспортних послуг 
займають повітряний та морський транспорт. 

Щодо динаміки імпорту транспортних по-
слуг, то на відміну від експорту, протягом дослі-
джуваного періоду тільки у 2015р. в порівнянні 
з 2010р. спостерігається зменшення обсягів (на 
2,2%). З 2011р. по 2014рр. в порівнянні з 2010р. 
імпорт транспортних послуг характеризувався 
стійким зростанням перевищення обсягів 135,1% 
(2011р.), 46,5% (2012р.), 45,6% (2013р.), 16,8% 
(2014р.). Якщо порівнювати темпи зміни обсягів 
експорту та імпорту транспортних послуг Украї-
ни, то потрібно відзначити перевищення темпів 
зростання імпорту над експортом (табл.2).  
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Оцінка динаміки окремих видів послуг до-
зволяє дійти висновку про суттєве збільшення 
в останні два роки в порівнянні з 2010р. темпів 
імпорту послуг трубопровідного транспорту у 
2014р. – 8758,8% 2015р. – 16343,0%. Основною 
причиною такого зростання є закупівля Україною 

природного газу в країнах ЄС. Щодо зменшення 
обсягів імпорту, то найбільше падіння спосте-
рігається по послугам залізничного транспорту 
– 61,9%, як і з експортом головною причиною є 
ускладнення економічних відносин з РФ.  

Таблиця 2
Динаміка та структура імпорту транспортних послуг України за 2010-2015рр.

(розраховано на підставі даних Державної служби статистики України [3])

Вид послуг 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р.

Транспортні послуги (тис.дол.
США)

1178914,9 1592324,7 1727384,9 1716437,5 1376552,3 1153393,5

Темп зміни (базисний) обсягу 
імпорту транспортних послуг,%

- 135,1 146,5 145,6 116,8 97,8

послуги морського транспорту 
(тис.дол.США)

143070,3 147516,8 202830,1 195795,1 243651,7 191729,0

питома вага, % 12,1 9,3 11,7 11,4 17,7 16,6

послуги річкового транспорту 
(тис.дол.США)

1214,8 1009,6 372,6 360,8 1087,6 600,8

питома вага, % 0,1 0,6 0,02 0,02 0,08 0,05

послуги повітряного транспор-
ту (тис.дол.США)

447611,9 686126,2 641287,7 643550,4 431037,6 466937,6

питома вага, % 38,0 43,1 37,1 37,5 31,3 40,5

послуги залізничного тран-
спорту (тис.дол.США)

463495,6 599759,9 643002,6 626973,1 431305,2 287002,5

питома вага, % 39,3 37,7 37,2 36,5 31,3 24,9

послуги автомобільного тран-
спорту (тис.дол.США)

108526,9 141561,0 194594,4 197221,1 189804,7 91845,4

питома вага, % 9,2 8,9 11,3 11,5 13,8 8,0

послуги трубопровідного тран-
спорту (тис.дол.США)

600,4 542,2 877,5 3512,2 52588,0 98123,3

питома вага, % 0,05 0,03 0,05 0,2 3,8 8,5

передача електроенергії (тис.
дол.США)

– – 23053,5 16,6 – 31,2

питома вага, % - - 1,3 - - -

інші допоміжні та додаткові 
транспортні послуги (тис.дол.
США)

10180,2 12228,5 17986,0 33714,4 15717,7 11332,6

питома вага, % 0,9 0,8 1,0 2,0 1,1 1,0

послуги поштової та кур’єрської 
служби (тис.дол.США)

4214,8 3580,6 3380,6 15293,9 11359,7 5791,2

питома вага, % 0,4 0,2 0,2 0,9 0,8 0,5

Аналіз структури імпорту транспортних по-
слуг показує, що найбільше Україна імпортує 
послуги повітряного транспорту. Питома вага ім-
порту зазначеного виду транспорту коливається 
від 31,3% (2014р.) до 43,1% (2011р.). Друге місце 
в структурі імпорту займає залізничний тран-
спорт. Найбільша питома вага за період 2010-
2015рр. спостерігалась у 2010р. – 39,3%, най-
менша – 24,9% у 2015р. Імпорт послуг морського 

транспорту коливається в межах 9,3% (2011р.) до 
17,7% 92-14р.), автомобільного від – 8,0% (2015р.) 
до 13,8% (2014р.). 

Висновки. Проведений аналіз дозволив ді-
йти висновку, що за період 2010-2015рр. імпорт 
транспортних послуг України перевищує їх екс-
порт, в структурі експорту переважають послуги 
трубопровідного транспорту, в структурі імпорту 
– повітряного. Найбільші темпи зниження екс-
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порту в останні роки спостерігались по послугам 
трубопровідного і залізничного транспорту. Щодо 
імпорту, то навпаки, темпи зміни послуг тру-
бопровідного транспорту суттєво збільшилися. 
Основними причинами подібних змін є переорі-
єнтація й диференціація закупівель природного 
газу та ринків збуту вітчизняної продукції.  
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УДК 339.92 А.В. Ключник

К. І. Полівода

РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розглянуто роль міжнародного співробітництва в розвитку регіонів України. Ви-
світлено основні нормативно-правові акти, відповідно до яких здійснюється міжрегіональне міжнародне 
співробітництво. Розкрита програма розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співп-
раці.  Зазначено, що зовнішньоекономічні  зв’язки сприяють розвитку перспективних напрямів експортного 
потенціалу. Розглянуто досвід функціонування єврорегіонів та високого потенціалу щодо створення механіз-
мів розв’язання цілого ряду проблем міждержавних відносин. 

Ключові слова: єврорегіон, зовнішньоекономічні  зв’язки, міжнародне співробітництво, міжрегіональна 
співпраця, міжрегіональне міжнародне співробітництво. 

Summary. The article examines the role of international cooperation in the development of the regions of Ukraine. 
Highlights the key regulatory-legal acts, according to which is of interregional international cooperation. Disclosed de-
velopment program for international cooperation and interregional cooperation. Stated that external relations contrib-
ute to the development of promising export potential. Considered the experience of the functioning of Euroregions and 
high capacity to create mechanisms to solve a number of problems in international relations.

Key words: Euroregion, external relations, international cooperation, interregional cooperation, interregional 
international cooperation.
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Постановка проблеми. На сьогодні мало ува-
ги приділяється ролі міжнародного співробітни-
цтва в розвитку регіонів. Сьогодні став вже оче-
видним той факт, що без перенесення акцентів 
ринкової діяльності в регіони, без децентралізації 
влади очікувати швидких позитивних зрушень 
неможливо. Відомо, що ефективно діюча влада 
може бути лише при оптимальному співвідно-
шенні між централізацією і децентралізацією, 
коли держава бере на себе функції управління 
тільки стратегічними галузями виробництва, що 
забезпечують життєздатність і безпеку держави. 
У зв’язку з цим виникла об’єктивно обумовлена 
проблема «регіоналізації» економічних реформ, 
що в свою чергу вимагає чіткої державної політи-
ки стосовно регіонів. 

Особливістю регіону є виконання ним не 
тільки виробничих, але й соціальних функцій. У 
цьому полягає принципова різниця між струк-
турними ланками національної економіки країни 
у відтворювальному процесі [5].  Якщо галузь чи 
окреме підприємство є носіями виробничих від-
носин, то регіон є носієм і відносин з приводу 
невиробничого споживання. Насамкінець зміст 
регіонального відтворювального процесу полягає 
у забезпеченні добробуту населення, стану його 
здоров’я, створення сприятливих умов для про-

дуктивної високооплачуваної праці та відпочин-
ку людей, їх духовного розвитку. Така орієнтація 
відтворення потребує створення необхідних пере-
думов для зміцнення і розвитку економічної, фі-
нансової, правової бази системи самоуправління 
регіональних ланок. А це означає, що регіони по-
винні мати достатньо повноважень у регулюванні 
господарських і соціальних процесів, забезпечен-
ня комплексності їхнього соціально-економічно-
го розвитку. Саме тому, питання децентралізації 
влади, розширення соціально-економічних прав і 
відповідальності регіонів за вирішення своїх про-
блем є сьогодні ключовими у регіональній полі-
тиці держави. Ця політика повинна базуватися на 
забезпеченні практичної реалізації інтересів самої 
держави на регіональному рівні та одночасно вну-
трішніх інтересів самих регіонів у межах єдиної 
економічної системи. 

Необхідно зауважити, що саме відсутність 
чіткої, законодавчо визначеної та нормативно за-
кріпленої державної регіональної політики спри-
чинила виникнення та загострення негативних 
явищ і процесів не лише соціально-економічно-
го, але й політичного характеру. Відсутність на-
лагодженої дієвої законодавчої бази взаємодії 
державних і регіональних органів влади, недоско-
налість фінансово-бюджетної та податкової по-
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літики призвели до малоефективних результатів з 
розширення економічних прав і свобод регіонів, 
що негативно впливає на реалізацію потенційних 
економічних можливостей самодостатнього роз-
витку регіонів і забезпечення їх життєздатності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням ролі міжнародного співробітництва в 
розвитку регіонів займалось небагато вчених, але 
основні питання співробітництва регіонів у свої 
працях розкрили такі як: Ібатуллін У.Г., Міркін 
Б.М., Наумова Л.Г., Погорілко В. Ф., 

Мета досліження. Метою дослідження є ви-
значення ролі міжнародного співробітництва в 
розвитку регіонів та визначення шляхів щодо її 
збільшення для українських регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Тенденції глобальних світових процесів потребу-
ють нової оцінки місця прикордонних регіонів 
у розвитку міжнародних економічних відносин. 
Прагнення регіонів багатьох держав знайти своє 
місце серед учасників міжнародного співробітни-
цтва вимагає проведення досліджень соціально-
економічних проблем прикордонних територій, 
результатом яких повинна стати поява проектних 
рішень і обґрунтувань з метою їхньої практичної 
реалізації як на національному, так і на міжнарод-
ному рівнях.

В умовах глобалізації та загострення конку-
рентної боротьби за ресурси розвитку Україна має 
активно використовувати інноваційний потенці-
ал міжнародного міжрегіонального співробітни-
цтва, у тому числі на основі реалізації спільних 
міжнародних науково-технічних проектів, спря-
мованих на модернізацію виробництва; запрова-
дження інновацій як основи структурної модер-
нізації національної економіки та прискорення 

інтеграції нашої країни в ЄС; активної участі ре-
гіонів України в міжнародних регіональних про-
грамах, що визначатимуть конкурентні переваги, 
пріоритетні галузі, можливості й ресурси їх розви-
тку з орієнтацією на посилення конкурентоспро-
можності кожного регіону та процвітання Украї-
ни у ХХІ ст. [6].

Основними нормативно-правовими актами, 
відповідно до яких здійснюється міжрегіональне 
міжнародне співробітництво в регіонах України 
(рис. 1), є закони України «Про місцеві держав-
ні адміністрації», «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 21 вересня 2011 року «Про затвер-
дження плану заходів щодо стимулювання між-
регіональної співпраці, кооперації та інтеграції». 

Основними заходами зазначеного плану за-
ходів є: 

 —  забезпечення укладання угод про співро-
бітництво між областями України та адміністра-
тивно - територіальними одиницями зарубіжних 
країн; 

 —  забезпечення реалізації спільних планів 
та програм заходів області з регіонами країн світу 
в рамках укладених угод про торговельно-еконо-
мічне, науково-технічне та культурне співробіт-
ництво; 

 —  сприяння активізації співпраці областей 
України з адміністративно-територіальними оди-
ницями країн-учасниць СНД шляхом запрошен-
ня їх представників до участі у ярмарково-вистав-
кових та інших презентаційних заходах; 

 —  забезпечення організації та проведення в 
областях України форумів, бізнес-зустрічей, пре-
зентацій, виставково-ярмаркових заходів, засі-
дань за «круглим столом».

Рисунок 1 – Основні нормативно-правові акти, відповідно до яких здійснюється міжрегіональне 
міжнародне співробітництво в регіонах України

Джерело: авторська розробка

Міжнародне міжрегіональне співробітництво 
області спрямоване на встановлення і поглиблен-
ня соціальних, науково-технічних, екологічних, 
культурних та інших відносин між обласною дер-
жавною адміністрацією та відповідними органами 
влади регіонів-партнерів інших держав у межах 

компетенції, визначеної національними законо-
давствами. Враховуючи те, що міжнародне міжре-
гіональне співробітництво є винятково ефектив-
ним напрямком інтеграції та важливим чинником 
економічного розвитку протягом останніх років 
триває робота щодо розширення географії співро-
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бітництва регіонів з регіонами іноземних держав 
[4].

Розширення міжрегіональної взаємодії в 
економічній, торговельній, науково-технічній, 
культурних сферах здатне привести до якісних 
зрушень у соціально-економічній сфері розвитку 
і регіонів, і країни в цілому в наступному [2]: 

 —  підвищенні конкурентоспроможності 
продукції регіону, формування стійких позицій на 
ринках інших регіонів; 

 —  розширенні ринків збуту продукції; 
 —  зменшенні навантаження на державний 

бюджет з боку вирішення питань внутрішнього 
розвитку регіонів; 

 —  відновленні інфраструктури малих насе-
лених пунктів; 

 —  сприянні місцевому розвитку, розвитку 
місцевих громад малих населених пунктів регіону, 
самоорганізації та соціальної активізації громад, 
розроблення та запровадження громадських іні-
ціатив сталого соціального, екологічного й еко-
номічного розвитку територіальних громад; 

 —  інтенсифікації співпраці економічних 
суб’єктів з органами влади та самоврядування; 

 —  реалізації великомасштабних національ-
них проектів і збільшення інвестицій в економіку, 
забезпечення раціональнішого й ефективнішого 
використання господарських ресурсів.

Для розвитку міжнародного співробітництва 
та міжрегіональної співпраці кожна область Укра-
їни має створювати програму, метою якої є [7]:

 —  встановлення та поглиблення економіч-
них, інвестиційних, соціальних, освітніх, еколо-
гічних, культурних, туристичних та інших відно-
син з регіонами іноземних країн;

 —  підвищення поінформованості міжнарод-
ного співтовариства про район, його економічні 
та інвестиційні можливості, культурні та істо-
ричні традиції, а також формування позитивного 
міжнародного іміджу України в цілому та району 
зокрема;

 —  розвитку торговельно-економічного, ін-
вестиційного, культурного, соціального, агро-
промислового та інших напрямів співробітни-
цтва району з адміністративно-територіальними 
одиницями іноземних держав на засадах взаємної 
вигоди та у відповідності із регіональними інтер-
есами;

 —  залучення іноземних інвестицій, новітніх 
технологій та кращого іноземного управлінського 
досвіду;

 —  налагодження успішної співпраці із за-
кордонними українцями в різноманітних сферах 
життя щодо захисту національних, інтелектуаль-
них і духовних цінностей в Україні й за кордоном, 
задоволенні національно-культурних і мовних 
потреб закордонних українців, створенні засад 
для розвитку і ефективного використання інте-

лектуального, духовного та фізичного потенціалу 
нації.

Зовнішньоекономічна діяльність є важливою 
складовою міжнародного співробітництва та еко-
номічного зростання кожного окремого регіону 
та країни в цілому. Особливо актуальним є пи-
тання розвитку зовнішньоекономічної складової 
міжнародного співробітництва, коли набувають 
інтенсивного розвитку процеси міжнародної еко-
номічної інтеграції [8].

 Зовнішньоекономічні  зв’язки сприяють роз-
витку перспективних напрямів експортного по-
тенціалу. Саме за рахунок зовнішньоекономічної 
діяльності є можливим вирішення ряду проблем-
них питань, зокрема щодо нестачі енергоносіїв, 
новітніх машин та устаткування, технологій, дея-
ких товарів народного споживання [1].

Міжнародне співробітництво відіграє важ-
ливу роль у соціально-економічному розвитку 
України в цілому та району, зокрема. Серед осно-
вних пріоритетів розширення міжрегіональної 
співпраці та інтеграції України у світовий еконо-
мічний простір є вироблення та впровадження 
цілісної та збалансованої зовнішньоекономічної 
політики, спрямованої на підвищення конкурен-
тоспроможності та інвестиційної привабливості 
економіки району, формування позитивного між-
народного іміджу, а також використання кращого 
іноземного досвіду, можливостей і ресурсів регіо-
нів-партнерів, у тому числі за рахунок реалізації 
спільних проектів [9].

З метою створення умов для розвитку міжна-
родної співпраці, покращення інвестиційної при-
вабливості районів України та відповідно до статті 
43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» кожна районна рада створила Програму 
розвитку міжнародного співробітництва та між-
регіональної співпраці районів на перспективу. 
Кожна районна рада самостійно визначає період 
дії Програми та передбачає видатки на реалізацію 
заходів. 

Програма має стати дієвим інструментом 
реалізації державної політики у сфері розвитку 
експортного потенціалу району, європейської ін-
теграції, покращення міжнародного іміджу, по-
глиблення співробітництва з іноземними регіо-
нами-партнерами та закордонними українцями. 
Її перевагою є можливість забезпечення комплек-
сного підходу до розв’язання проблеми розвитку 
міжнародного співробітництва та зовнішньоеко-
номічної діяльності [6].

 Альтернативою Програмі може бути здій-
снення окремих заходів, спрямованих на розви-
ток міжрегіональної співпраці та пов’язаних з єв-
ропейською інтеграцією.

 Проблему передбачається розв’язати шля-
хом:

 —  визначення стратегічних пріоритетів роз-
витку співробітництва та використання потенціа-
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лу регіонів-партнерів у вирішенні нагальних пи-
тань соціально-економічного розвитку району;

 —  оптимізації співпраці з іноземними регіо-
нами-партнерами;

 —  активізації інформаційної роботи щодо 
експортного, інвестиційного та туристичного по-
тенціалу району;

 —  широкого представлення місцевих това-
ровиробників у ході міжнародно-виставкових за-
ходів, що мають пріоритетне для району значен-
ня;

 —  використання потенціалу та ресурсів 
співпраці з регіонами-партнерами, встановлення 
нових взаємовигідних стосунків з адміністратив-
но-територіальними одиницями іноземних країн;

 —  підготовки та написання проектів у рам-
ках програм фінансової допомоги Європейського 
Союзу та країн - членів ЄС.

Виконання Програми дасть можливість [6]:
 —  розширити формат співпраці з регіона-

ми-партнерами, встановити нові перспективні 
зв’язки з адміністративно-територіальними оди-
ницями іноземних країн;

 —  використовувати потенціал міжрегіо-
нального співробітництва для забезпечення фор-
мування позитивного міжнародного іміджу;

 —  залучати міжнародну технічну допомогу 
для реалізації соціальних, екологічних, інвести-
ційних та інших проектів;

 —  підвищити професійну кваліфікацію фа-
хівців місцевих органів влади та органів місцевого 
самоврядування щодо здійснення зовнішніх зно-
син, програм фінансової допомоги Європейсько-
го Союзу та інших питань;

 —  вивчати кращий іноземний досвід в різ-
них сферах діяльності з метою його подальшого 
запровадження в районі;

 —  представити район, його економічні та 
інвестиційні можливості, культурні та історичні 
традиції під час проведення та участі у міжнарод-
них конференціях, бізнес-форумах та інших захо-
дах;

 —  щорічно збільшувати обсяги експорту то-
варів з пропорційним зростанням виробництва, 
розширювати ринки збуту, залучати прямі інозем-
ні інвестиції.

У загальній концепції співробітництва при-
кордонних територій України із закордонними 
сусідами значна роль відведена єврорегіонам – 
моделі територіально-економічного утворення, 
де увага у міжнародному співробітництві акцен-
тується на регіональному рівні, що слугує мікро-
моделлю євроінтеграційних процесів. Однак, зва-
жаючи на відсутність в Україні загальноприйнятої 
системи оцінних критеріїв діяльності єврорегіо-
нів та враховуючи також нетривалість існування 
транскордонних структур у країні (наприклад, в 
Європі процес становлення єврорегіонів продо-
вжувався роками, зокрема, знадобилося 15 років 
для визнання Єврорегіону, створеного Швей-
царією, Німеччиною і Францією, який сьогодні 

вважається класичним), достатньо важко дати ви-
черпну оцінку результатам їхньої роботи [3].

Отже, досвід функціонування єврорегіонів 
дає підстави стверджувати, що вони мають ви-
сокий потенціал щодо створення механізмів 
розв’язання цілого ряду проблем міждержавних 
відносин, а саме: 

 —  політична та економічна стабільність; 
 —  проблеми етнічних меншин; 
 —  розробка спільних програм регіонального 

розвитку та просторового планування; 
 —  диверсифікація економіки національних 

частин Єврорегіону; 
 —  збільшення обсягів залучення фінансових 

ресурсів (інвестицій, позик і кредитів); 
 —  забезпечення розвитку транспортно-ко-

мунікаційної, енергетичної, прикордонної, під-
приємницької, інформаційної інфраструктури;

 —   розвиток транскордонного туризму; 
спільне використання наявних ресурсів та інфра-
структури; 

 —  охорона навколишнього і природного се-
редовища.

Висновки. На нашу думку, роль міжнарод-
ного співробітництва регіонів у розвитку регіо-
нів визначається його здатністю до активізації та 
ефективного використання існуючого потенціалу 
регіонів. Нами встановлено, що міжнародне між-
регіональне співробітництво є ефективним на-
прямком інтеграції та важливим чинником еко-
номічного розвитку, тому необхідно створювати 
програми розвитку, що є дієвим інструментом 
реалізації державної політики у сфері розвитку 
експортного потенціалу, європейської інтеграції, 
покращення міжнародного іміджу, поглиблення 
співробітництва з іноземними регіонами-партне-
рами. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ГАЛУЗІ 
ТУРИЗМУ В ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Анотація. У статті здійснено критичний аналіз процесів впливу процесів євроінтеграції на розвиток 
та удосконалення вітчизняної туристичної галузі. Насамперед, йдеться про удосконалення її інституцій-
ного забезпечення. Виявлено конкурентні переваги галузі туризму. Здійснено оцінку наслідків впроваджен-
ня окремих складових європейського досвіду в туристичні інститути. Обґрунтовано перспективи впрова-
дження кластерів у структуру галузі. Визначено перспективи подальших розробок.
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Summary. The article gives a critical analysis of the impact of processes of European integration process on the 
development and improvement of the domestic tourism industry. First of all, we are talking about the improvement of its 
institutional support. Identified competitive advantages of the tourism industry. Assess the impact of the implementation 
of the individual components of European experience in tourism institutions. Justified by the prospects of introducing 
clusters in the structure of the industry. Defined the prospects of further development.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 
Україна здійснює значні зусилля щодо  приєд-
нання до євроінтеграційних господарських та 
соціально-економічних процесів, які позитивно 
впливають на становлення та розвиток окремих 
галузей економіки. Це, в свою чергу, надасть мож-
ливість створити нові робочі місця, поліпшити 
соціальну сферу, збільшити зайнятість, покращи-
ти товарообіг з країнами Західної Європи тощо. 
Тому  дослідження та вирішення проблеми впливу 
чинників євроінтеграції на становлення та розви-
ток, насамперед, галузі туризму в Україні залиша-
ється актуальним у вітчизняній науці та практиці. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Тематикою розвитку галузі туризму цікавилися В. 
Артеменко, Л. Мармуль, І. Романюк, В. Списка, 
В. Гречаник, С. Зікеєва, О. Краєвська. Вони при-
діляли значну увагу різним аспектам співпраці 
України з Європейським Союзом у туристичній 
галузі. Зокрема, йдеться про розвиток міжнарод-
ного туризму, напрями туристичних потоків та 
їх інтенсивність між Україною та європейськими 
країнами, транскордонне співробітництво у га-
лузі туризму, розвиток готельних мереж. Проте 
проблеми інституційного забезпечення, можли-
вості впровадження його європейського досвіду в 
Україні потребують подальших розробок.

Метою статті є критичний розгляд та уза-
гальнення  впливу процесів євроінтеграції на роз-
виток вітчизняної туристичної галузі, особливо у 
контексті інституцій; виявлення його  проблем, 
які мають бути вирішені; встановлення тенден-
цій, які потребують регулювання та управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Необхідно відзначити, що сьогоднішні євроінте-
граційні процеси дають змогу Україні створити 
спеціальні інститути, які дозволять функціону-
вати в загальноєвропейському просторі. Для ві-
тчизняної туристичної галузі це дуже важливо, 
насамперед, з огляду на значні ресурсні можли-
вості та потенціал інтенсифікації їх використан-
ня у туризмі. Відомо, що країна володіє значним 
рекреаційним та культурним потенціалами, які 
дають можливість розвивати різні напрями туриз-
му: сільський зелений, курортно-рекреаційний, 
паломницько-релігійний, пізнавальний, діловий, 
лікувально-оздоровчий, ностальгійний, спортив-
ний тощо [1, с. 25].

Наступним важливим завданням активізації 
розвитку галузі туризму на засадах конкуренто-
спроможності є  створення на державному рівні 
управління позитивного туристичного іміджу кра-
їни, регіонів, окремих підприємств, їх інвестицій-
ної привабливості  за допомогою маркетингових 
технологій. Вони дозволять надати, наприклад, 
європейському туристу більше інформації про 
країну, зламати усталені негативні стереотипи, 
збільшити кількість зацікавлених у відвідуванні 

України [2, с. 4]. Також це сприятиме притоку ін-
вестицій у галузь, у т.ч. від іноземних інвесторів.

Відмітимо, що в сучасних умовах для функ-
ціонування галузі туризму діють загальні правила, 
які прописані в міжнародних нормативно-пра-
вових документах. Ця нормативно-правова база 
була сформована ще в другій половині XX ст. Се-
ред документів можна виділити Конвенції ООН, 
Хартію туризму, Гаазьку декларацію тощо. Вони 
дали змогу створити також і в Україні національні 
інституційні засади діяльності в сфері туризму. 

Коротко відмітимо, про що йдеться в цих 
документах: законодавча база України повинна 
носити комплексний характер; нормативні акти 
повинні дати змогу спрости систему регулювання 
міжнародного туризму; ці документи також спря-
мовані на розвиток основних напрямів туризму, 
на захист туристів та розвиток країни в цілому; 
виконання рекомендацій може призвести до залу-
чення нових іноземних інвесторів, що позитивно 
позначиться на економіці країни [3, с. 26].

В той же час, як зазначають В. Артеменко та 
В. Списак, є  потужні основні чинники-мотива-
тори, згідно яких туристична галузь набуває все 
більшої динаміки розвитку [4, с. 10]. Ми приєдну-
ємося до думки, що основними з них є наступні:

1. В’їзний туризм сьогодні дозволяє значно  
збільшити позитивне сальдо торгового балансу 
країни.

2. Вливання нових інвестицій призводить 
до поліпшення інфраструктури загального корис-
тування, розвитку нових видів діяльності та су-
міжних галузей.

3. Туристична галузь забезпечує появу нових 
робочих місць та суттєве збільшення зайнятості та 
доходів населення.

4. Галузь, в той же час, використовує при-
родні та історико-культурні ресурси, які вже існу-
ють, що забезпечує їх розвиток і відновлення.

5. Туризм здійснює м’який вплив на довкіл-
ля та сприяє вирішенню екологічних і природо-
охоронних проблем.

6. Туристична діяльність сприяє піднесенню 
міжнародного авторитету країни у всіх сферах ді-
яльності.

У цьому контексті  можна аргументовано ви-
ділити зміни у тенденціях розвитку галузі туризму 
в світі. При цьому науковці виділили позитивні 
тенденції розвитку економічної галузі в цілому. 
По-перше, йдеться про  збільшення популяр-
ності таких видів туризму, як сільський зелений, 
громадсько-політичний, культурний, діловий, 
тематичний і пригодницький. По-друге, сьогодні 
спостерігається значне покращення якості турис-
тичних послуг. Це пов’язано із збільшенням інно-
ваційно-ресурсних можливостей їх забезпечення, 
посиленням конкуренції на світовому туристич-
ному ринку.
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Нарешті, все більша кількість людей виділяє 
на туристичні поїздки значну частку сімейного 
бюджету. Ця тенденція з кожним роком все біль-
ше розвивається та зростає. Отже, збільшується 
платоспроможний попит на туристичні послуги. 
Тому індивідуальні форми туризму стають все 
більше популярними серед споживачів. Таким 
чином, світовий туризм став одним із способів 
розвитку не тільки економіки, але й соціальних, 
культурних та інших комунікацій всього людства 
загалом [5, с. 67].

Отже, сучасний міжнародний туризм нероз-
ривно пов’язаний з розвитком світової економіки. 
Україна, яка є складовою міжнародного світового 
господарства та ринку, повинна уважно слідкува-
ти за змінами у цьому середовищі та приймати в 
них участь. При цьому державна влада повинна, 
використовуючи вітчизняний природний та іс-
торико-культурний потенціали, розвивати турис-
тичну галузь до кращих європейських та світових 
стандартів. Для цього необхідно удосконалювати 
законодавчу базу, налагодити функціонування 
інфраструктури туризму та загального користу-

вання, проводити відповідні маркетингові заходи 
тощо. Все це дасть змогу не тільки інтегруватися в 
європейську спільноту, а й інтенсифікувати роз-
виток вітчизняної туристичної галузі, розвиток 
якої може стати одним з основних напрямів  роз-
витку економіки [6]. Поліпшення умов туристич-
ної діяльності також дасть можливість налагодити 
більш тісні взаємовідносини з країнами - членами 
Європейського Союзу.

Сьогодні Україні дуже важливо налагодити 
тісні економічні, політичні та культурні відноси-
ни з ЄС. Від цього значним чином залежить по-
дальший конкурентоспроможний розвиток дер-
жави в європейському та світовому економічному 
просторі. Необхідно зазначити, що значну увагу 
державна влада приділяє саме розвитку турис-
тичних відносин з країнами Європейського Со-
юзу. Як свідчать  О. Краєвська, Ю. Присяжнюк та 
С. Зікеєва, які розглядали розвиток відносин з ЄС 
на початку XXI століття в правовому та соціально-
економічному полі в галузі туризму, були впрова-
джені окремі його досягнення та напрями [7, 8]. 
Основні аспекти розвитку відносин ЄС та Украї-
ни в туристичній сфері представлені в табл. 1.

Таблиця 1
Основні напрями удосконалення інституційного забезпечення та перспективи кластерного розвитку галузі 

туризму на основі європейського досвіду та процесів євроінтеграції

Інституційні засади розвитку галузі туризму та їх удо-
сконалення на основі європейського досвіду

Соціально-економічне співробітництво та організація 
кластерів у галузі туризму

1. У 2003 р. в Закон України «Про туризм» було 
внесено зміни про сприятливі умови для туризму в  про-
цесі євроінтеграції (раціональне використання ресурсів, 
розбудова інфраструктури тощо).
2. Підписання серії Угод з Європейським Союзом 
в 2000 та 2004 рр. Ці Угоди містили рекомендації щодо 
заходів по інтеграції України в європейський простір. 
При цьому одним з пріоритетних напрямів був туризм.
3. Підписані міжвідомчі та міжурядові Угоди, які 
регламентували оптимізацію туристичних потоків, умов 
для прийому туристів тощо.
4. У 2005 р. Указом Президента України встанов-
лено безвізовий режим для громадян ЄС. Іноземні гро-
мадяни можуть перебувати на території України 90 днів 
без віз.
5. В 2005 р. Україна стає членом Європейської 
туристичної комісії. Це дало змогу приймати участь у 
створені єдиного туристичного європейського простору.
6. У 2001-2004 рр. було прийнято  низку урядових 
документів («Про дотримання законодавства під час 
надання послуг іноземцям», «Концепція державної по-
літики України щодо розвитку молодіжного туризму», 
«Про додаткові заходи щодо реалізації права людини 
на свободу пересування і вільний вибір проживання» 
та ін.). Вони скасовували реєстрацію іноземних грома-
дян в органах внутрішніх справ, стимулювали розвиток 
молодіжного туризму та встановлювали рівні тарифи на 
послуги.

1. Чемпіонат Євро-2012 збільшив значимість 
туристичної галузі для економіки України. Так, місце-
ві громади отримали більше 38 млн. грн. туристичного 
збору.
2. Кластерний досвід організації галузі туризму 
європейських країн вважається найбільш дієвим (М. 
Портер). Він дозволяє провести реєстрацію об’єктів 
інфраструктури, підвищити професіоналізм працівни-
ків, збільшити фінансування галузі тощо.
3. У галузі туризму доцільно впроваджувати осно-
вні типи кластерів: стратегічні, зрілі, конкурентні,   по-
тенційні. 
4. В межах кластерної системи можна об’єднувати 
різних конкуруючих виробників, які працюють над 
створенням єдиного туристичного продукту.
5. Ступінь довіри між партнерами, які приймають 
участь у розвитку туризму, може бути збільшена при ви-
користанні кластерної системи. При цьому зменшуєть-
ся вартість туристичних послуг та продуктів.
6. Міжособистісні зв’язки між українськими гро-
мадянами та європейцями є одним з дієвих способів ін-
теграції України в європейський  економічний простір.
7. Особливі перспективи має транскордонне 
співробітництво у галузі туризму.

Джерело: складено за даними власних досліджень та на основі [5, 6].
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Таким чином, євроінтеграція є важливим ас-
пектом у розвитку вітчизняної туристичної галузі. 
Тому державна влада зацікавлена в інтенсифіка-
ції відносин України з Європейським Союзом у 
галузі туризму [9, с. 15]. Це пов’язано з тим, що 
цей процес може привести до низки її конкурент-
них переваг: збільшення туристичних потоків на 
території України; значні вливання іноземних ін-
вестицій в економіку; поліпшення якості надання 
туристичних послуг; розбудова вітчизняної інф-
раструктури (і не тільки туристичної);поповнення 
державного та місцевих бюджетів; збільшення за-
йнятості, доходів та підвищення рівня життя на-
селення у цілому. 

Висновки. Тісна співпраця з ЄС може по-
зитивно відобразитися на вітчизняній економі-
ці в цілому. Зокрема, туристична галузь у цьому 
контексті має  стати однією з основних складо-
вих розвитку економіки країни. Вона сприяє ди-
версифікації галузевої структури національної 
економіки, збільшенню зайнятості населення, 
зростанню міждержавного культурного обміну та 
інших комунікацій. Тому кількісний аналіз впли-
ву чинників євроінтеграції на становлення та роз-
виток галузі туризму в Україні є  предметом  по-
дальших  досліджень у цій сфері.
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ТЕРИТОРІЙ

Анотація. У статті виявлені основні проблеми забезпечення послугами соціальної інфраструктури на-
селення сільських територій. Визначений її сучасний стан та розміщення. Охарактеризовані існуючі підходи 
до управління та регулювання її розвитку. Обґрунтовані нові інструменти державно та місцевої підтримки 
в умовах адміністративно-територіальної реформи на селі через нормативне планування, створення цільо-
вих фінансових фондів як неприбуткових організацій, державно-приватне партнерство.
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Постановка проблеми. Соціальна інфра-
структура сільських територій відіграє провідну 
роль у забезпеченні багатьох базових потреб на-
селення. Проте її функціонування має ряд осо-
бливостей, які треба враховувати при управлінні 
та регулюванні розвитку її галузей та підприємств. 
Результати праці в галузях соціальної інфраструк-
тури часто виступають у формі нематеріально-ре-
чових благ, тобто об’єктом трудового впливу в цій 
сфері є не речовина природи або виробництва, а 
сама людина, її потреби. 

Якщо продукція галузей матеріального ви-
робництва задовольняє матеріальні потреби на-
селення, то соціальної інфраструктури - особис-
ті, духовні та інші соціальні потреби. Діяльність 
підприємств, організацій та установ соціальної 
інфраструктури спрямована на задоволення різ-
номанітних життєвих потреб людини. У зв’язку з 
цим  принципи управління розвитком соціальної 
інфраструктури та нематеріального виробництва 
визначаються єдністю соціально-економічних 
процесів у цих сферах економіки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження розвитку соціаль-

ної інфраструктури сільських територій внесли  
М. Ігнатенко, В. Куценко, Л. Мармуль, М. Орла-
тий, О. Павлов, О. Паленичак, І. Прокопа, 
І. Романюк, В. Рябоконь, П. Саблук, А. Третяк, 
В. Юрчишин та ін. Проте більшість досліджень 
стосується загальних проблем її функціонування 
як чинника агробізнесу, окремих елементів інф-
раструктури або їх розміщення. Водночас аналіз 
наукових публікацій свідчить, що ступінь вивчен-
ня проблеми  її збереження та відтворення, регу-
лювання розвитку та управління ним на засадах 
забезпечення нормативних показників обслуго-
вування сільського населення вітчизняними ав-
торами не можна вважати достатнім, що потребує 
подальших розробок.

Метою статті є обґрунтування нових підхо-
дів до управління та регулювання розвитку со-
ціальної інфраструктури сільських територій на 
засадах нормативного планування, створення 
цільових фондів фінансування як неприбуткових 
організацій, державно-приватного партнерства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основним фінансово-економічним важелем ре-
гулювання соціального розвитку села чинне за-
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конодавство визначає бюджетне фінансування 
за рахунок державного та місцевих бюджетів [1, 
с. 274]. В останні роки загальний обсяг інвестицій 
у відтворення матеріальної бази соціальної інфра-
структури значно зменшився. Галузева структура, 
склад і розміщення її об’єктів формуються зна-
чною мірою стихійно. Так, у бюджетних надхо-
дженнях на підтримку розвитку об’єктів соціаль-
ного призначення переважають відшкодування 
витрат підприємств на будівництво відповідних 
закладів. 

Тому органи державного управління прак-
тично не мають можливості керувати цим про-
цесом. Як свідчить практичний досвід, найбільше 
коштів витрачається на створення інженерних 
комунікацій та значно менше - на зміцнення ма-
теріальної бази закладів освіти, охорони здоров’я, 
соціального забезпечення. Нове будівництво ве-
деться, переважно, для оновлення чи розширен-
ня матеріальної бази діючих установ, а більшість 
населених пунктів, які не мали необхідних інфра-
структурних об’єктів, так і залишилися не забез-
печеними їх послугами.

Однією з основних причин деградації соці-
альної інфраструктури села є, по суті, самоусу-
нення владних структур від забезпечення її роз-
витку. Задоволенням життєвих потреб населення 
повинні опікуватись місцеві органи влади, але до 
місцевих бюджетів спрямовуються надходження, 
яких недостатньо навіть для виконання цих функ-
цій на мінімальному рівні [2, с. 53]. Передбачене 
законодавством державне фінансування розвитку 
сільської соціальної інфраструктури здійснюєть-
ся не в повному обсязі та в неефективних формах. 
Руйнівні процеси зумовлені відсутністю виваже-
ної державної політики стосовно формування 
місцевих бюджетів та державної підтримки роз-
витку та утримання функціонуючих об’єктів  со-
ціальної інфраструктури.

Отже, в сучасних умовах розвитку соціальної 
інфраструктури сільських територій основною 
проблемою є фінансування її об’єктів, особливо 
другої (комунальної) та третьої (державної) груп 
(викликано дефіцитом бюджетних коштів). Тому 
для утримання її об’єктів доцільним є створення 
на базі сільських рад додаткового джерела фінан-
сування на основі благодійних внесків фізичних 
та юридичних осіб. Це дозволить утворити бук-
вально у кожному сільському населеному пункті 
цільові фонди соціального розвитку  як неприбут-
кові благодійні організації.

Обґрунтовується, що економічною метою 
створення вищезазначених фондів є фінансу-
вання окремих інфраструктурних об’єктів або 
заходів, а умовою – отримання певних податко-
вих пільг (звільнення від сплати податків та ін-
ших платежів до бюджету) та державно-приватне 

партнерство у підтримці інфраструктурного за-
безпечення сільського населення [3, с. 184]. Да-
ний підхід забезпечить поліпшення фінансуван-
ня соціальних програм та благоустрою сільських 
територій. Так, його сутність полягає в акумулю-
ванні благодійних внесків усіх суб’єктів господа-
рювання та фізичних осіб від здійснення різних 
благодійних акцій. Також слід надати можливість 
сільським жителям  відкривати у фонді накопи-
чувальний рахунок на власних дітей (їх навчання, 
весілля, майбутній бізнес тощо).

На наш погляд, використання цільового 
фонду соціального розвитку села створить умови 
для якісної зміни системи управління сільською 
соціальною інфраструктурою [4, с. 29]. Це пе-
редбачає, насамперед, контроль за цільовим ви-
користанням коштів фонду державними контр-
олюючими структурами і його наглядовою радою. 
Проте ефективність впровадження вказаного 
підходу істотно залежить від якості розробки та 
реалізації соціально орієнтованої податкової по-
літики аграрної сфери економіки. Так, нині ця 
складова регламентується Податковим кодексом 
України, положення якого зазнають постійних 
змін [5, с. 458]. 

Механізм фінансування сільських закладів 
культури й освіти доцільно більш активно зміню-
вати у напрямі переходу від колишнього кошто-
рисного бюджетного фінансування до норма-
тивного. Останнє передбачає виділення коштів 
первинним сільським ланкам невиробничої сфе-
ри за довгостроковими і цільовими науково об-
ґрунтованими нормативами, що є, по суті, цінами 
на послуги, які оплачує держава для своїх грома-
дян. Державне регулювання дозволить зберегти 
єдиний культурно-освітній простір, виконуючи 
при цьому стабілізуючу та регламентуючу роль 
[6, с. 147]. З боку держави управління культурно-
освітніми закладами на селі має зводитися до двох 
основних напрямів: нормативне регулювання та 
субвенції територіальних галузевих культурно-
освітніх програм з чіткою цільовою спрямованіс-
тю.

Висновки. В сучасних умовах господарюван-
ня важливим пріоритетом адміністративно-тери-
торіальної реформи на селі є покращення функ-
ціонування об’єктів соціальної інфраструктури, 
стимулювання здійснення соціальних функцій 
на селі органами місцевої влади та самоуправ-
ління сільських громад, спеціальними цільови-
ми фондами як неприбутковими організаціями. 
Наповненню бюджетів сільських рад сприяло б  
впровадження нових видів діяльності, таких як 
сільський зелений туризм, переробка сільсько-
господарської сировини, народні промисли, ор-
ганічне виробництво, ін.
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Розвиток державно-приватного партнерства 
на селі, товарного кредитування малого агробіз-
несу великим,  сільськогосподарської коопера-
ції також дозволить використовувати переваги 
великого товарного виробництва і враховувати 
інтереси сільських товаровиробників, сприяючи 
відродженню соціального статусу селянина як 
самостійного господаря, реального власника за-
собів виробництва і виробленої ним продукції, 
сприятиме розвитку інфраструктури аграрного 
ринку та відродженню соціальної інфраструктури 
сільських територій. 
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 339.1 В. В. Писаренко

МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ВІДНОСИНАМИ В АПК

Анотація. Визначено сутність маркетингового управління корпоративними відносинами агропромисло-
вих підприємств та чинники, які впливають на його ефективне формування. Викладено матеріали наукових 
досліджень, які спрямовані на систематизацію та структуризацію проблем ефективного функціонування 
корпоративних формувань на аграрному ринку в контексті провадження маркетингових підходів до управ-
ління діяльністю сільськогосподарських підприємств. 

Ключові слова: ринкове середовище, стратегія, корпоративний розвиток, маркетингове управління, 
маркетингові стратегії, аграрний ринок. 

Summary. Essence of marketing management corporate development of agroindustrial enterprises and factors 
that influence on his effective forming are certain. Materials of scientific researches, that is sent to systematization of 
problems of the effective functioning of the corporate forming at the agrarian market in the context of realization of the 
marketing going near the management of agricultural enterprises activity, are expounded.

Key words: market environment, strategy, corporate development, marketing management, marketings strate-
gies, agrarian market. 

Постановка проблеми. За сучасних умов гос-
подарювання для агропромислових підприємств 
Украї¬ни стає необхідністю застосування якісно 
нового підходу до корпоративного управління ви-
робництвом і збутом товарів та послуг. Відповідно 
особливої актуальності набуває удосконалення 
корпоративного управлін¬ня підприємствами 
на основі використання принципів маркетингу, 
забезпечення стратегічного підходу до діяльності 
підприємств. 

Ринкове середовище, в якому функціону-
ють агропромислові підприємства в Україні, є 
несприятливим, з високим ступенем невизначе-
ності, тому підприємства, з одного боку, повинні 
пристосовуватися, з іншого – впливати на серед-
овище, поступово трансформуючись, з урахуван-
ням потреб і можливостей товаровиробників.

У світовій та вітчизняній аграрній науці іс-
нує думка, що саме великі корпорації з високо-
концентрованим виробництвом постають  ви-
значальним чинником у досягненні державами 
конкурентоспроможності як на внутрішньому, 
так і на зовнішньому ринках. Тільки великі під-
приємства, контролюючи тисячі гектарів землі, 

здатні виробити необхідні обсяги продукції, за-
лучити інвестиції, забезпечити високу продуктив-
ність, нарощувати експортний потенціал країни 
[1, с. 8].

Для успішного виходу вітчизняної сільсько-
господарської продукції на світові агропромис-
лові ринки існує, як мінімум, два перспективних 
шляхи розвитку:

1) об’єднання дрібних та середніх сільсько-
господарських підприємств і фермерів у потужні 
кооперативні структури;

2) агрохолдингізація сільськогосподарської 
діяльності (створення агрохолдингів шляхом по-
глинання дрібних і середніх сільськогосподар-
ських підприємств).

Характерною ознакою діяльності аграрної 
сфери вітчизняної економіки останніх років стала 
поява та швидкий розвиток саме багатофункці-
ональних вертикально інтегрованих формувань, 
які дістали назву «агрохолдинг». У зв‘язку з цим 
актуалізуються питання впливу процесів капіта-
лізації та інтеграції на інституціональну структуру 
аграрної економіки та подальший розвиток сіль-
ських територій [2, с. 6].
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Діяльність в сфері АПК завжди мала свої осо-
бливості. Без раціональної маркетингової діяль-
ності неможлива задовільна робота жодного агро-
промислового підприємства [3, с. 25].

Одна з найбільших проблем, що виникає у 
практиці ведення бізнесу, стосується обґрунтова-
ності рішень, що приймаються. У маркетинговій 
практиці, особливо в 90-ті роки минулого століт-
тя, коли не було достатньої кількості кваліфіко-
ваних фахівців-маркетологів, у нашій країні час-
тенько на маркетингові посади зараховувалися 
фахівці, які не мали маркетингової освіти. Рішен-
ня приймалися інтуїтивно, часто без відповідно-
го обґрунтування. У сучасних умовах ухвалення 
інтуїтивних рішень уже неможливе, ціна помил-
ки обчислюється сумою з багатьма нулями. Це 
зумовило попит на фахівців, які володіють науко-
во-практичним апаратом, що дозволяє приймати, 
може, не геніальні, зате гарантовано “правильні” 
управлінські рішення. Доведеність і обґрунтова-
ність – основа основ наукового підходу до ухва-
лення рішень, які гарантують стабільну “якість” 
рішень, котрі приймаються, що дозволяє забезпе-
чити стабільний розвиток компанії в довгостро-
ковій перспективі [4, с. 72 – 73].

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
констатує ряд підходів до вирішення даної про-
блеми.  Так Юрченко О.А. вважає, що в аграрному 
секторі України існують наступні недоліки і про-
блеми:

 —  маркетингова діяльність на рівні сіль-
ськогосподарських підприємств має безсистем-
ний, безпрограмний характер;

 —  маркетингова діяльність в основному 
здійснюється самостійно сільськогосподарськи-
ми підприємствами в умовах відсутності достат-
ньої поінформованості та проведення аналітичної 
роботи;

 —  рівень забезпечення маркетингу кадро-
вим, науково-методичним, фінансовим та іншим 
потенціалом більшості аграрних підприємств не-
достатній для використання наявних ринкових 
можливостей [3, с. 27].

Сухорська У.Р. вважає що ефективна робота 
національних підприємств на внутрішньому і зо-
внішньому ринках потребує знань і врахування 
об’єктивних ринкових законів, вміння організо-
вувати регулярне отримання та оперативне ви-
користання ринкової інформації, вміння підви-
щити конкурентоспроможність своєї продукції 
та інше. Все це є елементами маркетингу – однієї 
з найбільш ефективних концепцій ринкової еко-
номіки. Саме на основі результатів маркетингової 
діяльності проводиться більшість комерційних 
операцій на світовому ринку. Про ріст значення 
маркетингу в глобальних масштабах свідчать ре-
зультати спеціальних досліджень, відповідно до 
яких більше 75 % комерційних невдач на світово-
му ринку відбувається з причин, пов’язаних з по-

милками у маркетинговій діяльності, і менше 25 
% зумовлено іншими причинами [5, с. 220].

Юрченко О.А. відмічає, що у країнах з висо-
ким рівнем розвитку економіки маркетинг вже 
перетворився в одну з передових галузей сучасно-
го господарства За визначенням американських 
дослідників, питома вага маркетингової стратегії 
в загальній стратегії фірми становить близько 80 
% [3, с. 28]. 

Однак Єранкін О.О. вважає, що в Україні 
тривалий час панували, а в багатьох випадках і 
досі домінують думки про те, що в сільському гос-
подарстві маркетинг не потрібний, або ж необхід-
ні лише його певні атрибути [6, с. 131].

Нажаль, відповідно дослідженням, що їх було 
проведено в Україні, доволі незначна кількість 
корпорацій приділяє належну увагу стратегічному 
плануванню, так, наприклад, доля підприємств, 
що визнає пріоритет стратегічного планування 
перед оперативним у Києві становить 21,4 % [3, 
с. 28].

Метою статті є визначення основних фак-
торів, які впливають на маркетингове управління 
корпоративного розвитку аграрних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вивчаючи історію економічного розвитку Украї-
ни, можна зробити висновок, що головною при-
чиною гальмування розвитку підприємств АПК 
України на принципах маркетингу є важкі на-
слідки господарювання в умовах централізованої 
адміністративної економіки колишнього СРСР. 
Офіційна радянська ідеологія заперечувала біль-
шість аспектів маркетингу, проте не можна у по-
вній мірі стверджувати, що маркетингу в СРСР 
взагалі не було [6, с. 132].

Однією із головних проблем, яка перешко-
джає активному впровадженню маркетингу в 
українську економіку, є неоднозначність тракту-
вання основних понять маркетингу, зокрема стра-
тегічного маркетингу, розрив між теорією і прак-
тикою застосування цих понять [5, с. 221].

Обґрунтування доцільності застосування 
маркетингових стратегій підтверджена досвідом 
провідних зарубіжних компаній, але, на жаль, ще 
не набула широкої популярності в Україні [7, c. 
205].

В Україні ж воно використовується віднос-
но недавно і тільки на окремих підприємствах. 
Так, як свідчить проведене дослідження практи-
ків стратегічного маркетингового планування на 
вітчизняних підприємствах, більшість опитаних 
керівників (54 %) відзначають, що воно є одним із 
найважливіших чинників ефективної діяльності 
підприємства. Але при цьому тільки 3 % опитаних 
підтвердили постійне здійснення стратегічного 
маркетингового планування на їх підприємствах, 
40 % – його періодичне використання, 25 % за-
свідчили, що воно використовується рідко, решта 
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– 12 % практично не використовують стратегічне 
маркетингове планування [5, с. 221].

Перший етап еволюції маркетингу в АПК 
України відносяться до періоду середини – кін-
ця 1990-х років. Проте мова йде насамперед про І 
та ІІІ сфери АПК (харчова промисловість і пере-
робка сільськогосподарської сировини, сервісне 
обслуговування, а також виробництво окремих 
ресурсів для сільськогосподарського виробни-
цтва). Безпосередньо в сільському господарстві 
відповідні процеси почалися у 2000 році після 
масового реформування колишніх КСП та появи 
нових агропромислових формувань (агрохолдин-
гів). Інвесторами останніх часто були або власни-
ки переробних підприємств, або ті, хто займалися 
постачанням матеріально-технічних ресурсів на 
село. Головним для нових власників було віднови-
ти, по суті заново, аграрне виробництво, яке було 
практично у занедбаному стані, та зайняти вільні 
ніші на ринку сільськогосподарської сировини [6, 
с. 135 – 136].

Світовий досвід свідчить, що маркетинг є 
засобом перспективного розвитку підприємств. 
Стратегічне маркетингове планування застосову-
ється практично всіма ефективно функціонуючи-
ми компаніями у країнах із розвинутою ринковою 
економікою [5, с. 221]. 

Відомо, що забезпечення ефективності функ-
ціонування вітчизняних господарюючих суб’єктів 
агробізнесу в сучасних умовах прямо залежить 
від використання ними інструментів маркетингу. 
Слід зазначити, що нині багато вітчизняних ви-
робників, слідуючи за сучасною концепцією мар-
кетингу, вводять до організаційної структури сво-
їх підприємств служби маркетингу, які активно 
застосовують маркетингові інструменти. Разом 
з тим, маркетингом як концепцією діяльності, 
керуються лише окремі підприємства, зокрема в 
Україні це насамперед, транснаціональні корпо-
рації [8, с. 84].

У такий спосіб провідні ролі в Україні за-
йняли такі світові компанії як “Vimm-Bill-Dann”, 
“Unimilk”, “Danone”, “Lactalis” (ринок молоко-
продуктів), “Glenkor International AG”, “Alfred C. 
Toepfer International Group”, “Cargill”, “WJ” (тор-
гівля зерном), “Baltic Beverage Holding”, “InBev” 
(ринок пива), “Kraft Foods” (кондитерський ри-
нок) та “Nestle” (кондитерський ринок та плодо-
овочева консервація), “Bunge” та “Cargill” (ринок 
соняшникової олії), “Pepsi” (ринок соків – при-
дбала ТОВ “Сандора”), “Coca-Cola”, а також ба-
гато інших.

Ті українські компанії, які відчувають, що 
не зможуть сконцентрувати необхідний рівень 
інвестиції для протистояння транснаціональним 
компаніям, продають свій бізнес або готують 
для продажу, очікуючи сприятливого моменту. 
Інші компанії розуміють, що діяти треба тими 
ж методами, як і світові лідери, скуповуючи ви-

робничі активи як в Україні, так і за її межами, за-
войовуючи ринки інших країн. Так діють насам-
перед лідери вітчизняного горілчаного (компанії 
“Nemiroff Холдинг”, “Хортиця”, “Союз-Віктан”, 
“Оверлайн”, “Олімп”) та кондитерського ринків 
(“Roshen”, “АВК”, “Конті”).

Можливий також варіант співпраці із світо-
вими лідерами шляхом створення спільного під-
приємства, продажу частини бізнесу, або виходу 
на світовий фондовий ринок, наприклад через 
IPO. Так зробив у 2006 році один із лідерів з вироб-
ництва цукру в Україні компанія Astarta Holding 
N.V., продавши 20 % акцій через Варшавську 
фондову біржу, а в 2008 році лідер вітчизняного 
м’яса птиці група підприємств ВАТ “Миронів-
ський хлібопродукт” розмістив 20 % своїх акцій 
на основному майданчику Лондонської фондової 
біржі [6, с. 137].

ВАТ “Миронівський хлібопродукт” – одна з 
провідних агропромислових компаній України. 
Основною діяльністю групи, заснованої в 1998 
році, є розведення птиці, виробництво та продаж 
продуктів з м’яса курки – переважно під маркою 
„Наша ряба“, яка за останні 8 років досягла рівня 
95 % упізнаваності бренда серед споживачів і сут-
тєво обігнала найближчих конкурентів [9].

Компанія «Миронівський хлібопродукт» 
(МХП), яка належить мільярдеру Юрієві Косюку, 
– найбільший в Україні виробник курячого м’яса 
та м’ясних продуктів (продукція під брендами 
«Наша ряба», «Легко!», «Бащинський» та ін.). Аг-
рохолдинг об’єднує виробничі потужності всього 
технологічного ланцюжка м’ясного виробництва 
– від виробництва кормів, інкубаційних яєць, ви-
рощування великої рогатої худоби (32 тис. голів), 
свиней (40 тис. голів) і домашньої птиці (217 млн. 
голів) до переробки і реалізації готової продукції. 
Цей сегмент бізнесу забезпечує 80% EBITDA хол-
дингу [10, с. 25].

Компанія обробляє близько 380 тис. га зем-
лі, у неї одні з найвищих показників урожайності 
основних зернових культур. Тим часом фінансо-
ві показники не відображають цих результатів. У 
загальній EBITDA МХП на рослинництво при-
падає не більш як 15%. Основну частину врожаю 
зернових компанія використовує для власних по-
треб – виробництва комбікорму для курей. І лише 
частину – озимий ріпак і пшеницю – продає на 
експорт.

У МХП були активи в Росії: йому належав 
«Воронеж Агро Холдинг», який контролює близь-
ко 40 тис. га землі й зерносховища на 150 тис.  т. 
Після того як між Україною й Росією почався 
конфлікт, вести бізнес у сусідній країні стало 
важко. У червні Косюк обміняв «Воронеж Агро 
Холдинг» на активи компанії «Агрокультура», яка 
орендувала 60 тис. га на заході України і володіла 
елеваторами потужністю зберігання 90 тис. т. У 
найближчому майбутньому МХП планує збіль-
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шити земельний банк до 500 тис. га. Це зробить 
її другим агрохолдингом в Україні за розміром 
земельного банку. Близько 65% акцій МХП нале-
жать Юрію Косюку. Інші 35% акцій з 2008 р. зна-
ходяться у вільному обігу на Лондонській фондо-
вій біржі.

ВАТ “Миронівський хлібопродукт” є вер-
тикально інтегрованою компанією. Керуючись 
принципом “якщо прагнеш зробити щось до-
бре, зроби це сам”, ВАТ “Миронівський хлібо-
продукт” контролює повний виробничий цикл 
отримання товарного м’яса курки. Компанія са-
мостійно вирощує зерно для постачання заводів з 
виробництва комбікормів; виготовляє корми для 
своїх птахофабрик з вирощування батьківського 
поголів’я і фабрик з виробництва м’яса птиці. За-
вдяки власному парку вантажівок-рефрижерато-
рів у кількості більше ніж 430 машин, займається 
доставкою своєї продукції в дистрибуційні центри 
та франчайзингові точки по всій території Украї-
ни. Більша частина виробів реалізовується через 
мережу фірмових франчайзингових точок прода-
жу [9].

Маркетингова корпоративна стратегія управ-
ління компанії “Миронівський хлібопродукт” 
– це збереження своєї позиції лідера агропро-
мислового ринку України, шляхом розширення 
виробництва курятини і вирощування зернових, 
а також подальшого посилення вертикальної ін-
теграції.

Висновки з проведеного дослідження.  Та-
ким чином, концентрація є невід‘ємною рисою 
корпоративного розвитку агробізнесу в світі. Ця 
тенденція яскраво прослідковується й в Украї-
ні, але з певними позитивними та негативними 
особливостями. З одного боку, агрохолдинги, 
що функціонують в Україні, забезпечують висо-
ку продуктивність та економічну ефективність 
аграрного бізнесу, дозволяють підтримати певний 
рівень продовольчої безпеки держави та її роль як 
одного із провідних постачальників  на світовому 
ринку продовольства. З іншого боку, неконтр-
ольований розвиток агрохолдингів значно по-
гіршує рівень економічної конкуренції на ринку 
землі, що має негативні наслідки для розвитку со-
ціальної інфраструктури сільських територій.

Формування маркетингової корпоративної 
стратегії – один із найвідповідальніших етапів 
маркетингового корпоративного управління в 
умовах постійної зміни факторів зовнішнього та 
внутрішнього економічного середовища, який 
будується на основі концепції (відображає причи-
ну існування підприємства), яка часто комбіну-
ється з місією (конкретні очікувані довгострокові 
результати) і цілями (певні конкретні завдання). 
Для агропромислового підприємства корпора-
тивна маркетингова стратегія визначає: рід діяль-
ності, в якій використовуватимуться ресурси під-
приємства; інвестиційні цілі за кожним видом 

діяльності або товарною групою з урахуванням 
заощадження ресурсів і використання ефекту си-
нергізму. 
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Н.В. Рунчева

ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
КОРПОРАТИВНИХ АГРОФОРМУВАНЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

ГАЛУЗЕЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація. У статті виявлені конкурентні переваги та проблеми формування та використання ви-
робничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Визначені показники та індикатори їх оцінки для ці-
лей здійснення системного корпоративного управління. Розроблена система управління підвищенням ефек-
тивності ресурсокористування з обґрунтуванням етапів прийняття управлінських рішень. Обґрунтовані 
можливі результати та ефекти розвитку агрокорпорацій для галузей сільського господарства та сільських 
територій загалом.

Ключові слова: галузі сільського господарства, корпоративні аграрні підприємства, виробничо-ресурс-
ний потенціал, системне управління, контроль, моніторинг,  відтворення, сталий розвиток, удосконалення.

Summary. The article reveals the competitive advantages and problems of formation and use of production and 
resource potential of agricultural enterprises. Identified indicators and their assessment for the purposes of the imple-
mentation of the system of corporate governance. Control system was developed to improve the efficiency of resource 
with the study of the stages of managerial decision-making. Justified by the possible results and effects of development 
agrocorporate for agriculture and rural areas in General.

Key words: agriculture, corporate farming enterprises, production and resource potential, system management, 
control, monitoring, playback, sustainable development, improvement.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-
витку аграрного ринку, що характеризується зна-
чною динамікою попиту, невизначеністю розвитку у 
глобальному вимірі, нестабільністю пропозиції про-
довольства через кліматичні, виробничо-економічні 
та соціально-політичні чинники одним з першочер-
гових завдань корпоративного керівництва стає фор-
мування та оцінка поточних і перспективних мож-
ливостей аграрних підприємств. Тобто йдеться про 
оцінку їх потенціалу, збалансування можливостей 
корпоративних формувань з потенціалом зовніш-
нього середовища для досягнення визначених цілей 
та з метою функціонування в умовах конкуренції. 

Традиційно конкурентоспроможність аграрних 
підприємств корпоративного типу забезпечується, 
переважно, нарощуванням наявних ресурсів, осо-

бливо земельних та фінансових, впровадженням но-
вих технологій, інноваційних трансформацій, мар-
кетингових стратегій поведінки на ринку. Ринкове 
середовище висуває жорсткі вимоги щодо підвищен-
ня ефективності використання наявних ресурсів та 
напрямів розбудови і зміцнення виробничо-ресурс-
ного потенціалу, зниження затрат на виробництво та 
підвищення якості продукції. Тому важливе значен-
ня має також впровадження стратегії інноваційного 
розвитку в моделях корпоративного управління.

Для ефективного сталого функціонування і за-
безпечення фінансової стійкості та конкуренто-
спроможності корпоративних аграрних підприємств 
необхідно якісно розвивати матеріально-технічні, 
структурно-функціональні, соціально-трудові та 
інші елементи їх виробничо-економічного потен-
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ціалу. Тобто, потенціал корпоративного аграрного 
підприємства має перебувати у динамічній рівновазі 
з зовнішнім середовищем, яке постійно змінюєть-
ся. Реалізація цього завдання вимагає відповідних 
змін потенціалу. Мова йде про постійне відтворення  
основних фондів, використання нових технологій та 
інших інновацій; зміни виробничих потужностей, 
якісних характеристик персоналу й трудових ресур-
сів; модернізацію інформаційної системи управлін-
ня, бізнес-процесів та інших чинників ефективної 
адаптації агропідприємств до вимог зовнішнього 
оточення. Вони повинні набути такого рівня роз-
витку, яке дасть можливість досягти максимальної 
економічної ефективності у сформованих умовах 
зовнішнього середовища. Тому оцінка чинників, що 
впливають на ефективність використання виробни-
чо-ресурсного потенціалу корпоративних аграрних 
підприємств, їх виробничих підрозділів, є актуаль-
ною в сучасних умовах господарювання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Нині 
проблема ефективного використання виробничо-ре-
сурсного потенціалу на рівні агросфери широко ви-
світлюється в економічній літературі. Ресурси завжди 
були в полі зору науковців, спеціалістів і практиків та 
знайшли належне відображення в наукових працях 
багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених-економіс-
тів, серед основних Андрійчук В.Г., Більський В.Г., 
Бугуцький О.А., Гайдуцький П.І., Крисальний О.В., 
Мармуль Л.О., Месель-Веселяк В.Я., Нелеп В.Н., 
Олійник В.М., Онищенко О.М., Пасхавер Б.Й., Під-
лісецький Г.М., Саблук П.Т. та інші. Проте проблеми, 
конкурентні переваги та перспективи використання 
виробничих ресурсів на рівні великих агрокорпора-
цій, агрохолдингів та інших корпоративних утворень 
потребують подальших розробок.

Метою статті є виявлення проблем та конку-
рентних переваг використання виробничо-ресурс-
ного потенціалу корпоративних аграрних підпри-
ємств, визначення та оцінка їх впливу на агробізнес 
і обґрунтування на цій основі системного корпора-
тивного управління та етапів прийняття управлін-
ських рішень для підвищення  ефективності й раці-
оналізації ресурсокористування у галузі сільського 
господарства загалом.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ви-
робничо-ресурсний потенціал корпоративного 
аграрного підприємства як суб’єкта господарюван-
ня розуміється як  сукупність взаємопов’язаних ре-
сурсів, які використовуються для виробництва сіль-
ськогосподарської та/або продовольчої продукції, а 
також спроможність працівників використовувати 
їх з метою отримання максимального прибутку. Він 
є багатокомпонентним, складноструктурованим та 
складноорганізованим. Як правило, величина цьо-
го потенціалу визначається обсягом окремих ви-
дів ресурсів (земельних, матеріальних, трудових, 
нематеріальних та фінансових), які перебувають у 
розпорядженні підприємства. На наш погляд, ви-
робничо-ресурсний потенціал корпоративного аг-
роформування – це можливості підприємства щодо 
використання наявних ресурсів, які не лише ви-
користовуються, але є у зовнішньому середовищі, а 

також тих, які можуть з’явитись у майбутньому для 
максимального задоволення потреб споживачів та 
отримання прибутку.

Виробничо-ресурсний потенціал необхідно роз-
глядати як економічну основу, реальну конкурентну 
перевагу розвитку корпоративних  сільськогоспо-
дарських підприємств. Він характеризується систе-
мою показників, які відображають не тільки наявні 
ресурси, а й їх резерви, які можуть бути використані 
за певних умов діяльності. Ефективність корпора-
тивного управління виробничо-ресурсним потенціа-
лом аграрних підприємств досягається за умов раціо-
нального його використання для отримання повного 
кінцевого результату у вигляді виробництва продук-
ції високої якості.

Управління виробничо-ресурсним потенціа-
лом відносять до складних завдань з огляду на різну 
природу відтворення його компонентів. При цьому 
зрозуміти сутність складних явищ і одержати про 
них достовірні відомості можна тільки завдяки ба-
гаторазовому спостереженню за станом та динамі-
кою, ринковою поведінкою  досліджуваного об’єкта 
та суб’єкта господарювання. Важливо не просто 
одержати достовірні матеріали про управлінський 
процес й інші бізнес-процеси, а й оцінити якісну їх 
сторону та виробити напрями й заходи з удоскона-
лення. Отже, важливою передумовою забезпечення 
ефективного та конкурентоспроможного розвитку 
корпоративних аграрних підприємств є підвищення 
ефективності управління їх виробничо-ресурсним 
потенціалом.

Підвищення ефективності корпоративного 
управління виробничо-ресурсним потенціалом, за-
безпечення його раціонального використання зна-
чною мірою пов’язане з проведенням якісних змін 
у складі ресурсів та з підвищенням ефективності в 
їх використанні. Завдання підвищення ефективнос-
ті управління виробничо-ресурсним потенціалом 
підприємств полягає, насамперед, у вдосконаленні 
використання на інноваційній основі, у підвищенні 
його комплексності, яка проявляється у врахуванні 
тісного взаємозв’язку його складників, в організації 
моніторингу та контролю за станом ресурсів, особли-
во природних. Ресурсам повинен бути притаманний 
відповідний спектр функціональних характеристик 
або індикаторів, на основі врахування  яких має за-
безпечуватись компенсація їх дефіцитних властивос-
тей.

Процес розвитку виробничо-ресурсного потен-
ціалу великих аграрних корпорацій  вимагає постій-
ного моніторингу, збору та аналізу інформації про 
вплив чинників зовнішнього середовища, які можна 
поділити на чотири групи: економічні, соціальні, по-
літико-правові, науково-технічні. Слід відмітити, що 
чинники зовнішнього середовища здійснюють, пе-
реважно, негативний обмежувальний вплив на роз-
виток потенціалу. Тому корпоративне підприємство 
агросфери повинне формувати такий господарський 
механізм, який дозволив би швидко адаптуватися до 
цих змін.

Необхідно виділити наступні чинники, які най-
більш суттєво впливають на формування виробни-
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чо-ресурсного потенціалу корпоративних аграрних 
підприємств: організаційно-економічні; матеріаль-
но-технічні; чинники соціального розвитку; вимоги 
екологізації; кооперація, спеціалізація, диверсифі-
кація виробництва. Слід зазначити, що виробничо-
ресурсний потенціал передбачає сукупність запасів і 
пов’язаний, насамперед, із характеристикою джерел 
ресурсів. Джерелами виробничо-ресурсного потен-
ціалу є ресурси в розпорядженні підприємства – тру-
дові, інформаційні, фінансово-економічні, матері-
альні, природні. 

Основу виробничо-ресурсного потенціалу ста-
новлять його складники як фактори виробництва. 
Засоби та предмети праці утворюють матеріальні ре-
сурси, які приводяться в рух трудовими ресурсами. 
Саме тому до складу виробничо-ресурсного потенці-
алу аграрних підприємств включені трудові, матері-
ально-технічні, інформаційні, фінансові та природні 
ресурси. Виробничо-ресурсний потенціал аграрних 
корпорацій характеризується великою концентраці-
єю системи взаємопов’язаних ресурсів та їх мобіліза-
цією, досягненням конкурентних переваг на основі 
системного та послідовного впровадження іннова-
цій. Він бере участь у створенні сільськогосподар-
ської продукції, яка є основним результатом вироб-
ничої діяльності, а її реалізація забезпечує прибуток 
як кінцеву мету підприємства. Продукція також обу-
мовлює потенціал, оскільки  забезпечує відтворення 
аграрного виробництва. 

Оновлення продукції та технології її отримання 
залежить від інноваційних перетворень на корпора-
тивному підприємстві. Впровадження нової продук-
ції означає приріст обсягів виробництва, економію 
від зниження собівартості, зростання чистого при-
бутку. Чим вище науковий і технологічний рівень 
виробничо-ресурсного потенціалу і ступінь його 
використання, тим потужнішою є матеріально-тех-
нічна база корпоративного аграрного підприємства, 
більше можливостей для впровадження інновацій, 
вдосконалення та збільшення масштабів діяльності.

Економічна ефективність використання ви-
робничо-ресурсного потенціалу корпоративних 
аграрних формувань залежить від багатьох чинників, 
особливо від рівня їхньої ресурсозабезпеченості. Роз-
виток сільського господарства на основі концепції 
концентрації виробничих ресурсів зумовлює збіль-
шення виробництва продукції та підвищення його 
ефективності. При підвищенні ресурсозабезпече-
ності та масштабів сільськогосподарських суб’єктів 
господарювання порівняно високими темпами зрос-
тають обсяги виробництва валової продукції.

В свій час реформаторські перетворення в сіль-
ському господарстві не дали очікуваної соціально-
економічної віддачі. Аграрні підприємства, особливо 
малі та середні, знаходяться у важкому фінансовому 
становищі, руйнується виробничо-ресурсний потен-
ціал галузі. Вони спричинили  певні позитивні зміни 
в організації сільськогосподарського виробництва 
у напрямі його багатоукладності, урізноманітнення 
форм, розвитку підприємницької ініціативи. Було 
змінено майновий статус, статус власності та воло-
діння й використання усіх складових виробничо-ре-

сурсного потенціалу, проте очікуваних результатів 
ресурсовіддачі та ресурсозбереження це не забезпе-
чило. 

Нові агроформування різних організаційно-
правових форм, серед яких домінують приватні під-
приємства, були утворені на базі колективних агро-
формувань та в результаті оренди. Орендарі часто не 
усвідомлюють своєї відповідальності за результати 
господарювання, економлять на якісних меліоратив-
них заходах, ресурсоощадних агротехнологіях. Тому 
необхідний постійний моніторинг та контроль за 
досягненням результативного функціонування агро-
формувань, який залежить від раціональності фор-
мування, відтворення та ефективності використання 
виробничо-ресурсного потенціалу. 

Для оцінки ефективності виробництва в цілому, 
насамперед, ефективності використання виробни-
чо-ресурсного потенціалу, необхідно проаналізувати 
сучасний стан, структуру та забезпеченість  аграрних 
підприємств за величиною всіма видами ресурсів. 
Такий аналіз дозволяє побачити структуру процесів 
ресурсокористування, аграрного виробництва та від-
творення загалом, диверсифікувати їх як економіч-
не явище на окремі складові частини і отримати за 
рахунок абстрагування найбільш детальне уявлення 
про динаміку, проблеми, тенденції зміни складників 
тощо.

Для дослідження економічної, екологічної, 
соціальної ефективності ресурсокористування та 
виробництва необхідно керуватись відповідними 
критеріями, методиками оцінки, економічними 
показниками. Відповідно до цього, важливим еле-
ментом дослідження ефективності використання 
виробничо-ресурсного потенціалу корпоративних 
аграрних підприємств є вибір головної ознаки (кри-
терію) оцінки ефективності, яка розкриває її сут-
ність. Зміст критерію ефективності використання 
виробничо-ресурсного потенціалу випливає з необ-
хідності максимізації отримуваних результатів та/або 
мінімізації виробничих затрат, економії виробничих 
ресурсів, виходячи із ринкових позицій, наявних 
конкурентних переваг, стратегії розвитку аграрних 
підприємств корпоративного типу.

У сучасній економічній літературі не існує од-
ностайної думки про методику розрахунку сукупної, 
комплексної оцінки ефективності використання 
виробничо-ресурсного потенціалу. Її сучасна мето-
дологія  передбачає розрахунок показників продук-
тивності праці, фондовіддачі та фондомісткості про-
дукції. Ці показники є критеріями оцінки кожного 
виду ресурсу і виступають індикаторами ефективнос-
ті сільськогосподарського виробництва. 

Тому в залежності від показника, який при-
йнятий за результативний, вся сукупність тенденцій 
зміни ефективності різних факторів виробництва 
впливає на варіювання співвідношення результа-
ту виробництва до одного із видів ресурсів. Отже, 
ефективність виробництва оцінюється з точки зору 
використання кожного виду ресурсу. Тому необхідно 
розраховувати, за думкою економістів, інтегральний 
показник ефективності як співвідношення обсягу 
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виробництва до сукупної витрати кожного виду ре-
сурсів.

Основним узагальнюючим показником, за ра-
хунок якого оцінюють ефективність використання 
виробничо-ресурсного потенціалу, вважаються обся-
ги виробництва сільськогосподарської продукції та 
надання послуг. Він є основою для розрахунку інших 
показників результативності діяльності аграрних 
підприємств. Зокрема, це ресурсовіддача, яка вказує 
на отриманий обсяг виробництва у розрахунку на 1 
грн. вкладених ресурсів та капіталовіддача (капітало-
місткість), що показує вартість виробленої продукції 
у розрахунку на 1 грн вкладеного основного та обо-
ротного капіталу.

В умовах постійних економічних змін, продо-
вження реформ організації сільських територій для 
корпоративних аграрних підприємств, які є най-
більш значимими з позицій впливу на їх розвиток  
слід звертати значну увагу на розширення та погли-
блення досліджень в галузі управління виробничо-
ресурсним потенціалом. Ефективне корпоративне 
управління виробничо-ресурсним потенціалом по-
винно являти собою гнучку систему, що буде зміню-
ватись, пристосовуватись до нових ринкових умов, 
при цьому виробляти якісну продукцію та забезпечу-
вати загальний стійкий розвиток сільськогосподар-
ських підприємств. 

Першочерговим етапом у побудові ефективно-
го управління виробничо-ресурсним потенціалом є 
встановлення місії корпоративних суб’єктів госпо-
дарювання. Ставиться глобальна мета діяльності під-
приємств, яка відображає його призначення, роль у 
суспільстві та забезпечення власних виробничо-еко-
номічних, екологічних та соціальних інтересів. Після 
встановлення місії необхідно встановити конкретні 
цілі діяльності. При цьому ефективне управління 
виробничо-ресурсним потенціалом повинно бути 
спрямоване на виконання не тільки основної місії 
підприємства, але і його часткових цілей, які вихо-
дять з  місії.

Після аналізу чинників зовнішнього та вну-
трішнього середовища господарювання як факторів 
ресурсокористування та виробництва, слід сформу-
вати стратегію розвитку корпоративного аграрного 
підприємства та ресурсокористування у її складі [6, с. 
78]. Розробка стратегії характеризується як складний 
процес, в якому повинні брати участь керівники всіх 
рівнів управління. Формування такої стратегії  перед-
бачає орієнтацію на розвиток наявних можливостей 
та конкурентних переваг аграрного підприємства. 

В основу формування стратегії  повинна бути 
покладена концепція, яка враховувала б особливості 
діяльності корпоративного аграрного підприємства, 
етап циклу його життєвого розвитку, становище на 
ринку, стан зовнішнього середовища. Враховуючи 
сформовану стратегію розвитку діяльності,  наступ-
ним етапом є формування структури та складу ви-
робничо-ресурсного потенціалу. Це має на меті саме 
раціональне забезпечення підприємства ресурсами, 
їх структуризацію та побудову певних організаційних 
форм управління, що забезпечить стабільний розви-
ток й ефективне їх використання та відтворення.

Невід’ємною складовою ефективного управлін-
ня виробничо-ресурсним потенціалом є проведення, 
як уже зазначалося, моніторингу процесу ресурсо-
користування. Це дасть можливість контролювати 
управління і вносити необхідні зміни, доповнення 
та вдосконалення. Оцінювання ефективності вико-
ристання ресурсів є наступним етапом формування 
системи ефективного управління виробничо-ре-
сурсним потенціалом. Така оцінка повинна містити 
певний набір показників та критеріїв для визначення 
пріоритетних заходів управління ресурсами. Це дасть 
можливість з’ясувати, як працює підприємство, чи 
досягаються поставлені цілі, як зміни та вдоскона-
лення в процесі управління впливають на виробни-
чо-ресурсний потенціал. Водночас, економічний 
ефект досягається за рахунок виробництва якісної 
продукції та отримання прибутків, екологічний – че-
рез безпечну продукцію та екологічне довкілля, со-
ціальний – продуктивну зайнятість, продуктивність 
праці, доступне споживання продуктів харчування.

Управління ефективністю виробничо-ресурсно-
го потенціалу необхідно розглядати як систему, яка 
повинна містити такі напрями, як якість управління 
та управління результатами. Якість управління пе-
редбачає, насамперед, культуру управління, ділову 
поведінку, імідж та репутацію, в межах яких корпо-
ративне аграрне підприємство прагне досягти по-
ставлених цілей. Даний напрям повинен охоплювати 
ефективну мотивацію та контроль при чіткому ви-
значенні цілей і пріоритетів розвитку підприємства 
та однозначному поділі повноважень і відповідаль-
ності. 

Управління результатами діяльності повинно 
містити сукупність систематичних процедур і під-
ходів, що використовуються для їх оцінювання  та 
зворотного впливу з метою  покращення. При цьо-
му прийняття рішень має відповідати загальним ви-
могам та принципам, що висуваються до будь-яких 
управлінських рішень. Вони повинні бути обґрунто-
ваними, цілеспрямованими, кількісно та якісно ви-
значеними, правомірними, оптимальними, своєчас-
ними, комплексними та гнучкими. Тільки за умов 
дотримання цих принципів прийняті рішення будуть 
виконувати керуючу (сприяти досягненню постав-
лених цілей), координуючу (узгоджувати окремі дії, 
рішення, діяльність окремих фахівців та підрозділів) 
та мобілізуючу (активізація виконавців та ресурсів) 
функції.

Кінцевим етапом побудови системи ефектив-
ного управління виробничо-ресурсним потенціалом 
корпоративних аграрних підприємств є контроль. 
Контроль як важливий та необхідний етап повинен 
містити застосування системи спостереження (мо-
ніторингу) і перевірки відповідності використання 
ресурсів у процесі господарської діяльності встанов-
леним стандартам та іншим нормативам, прийнятим 
планам, програмам і оперативним управлінським 
рішенням, а також виявлення допущених відхилень 
від прийнятих принципів організації та ведення гос-
подарства.

Розроблена система ефективного управління 
виробничо-ресурсним потенціалом корпоративних 
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агропідприємств дозволяє також визначити, які вну-
трішні його характеристики, ризики та обмеження 
ослаблюють результативність досягнення ефектив-
ності в процесі управління виробничо-ресурсним 
потенціалом. Ефективність досягається за рахунок 
деталізації послідовних дій, які здійснюються під 
час управління. Забезпечення внутрішньої систем-
но-структурної рухливості та гнучкості організації 
господарювання є основою ефективного управління 
виробничо-ресурсним потенціалом корпоративних 
аграрних  підприємств та досягнення його загально-
го зростання.

Висновки. Концентрація виробничо-ресурсних 
можливостей, вибір правильного напряму або/і ди-
версифікації спеціалізації корпоративних аграрних 
підприємств дозволяє максимальною мірою вико-
ристати виробничо-ресурсний потенціал агросфери 
для реалізації соціально-економічних цілей вироб-
ництва сільськогосподарської продукції, продоволь-
чої безпеки, розвитку сільських територій. Вироб-
ничо-ресурсний потенціал акумулює в собі значну 
частку конкурентних переваг та конкурентоспро-
можності корпоративних агроформувань. Основне 
його значення полягає у створенні нової вартості в 
процесі виробництва сільськогосподарської продук-
ції, що забезпечує економічне зростання, експорт-
ний потенціал, інші конкурентні переваги.

Ефективне управління, цілеспрямоване відтво-
рення та повноцінне використання ресурсів корпо-
ративних суб’єктів господарювання агросфери мо-
жуть бути забезпечені тільки тоді, коли виконуються 
умови:  економічно та соціально доцільне співвідно-
шення ресурсів праці та матеріально-технічної бази;  
застосування прогресивних, високопродуктивних та 
екологобезпечних технологій у виробництві продук-
ції; розширене відтворення та збільшення продуктив-
ності агроресурсів. Високоорганізоване, регульоване 
своєчасне та в достатній кількості фінансово-еконо-
мічне забезпечення й висока якість земельних угідь, 
модернізація матеріально-технічних основних засо-
бів виробництва сільськогосподарської продукції, їх 
інноваційно-інвестиційна складова, людський ка-
пітал та трудові ресурси  безпосередньо визначають 
результативність й безпеку функціонування вироб-
ничо-ресурсного потенціалу. Вони визначають по-
ступальний розвиток корпоративних агроформувань 
на основі гнучкого системного управління всіма біз-
нес-процесами та застосування маркетингових стра-
тегій ринкової поведінки.
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УДК 330.15 (076) Т. И. Ашмарина

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Анотація. У статті розглядаються етапи становлення економіки природокористування в Росії, по-
гляди російських учених-економістів, які зробили внесок у розвиток теорії економіки природокористування. 
Обґрунтовано перспективність ноосферного підходу, який дозволяє поглянути на існуючі проблеми природо-
користування з нових позицій.

Ключові слова: сталий розвиток, ноосферні погляди, природокористування, фізична економія, екологіч-
на економіка.

Summary. In the article the stages of environmental economics in Russia, Russian views of economists who con-
tributed to the development of the theory of environmental economics. Perspectivity noosphere approach that allows you 
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Постановка проблемы. Экономика, как 
сфера хозяйственного освоения природы ради 
обеспечения жизнедеятельности человека, за 
исторически короткий период стала враждебной 
жизни. Это вызвало необходимость развития но-
вой экономической дисциплины – экономики 
природопользования. Но проблемы экономики 
природопользования остаются на том же уров-
не и они, коренным образом не решаются как в 
масштабах мира, так и на локальном уровне, а 
концепция «устойчивого развития» зашла в ту-
пик. 

Основные сырьевые ресурсы развитых стран 
мира на грани исчерпания или зарезервированы. 
Значительные разведанные и доступные для 
использования природные ресурсы имеются 
лишь в отдельных странах третьего мира, за до-
ступ к этим ресурсам идет борьба, в которой 
используются разные средства, в том числе и 
«экологическая аргументация». Становятся все 
более актуальными для перспективного развития 
экономики природопользования ноосферный 
подход, который сможет сбалансировать 
социально-экономический рост и осуществить 
его стабилизацию.

Анализ последних исследований. Исследо-
вание экономических процессов в природополь-
зовании и охраны окружающей среды и управ-
ления этимипроцессами освещены в научных 

трудах (до начала 70-х годов ХХ века): И.В. Ми-
чурина, П.М. Трофимова, В.С. Романова, и 
др.Доминировали слова И. В. Мичурина: «Мы не 
можем ждать милостей от природы. Взять их у нее 
- наша задача». Исследования были нацелены на 
способы наращивания экономической мощи. В 
следствии чего возникла и проблема оценки стои-
мости природных ресурсов. С.Г. Струмилин в 1972 
году опубликовал статью под названием «К оцен-
ке даровых благ природы», в которой подымается 
вопрос о плате за пользование ресурсами.

С начала 80-х годов исследуются вопросы 
защиты окружающей среды, определяются 
принципы и размеры платежей за пользование 
природными ресурсами (К.Г. Гофман, Г.А. Мот-
кин, Н.Ф. Реймерс, К.К. Рихтер, Н.В. Пахомова 
и др.). Платеж за пользование природными ре-
сурсами рассматривался в качестве возмещения 
ущерба населению, испытывающему вредное воз-
действие.

Сейчас научные школы занимаются пробле-
мами «устойчивого развития» как в РФ, так и за 
рубежом, но единого мнения по данной пробеле-
ме не существует. В научных работах (А.И. Амо-
сова, Э.В. Гирусова, В.И. Данилов-Данильяна, 
А. В Ефремова, М.Я. Лемешева, Л.Г.Мельника, 
В.Я. Шевчука и др.) отмечается, что: «устойчивое 
развитие» является одной из утопий человече-
ства, которое не имеет четких критериев. Зарож-
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дается ноосферый подход к экономике приро-
допользования (А. М. Буровский, Н. Моисеева, 
П.Г.Никитенко, А.И.Субетто и др.), 

Цель исследования. Исторический аспек-
тразвития научных направлений по экономике 
природопользования и современные проблемы ее 
развития.

Изложение основного материала исследова-
ния. Экономика природопользования – это отно-
сительно молодая, но быстро развивающаяся на-
ука, хотя экономический аспект взаимодействия 
общества и природы имеет определенную исто-
рию. Она начинается с физиократов, считавших, 
что богатство общества создается в земледелии. В 
своей книге Ф. Кенэ сравнивал экономику с цир-
куляцией крови в человеческом организме. Эта 
аналогия возымела важные политические послед-
ствия — как в его время, так и в наше (развитие 
биономики). 

Большое внимание этой проблеме уде-
ляли Д.Рикардо и Т.Мальтус. На перспективу 
экономического роста они смотрели пессимисти-
чески. К.Маркс считал, что капитализм разруша-
ет природу и лишь коммунизм разрешит противо-
речия между человеком и природой. Сторонники 
гуманистического направления отвергают модель 
рационального поведения индивида и выступают 
за расширение понятия рациональности, выделив 
в иерархии потребностей человека, потребность в 
высоком качестве окружающей среды.

В 1960-1970 гг. наблюдается ухудшение 
экологической обстановки во многих стра-
нах. С этого периода начинает формироваться 
экономика окружающей среды (экономика при-
родопользования).

Концепция выхода из экологического кри-
зиса, была осознана мировым научным сооб-
ществом (Стокгольмская конференция ООН по 
окружающей среде, 1972 г.) и строилась на пред-
положении, что с помощью природоохранного 
оборудования и очистных сооружений удастся 
существенно ослабить экологические проблемы 
и предотвратить их возникновение.

Экономика природопользования – это меж-
дисциплинарная наука. С позиции естественных 
наук – это проблема роли человечества как одной 
из ведущих сил, трансформирующих природную 
среду. С точки зрения экономики проблема устой-

чивого развития – это вопрос об эффективном 
взаимодействии экономической системы с при-
родной и социокультурной системами. С точ-
ки зрения политической науки и изучения 
международных отношений – это вопрос о со-
гласованном и эффективном выделении средств 
различными международными и национальными 
органами для решения проблем устойчивого раз-
вития. 

За истекшее время, после принятия Концеп-
ции устойчивого развития, как на уровне мирово-
го сообщества, так и в отдельно взятых странах не 
произошло радикальных изменений в плане до-
стижения устойчивого развития.

Особую актуальность проблема 
эффективности экономического механизма при-
родопользования получила с началом транс-
формации экономики на рыночный способ хо-
зяйствования, которая вызвала крупнейший в 
мировой истории социально-экономический и 
финансовый кризис. 

Сейчас происходит тесное взаимодействие и 
взаимное обогащение экономистов, биологов и 
экологов. Происходит синтез классической ре-
сурсной экономики оценки воздействия на окру-
жающую среду в экономических исследованиях, 
идёт смена методологии исследований в направ-
лении экологической экономики.

Экологическая экономика — это наука об 
эколого-экономических отношениях, возникаю-
щих в процессе воспроизведения жизни (вклю-
чая ее энергообеспечение) и выбора альтернатив 
устойчивого природопользования (развития). 
Экологическая экономика, являясь составной 
частью экономики природопользования, имеет в 
тоже время свое самостоятельное экономическое 
поле исследования, выходящее за границы соб-
ственно экономики природопользования, втор-
гаясь в область социально-экономических отно-
шений воспроизводства жизни и в систему ее 
(жизни) мотивационных отношений, связанных 
с нормой поведения человека.

Становление и развитие экономики природо-
пользования через призму прошлого, настоящего 
и будущего, показывает последовательность взаи-
мовлияния и взаимозависимости экономической 
теории и практики экономической деятельности 
по использованию природных ресурсов (рис.1). 
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 Рис. 1 Эволюция развития экономики природопользования

Фронтальная экономика - потребительское 
отношение к природе. Концепция охраны окру-
жающей среды. Концепция устойчивого разви-
тия. Модель гармоничного развития. 

Эволюция взглядов экономистов в отно-
шении пользования природными ресурсами 

прошла стадию потребительского отношения, 
стадию охраны, и проходит стадию устойчиво-
го развития. Теоретическая основа управления 
экономикой природопользования приведена на 
рис. 2.

Рис. 2. Теоретическая основа моделей управления природопользованием

Ни неоклассическая, ни неокейнсиан-
ска теории не способны дать ответ на вопросы, 
которые тревожат современное мировое хозяй-
ство, они не отвечают общим законам развития 
природы и общества. Ведь базируясь на механис-
тической гносеологии, эти теории абстрагиру-
ются от рассмотрения причинно-следственных 
связей между ресурсопотоками, которые фор-
мируются в природе и экономике. Рассматри-
вая макроэкономическую систему как изолиро-
ванную к естественной окружающей среде, они 
не могут объяснить сущности многовекторных 
нелинейных эффектов, которые возникают в 
экономике в связи с разрушением естественного 
капитала и снижением его биологической про-
изводительности, игнорируют физические ис-
точники создания абсолютной дополнительной 
стоимости в экономике и рассматривает человека 

и ее деятельность вне пределов вселенной и зако-
нов его развития [1].

Глобальный экологический кризис застав-
ляет пересматривать парадигмы всех уровней 
и форм управления экономикой природополь-
зования. Сейчас главным и первым вопросом в 
экономике природопользования должен стоять 
не вопрос прибыли, а вопрос сохранения жизни 
на Земле.

Поэтому, необходим иной взгляд на эту про-
блематику, который можно назвать ноосферным, 
который рассматривается в работах Э. Леруа, 
В.И. Вернадского (1863-1945), и Пьера Тейяра де 
Шардена (1881-1955), положивших начало разви-
тию учения о ноосфере.

К настоящему времени сложилось несколько 
вариантов представлений о ноосфере как о при-
родном феномене: 1) ноосфера возникла как ре-
зультат развития разумного человечества; 2) би-
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осфера Земли изначально разумна, будучи частью 
разумной Вселенной.

Ноосферная экономика – это такая 
экономика, в которой наука, духовная со-
ставляющая становятся ведущим фактором 
экономического развития с одновременной 
экологической гармонизацией социоприродных 
отношений [2].

Ноосферная экономика отличается от об-
щепринятого приоритета иных целей развития; 
долгосрочным, в масштабе тысячелетий гори-
зонтом планирования и расчётов экономической 

эффективности. При горизонте планирова-
ния в годы и десятилетия атомная энергетика 
оказывается высоко рентабельной. В этико-
ноосферной же экономике, при расчётах хотя 
бы на сотни лет она не просто самоубийственна 
для человечества, но и экономически не выгодна, 
если включить в оценку её себестоимости расходы 
на утилизацию отработавших объектов, отходов 
производства, устранение последствий вероят-
ностно предопределённых техногенных ката-
строф [3].

Рис. 3 Модель гармоничного развития

Этапы становления экономики природо-
пользования:

 —  до 70–80-х годов ХХ века биосферу 
рассматривали как экономический ресурс, над 
которым стоит человек;

 —  с 80-х и до 90-х годов регулирование при-
родопользования рассматривается дои осущест-
вляться по правилам рыночного механизма (нео-
классическая концепция);

 —  с 90х до настоящего времени устойчивое 
развитие;

 —  будущее – модель гармоничного развития 
(рис.3) (в 2009 г. создана Ноосферная Обществен-
ная Академия Наук (НОАН) Санкт-Петербург).

Рассмотрение экономики природопользова-
ния в ноосферном формате («Разума-для-Себя» к 
«Разуму-для- Биосферы, Земли, Космоса») т.е. к 
ноосферному разуму, каким должен стать челове-
ческий разум, если он хочет выжить на Земле [4]. 
Познание закономерностей развития биосферы 
является ключом кразумному природопользова-
нию.

Научная мысль дает в руки человечества та-
кие энергетические и материальные возмож-
ности, которые позволяют ему не только брать 
из биосферы ее богатства, но целесообразно 
преобразовывать саму биосферу Земли с целью 
сохранения и умножения всех ресурсов, перевода 
их в разряд возобновляемых [5].

Выводы. Анализ современной ситуации в 
экономике природопользования и причины воз-
никновения экологических кризисов, являются 
следствием неких глубоко заложенных в под-
сознании или скрытых в исходных этических и 
моральных комплексах норм поведения человека. 

Между экономическими законами и зако-
нами природы существуют общие черты и раз-

личия. Общее между ними то, что, как и законы 
природы, экономические законы объективны, 
то есть действуют независимо от воли и созна-
ния людей. Различия же заключаются в следую-
щем: экономические законы являются законами 
человеческой деятельности. Они возникают в 
процессе деятельности людей и осуществляются 
через нее. Законы природы действуют и вне че-
ловеческого общества; законы природы вечны, а 
экономические законы возникают и исчезают.

Дальнейшее развитие экономической 
дисциплины – экономика природопользования 
- это ноосферный подход, который позволяет 
взглянуть на существующие проблемы природо-
пользования с новых позиций, это модель гар-
моничного развития, на основе единой системы 
кругооборота веществ и энергии. Ведь экономика 
есть энергообмен между человеком и природой, 
это есть хозяйственное энергопотребление для 
обеспечения воспроизводства жизни.

Сегодня ум и деятельность человека, его на-
учная мысль становятся определяющими фак-
торами экономического развития, что позволяет 
решить две главные для выживания человечества 
задачи: повышение эффективности использова-
ния природно- ресурсного потенциала планеты; 
использование новых сил природы на благо чело-
вечества.
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Постановка проблеми. Оптимальне поєд-
нання матеріального виробництва і соціальної 
інфраструктури дає змогу забезпечувати відпо-
відність між матеріальним добробутом і духовним 
розвитком населення сільських територій. При 
цьому необхідно відмітити зростаючу роль і ак-
тивний зворотний вплив соціальної інфраструк-

тури на розвиток суспільного виробництва. Адже 
науково-технічний прогрес, якісно нова техніка й 
інноваційні технології у сільському господарстві 
вимагають підвищення рівня освіти, кваліфіка-
ції, загальної культури працівників, їх дисциплі-
нованості та відповідальності за доручену справу. 
Як свідчить досвід, недооцінка соціальної інфра-
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структури, її відставання від розвитку виробни-
цтва є однією з причин гальмування зростання 
його ефективності. Через це розвиток соціальної 
інфраструктури є важливим чинником приско-
рення економічного розвитку та якісного пере-
творення умов життєдіяльності людей.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В 
умовах сучасної економіки загальним питанням 
розвитку соціальної інфраструктури приділяють 
увагу такі науковці, як Л. Богуш, В.Бойко, М. Іг-
натенко, Г. Колосюк, В. Куценко, Л. Мармуль, 
Я. Остафійчук, І. Романюк, В. Терещенко. Кож-
ний з цих учених зробив свій вагомий внесок у 
дослідження соціальної сфери та інфраструктури 
села. Проте виявлення сутності соціальної інфра-
структури в умовах динамічних інноваційних змін 
життєдіяльності, соціальних статусів та пріорите-
тів потребують подальших обґрунтувань у комп-
лексі з необхідністю вирішення завдань держав-
ної підтримки розвитку сільських територій.

Метою статті є всебічна оцінка сутності со-
ціальної інфраструктури, виявлення проблем і 
тенденцій функціонування її закладів та органі-
зацій, обґрунтування форм і заходів їх державної 
підтримки у контексті розвитку сільських терито-
рій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Становлення й розвиток самої категорії «соці-
альна інфраструктура» відбувався в процесі по-
слідовного поглиблення методологічних і мето-
дичних розробок у галузі соціально-економічного 
планування та прогнозування розвитку сільських 
територій. Досить часто в науковій літературі по-
ряд із соціальною інфраструктурою використову-
ється термін «соціальна сфера», “соціокультурна 
сфера”. Вони визначають ширше коло питань со-
ціально-економічного розвитку і виходять за межі 
категорії «соціальна інфраструктура». 

Між тим соціальна інфраструктура охоплює 
заклади та організації освіти, охорони здоров’я, 
культури, побуту, дозвілля, громадського харчу-
вання, готельно-ресторанного господарства і  ві-
дображає процеси, що забезпечують життєдіяль-
ність людини. Вони вимірюються за допомогою 
органічно взаємопов’язаних показників, таких як 
забезпеченість послугами соціальної інфраструк-
тури сільського і міського населення, її об’єктами 
поселенської мережі, вартість послуг в розрахун-
ку на одну особу, їх динаміку тощо [1, с. 28]. Тому 
можна говорити, що соціальна інфраструктура є 
складовою соціальної сфери села.

Cоціальна інфраструктура – це особливим 
чином територіально органі-зована, історично 
конкретна, що відповідає способу виробництва, 
сукупність видів діяльності і відповідних їм галу-
зей виробництва, підприємств і суспільних від-
носин, які забезпечують позавласне виробництво 

матеріальних і надання соціальних благ для за-
доволення потреб особистого (індивідуального) 
споживання, необхідного для збереження життя 
населення, відтворення робочої сили і її продук-
тивного суспільного використання [2, с. 213].

За такого трактування соціальна інфраструк-
тура виступає одночасно як соціально-економіч-
на і як просторова категорія. Вона об’єднує як 
деякі базові (торгівля, громадське харчування, 
побутове обслуговування), так і надбудовні (осві-
та, охорона здоров’я, мистецтво, культура тощо) 
види діяльності; задовольняє не тільки фізичні, 
матеріальні, але й духовні потреби, які перебу-
вають у сфері як виробництва, так і споживання 
життєвих засобів. Отже, вони включені у всі сфе-
ри існування людини і у всі стадії процесу відтво-
рення робочої сили.

При цьому зміст соціальної інфраструктури 
як економічної категорії розкривається у таких 
основних моментах. Поняття «соціальна інфра-
структура» відображає економічні суспільні від-
носини, що виникають між суспільством та його 
членами в процесі споживання ними специфіч-
них благ для відтворення робочої сили та гармо-
нійного розвитку особистості [3, с. 17]. Відповід-
но до марксистської теорії, основою існування 
людського суспільства є суспільно корисна тру-
дова діяльність. «Праця, - писав К. Маркс, - як 
творець споживчих вартостей, як корисна праця, 
є не залежна від будь-яких суспільних форм умо-
ва існування людей, вічна природна необхідність: 
без неї не можливим був би обмін між людиною і 
природою, тобто не було б можливим саме люд-
ське життя».

На стадії власне виробництва (робочої сили) 
соціальна інфраструктура забезпечує відповід-
ні умови для суспільно необхідного рівня задо-
волення особистого споживання, узгодженого 
із загальним рівнем розвитку продуктивних сил 
і характером виробничих відносин. Саме у цій 
сфері встановлюються пропорції між діяльністю 
по виробництву матеріальних благ і соціально-
інфраструктурною діяльністю, нагромадженням 
і споживанням, масштабами розвитку галузей 
власне матеріального виробництва і соціальною 
інфраструктурою.

У сфері розподілу робочої сили соціальна інф-
раструктура відіграє важливі розподільчі функції. 
Вирішальну роль при цьому має уже не загальний 
масштаб її розвитку, а територіальна організація, 
яка створює умови для орієнтованого на інтереси 
суспільства індивідуального споживання і тери-
торіально-галузевого перерозподілу робочої сили 
[4, с. 204]. З точки зору міграційних процесів у ре-
гіонах країни, цей механізм включає три органіч-
но пов’язаних між собою компоненти: умови, які 
формують орієнтовані певним чином міграційні 
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установки індивідів; які забезпечують їх по місцю 
від’їзду необхідними навичками і можливостями 
для реалізації цих установок; і які закріплюють на 
новому місці проживання.

У сфері обміну соціальна інфраструктура за-
безпечує умови для підвищення мобільності ро-
бочої сили як на основі створення необхідних 
передумов для швидкого територіально-галузево-
го перерозподілу трудових ресурсів, так і шляхом 
розвитку транспортного обслуговування і скоро-
чення часу на переміщення і у сфері їх споживан-
ня. Суттєве значення при цьому також має не тіль-
ки загальний масштаб розвитку і галузевий склад 
соціальної інфраструктури, але знову ж таки її 
територіальна організація [5, с. 114]. Це зумовле-
но тим, що період обігу товарної маси спожитих у 
процесі відтворення робочої сили послуг значною 
мірою залежить від умов розміщення об’єктів со-
ціальної інфраструктури як по відношенню до 
пунктів або центрів (ареалів) виробництва життє-
вих ресурсів, так і до їх споживачів.

На завершальній стадії процесу відтворення 
робочої сили, при її безпосередньому викорис-
танні соціальна інфраструктура виконує функції 
важливого механізму регулювання непродуктив-
них витрат фізичних і духовних сил людини, а та-
кож її вільного часу при реалізації індивідуального 
споживчого попиту. Таким чином, соціальна інф-
раструктура являє собою складну соціально-еко-
номічну просторову систему, яка виступає як ор-
ганічна складова одночасно двох більш широких 
по відношенню до неї систем - соціально-еконо-
мічної і соціально-просторової. При цьому в обох 
випадках соціальна інфраструктура включена в ці 
системи на різних ієрархічних умовах.

Соціальна інфраструктура формується і роз-
вивається у фокусі складного переплетіння со-
ціально-економічних і соціально-просторових 
зв’язків [6, с. 46]. Перші виступають по відно-
шенню до других як визначальні, хоч другі  також 
здійснюють певний вплив на перші. Як просто-
рова категорія, соціальна інфраструктура підпо-
рядкована у своєму розвитку і деяким специфіч-
ним закономірностям. До найважливіших із них 
слід віднести: зростаючу регіональну диференці-
ацію, зберігаючу територіальну циклічність роз-
витку, посилюючу територіально-функціональну 
зв’язаність і цілісність. Ці закономірності в по-
вній мірі проявляються у різних ситуаціях.

Задача її розвитку полягає в тому, щоб забез-
печити  управління ним, направлене на підвищен-
ня її ефективності, в першу чергу, як механізму 
забезпечення нормального режиму відтворення 
трудових ресурсів, людського капіталу та сіль-
ського населення загалом [7, с. 23]. Основою ви-
рішення  цієї задачі є розробка  програм розвитку 
і розміщення сільської соціальної інфраструктури 

на основі нормативного підходу у фінансуванні та 
децентралізації у регулюванні. Важливе значен-
ня має врахування статусу та депресивності сіль-
ських територій.

Сучасна інфраструктура села, яка почала фор-
муватися більше ста років тому, первісно правила 
за основу економіки та опору економічної влади 
держави. У природно-історичних умовах процеси 
формування ринкової економіки і ринкової інф-
раструктури тривали паралельно. При цьому при-
родно-історичний характер виявляє себе в тому, 
що ринкові механізми та інститути виникають не 
одночасно і відразу, а поступово і частково. Спо-
чатку з’являються загальні інститути ринку – роз-
поділ праці, відокремлення і приватна власність, 
грошова форма загальної праці. 

На цій основі формуються загальні та специ-
фічні інфраструктурі інститути, представлені як 
державою, так і приватними структурами (освіта, 
охорона здоров’я, дозвілля, зв’язок, комуналь-
не господарство, фінансово-кредитні інститути 
та ін.) [8, с. 267]. Таким чином, існуюча сьогодні 
соціальна інфраструктура сільських територій, з 
одного боку, відображає результат розвитку гос-
подарських систем, а з іншого – створює переду-
мови для становлення й розвитку нових ринкових 
інститутів, що виконують певні інфраструктурні 
функції. Перед соціальною інфраструктурою на 
селі стоять такі завдання:

- створити умови для продуктивної зайня-
тості та збільшення доходів сільського населення;

- докорінно поліпшити матеріальне стано-
вище та підвищити престиж сільської інтеліген-
ції;

- посилити соціальний захист найуразливі-
ших верств сільського населення;

- забезпечити стабільне функціонування, 
розвиток і підвищення якості послуг галузей, 
установ і організацій  соціальної інфраструктури.

Соціальна інфраструктура сільських терито-
рій є частиною соціальної інфраструктури країни 
або регіону, яку складають житлове і комунальне 
господарство, освіта, культура і мистецтво, охо-
рона здоров’я, фізична культура, соціальне забез-
печення, кредитування та страхування; служба 
побуту,  зв’язок у частині, пов’язаній з обслугову-
ванням населення, інші галузі невиробничої сфе-
ри, а також торгівля та громадське харчування [9, 
с. 214]. Кожній галузі соціальної інфраструктури 
притаманні власна організаційна структура, фор-
ми обслуговування населення, механізм функ-
ціонування тощо. Все це зумовлює надзвичайну 
різноманітність і складність проблем розвитку 
соціальної інфраструктури сільських населених 
пунктів, тим більше в сучасних умовах  зменшен-
ня їх кількості, знелюднення, дефіциту фінансу-



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 4 (36) 2016

40

вання, розвитку телекомунікацій та впроваджен-
ня інших інновацій у життєдіяльність людей.

Висновки. Запобігання подальшому погли-
бленню руйнівних соціальних процесів на селі пе-
редбачає активізацію розробки і поступового вті-
лення в життя комплексу нормативно-правових 
та організаційно-економічних заходів, які ґрун-
туватимуться на реальному попиті та пропозиції 
соціальних послуг на макрорівні. Тобто йдеться 
про посилення регулюючого впливу органів міс-
цевого самоврядування на засадах органічного 
поєднання функцій місцевих владних структур та 
регіональних і загальнодержавних органів влади 
у вирішенні завдань розвитку соціальної інфра-
структури сільських територій.

Тільки за умов державного регулювання та 
підтримки соціальна інфраструктура матиме важ-
ливу роль у формуванні сприятливого життєвого 
середовища на селі, відтворенні сільського на-
селення та забезпеченні сталого розвитку сіль-
ського господарства й інших видів діяльності. 
Це передбачає створення й фінансову підтрим-
ку закладів культури, освіти, охорони здоров’я, 
розбудову житлово-комунального господарства, 
активізацію соціально-культурних заходів тощо. 
Це буде сприяти, як уже зазначалося,  не тільки 
вирішенню соціальних завдань, а й збереженню 
сільського способу життя, культурно-історичних 
традицій як основу генофонду української нації.
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Постановка проблеми. Становлення ринко-
вих умов господарювання в Україні пов’язане зі 
зростанням підприємницької активності в усіх 
сферах економіки. Як показує світовий досвід, 
ознакою ефективної ринкової системи є одночас-
не існування і взаємодія багатьох великих, серед-
ніх та дрібних підприємств у співвідношенні, яке 
забезпечує вільну конкуренцію між ними, і на цій 
основі стійке і динамічне загальне соціально-еко-
номічне зростання.

Найбільш динамічним елементом у цій 
структурі є мале підприємництво, яке забезпечує 
розвиток конкурентного середовища.

В умовах сьогодення  з метою досягнення 
якісно нового рівня життя населення малий біз-
нес стає невідємною частиною ринкової економі-
ки. Отже розвиток та результативність діяльності 
малого бізнесу великим чином залежить від його 
підтримки не тільки на регіональному, але і на дер-
жавному рівнях. Проводячи аналіз регуляторного 
середовища та стану розвитку малого бізнесу на 
регіональному рівні слід зауважити, що існує без-
ліч проблем що стосуються програм підтримки, 
а також розвитку малого бізнесу. Коли на сучас-
ному етапі розвитку економічних процесів левову 
частку повноважень віддають на місцеве самовря-
дування, подальший розвиток малого бізнесу ви-
магає детального дослідження його системоутво-
рюючих факторів, територіальних особливостей, 
розробки та здійснення відповідної ефективної та 
гнучкої регіональної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню стану малого бізнесу проблемам та 
перспективам його розвитку приділялася значна 
увага вчених та представників органів державної 
влади. Серед вітчизняних і зарубіжних вчених, 
які зробили важливий внесок у дослідження про-
блем розвитку та оподаткування малого бізнесу, 
можна віднести праці В.Л. Андрущенка, В.В. Бу-
ряковського, З.С. Варналія, В.П. Вишневського, 
Ю.Г. Дьякона, Ю.Б.  Іванова, О.Р.  Квасовського, 
А.І.  Крисоватого, І.О. Луніної, П.В. Мельника, 
С.А. Музиченко, В.Н.  Парсяка, А.М.  Піддєрьо-
гіна, А.М.  Соколовської, Т.В.  Уманець, А.П.  Че-
редніченко, В.О. Швадченка, С.І. Юрія.

Мета статті  полягає у визначенні підходів до 
вирішення проблем малого бізнесу та його успіш-
ного функціонування.

Виклад основного матеріалу. Найбільш ор-
ганічним структурним елементом ринкової еко-
номіки є малий бізнес. Малий бізнес логічно та 
історично був необхідною передумовою станов-
лення ринкового середовища. Він був системо-
утворюючою формою ринкового господарства, 
а саме дрібнотоварного виробництва. Своєрідне 
функціональне призначення та специфіка мало-
го бізнесу відіграють особливу роль для країн, що 
намагаються розвивати систему ринкового госпо-
дарювання.

У структурі сучасної змішаної економіки 
співіснують та органічно взаємодоповнюються 
малий, середній та великий бізнес. Але на від-
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міну від двох останніх малий бізнес є вихідним, 
найбільш численним, а тому і найбільш динаміч-
ним сектором економіки. Відмінності між цими 
трьома видами бізнесу обумовлені різним рівнем 
суспільного розподілу праці, характером спеціалі-
зації та усуспільнення виробництва, а також ви-
бором технологічного типу виробничого процесу. 
Так на етапі трансформації значна увага приділя-
ється підтримці розвитку підприємництва. Від-
так набули чинності  закони України «Про дер-
жавну реєстрацію юридичних та фізичних осіб 
– підприємців щодо спрощення реєстрації осіб 
як платників податків» «Про Національну про-
граму сприяння розвитку малого підприємництва 
в Україні», «Про розвиток та державну підтримку 
малого і середнього підприємництва в Україні», 
програми підтримки малого і середнього бізнесу 
на регіональному та місцевому рівні, розпоря-
дження Кабінету Міністрів України «Про утво-
рення територіальних органів Державної служби з 
питань регуляторної політики та розвитку підпри-
ємництва», «Про схвалення Концепції Загально-
державної програми розвитку малого і середнього 
бізнесу на 2014-2024 роки».

Проводяться дії з активізації державної по-
літики регулювання підприємницького сектору, і 
вже є перші позитивні результати -  удосконалено 
дозвільні процедури та реєстрації (у т. ч. електро-
нної) речових прав на власність, спрощення ме-
ханізму відкриття та закриття бізнесу, отримання 
адміністративних послуг, зменшення контролю за 
діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності 
та реформування сфери надання адміністратив-
них послуг з боку держави, зменшення податко-
вого тиску, розвиток інфраструктури для надання 
суб’єктам господарювання фінансової, матеріаль-
но-технічної, інформаційної, консультативної, 
маркетингової, кадрової та освітньої підтримки 
[1].

Значну увагу приділено обговоренню про-
блем, пов’язаних із набуттям чинності на початку 
2016 р. Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
Обговорення ведеться щодо ризиків і можливос-
тей при взаємному зниженні тарифних обмежень.

Треба враховувати, що обезцінення гривні 
в три рази докорінно змінила цінові пропорції, 
отже для більшої маси товарів зниження митних 
ставок (з 1 січня поточного року Україною з 5,0 до 
2,4%, а Євросоюзом — з 7,6 до 0,5%) не є вагомою. 
Набагато вагомішими є довгострокові фактори 
конкурентоздатності, що безпосередньо зв’язані 
з структурно-технологічними особливостями ві-
тчизняної економіки, її інституційною структу-
рою, ефективністю державної політики що в свою 
чергу визначають стратегічне місце національної 
економіки у міжнародному поділі праці.

В Угоді виокремлено багато значних завдань, 
які Україна може і зобов’язана використовувати, 
аби якомога більше сприяти розвитку стратегіч-
них цілей. Так, у статті №379 Угоди про асоціацію 
передбачена співпраця сторін аби втілити в життя 
стратегії розвитку малого та середнього бізнесу, 
що базується на принципах Європейської хартії 
малих підприємств, вдосконалення нормативно-
правової системи регулювання діяльності МСП, 
використання досвіду кластерного розвитку,  ін-
новаційного підприємництва. Дані положення 
Угоди дають можливості для становлення нових 
зв’язків між відповідними закладами України та 
ЄС і окремо взятих країн ЄС, передусім нових 
членів, для знайомства з європейським досвідом,  
навчання управлінського персоналу, організації 
стажувань для представницьких осіб малого та 
середнього бізнесу, залучення методичної під-
тримки малого бізнесу, що в свою чергу сприяти-
ме створенню його інституційного забезпечення, 
розміщення контактів між приватними підпри-
ємствами України та ЄС. Важливим факотором, 
згідно положення Угоди є можливість висувати 
пропозицію щодо розширення фінансової части-
ни програми розвитку  малого та середнього біз-
несу в межах технічної допомоги, що надається 
[2].

Розвиток малого бізнесу на регіональному 
рівні стримують:

1. Відсутність достатнього стартового капіта-
лу, власних фінансових ресурсів, сировини, при-
міщення, обладнання та матеріалів, неврегульо-
ваності механізмів кредитування малого бізнесу, 
висока відсоткова ставка по кредитуванню, що в 
свою чергу веде до нестачі ресурсів на освоєння 
нової продукції, отримання новітніх технологій.

2. Нерозвиненість ринку нерухомості. Малим 
підприємствам вкрай бракує офісних та виробни-
чих приміщень (висока орендна плата та заплута-
ність правил оренди).   

3. Недосконалість податкової системи: по-
даткові преференції для суб’єктів малого бізнесу 
- відсутність чіткої системи надання пільг, великі 
відрахування в фонд заробітної плати та страху-
вання, в результаті чого малі підприємства зму-
шені приховувати свої прибутки аби сплачувати 
менші податки. 

4. Нормативно-правові проблеми ведення 
бізнесу -  сфера обліку та звітності. 

5. Бездіяльність держав у підтримці націо-
нального виробника у прагненні вийти на зо-
внішній ринок з власним товаром, а саме через 
надання малому бізнесу можливості виконувати 
державні замовлення.

6. Неефективність системи контролю за ви-
користанням коштів, що надані для розвитку 
малого бізнесу, внаслідок чого надана фінансова 
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підтримка не доходить до малих підприємств та 
витрачається за нецільовим призначенням. 

7. Оскільки малий бізнес безпосередньо зале-
жить від платоспроможності та попиту населення 
в регіоні, стабільного розвитку промислового та  
аграрного виробництва, проблемою стає нерівно-
мірність розташування та розвитку малого бізнесу 
в регіонах України (загальноекономічна ситуація 
в регіоні). 

Більшість підприємств  малого бізнесу в 
Україні зосереджено у п’яти регіонах: м. Київ 
- 20,2 %, Дніпро та Дніпропетровська область - 
7,0 %, Харківська область - 6,8%, Одеська - 5,9 
%, Львівська - 5,8 %. За регіонами України кіль-
кість малих підприємств (юридичних осіб) на 10 
тис. осіб наявного населення значно коливається: 
найбільше значення цього показника - 250 під-
приємств у м. Києві, а найменше - 35 підприємств 
у Вінницькій області. У Львівській та Харківській 
областях (70 до 76 відповідно), Запорізькій (56), 
Донецькій (55), Одеській (54), Дніпропетровській 
та Херсонській (53) областях – спостерігається 
високий рівень діяльності малих підприємств. За-
реєстровано малих підприємств (юридичних осіб) 
на 10 тис. осіб наявного населення у м. Києві - 
699, Миколаївській та Одеській оластях - 583 до 
562 підприємств відповідно, найменша кількість 
– Тернопільська область 358. За обсягами реалі-
зованої продукції лідирують малі підприємства 
м. Києва (151,6 млрд. грн.), Дніпропетровської 
(44,5 млрд. грн.) та Донецької (38,3 млрд. грн.) об-
ластей. Найнижчі показники обсягу реалізованої 
продукції демострують малі підприємства Черні-
вецької (3,3 млрд. грн.), Тернопільської (4,1 млрд. 
грн.) та Рівненської (4,3 млрд. грн.) областей. Роз-
мір середньомісячної заробітної плати працівни-
ків малих підприємств також різниться за регіона-
ми: найвищий рівень – у м. Києві (1838,19 грн.), 
у Донецькій (1280,46 грн.), Дніпропетровській 
(1215,39 грн.) та Запорізькій (1140,76 грн.) об-
ластях. Найнижча заробітна плата у працівників 
малих підприємств Волинської (983,83 грн.), Чер-
нігівської (997,86 грн.) та Тернопільської (1000,38 
грн.) областей [3].

Враховуючи вищенаведене видно, що для ви-
користання позитивних можливостей Угоди про 
асоціацію дуже суттєвим є врегулювання політики 
дерегуляції України та підтримки розвитку малого 
та середнього бізнесу з європейською з урахуван-
ням тих пріоритетів, які безпосередньо притаман-
ні Україні в умовах сьогодення. Виокремлення 
пріоритетів розвитку малого бізнесу України, що 
є специфічними для національної економіки та її 
інтересів, дасть можливість пропонувати відпо-
відні програмні принципи залучення такої допо-
моги, але для цього необхідно:  

По-перше, налагодження спрощеної про-
цедури оподаткування малого бізнесу в Україні 

, яка можлива тільки при встановленні  заходів 
обмеженя її використання в схемах зменшення 
податкових зобов’язань, «відмивання» і неза-
конного отримання грошових надходжень, неза-
конного використання спрощеної системи щодо 
надприбуткових видів діяльності. Все це є мож-
ливим через зменшення чітко визначеного пере-
ліку видів діяльності, що відносяться до спрощен-
ної системи оподаткування, видалення секторів, 
які пов’язані з отриманням пасивних прибутків 
тощо. Спрощений спосіб нарахування податків у 
міжнародній практиці зазвичай використовується 
для суб’єктів підприємницької діяльності з обся-
гом доходів від реалізації до 100 тис. дол. на рік, в 
Україні ж така спрощена процедура застосовуєть-
ся до підприємств доходи яких складають 20 млн. 
грн.

Використання спрощеної процедури оподат-
кування та в подальшому її збереження в Украї-
ні можливе лише за умови посилення контролю 
за цільовим характером використання наданої 
пільги, а саме інтенсивній інформатизації сфери 
діяльності малого підприємництва та податкової 
звітності. Даний процес супроводжуватиметься 
фінансуванням  з боку Євросоюзу в якості техніч-
ної допомоги з впровадження устаткування та ві-
повідного програмного забезпечення з метою пе-
реходу на автоматизований  облік (касові апарати 
та інші засоби обліку) і звітність.

По-друге, підтримка інноваційного підпри-
ємництва. Сприяння розвитку інновацій є однією 
з найважливіших складових конкурентноздат-
них переваг країн ЄС. Як свідчить європейська 
практика, використання цього чинника потре-
бує спеціальних положень державної політики. 
Адаптація національної моделі підтримки до єв-
ропейської дозволить розраховувати на участь ЄС 
у якості партнера в реалізації програм наукового, 
технологічного, а також інноваційного розвитку.

По-третє, підтримка розповсюдження клас-
терної організації малого та середнього підпри-
ємництва. Кластери зазвичай досліджуються у 
практиці ЄС як засіб підвищення конкурентоз-
датності МСП, зміцнення ділових взаємозв’язків, 
реалізації горизонтальної інформаційної по-
літики, міжсекторального та транскордонного 
співробітництва. Кластерна модель всебічно ви-
користовується для здійснення інноваційного 
підприємництва. Наразі враховуючи вищезазна-
чене важливим є можливість скористатися ме-
тодичною підтримкою та допомогою країн ЄС в 
нормативно-правовому врегулюванні розуміння 
«кластеру» та особливостей правового режиму їх 
фінансування на рівні господарського законо-
давства, розповсюдженні в ЄС інформації сто-
совно перспективності співпраці з українськими 
діловими бізнес партнерами з метою створення 
кластерів міжнародного масштабу. Щодо розви-
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тку інноваційних кластерів в Україні - допомога 
в  розробці та складанні програмних документів.

Участь у системі євро регіонів дасть можли-
вість розвитку транскордонних кластерів. Нема-
ловажним постає завдання налагодження за під-
тримки європейських партнерів інформаційної 
системи суб’єктів  підприємницької діяльності, 
що стосується досвіду європейської кластери-
зації,  встановлення постійних зв’язків ділового 
характеру та використання конкурентних переваг 
кластеризації.

По-четверте, сприяння інтернаціоналізації 
виробництва молого та середнього бізнесу як по-
вноцінного суб’єкта міжнародної торгівлі та коо-
перації. 

Зараз інтернаціоналізація молого та серед-
нього бізнесу знаходиться в центрі уваги як важ-
ливий чинник інклюзівності економічного роз-
витку. Статтею 379 Угоди передбачена підтримка 
заходів стимулювання експортної діяльності в 
Україні Європейським  Союзом. Україна може 
звернутися за допомогою спираючись на угоду 
до ЄС для надання методичної, фінансової і ор-
ганізаційної підтримки експортерів при виході 
українських підприємств на європейські ринки та 
створенні експортних консорціумів. Частка засо-
бів фінансової підтримки може бути направлена 
на програми експортного кредитування підпри-
ємництва через уповноважені банки. 

По-п’яте, здійснення своєчасної та всесто-
ронньої підтримки МСП у депресивних регіонах. 
Можливість скористатися європейськими над-
баннями, підтримка та стимулювання зароджен-
ня бізнесу з урахуванням регіональних проблем 
розвитку та потреб реструктуризації старопро-
мислових регіонів України. Першочерговим є:

- мікрокредитування – має передбачати ме-
тодичну допомогу відкриття бізнесу паралельно 
з цим розробку бізнес-плану спільно з центром 
зайнятості потенційними суб’єктами піприємни-
цтва;

- надання у власність або в лізинг за міні-
мальну плату вільних будов та іншого майна ви-
робничого та невиробничого призначення, яке 

знаходиться у власності держави або комунальних 
підприємств, для створення нового або розвитку 
існуючого малого бізнесу;

- урахування досвіду створення умов для роз-
витку креативних індустрій а саме: туризму, куль-
тури, традиційних ремесел тощо, як засобу пере-
оснащення структурних пріоритетів відсталих 
регіонів;

- поновлення на загальнодержавному та ре-
гіональному рівнях конкурсів у формі публічних 
шоу, на яких починаючі та малі підприємці при-
йматимуть участь у змаганнях бізнес-проектів за 
можливість отримання фінансової допомоги  в їх 
реалізації від  інвесторів або інституцій сприяння 
розвитку бізнесу.

По-шосте, створення сучасної європейської 
фінансової інфраструктури підтримки бізнесу в 
Україні. Першочерговим є спрощення доступу 
середнього та малого підприємництва до фінан-
сування через поширення бізнес-програм мікро-
кредитування.  З метою залучення і використання 
засобів міжнародної технічної допомоги слід ви-
окремити ряд уповноважених банків, оптималь-
но — з державним капіталом. Як результат можна 
створити окрему фінансову установу, наглядова 
рада якої буде представлена провідними європей-
ськими фінансистами,  яка розподілятиме між-
народні засоби, що направляються на розвиток 
МСП в Україні. При цьому основну частку коштів 
доцільно використовувати на розвиток бізнес-
інфраструктури, що сприятиме підприємництву: 
транспортних, логістичних мереж, інститутів «по-
сівної» підтримки, інформаційних тощо [4].

У підсумку перетворення, що сталися, ще не 
призвели до значного покращення кількісних та 
якісних характеристик розвитку бізнесу. Таким 
чином політика економічних реформ та адек-
ватна антикризова політика відповідно ринковій 
ситуації є малоефективна та суттєво гальмується 
занадто повільним формуванням чітко упорядко-
ваного набору правил політичного, соціального, 
юридичного та економічного середовища, який 
забезпечує реалізацію правових положень у прак-
тичній діяльності державного управління, під-
приємництва та населення України (рис 1).

Рис. 1. Загальна оцінка складності ведення бізнесу в Україні у 2009-2015 рр. за рейтингом «Doing Bussiness» 
(наведено автором з використанням [5])
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Натомість реформи  та кроки держави щодо 
політики розвитку малого бізнесу дозволили 
Україні зміцнитися в рейтингу «Doing Business – 
2015» на 16 позицій, а це з 112 на 96 місце серед 
189 країн світу. Загалом, досягнуто значних по-
зитивних зрушень по двом ключовими чинни-
кам – «реєстрація власності» (59 місце) і «спла-
та податків» (108 місце), але низка позитивних 
кроків гальмується їх вибірковістю у практичній 
площині та нездатністю системно впливати на 

трансформацію економіки України у нову якість, 
нову модель зростання. Так, відбулося погіршен-
ня ситуації у 7 з 10 сфер, що досліджуються (рис 
2). Низка суттєвих показників залишаються на 
дуже низькому рівні. В Україні протягом тривало-
го часу здійснювалися суперечливі реформи, які, 
за підсумками Світового банку, показували або 
суттєве поліпшення умов ведення бізнесу, або – 
швидке падіння чинників, що порівнювалися [5].

Рис. 2. Місце України у рейтингу «Doing Bussiness» у 2012-2015 рр. (за субіндексами) [5]

Рейтингові значення розраховуються за зна-
ченнями 2013 р., тому відповідні програми, що 
проходять у 2014 р. будуть реально відчутні лише 
у 2016 році та відповідно відображене в рейтингу 
Doing Business.

Особливу увагу привертає до себе той факт, 
що в період тривалого конфлікту на Сході та 
складного економічного становища в країні за 
2014-2015 рр. Україна змогла покращити свої по-
зиції, про що і свідчать субіндекси Індексу ве-
дення бізнесу. Основні позитивні зрушення від-
булися насамперед за рахунок сплати податків 
(+56 позицій у рейтингу), реєстрації власності 
(+38 позицій), відновлення платоспроможності 
підприємств (+20 позицій) і, найголовніше для 
інвесторів, вперше за останні чотири роки збіль-
шився показник захисту інвесторів (+ 19 позицій 
у рейтингу). Найбільше Україна втратила позицій 
за останній рік в частині реєстрації підприємств 
та отриманні дозволів на будівництво (- 29 пози-
цій) [6]. 

Отже, за даними Всесвітнього банку, у рей-
тингу The Doing Business–2015, Україна зайняла 
96 місце, це той рекорд, якого вона не досягала за 
всі роки своєї незалежності, увійшовши у сотню 
країн. П’ятірка країн-лідерів за умовами ведення 
бізнесу у світі залишилася незмінною: Сінгапур, 
Гонконг, Нова Зеландія, США і Данія. Слід заува-
жити, що Сінгапур займає перше місце у рейтингу 
Doing Business сьомий рік поспіль.

На сьогоднішній день Україна залишається 
серед країн з «репресованою економікою», згідно 
даних дослідників американського дослідницько-
го центру The Heritage Foundation. У новому що-
річному рейтингу країн щодо рівня економічної 
свободи – Індексі економічної свободи 2015 р. – 
Україна посідала 162-е місце із 178 країн, у звіті 
минулого року вона посідала 155-е місце [7].

Реалізація чинних реформ на сьогодні част-
ково призупинилася та гальмувалася, що призве-
ло до загальної руйнації перших позитивних спо-
дівань вітчизняних та закордонних організацій що 
стосувалися подальших перспектив інвестиційної 
привабливості України та бізнес-клімату.

Висновки. Отже, підприємницька діяльність 
є основою економічного і соціального розвитку, 
вирішення соціальних проблем, подолання бід-
ності та забезпечення високого рівня життя гро-
мадян. Тому в кожній країні питання створення 
належних умов для відповідального перед дер-
жавою соціально орієнтованого, спрямованого 
на вирішення як поточних, так і довгострокових 
задач бізнесу завжди належали до першочергових. 
Наразі умови діяльності малого бізнесу є склад-
ними не тільки з огляду на корупцію і зарегульо-
ваність, але й з огляду на економічні проблеми 
України. Ситуацію щодо підтримки малого під-
приємництва погіршує відсутність послідовної 
державної політики, спрямованої на підтримку і 
розвиток цього сектору. 



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 4 (36) 2016

46

Середовище для діяльності малого бізнесу 
потребує швидких та ефективних реформ, тому в 
рамках держави повинна діяти політика підтрим-
ки малого бізнесу, головним завданням якої має 
стати збалансування інтересів держави і бізнесу, 
створення оптимальних умов для здійснення під-
приємницької діяльності, посилення конкурен-
тоздатності малого бізнесу. Щоб максимально 
стимулювати малий бізнес, в державі мають бути 
прийняті заходи, які усунуть адміністративні пе-
решкоди для малого бізнесу. Передусім мають 
бути внесені зміни щодо податку на додану вар-
тість, скориговані умови фінансування і зміни в 
соціальній політиці держави, мають бути впро-
ваджені європейські юридичні моделі на зразок 
таких, як Європейська акціонерна компанія та 
Європейський пул економічних інтересів, які б 
дозволили малим підприємствам із різних країн, 
що мають намір здійснювати ділові відносини, 
ефективно вирішувати проблеми розбіжностей 
правових систем різних держав. Реалізація даних 
заходів сприятиме розвитку малого бізнесу, посту-
повій легалізації тіньового капіталу, прискоренню 
процесу формування та ефективного використан-
ня фінансових ресурсів цього сектора економіки.
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УДК 351:338.43.02 І. І. Княженко

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розглянуто організаційно-економічний механізм державного регулювання агро-
продовольчої системи України, який містить в собі бюджетно-податкову, грошово-кредитну, закупівельну, 
страхову та зовнішньоекономічну діяльність.
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Summary. The article considers the organizational-economic mechanism of state regulation of the agro-food 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах, 
коли економіка України вступила у фазу глибо-
кої рецесії, важливою проблемою в економічній 
сфері є поглиблення аналізу і розроблення нових 
підходів до управління економічними процесами. 
Сьогодні більшість країн світу реформують влас-
ні управлінські системи, спираючись на засади 
концепції економічної доцільності. І головним 
тут є використання системного підходу до роз-
гляду складних соціально-економічних систем, 
до вміння вирішувати конкретні завдання за до-
помогою детального економічного обґрунтування 
шляхів досягнення поставлених цілей і необхід-
них для цього ресурсів [1, c. 15]. Констатуємо, що 
дієвість системи забезпечується у межах єдиного 
державного упорядкування суспільних відносин, 
на основі права та правових забезпечувальних за-
собів, а також їх юридичного закріплення, охо-
рони та розвитку, що обумовлено дією принципу 
верховенства права відповідно до ст. 8 Конститу-
ції України [2, c. 89]. 

Галузь сільського господарства та її складова 
(агропродовольча система) займають визначаль-
ну позицію у забезпеченні поступального й якісно 
нового рівня соціально-економічного розвитку 
українського суспільства. Надзвичайно важливим 
є формування науково обґрунтованої, цілеспря-
мованої, конструктивної аграрної політики, яка б 
за своїми принципами та пріоритетами не лише 
відповідала курсу на прискорену ринкову транс-

формацію економічної системи країни, але й була 
її провідною ланкою, стимулюючим фактором.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням державного регулювання агропродо-
вольчої системи України присвячені дослідження 
вітчизняних вчених: В. Антошкіна [2], Л. Антош-
кіної [1], В. Беседіна[1], А. Бритвєнко [6], В.Гейця 
[7], Л.Міхова [4], Н. Рунчевої [5] та інших. 

Мета статті - розглянути структурно-функ-
ціональну модель державного регулювання аг-
ропродовольчої системи, окреслити складники 
механізму державного управління та державного 
регулювання функціонування її підсистем в Укра-
їні.

Виклад основного матеріалу. Згідно з Дер-
жавною цільовою програмою сталого розвитку 
сільських територій на період до 2010 року [3] 
необхідно створити сприятливі умови для забез-
печення паритетних міжгалузевих економічних 
відносин, розвитку продуктивних сил на основі 
спеціалізації та концентрації сільськогосподар-
ського виробництва, забезпечити збалансований 
розвиток рослинницьких, тваринницьких і пере-
робних галузей, підвищення економічної стій-
кості та конкурентоспроможності сільськогос-
подарських підприємств і господарств сільського 
населення. З цією метою здійснити заходи щодо 
забезпечення економічної ефективності аграр-
ного виробництва та підвищення його конкурен-
тоспроможності, забезпечення збалансованого 
розвитку галузей сільського господарства, забез-
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печення розвитку оптової та оптово-роздрібної 
інфраструктури аграрного ринку, забезпечення 
підвищення якості сільськогосподарської про-
дукції та впровадження стандартів безпеки про-
дуктів харчування відповідно до вимог СОТ і ЄС, 
стимулювання інноваційного розвитку агропро-
мислового виробництва і сільських територій. 
Економічна діяльність сільгосппідприємства та-
кож належить до інтегрованого напрямку, який 
охоплює конкретні види та складові, а саме: ре-

сурсне забезпечення виробництва, стратегічне 
поточне планування, ціноутворення й облік, сис-
теми оплати праці, зовнішньоекономічну та фі-
нансову діяльність [4, c. 98] 

Разом з тим, агропродовольча функція дер-
жави представлена у вигляді структурно-функ-
ціональної моделі державного регулювання аг-
ропродовольчої системи, функціонування якої 
забезпечується через взаємодію правової, еконо-
мічної, адміністративної та інституційної підсис-
тем (рис. 1).

Рис. 1. Структурно-функціональна модель державного регулювання агропродовольчої системи
Джерело: розробка автора

Правова підсистема включає в себе сукуп-
ність правових норм, що вміщенні у відповідних 
законодавчих актах та нормативно-правових до-
кументах, які спрямовані на забезпечення реа-
лізації агропродовольчої політики, як-то: Кон-
ституція України, Закон України «Про основи 
національної безпеки України», «Про прожитко-
вий мінімум», «Про державну підтримку сільсько-
го господарства України», «Про зерно та ринок 
зерна в Україні», «Про молоко та молочні продук-
ти, «Про державний матеріальний резерв», «Про 
безпечність та якість харчових продуктів», «Про 
рибу, інші водні живі ресурси та харчову продук-
цію з них», «Про насіння та садивний матеріал» 
інші закони, міжнародні договори України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, а також інші нормативно-правові акти.

Правова підсистема забезпечує діяльність 
агропродовольчої системи, що постійно удоско-
налюється, про що свідчать проекти законів, які 

надходять до Верховної Ради України і в яких 
визначається проблемність та необхідність фор-
мування високого рівня якості життя населення 
щодо забезпечення продуктами продовольства 
відповідно до науково-обґрунтованих фізіологіч-
них потреб.

Економічна підсистема являє собою сукуп-
ність економічних регуляторів, визначених за-
конодавством і спрямованих на забезпечення 
ефективної діяльності агропродовольчої системи. 
Державне регулювання галузі суттєво впливає на 
стан та динаміку основних категорій конкуренції 
та конкурентоспроможності, їх чинників – по-
питу, пропозиції, кон’юнктури. Тому для ефек-
тивного та конкурентоспроможного ведення 
сільськогосподарського виробництва важливим 
є: застосування різноманітних методів і важелів 
управління процесами реорганізації; здійснення 
реструктуризації і сегментації виробництва; ін-
вестування фінансових, матеріально-технічних 
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ресурсів у галузь; кооперування й інтегрування 
фінансових та матеріально-технічних зусиль як 
по горизонталі, так і по вертикалі. Відзначимо, що 
ефективність та конкурентоспроможність сіль-
ського господарства формується в сучасних умо-
вах конкурентного середовища господарювання. 
Вони є важливим проявом ринкових відносин у 
розвитку галузі через здійснення наступних функ-
цій: стимулювання ефективності виробництва, 
продуктивності праці, регулювання галузі, оцінки 
форм господарювання, інноваційного забезпе-
чення, адаптації, розподілу та контролю [5, c. 5]. 

Функціональна підсистема включає в себе 
перелік завдань з формування та забезпечення 
реалізації агропродовольчої функції держави, що 
виконується органами державної влади у меж-
ах, встановлених актами чинного законодавства. 
До основних завдань реалізації функціонально-
го механізму належать: прогнозування розвитку 
галузей агропродовольчого виробництва; техні-
ко-технологічне переоснащення агропромисло-
вого виробництва; забезпечення підтримки під-
приємств, особистих селянських і фермерських 
господарств, сільськогосподарської кооперації; 
розробка і здійснення заходів щодо розвитку інф-
раструктури продовольчого ринку; використання 
та охорона земель усіх категорій та форм власнос-
ті; контроль якості та безпечності сільськогоспо-
дарської продукції; розробка загальнодержавно-
го балансу попиту і пропозиції основних видів 
сільськогосподарської продукції; регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів агро-
продовольчого ринку та ін. 

Інституційна підсистема охоплює систему 
органів державної влади, регіонального та міс-
цевого самоврядування, які прямо чи опосеред-

ковано беруть участь в реалізації державної агро-
продовольчої політики відповідно до покладених 
на них компетенцій. Головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади з питань 
формування та забезпечення аграрної політики є 
Міністерство аграрної політики та продовольства 
України.

Усі ці підсистеми становлять єдину агропро-
довольчу систему, яка охоплюється поняттям «Ор-
ганізаційно-економічний механізм державного 
регулювання функціонування агропродовольчої 
системи», в якому втілюються як економічні ре-
гулятори, так і правові чинники. Організаційно-
економічний механізм державного регулювання 
функціонування агропродовольчої системи ви-
значає цілеспрямованість, формальну визначе-
ність, загальнообов’язковість, сприяє врегулю-
ванню відносин в аграрній сфері, застосування 
превентивних, оперативних, стимулюючих за-
ходів до юридичних та фізичних осіб в агропро-
довольчій системі. Він закономірно залежить від 
рівнів економічного, політичного, правового, со-
ціального, культурного та технологічного розви-
тку суспільства.

Під поняттям «механізм» розуміють внутріш-
ній устрій, систему, наприклад, державний меха-
нізм управління. Механізм — це сукупність ста-
нів і процесів. Мається на увазі будь-яке фізичне, 
хімічне, фізіологічне, психічне чи інше явище, 
наприклад, механізм мислення. Термін «меха-
нізм» використовується в багатьох суспільствоз-
навчих науках й з повним на це правом повинен 
вважатися загальнонауковим. Якщо розглядати 
співвідношення вказаних термінів, то «механізм 
державного управління» є складовим «механізму 
управління».

Рис. 2. Складові механізму державного регулювання агропродовольчої системи
Джерело: розробка автора



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 4 (36) 2016

50

Механізм державного управління націлений 
на комплексне дослідження державно-управ-
лінських процесів з акцентом на їхні глибин-
ні рушійні сили та внутрішні зв’язки. Механізм 
державного регулювання агропродовольчої сис-
теми – це спосіб дій суб’єкта регулювання, який 
ґрунтується на базових функціях і принципах, за-
безпечуючи за допомогою форм, методів і засобів 
ефективне функціонування відповідної системи 
для досягнення визначеної мети та розв’язання 
протиріч. Тому «механізм державного управ-
ління» та «механізм державного регулювання» 
співвідносяться як загальне та часткове. При 
цьому економічні функції держави визначають 
напрямки її діяльності, завдання й цілі. При цьо-
му механізм державного регулювання забезпечує 
способи їх реалізації на основі протекціонізму, 
ціноутворення, оподаткування, митної політики, 
створення рівноправних умов для конкурентно-
го функціонування дрібного і великотоварного 
виробництва, товарного кредитуванням дрібних 
товаровиробників, сертифікації та стандартиза-
ції виробництва і продукції з метою зростання їх 
конкурентоспроможності. [6, с. 15]. 

Реалізація агропродовольчої функції держави 
здійснюється правовою, економічною, інститу-
ційною та функціональною складовими органів 
державного, регіонального та місцевого рівнів 
управління в єдиному та цілеспрямованому комп-
лексі, який можна визначити, як організаційно-
економічний механізм державного регулювання 
агропродовольчої системи з підвищення ефек-
тивності виробництва сільськогосподарської про-
дукції.

Розгляд та аналіз нормативних документів 
стосовно закріплення пріоритетності розвитку 
сільського господарства України дає розуміння 
того, як функціонує та побудоване сільське госпо-
дарство, розкриває його внутрішні гарантії (вимо-
ги) нормального функціонування, його завдання 
та цілі. 

Теоретичне та практичне значення вивчен-
ня питань нормативно-правового забезпечення 
пріоритетності розвитку сільського господарства 
України полягає у необхідності оцінки такого за-
безпечення. Урядові програми, орієнтовані на 
сільський розвиток, мають бути спрямовані на:

- економічний розвиток сільських громад 
(підтримка ОСГ, існуючих малих і середніх під-
приємств, створення організаціями сільських 
громад нових виробництв, що забезпечать нові 
робочі місця);

- розвиток людських ресурсів (освіта до-
рослих, дошкільна і шкільна освіта; профорієн-
тація; охорона здоров’я; здоровий спосіб життя; 
консультаційна підтримка);

- екологічно безпечне використання і збе-
реження місцевих природних ресурсів (земель-
них, мінеральних, лісових, водних, рекреаційних 
і туристичних, еколандшафтів, флори та фауни);

- інвестування в інженерну та соціальну 
інфраструктури [7, с. 48].

Висновок. Метою організаційно-економіч-
ного механізму державного регулювання агро-
продовольчої системи є забезпечення ефектив-
ності державної підтримки агровиробників, яка 
включає бюджетні дотації та позики, інтервенцій-
ні товарно-фінансові заходи, кредитні субсидії, 
митний збір, ціноутворення та ін. для збільшення 
виробництва продукції харчування, зниження її 
вартості за рахунок удосконалення організацій-
них засад аграрного ринку. 
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ГЕНЕЗИС НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «АГРАРНЕ 
ПІДПРИЄМНИЦТВО» НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

Анотація. У статті на основі досліджень і публікацій різних науковців проведено порівняльний аналіз 
трактування поняття «аграрне підприємництво». Розглянуто взаємозв’язок понять «підприємництво» і 
«аграрне підприємництво», виходячи із спільності кореня та сфери вжитку. Узагальнено теоретичні по-
ложення щодо сутності аграрного підприємництва та виявлено особливості підприємницької діяльності в 
аграрному секторі. 
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Summary. In article based of studies and publications of different scientists a the comparative analysis of the in-
terpretation of the term «the agrarian entrepreneurship». Are considered interrelation of concepts of «entrepreneurship» 
and «the agrarian entrepreneurship» based on the community roots and areas of use. The is generalized theoretical 
provisions devoted to the essence a the agrarian entrepreneurship and peculiarities of business activities in the agricul-
tural sector.
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Постановка проблеми. В умовах досить 
складної економічній ситуації в Україні аграрне 
підприємництво може дати потужний поштовх 
для виходу національного господарства з кризо-
вого стану. Тому на сучасному етапі аграрних ре-
форм і в майбутньому виняткове значення має 
вдосконалення теоретичних підходів до тракту-
вання аграрного підприємництва як форми під-
приємницької діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 
останні роки проблемі аграрного підприємни-
цтва як у вітчизняній, так ів  зарубіжній літера-
турі присвячено праці В.Г. Андрійчука, Ю.Є Гу-
бені П. Друкера, В.К Збарського, В.В. Липчука, 
В.Я. Месель-Веселяк, Д. Маклелланда,. М.Й. 

Маліка, Р. Кантільйона П.Т Саблука, М. Й. Хо-
рунжого, А. Шапіро та інших. Однак, незважаючи 
на значну кількість праць з цієї проблеми, їх істот-
не наукове та практичне значення, питання щодо 
трактування поняття «аграрне підприємництво» 
потребує уточнення та нових підходів до реаліза-
ції.

Мета дослідження. Метою дослідження є 
генезис наукових поглядів  щодо трактування по-
няття аграрного підприємництва на сучасному 
етапі розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток підприємництва в різних економічних 
системах має свої особливості. У командно-адмі-
ністративній системі організації економіки, в якій 
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тривалий час перебувала наша країна, підприєм-
ництво не визнавалось за окрему економічну ка-
тегорію, а ототожнювалось зі спекуляцією та  не-
законним способом отримання доходів. 

Здобуття Україною незалежності зумовило 
необхідність переходу до ринкового типу еконо-
мічних відносин та відповідних змін у розумінні 
ролі і суті підприємництва. 

В період реструктуризації колективного 
сільськогосподарського підприємства серед ві-
тчизняних науковців розглядалося питання щодо 
того, яка організаційно-правова форма аграрних 
господарств найбільш ефективна й життєстійка, а 
відповідно і перспективна. Більшість вітчизняних 
науковців вважали, що в основі майбутньої моде-
лі аграрного виробництва «…має бути селянське 
(фермерське) господарство, тим більше, що сві-
това практика свідчить про доцільність саме та-
кої форми» [12, с. 380—381]. «Сімейні фермерські 
господарства найбільш ефективні і загальноприй-
няті» [6, с. 26]. Високим балом оцінювалися і мі-
ні-ферми, тобто особисті селянські господарства, 
саме від яких «… великою мірою (якщо не най-
більше) залежатиме майбутнє українського села 
як такого» [17, с. 69]. В цій ситуації значно по-
слабилася увага дослідників до фермерства. На-
томість посилився їхній інтерес щодо діяльності 
агроструктур, які відповідають вимогам великого 
бізнесу, незалежно від їхньої організаційно право-
вої форми. В контексті виконуваних ними функ-
цій, такі підприємства можуть бути як аграрними, 
так і агропромисловими.

Категорія «аграрне підприємництво» випли-
ває з поняття підприємництво в цілому, тому для 
подальшої роботи доцільно розглянути основне.

Уперше визначення підприємницької ді-
яльності в економічну науку ввів англійський 
учений Р. Кантільйон [7]. Дослідник визначав 
підприємництво як особливий вид новаторства, 
що пов’язаний з ризиком. Автор вважав, що під-
приємці – це люди, які займалися економічною 
діяльністю в умовах нестабільності та непередба-
чуваності цін, з постійною готовністю ризикувати 
власним майном задля майбутнього успіху. Такі 
погляди вченого досить влучно характеризують 
сучасне трактування «підприємництва» як нова-
торської діяльності, яка функціонує в нестійких 
або ризикових умовах.

Вагомий внесок у дослідження підприємни-
цтва протягом ХVIII—XIX ст. зробили відомі за-
хідні економісти А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей, А. 
Маршалл та інші. Так, Адам Сміт підприємниць-
ку діяльність пов’язував, перш за все, з особистою 
зацікавленістю підприємця (його збагаченням), у 
процесі реалізації якої він сприяє найефективні-
шому задоволенню потреб суспільства, а підпри-
ємця розглядав як власника і пов’язував його з 

підприємницькою діяльністю.  Автор вважав, що 
підприємець сам планує і організовує виробни-
цтво, розподіляє отримані доходи [15].

Загальновизнаним теоретиком у сфері під-
приємництва є французький економіст Жан Ба-
тист Сей. Він узагальнив ідеї ряду економістів і 
філософів, що жили в попередні епохи, і створив 
іншу концепцію підприємництва. Так, за Сеєм, 
підприємництво - це раціональна комбінація 
факторів виробництва в даній точці ринкового 
простору [13]. Автор виділяв в підприємництві 
центральну фігуру процесу і відзначав, що головні 
його функції - це з’єднання і координація факто-
рів виробництва (праці і капіталу), організація ви-
робничого процесу.

Якісно нову оцінку підприємництва дав в 
кінці XIX ст. англійський економіст Алан Мар-
шалл, виділивши організацію виробництва, а зго-
дом підприємницьку здатність до такої організації 
як окремий фактор виробництва (поряд з трудо-
вим ресурсом, землею і капіталом) [11].

З кінця XIX ст. економічна думка постійно 
звертається до проблеми підприємництва, і в дру-
гій третині ХХ ст. виникають нові підходи до роз-
гляду даного визначення. 

Основою сучасного розуміння є науковий 
доробок представників австрійської економічної 
школи, зокрема М.Вебера та Й. Шумпетера [18], 
на думку яких підприємництво – це спосіб жит-
тя, за якого людина існує для діла, а не навпаки. 
Основною метою та сутністю підприємництва ав-
тори вважали запровадження інновацій в життя.

У «Великому економічному словнику» під 
загальною редакцією А. Н. Азріліяна дається на-
ступне визначення: «Підприємництво» - ініціа-
тивна самостійна діяльність громадян, спрямова-
на на отримання прибутку або особистого доходу, 
здійснювана від свого імені, під свою майнову 
відповідальність або від імені та під юридичну від-
повідальність юридичної особи [2].

Варналій З. [3 с. 35] вважає, що підприємни-
цтво – це господарський суб’єкт, діяльність якого 
спрямована на впровадження розробок та реалі-
зації благ з метою отримання прибутку та соціаль-
ного ефекту.

Ми погоджуємося з точкою зору Маліка М. 
[12], який вважав, що підприємництво - це само-
стійна, ініціативна діяльність, метою якої є отри-
мання прибутку та повне задоволення потреб на-
селення. 

Проаналізувавши цілий ряд видань про під-
приємницьку діяльність В. Сизоненко наводить 
наступне визначення: «Підприємництво – це роз-
виток інновативної ідеї в процесі самоорганізації 
та саморозвитку підприємства у взаємодії з вну-
трішнім і зовнішнім середовищами його функці-
онування» [14].
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Автор підручника з Економіки підприємства 
Н. А. Сафронов дає таку розшифровку підприєм-
ництва: «Підприємництво - ініціативна самостій-
на діяльність, спрямована на задоволення потре-
би й одержання прибутку» [5]. По суті, наведене 
визначення вірне, але, на нашу думку, воно недо-
статньо повно розкриває суть і ознаки підприєм-
ництва як виду діяльності. Без сумніву, серед усіх 
можливих формулювань того чи іншого поняття 
найвищо. силою та авторитетом користується ви-
значення, вказане в нормативному акті, бо нор-
мативний акт, що регулює ті чи інші відносини, 
є їх основою, документом, що встановлює права, 
обов’язки та особливості сторін правовідносин, 
що розкриває сутність правовідносини, основну 
їх термінологію, поняття, обов’язкові до застосу-
вання. 

Так, у Господарському кодексі України під-
приємництво – це самостійна, ініціативна, систе-
матична діяльність, що здійснюється суб’єктами 
господарювання (підприємцями) з метою досяг-
нення економічних та соціальних результатів та 
одержання прибутку [4].

Як свідчать проведенні дослідження, чітке 
визначення поняття підприємництва має важли-
ве практичне значення, оскільки від цього багато 
в чому залежить правильність формування самого 
предмета дослідження. Сутність підприємництва 
не можна зводити лише до особистого фактора.

Підприємництво, окрім особистого компо-
нента, має ще й економічну (матеріальну) основу, 
якою є процес отримання надприбутку завдяки 
інноваційній ініціативній ринковій діяльності. 
Рушійними мотивами здійснення підприємниць-
кої діяльності є самоствердження і самозбагачен-
ня через отримання підприємницького доходу, 
без чого підприємництво не змогло б самовідтво-
рюватися, задовольняти свої потреби. І, нарешті, 
підприємництво перетворюється у спосіб життя, 
стає внутрішнім спонукальним мотивом, «без-
умовним рефлексом».

На нашу думку, підприємництво є системою 
економічних відносин з приводу особливого типу 
діяльності, стратегічно зорієнтованого на успіх, 
по задоволенню суспільних потреб шляхом здій-
снення новаторсько-координованої функції осо-
бливим типом особистості, в якій реалізуються 
відносини власності з позначеними соціально-
психологічними характеристиками.

В аграрному секторі економіки підприємни-
цтво відіграє провідну роль у соціально-еконо-
мічному розвитку регіонів, вирішенні продоволь-
чої проблеми і підвищенні добробуту та якості 
життя населення. Підприємництво є своєрідним 
полісистемним утворенням з притаманною тіль-
ки йому специфічною структурою, складовими 
ланками якого виступають його функціональні 

підсистеми. Слід відмітити, що «аграрне підпри-
ємництво» є ширшим поняттям і включає, окрім 
сільського господарства, діяльність пов’язану зі 
зберіганням, обробкою та реалізацією сільсько-
господарської продукції.

У контексті розгляду підходів до розуміння 
поняття «аграрне підприємництво» на особли-
ву увагу заслуговує визначення запропоноване 
Є.Й. Майовцем, яке він трактує як «безпосеред-
ньо самостійну, систематичну, діяльність з вироб-
ництва сільськогосподарської продукції, вико-
нання відповідних робіт, надання послуг з метою 
отримання прибутку, доходу, яка здійснюється фі-
зичними, юридичними особами та незареєстро-
ваними підприємцями». В своєму визначенні ав-
тор виходить з того, що аграрне підприємництво 
є одним із найвагоміших складників національ-
ної економіки.  Суть аграрного підприємництва 
Є. Майовець розкривається через такі поняття: 
«особистий», «приватний», «господарство». Для 
дослідження цих понять найдоцільніше, на дум-
ку автора, використовувати своєрідний логічний 
ланцюжок: історія поняття – сучасне розуміння 
поняття – ознаки й особливості – тенденції роз-
витку. Є. Майовець акцентує увагу на тому, що 
аграрне підприємництво з’являється там, де ви-
робництво і розподіл благ відбувається на ринко-
вих засадах [9, с. 13].

Досліджуючи питання змістовного напо-
внення сутності «аграрного підприємництва» 
зазначимо, що авторами [6; 10; 12] дане поняття 
розглядається як господарська діяльність із виро-
щування, переробки та реалізації сільськогоспо-
дарської продукції та наданні супутніх послуг. 

На думку М. Маліка иа Л. Романова, аграрне 
підприємництво являє собою систему відносин 
між господарюючими суб’єктами з метою задо-
волення потреб населення у продукції. Поряд з 
цим, автори наголошують на застосуванні під-
приємцем новаторства в організації та веденні ді-
яльності, що забезпечуватиме підприємству ста-
більність та стратегічний розвиток у майбутньому 
[12, с. 40]. На нашу думку, з таким визначенням 
«аграрного підприємництва» не можна погоджу-
ватися повністю, оскільки зазначені автори його 
розглядають як загальне трактування і не наго-
лошують на специфічних рисах становлення та 
функціонування підприємств аграрного спряму-
вання.

Водночас у науковій літературі аграрне під-
приємництво ототожнюють з під-приємцями 
усіх форм власності та легальних організаційно-
пра¬вових форм господарювання, які є осно-
вними виробниками продуктів харчування 
сиро¬вини і продовольства рослинного і тварин-
ного (в тому числі водного й мисливського) по-
ходження в Україні.
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Відповідно до Господарського  кодексу  в 
Україні можуть діяти: господарські  товариства (а 
саме: товариства з  обмеженою  відповідальністю, 
товариства з додатковою відповідальністю, повні 
товариства, акціонерні товариства, командитні 
товариства), державні підприємства, кооперати-
ви, приватні (приватно-орендні) підприємства, 
фермерські господарства, малі підприємства, кор-
порації та об’єднання,  асоціації, консорціуми, 
спільні  (змішані) підприємства. Значною мірою 
від вдало обраної організаційно-правової форми 
залежить успіх подальшої підприємницької діяль-
ності. Слід відмітити, що на основі проведеного 
дослідження функціонування аграрного підпри-
ємництва в сучасних умовах у структурі аграрного 
підприємництва вищою й ефективнішою фор-
мою ведення бізнесу є фермерські господарства.

Розглядаючи питання підприємницької ді-
яльності в аграрній сфері З. Артимяк дійшов 
висновку, що аграрне підприємництво є ініціа-
тивною, самостійною діяльністю громадян та їх 
об’єднань, спрямованою на отримання доходу, 
здійснюваною на свій ризик і під майнову відпові-
дальність у межах визначених організаційно-пра-
вових форм, що функціонують в аграрному секто-
рі економіки [1, с. 5]. На думку автора, як певний 
стиль (тип) господарської поведінки аграрне під-
приємництво має  такі  характерні  риси: динаміч-
ність, цілеспрямованість, наполегливість у здій-
сненні бізнесу, ініціативність, творче ставлення 
до справи, пошук нетрадиційних рішень і нових 
способів дій, готовність до ризику та вміння ним 
управляти, комунікативність, оперативність, орі-
єнтація на потреби споживачів та їх поведінку на 
ринку. 

На думку, О. Г. Шпикуляка аграрне підпри-
ємництво являє собою систему відносин між 
суб’єктами господарювання з приводу особливо-
го типу діяльності з задоволення потреб суспіль-
ства в продуктах харчування шляхом здійснення 
новаторської функції, стратегічно  зорієнтованої  
на успіх [18, с. 7].        

З трактуванням сутності аграрного підпри-
ємництва, викладеними вище науковцями можна 
погодитись, оскільки вони в своїх визначеннях 
охоплюють фактично всі процеси, що протікають 
в сфері ведення підприємницької діяльності в га-
лузі сільськогосподарського виробництва: ресур-
созабезпечення, виробництво, зберігання, розпо-
діл, переробка сільськогосподарської продукції. 
Водночас, сутність аграрного підприємництва де-
тальніше розкривається через основні його функ-
ції: загальноекономічну, ресурсно-мобілізаційну, 
виробничо-організаційну, творчо-новаторську, 
соціальну екологічну та інші.

Проведені дослідження дали змогу нам дійти 
висновку, що аграрне підприємництво має низ-

ку особливостей, які відрізняють його від інших 
сфер підприємницької діяльності. З-поміж них 
виділено такі: вплив природних умов; особливість 
виробничої структури; забезпечення населення 
основними продуктами харчування; сезонний 
характер виробництва; особливості відтворення 
і використання робочої сили; обмеженість землі 
та залежність виробництва від неї; нееластичність 
попиту на сільськогосподарську продукцію; осо-
бливості бухгалтерського обліку на підприємствах 
аграрної сфери тощо.

В умовах сьогодення  розвиток аграрного під-
приємництва в Україні характеризується докорін-
ною перебудовою інституціональної структури 
сільського господарства, що пов’язано із процеса-
ми капіталізації, консолідації та агропромислової 
інтеграції. Зазначені процеси є абсолютно зако-
номірними і випливають із  логіки реформування 
аграрного сектора. Системний аналіз становлення 
аграрного підприємства у незалежній Україні дає 
підстави для твердження про його унікальність, 
яка виявляється в тому, що здійснюється воно у 
п’яти напрямах: земельна реформа; господарська 
реформа; формування аграрного ринку замість 
старої розподільної системи збуту; фінансова ста-
білізація; соціальний розвиток. Водночас, варто 
акцентувати увагу на тому, що жоден зі згаданих 
напрямів дотепер нереалізований, а це призвело 
до кризових явищ в аграрній сфері, формування 
напівкримінального аграрного підприємництва 
[9, с. 100].

Зважаючи на це, сутність «аграрного під-
приємництва» необхідно розглядати у контек-
сті розвитку багатоукладності аграрної сфери та 
складності врахування змін інституційного се-
редовища. Тому досить важливим у інтерпретації 
поняття є врахування правових, економічних, со-
ціально-культурних, екологічних та ін. засад його 
функціонування у сучасних умовах.

Висновки. Узагальнюючи існуючі точки зору, 
під аграрним підприємництвом пропонуємо ро-
зуміти сукупність всіх операцій по виробництву 
сільськогосподарських товарів, надання послуг 
у сфері виробництва, зберігання, переробки, по-
стачання, реклами, дослідження ринку і реаліза-
ції. Аграрне підприємництво, на нашу думку, є 
визначальним інститутом ринку, який здійснює 
суттєвий вплив на розвиток аграрного сектора 
економіки країни. Водночас, функціонування 
аграрного підприємництва сприяє відродженню 
села як визначального чинника економічної, по-
літичної та соціальної стабільності у державі. 
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СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація. У статті виявлені основні проблеми функціонування та розвитку соціальної інфраструкту-
ри сільських територій. Названі об’єктивні та суб’єктивні причини її згортання. Визначені можливі резерви 
та ресурси покращення інфраструктурного забезпечення села. Встановлено, що вони проявляються у двох 
зустрічних процесах – нормуванні соціально-культурних потреб та послуг з урахуванням різкого зменшення 
та зміни статево-вікової структури населення з одного боку, а також пошуку фінансово-інвестиційних 
джерел для їх надання – з іншої. Це дозволило обґрунтувати використання в управлінні розвитком соціальної 
інфраструктури сільських територій нормативного планування, створення фондів спеціального цільового 
фінансування із залученням громадських організацій, приватних ініціатив сільських громад.

Ключові слова: соціальна інфраструктура, сільські території, демографічна структура, населення, 
стратегії управління, нормативне планування, фонди фінансування, громадські організації.

Summary. In the article the basic problems of functioning and development of social infrastructure of rural ter-
ritories. Called objective and subjective reasons for its collapse. Identified possible reserves and resources improving 
infrastructure ensuring the village. It is established that they occur two opposite processes – the normalization of the 
socio-cultural needs and services taking into account a sharp decrease and change of the age structure of the popula-
tion, on the one hand, and the search of financial investment sources for their provision. This helped to justify the use 
in management of development of social infrastructure in rural areas of normative planning, the creation of funds of 
special purpose financing with attraction of public organizations, private initiatives in rural communities.

Key words: social infrastructure, rural areas, the demographic structure of the population, management strate-
gies, regulatory planning, financing funds, public organizations.
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Постановка проблеми. Система управлін-
ня соціальною інфраструктурою села донедавна 
спиралася переважно на галузевий підхід. Нові 
форми господарювання у виробничій сфері, нова 
схема фінансування розвитку соціальної інфра-
структури, значне зменшення кількості сільських 
жителів та загострення соціально-економічної й 
демографічної ситуації на селі  вимагають пере-
ходу від галузевого до територіального принципу 
управління соціальним розвитком сільських на-
селених пунктів. Це дасть можливість місцевим 
органам самоврядування формувати й викорис-
товувати доходну частину місцевого бюджету, 
достатню для забезпечення соціальних потреб 
мешканців на нормативно-мінімальному рівні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вагомий внесок в дослідження розвитку соці-
альної інфраструктури сільських територій вне-
сли  М. Ігнатенко, В. Куценко, Л. Мармуль, М. 
Орлатий, О. Павлов, О. Паленичак, І. Прокопа, 
І. Романюк, В. Рябоконь, П. Саблук, А. Третяк, 

В. Юрчишин та ін. Проте більшість досліджень 
стосується загальних проблем її функціонування 
як чинника агробізнесу, окремих елементів інф-
раструктури або їх розміщення. Водночас, аналіз 
наукових публікацій свідчить, що ступінь вивчен-
ня проблеми  її збереження та відтворення, регу-
лювання розвитку та управління ним на засадах 
забезпечення нормативних показників обслуго-
вування сільського населення вітчизняними ав-
торами не можна вважати достатнім, що потребує 
подальших розробок.

Метою статті є обґрунтування нових підхо-
дів до управління та регулювання розвитку со-
ціальної інфраструктури сільських територій на 
засадах нормативного планування, створення 
цільових фондів фінансування як неприбуткових 
організацій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
До функцій системи управління соціальною роз-
будовою сільських територій слід віднести:
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- підготовку й подання на розгляд місцеви-
ми органами державної вла¬ди проектів загаль-
них та цільових програм соціально-економічного 
й культурного розвитку відповідного сільського 
населеного пункту;

- підготовку та подання до відповідних ви-
конавчих органів місцевого самоврядування про-
позицій щодо формування бюджетних коштів на 
соціальну розбудову територій села та контроль за 
їх виконанням, сприяння інвестиційній діяльнос-
ті;

- прийняття рішень з питань адміністра-
тивно-територіального устрою в законодавчо ви-
значених межах;

- періодичне заслуховування підвідомчих 
керівників про виконання програм соціального 
спрямування та бюджету;

- забезпечення збалансованого соціально-
економічного розвитку сільського населеного 
пункту із залученням до цього в законодавчому 
порядку всіх підприємств, установ та організацій, 
розміщених на його території;

- проведення конференцій, семінарів, кру-
глих столів, нарад з питань соціально-економіч-
ного розвитку села.

Для досягнення певних соціально-еконо-
мічних результатів розвитку сільської території у 
перспективі доцільно застосовувати довгостро-
кові, найбільш принципові, важливі установки, 
вказівки, плани, наміри уряду, адміністрації ре-
гіонів, керівництва підприємств відносно вироб-
ництва, доходів і витрат, бюджету, податків, капі-
таловкладень, цін, соціального захисту [1, с. 348]. 
Ці принципи і положення повинні враховуватися 
при здійсненні системи заходів, спрямованих на 
досягнення поставленої мети.

Принципи розвитку адміністративного регіо-
ну, сільської території у всіх можливих напрямах 
не повинні суперечити принципам регіонального 
чи загальнодержавного розвитку. Кожен з них має 
відбивати реальні потреби людини, які не супер-
ечать потребам і морально-етичним цінностям 
суспільства, мати в своїй основі певну закономір-
ність, торкатися проблеми про¬сторового регіо-
нального розвитку. 

Стратегія соціально-економічного розвитку 
адміністративного району повинна бути життєво 
важливим і вкрай необхідним управлінським ін-
струментом. Це можливо лише тоді, коли її зміст 
і напрям узгоджується з інтересами адміністрації 
району, зі структурою влади. Якщо стратегія су-
перечить діям владних структур, то вона прирече-
на на провал. Стратегія містить постійні елементи 
новизни, які не завжди сприймаються владними 
структурами. Виникає суперечність, яка змушує 
шукати шляхи її вирішення [2, с. 174]. У зв’язку з 
цим реалізація стратегії вимагає постійної транс-

формації органів управління, методів управління, 
кваліфікації управлінців. 

Необхідно акцентувати увагу на тому, що 
стратегія соціально-економічного розвитку адмі-
ністративного району повинна визначатись кіль-
кома рівноцінними пріоритетними напрямами, 
цілями, завданнями. Серед них найважливішими 
мають бути розвиток видів економічної діяльності 
(стратегія спеціалізації); визначення стратегічних 
зон діяльності господарських центрів (стратегія 
територіального розвитку); з’ясування найголо-
вніших аспектів досягнення нормалізації стану 
середовища життєдіяльності (екологічна страте-
гія). 

Якщо виходити з позиції необхідності здій-
снення стратегії, то вдосконалення управління 
залежить від кадрового питання. Працівники міс-
цевих органів державної виконавчої влади та міс-
цевого самоврядування повинні орієнтуватися у 
проблемах адміністративного району, його цілях, 
завданнях і стратегії розвитку тощо. Кожний ад-
міністративний район України  унікальний, тоб-
то не схожий на інші за комплексом ознак. Отже, 
для кожного має бути розроблена власна стратегія 
розвитку [3]. Однак, беручи до уваги ресурси (ма-
теріальні, фінансові), на які можуть орієнтуватися 
розробники, а також залежно від загальнодержав-
них інтересів усі стратегії можна віднести до пев-
ної групи. 

Переорієнтація командно-адміністративного 
управління на користь місцевого самоврядування 
докорінно змінює методичні підходи до форму-
вання управлінських рішень. Це практично но-
вий, відмінний від існуючого, методичний підхід. 
Він передбачає заміну галузевого управління те-
риторіальним з подальшою чіткою регламентаці-
єю дій керівних структур, насамперед на місцево-
му, а далі на районному, обласному, регіональному 
і загальнодержавному рівнях. Вони мають бути 
орієнтовані на створення належних умов праці 
та максимальне задоволення соціальних потреб 
сільського населення.

Управління різних ієрархічних рівнів 
пов’язане з особливою функцією управління – 
передбаченням. Розрізняють три форми перед-
бачення: прогнозування, програмування і плану-
вання. 

З метою поліпшення управління соціальним 
розвитком сільських територій у місцевих органах 
самоврядування створюється комісія, яку очолює 
голова сільської (селищної) ради. В комісії фор-
муються робочі групи виходячи з певних розділів 
документа, який розробляється. До складу робо-
чих груп залучають представників органів міс-
цевих рад, закладів торгівлі, охорони здоров’я, 
освіти, сільськогосподарських підприємств тощо 
[4, с. 111]. Визначаються обов’язки й відповідаль-
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ність керівників груп, послідовність і термін ви-
конання розробки розділів програм соціального 
розвитку на перспективу. 

На попередньому етапі розробки доцільно 
провести відповідну організаційну роботу, чітко 
визначити послідовність етапів, строки розробки 
заходів та відповідальних за їх виконання. 

Серед сучасних соціальних проблем важливе 
значення має проблема реформування системи 
державних стандартів і державних гарантій. Дер-
жавні стандарти обов’язково повинні враховува-
тися під час розробки програм економічного і со-
ціального розвитку сільських територій. Важливу 
роль в управлінні соціальним розвитком села ві-
діграють соціальні нормативи. Тому необхідно 
розробити нормативи, які можна було б викорис-
товувати на рівні сільських (селищних) рад, адмі-
ністративних районів (регіонів). Мінімальні зна-
чення зазначених нормативів можна пок¬ласти в 
основу для розрахунку нормативної бази бюджет-
ного фінансування витрат на утримання і розви-
ток соціальної інфраструктури села, тобто нор-
мативів бюджетного забезпечення населення, як 
одних з основних елементів формування місцевих 
бюджетів. 

Після реорганізації підприємства, передачі 
частини об’єктів соціальної сфери в комунальну 
власність виникає необхідність управління дани-
ми соціальними об’єктами [5, с. 246]. Для цієї мети 
розроблено кілька варіантів щодо управління 
об’єктами соціальної сфери сільських територій, 
зокрема: відповідальність районної структури; 
відповідальність сільської ради; відповідальність 
приватних підприємств та інших організацій; від-
повідальність приватного підприємства; спільна 
діяль¬ність; альтернативне місце розташування; 
використання резервної землі; утворення непри-
буткової громадської організації. 

У перехідний період управління комплек-
сним розвитком сільських територій потребує 
застосовування місцевими органами самовряду-
вання програмно-цільового методу. Такі форми 
управління набули останнім часом широкого по-
ширення у розвинутих країнах світу. 

Програмно-цільовий метод у сучасних умовах 
має важливе значення для комплексної реалізації 
невідкладних регіональних завдань, які передба-
чають максимальну ефективність використання 
засобів. Кожна програма повинна розроблятися 
за умов адресності, містити завдання конкретним 
виконавцям і мати детально відпрацьовану сис-
тему управління [6, с. 13]. Фінансування таких 
програм відбувається за рахунок центрального та 
місцевого бюджетів.

Сутність програмного підходу в плануванні 
розвитку полягає в таких його основних елемен-
тах, які одночасно є необхідними умовами засто-

сування програмно-цільового підходу та етапами 
реалізації для досягнення головної мети.

Першим етапом є виявлення та обґрунтуван-
ня найважливіших комплексних проблем соці-
ально-економічного розвитку, які мають важливе 
(пріоритетне) значення. Ці проблеми, як правило, 
міжгалузевого (міжвідомчого) і міжрегіонального 
характеру. Вони не можуть бути вирішені тільки в 
рамках галузевих чи територіальних планів (про-
грам). Тобто при виборі проблем йдеться про таку 
важливу вимогу програмного підходу, як перевага 
соціально-економічних критеріїв при виборі на-
прямів розвитку та у побудові системи показників 
і завдань програми.

Визначення конкретних цілей, що деталізу-
ють структуру визначених проблем, характери-
зують очікувані кінцеві результати у відповідній 
галузі розвитку. Цим самим програмний підхід 
конкретизує і реалізує корінну рису соціально-
економічного планування – цільову орієнтацію 
програми, а також практику виділення її провід-
них ланок.

Визначення тих елементів економіки (галу-
зей, видів виробництва або послуг, економічних 
районів, проектних організацій і органів керуван-
ня), функціонування і розвиток яких необхідний 
для досягнення визначених цілей та вирішення 
обраної економічної проблеми. Ці елементи ста-
ють об’єктами планування при формуванні про-
грами, їх чітке визначення дозволяє реалізувати 
такий принцип планування, як чітка адресність 
планових завдань і орієнтувань.

Розробка системи заходів (програмне плану-
вання), які реалізують визначені цілі та охоплю-
ють вирішення проблеми в ці¬лому, комплексно, 
у єдності науково-технічних, економічних, соці-
альних і організаційно-управлінських аспектів [7, 
с. 120]. Забезпечення заходів ресурсами, тобто ці-
льовий розподіл ресурсів для забезпечення реалі-
зації визначених функцій. Це – розвиток принци-
пу ресурсного забезпечення плану, обов’язкового 
як для поточного, так і перспективного плануван-
ня.

Специфіка та переваги програмного підходу 
в плануванні виражаються в тому, що об’єкт пла-
нування не ототожнюється з якимось визначеним 
елементом організаційної структури уп¬равління 
народним господарством. Цей підхід міжгалу-
зевий, позавідомчий, а тому дозволяє при під-
готовці планових рішень врахувати такі важливі 
взаємозв’язки, які при галузевому підході не вра-
ховуються або можуть бути враховані лише част-
ково.

При такому підході на відміну від сформова-
ної і переважної практики галузевого планування 
метою планового проектування виступають не 
кількісні показники розвитку галузі, виду вироб-
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ництва, а комплексні проблеми, досягнення не 
проміжного, а визначеного, кінцевого з погляду 
народногосподарських потреб результату, який 
забезпечується різними видами діяльності.

Необхідною умовою застосування програм-
но-цільового підходу є виявлення та обґрунту-
вання найважливіших комплексних проблем со-
ціально-економічного розвитку, які відіграють 
важливу (пріоритетну) роль у селі (селищі). Ці 
проблеми, як правило, мають міжгалузевий (між-
відомчий) і міжрегіональний характер [8, с. 71]. 
Вони не можуть бути вирішені тільки в межах га-
лузевих чи територіальних планів (програм), тоб-
то при виявленні проблем слід враховувати таку 
важливу вимогу програмного підходу, як перева-
жання соціально-економічних критеріїв під час 
вибору напрямів розвитку та розробки системи 
показників і завдань програми.

У кінцевому підсумку розробка програми 
зводиться до визначення переліку і змісту за-
ходів щодо її здійснення, їхньому взаємному 
ув’язуванню по термінах, розподілу ресурсів. Ці 
заходи охоплюють, як правило, не тільки безпо-
середньо сферу вирішення завдань програми, а 
суміжні, пов‘язані з нею сфери. Перелік таких за-
ходів специфічний для кожної програми.

Висновки. З відходом від директивного пла-
нування важливою формою координації діяль-
ності підприємств, організацій, органів місцевого 
самоврядування і державного управління, окре-
мих громадян щодо розвитку соціальної інфра-
структури сільських територій мають стати різ-
номанітні регіональні програми. Удосконалення 
системи показників розвитку соціальної інфра-
структури села полягає у наступному:

 —  система показників повинна відбивати 
регіональний аспект, який характеризує особли-
вості демографічного та соціально-економічного 
розвитку; 

 —  оцінка ефективності соціальної інфра-
структури має враховувати чинник часу. 

Так, на різних рівнях розвитку соціальної 
сфери (село, район, місто, область, держава) 
уточнюються мета і завдання розвитку. Крім того, 
при визначенні ефективності розвитку соціальної 
інфраструктури необхідно застосувати принцип 
комплексності, який передбачає аналіз різних ва-
ріантів з урахуванням досягнення на кінець про-
гнозованого періоду (по кожній галузі окремо) 
науково-обґрунтованого нормативного рівня або 
близького до цього значення.
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УДК 330.352:338 І.А. Романюк

НОВІ ЧИННИКИ ТА КОНЦЕПЦІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

Анотація. Виявлено, що інтенсифікація виробництва у сільському господарстві як провідний напрям 
розвитку галузі у 60-70-х роках минулого століття, не втратила своєї значимості та має пріоритети у 
сучасних умовах. Проте вказано, що ринкові чинники господарювання, жорстка конкуренція на аграрних 
ринках, процеси глобалізації значно поглибили її зміст. Визначено, що в сучасних умовах здійснення інтен-
сифікації повинні враховуватися не лише виробничо-економічні, але й організаційно-господарські та соці-
ально-економічні чинники. На основі цього обґрунтовано необхідність розширення концепцій та підходів до 
управління її розвитком, починаючи з затратної до ресурсної та функціональної.

Ключові слова: інтенсифікація, сільське господарство, чинники, концепції, управління, удосконалення, 
конкурентоспроможність.

Summary. It was revealed that the intensification of production in agriculture as a leading direction of devel-
opment of the industry in the 60-70-ies of the last century, has not lost its significance and has priorities in modern 
conditions. However, it is stated that the market economic factors, stiff competition in agricultural markets, the process 
of globalization has significantly enhanced its content. It was determined that in modern conditions the implemen-
tation of intensification needs to consider not only production and economic, but also organizational-economic and 
socio-economic factors. Based on this, the necessity of expanding the concepts and approaches to the management of 
its development, starting with the costly resource and functional.

Key words: intensification, agriculture, factors, concepts, control, improve, competitiveness.
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Постановка проблеми. У структурі ресурсів, 
які продуктивно споживає сільське господарство, 
постійно відбуваються певні зміни, що викликані 
об’єктивними умовами. Так, скорочення трудових 
ресурсів закономірно компенсується зростанням 
ролі матеріально-технічних ресурсів, особливо 
засобів механізації праці. Вилучення із сільсько-
господарського обороту земель має заміщуватися 
збільшеною продуктивністю кожного гектара, що 
потребує посилення живлення органічними і мі-
неральними добривами та ефективніших сортів і 
т. д. Усе це й пов’язане з процесом інтенсифіка-
ції виробництва. До того ж, якщо за нормальних 
умов функціонування економіки інтенсифікація 
набуває повсюдного та єдиного підходу до розши-
реного відтворення, то в умовах затяжної кризи, 
в якій переважають екстенсивні методи ведення 
виробництва, а то й проявляється реекстенсифі-

кація, тобто спадне використання ресурсів і зву-
ження сфери виробництва, досить відчутно за-
гострюється проблема ресурсного забезпечення 
і дотримання раціональних співвідношень між 
окремими видами ресурсів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
В основі сучасної української методології визна-
чення економічної ефективності інтенсифікації 
сільськогосподарського виробництва лежать пра-
ці таких науковців, як В.Я.Амбросов, В. Андрій-
чук, В.І.Бойко, О.А.Бугуцький, П.І.Гайдуцький, 
М.Я. Дем’яненко, С.І.Дем’яненко, 
Ю.С.Коваленко, І.І.Лукінов, В. Мертенс, В. Ма-
цибора, В.Я.Месель-Веселяк, П.Т.Саблук, 
В. Уланчук, О.М.Шпичак, В.В.Юрчишин. Завдя-
ки дослідженням названих учених були узагаль-
нені та вдосконалені підходи до інтенсифікації 
виробництва. Проте в ринкових умовах госпо-
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дарювання під впливом глобалізації змінюються 
чинники, методи та концепції проведення інтен-
сифікації. Це вимагає поглиблення досліджень у 
напрямі їх виявлення, прогнозування та обґрун-
тування концепцій управління з метою підвищен-
ня конкурентоспроможності галузі.

Метою статті є виявлення нових чинників 
та обґрунтування відповідних їм методів, інстру-
ментів, підходів і концепцій здійснення інтенси-
фікації сільського господарства та управління її 
розвитком з метою підвищення конкурентоспро-
можності інтенсифікації галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
сучасних умовах для сільського господарства ін-
тенсифікація набуває особливої ваги, а значить, 
потребує, щоб цей процес здійснювався виваже-
но, продумано, з орієнтацією на віддачу коштів, 
укладених у формування ресурсів. Необхідність 
повсюдного переходу на інтенсивні методи гос-
подарювання обумовлена [1, с. 20]: 

- обмеженістю (а то й зменшенням) землі як 
засобу виробництва; 

- зменшенням природного приросту сіль-
ського населення і посиленням процесу урбані-
зації; 

- відносним зростанням міського населення, 
а значить, підвищенням загального навантаження 
на працівника сільського господарства; 

- лімітованістю практично всіх ресурсів, які 
надходять в аграрний сектор із промисловості. 

Водночас, на весь зріст постають глобальні 
завдання сільського господарства, розв’язання 
яких без інтенсифікації виробництва просто не 
реальне. Йдеться, насамперед, про дальше під-
несення галузі як першооснови вирішення про-
довольчої проблеми і гарантування продовольчої 
безпеки країни; забезпечення абсолютного при-
росту продукції сільського господарства за раху-
нок якісних показників — урожайності культур і 
продуктивності тварин; досягнення приросту на 
тих же (або й менших) площах землі; гарантуван-
ня ефективнішого функціонування сукупних ре-
сурсів [2, с. 10]. Економія ресурсів обумовлена в 
свою чергу низкою об’єктивних причин, а саме: 

- все реальнішою відчувається нестача свіжої 
питної води; 

- обмеженішими стають ресурси металу, па-
лива, енергії, а звідси — скорочення можливостей 
виділення їх сільському господарству; 

- у багатьох сільських регіонах уже спостері-
гається досить гострий дефіцит трудових ресурсів; 

- з кожним роком все складніше здійснюєть-
ся процес формування і використання інвестицій; 

- без зміни техніки і технології в сільсько-
му господарстві не можна буде довести до опти-
мальності ресурсом місткість і матеріаломісткість 
аграрної продукції. 

Таким чином, головне джерело розвитку сіль-
ського господарства — інтенсифікація виробни-
цтва, у здійсненні якої необхідно дотримуватися 
двох взаємопов’язаних вимог [3, с. 50]: 

1. Ефективніше і раціональніше використан-
ня сукупності тих ресурсів, які вже є в сільському 
господарстві. 

2. Підвищення віддачі тих додаткових коштів 
і ресурсів, які вдасться залучити в розвиток сіль-
ського господарства. 

Такий підхід до проблеми формування ресур-
сів та інтенсифікації виробництва слід вважати 
аксіомою, бо за ринкових цін на вхідні ресурси з 
промисловості та існуючих перевитрат їх на оди-
ницю продукції (а в країні вони в 2-6 разів біль-
ші) вітчизняне сільське господарство не може 
бути конкурентоспроможним. У зв’язку з цим в 
нинішніх умовах необхідно з наукових позицій 
підходити до трактування ресурсозабезпечення та 
інтенсифікації виробництва, надання цим проце-
сам планомірного, збалансованого та скоордино-
ваного характеру. 

Інтенсивний шлях розвитку сільського гос-
подарства ні в якому разі не можна зводити лише 
до затратної концепції, тобто збільшення затрат 
живої та уречевленої праці вважати єдино мож-
ливим проявом процесу інтенсифікації [4, с. 19]. 
Інтенсивний тип відтворення за будь-яких умов 
передбачає відповідний характер функціонування 
і використання всіх залучених ресурсів — земель-
них, водних, трудових, матеріальних тощо. Тому 
не можна процес інтенсифікації зводити лише до 
зіставлення витрат на одиницю земельної пло-
щі, бо можна прийти до неправильного висно-
вку, згідно з яким приріст продукції досягається 
за рахунок однієї й тієї ж площі (або навіть при її 
скороченні). 

Першочергове значення в інтенсифікації ма-
ють не витрати ресурсів, а результат їх викорис-
тання, тобто їх функціонування, напруженість 
споживання (інтенсивність означає саме напру-
женість). Звідси можна зробити такі висновки. У 
тій мірі, в якій приріст продукції забезпечується 
за рахунок залучення додаткових ресурсів, розви-
ток сільського господарства є екстенсивним. У тій 
же мірі, в якій збільшення продукції випереджає 
приріст ресурсів, досягається за рахунок їх ефек-
тивного функціонування, розвиток сільського 
господарства відбувається на інтенсивній основі.

Фактори, що визначають можливості інтен-
сифікації в сучасних умовах, можна об’єднати в 
такі групи: виробничо-технологічні та організа-
ційно-господарські й соціально-економічні. Ви-
робничо-технологічні формуються розвитком 
матеріально-технічної бази і характеризуються 
зростанням додаткових вкладень минулої праці 
у ресурси як промислового, так і сільськогоспо-
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дарського походження [5, с. 62]. Сюди можна від-
нести комплексне застосування засобів хімізації 
в поєднанні з біологічними та агротехнічними 
методами і широке впровадження в практику су-
часних індустріальних технологій, біотехнології, 
генної інженерії; здійснення цілеспрямованої ро-
боти зі створення нових сортів рослин і порід тва-
рин тощо. Як правило, всі ці фактори пов’язані з 
певними додатковими витратами, капітальними 
вкладеннями. 

Організаційно-господарські та соціально-
економічні, які ще називають неінвестиційними і 
призначення яких зводиться до одного — зв’язати 
в єдине ціле людський фактор і виробничий по-
тенціал, створити такий господарський механізм, 
який би активізував трудові ресурси [6, с. 168]. 
Сюди можна віднести такі заходи, як реструкту-
ризація виробничих структур на основі майнових 
і зе-мельних паїв; вдосконалення механізму плати 
за земельні та водні ресурси; відмова від виконан-
ня завдань за будь-яку ціну; перехід на економічні 
методи планування; вдосконалення управління, 
організації виробництва і праці тощо. 

Усі ці фактори можуть забезпечити ефектив-
ність процесу інтенсифікації через його плано-
мірність, тобто свідомий відбір і вибір найефек-
тивніших варіантів розвитку, застосування всіх 
факторів в оптимальних пропорціях. Планомір-
ний процес нагромадження і комплектування 
ресурсів є обов’язковою передумовою інтенсифі-
кації сільськогосподарського виробництва. Щоб 
ресурси сприяли досягненню високого результату 
за рахунок ефективнішого власного функціону-
вання, потрібно дотримуватися таких вимог: 

Ресурси, що використовуються на різних ста-
діях технологічного процесу, повинні бути якісно 
однорідними; старі машини можуть замінюва-
тись новими, якщо вони вписуються в загальну 
систему і не викличуть нових диспропорцій. Нові 
високоякісні ресурси сприятимуть підвищенню 
ресурсовіддачі за умови, що надходитимуть у від-
повідному комплекті та для всього технологічного 
процесу [7, с. 246]. Нові технології в тваринництві 
та рослинництві доцільні для запровадження в 
тому випадку, коли є повне забезпечення їх відпо-
відною системою машин. 

Інтенсивні технології гарантуватимуть по-
зитивний результат лише тоді, коли здійснення 
всіх операцій по виробництву продукції супрово-
джується кваліфікованим управлінням урожаєм 
культур чи продуктивністю тварин на основі все-
бічного врахування їх біологічних і фізіологічних 
особливостей по фазах (періодах) росту і розвитку. 
Щоб забезпечити планомірний перехід на інтен-
сивний тип розвитку, потрібно: 

- у межах АПК і всього народного господар-
ства налагодити взаємовигідні економічні зв’язки 

між усіма партнерами, що мають пряме чи опосе-
редковане відношення до аграрного сектора; 

- налагодити виробництво і реальне забезпе-
чення сільського господарства високоякісними і 
прийнятними за ціною матеріально-технічними 
ресурсами; 

- всебічно сприяти насиченню аграрних під-
приємств не лише якісними вітчизняними ре-
сурсами, а й новими технологіями, які б сприяли 
здешевленню продукції, підвищенню її якості та 
економічності; 

- сформувати в межах АПК та окремих під-
приємств інвестиційні фонди, здатні фінансувати 
витрати на інтенсивні методи ведення виробни-
цтва; 

- змістити акценти ресурсного забезпечення 
сільського господарства в бік надання пріори-
тету несільськогосподарським підприємствам і 
об’єднанням, яким у вік науково-технічної ре-
волюції належить вирішальна роль у формуванні 
ефективного ресурсного потенціалу аграрного 
сектора [8, с. 341].

Ці вимоги мають особливе значення, коли 
йдеться про конкурентоспроможне функціону-
вання в ринкових умовах на засадах стабільно 
рентабельного ведення виробництва. 

Висновки. Вважаємо, що забезпечення но-
вітньою, ресурсоощадною технікою сільськогос-
подарських підприємств дасть змогу зміцнити 
технічну оснащеність і на цій основі забезпечити 
проведення виробничих процесів від сівби до зби-
рання урожаю у встановлені строки, значно змен-
шити втрати вже готової продукції, зменшити ви-
трати на виробництво, переробку та реалізацію 
продуктів споживання. Водночас, сучасні умови 
вимагають раціонального використання джерел 
енергії, матеріально-технічних та інших ресурсів.

Забезпечення сільськогосподарських підпри-
ємств технічними засобами, зростання інтенсифі-
кації сільського господарства дасть змогу викону-
вати усі робочі прийоми з виробництва продукції 
у зазначені терміни, не допускати втрат готової 
продукції, раціональніше використовувати наяв-
ні ресурси, і на цій основі підвищувати економіч-
ну ефективність виробництва сільськогосподар-
ської продукції.
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УДК 33:338 І.В. Трикоз

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Анотація. У статті досліджено концептуальні засади розвитку охорони здоров’я. Визначено основні 
напрямки  Стратегії розвитку СОЗ сфери охорони здоров’я. Виходячи із мети, системи завдань та основних 
напрямів, визначено основні пропозиції для створення Концепції розвитку сфери охорони здоров’я в Україні. 

Ключові слова: концепція, сфера охорони здоров’я, стратегія розвитку.

Summary. The article examines the conceptual basis of health development. The basic directions of Strategy of 
development of POPS health. In terms of objectives, system objectives and key areas, defined the main proposals for 
the creation of the concept of development of healthcare in Ukraine.

Key words: the concept, healthcare, strategy.
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Постановка проблеми. Згідно Конституції 
України (ст. 49) [1] медицина в України безко-
штовна. Але навіть розвинені держави не можуть 
дозволити собі цього. Виникає протиріччя між 
потребами населення в медичних послугах і не-
можливістю забезпечити ці потреби за умов існу-

вання сучасного порядку фінансування охорони 
здоров’я. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Створенню дієвих механізмів державного управ-
ління сфер та галузей присвятили свої досліджен-
ня зарубіжні та вітчизняні вчені: Хучек М., Вале-
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сян А.,  Рошаль Л.,  Амоша О.І, Антошкіна Л.І., 
Мартякова О.В., Федулова Л.Ф., Камінська Т.М., 
Шутов М.М., Карамишев Д.В., Ковжарова Є.Є., 
Кондратюк С.Я., Мортіков В.В., Підаєв А.В., 
Возіанов О.Ф., Москаленко В.Ф., Пономаренко 
В.М., Рудий В.Ж., Черевиков Є.Л. та інші. Проте 
аналіз основних досліджень і публікацій підтвер-
джує, що стан СОЗ вимагає застосування негай-
них заходів щодо її розвитку. 

Мета статті полягає у визначенні концепту-
альних засад розвитку охорони здоров’я.  

Виклад основного матеріалу. Для розробки 
Концепції розвитку охорони здоров’я необхідно 
визначити слабкі та сильні сторони, можливості 
та загрози СОЗ; фактори, що впливають на роз-
виток СОЗ; основні напрямки Стратегії розвитку 
охорони здоров’я населення України. Для цього 
пропонується провести прогнозний SWOT-аналіз 
та PEST-аналіз.

За допомогою SWOT-аналізу визначено 
сильні та слабкі сторони функціонування СОЗ та 
здійснено прогноз можливостей і погроз (табл. 1).

Сильні сторони

• наявність Азовського та Чорного морів, міст-курортів;
• наявність лікувально-оздоровчих закладів (санаторіїв, баз відпочинку, дитячих таборів);
• наявність навчальних закладів з підготовки медичного персоналу; 
• наявність місцевих природних лікувальних факторів.

Слабкі сторони

• незадовільні умови праці й погана інформованість працівників і роботодавців про права й 
обов’язки кожного з них, санітарно-гігієнічних нормах і правилах;

• зменшення кількості лікарів всіх спеціальностей; 
• тенденція старіння кадрів у галузі;
• низька мотивація працівників галузі; 
• порушення трудової й виробничої дисципліни;
• напружений психофізичний стан населення; 
• обмеженість доходів і невідповідність вартості ліків прожитковому рівню; 
• зниження в населення стійкого інтересу до активної фізкультурно-спортивної діяльності;
• велика кількість реклами у ЗМІ ліків, а не клінік та санаторіїв.

Погрози

• скорочення централізованого постачання в медичні установи ліків і медичного обладнання;
• зростання цін на медичні препарати і обладнання;
• нераціональне харчування населення і забруднення зовнішнього навколишнього середови-

ща в містах;
• поширення шкідливих звичок і нездорового способу життя (високий рівень наркоманії, ал-

коголізму, паління, токсикоманії);
• катастрофічна демографічна ситуація (зниження народжуваності, підвищена смертність);
• високий рівень захворюваності та критичний рівень смертності від небезпечних інфекцій-

них захворювань (ВІЛ/СНІД, туберкульоз) і захворювань системи кровообігу, новоутворень;
• розвиток нелегального ринку медичних послуг.

Можливості

• взаємодія органів влади й бізнесу для залучення додаткових фінансових джерел на основі 
корпоративної соціальної відповідальності, добродійності й меценатства;

• впровадження спеціальних економіко-організаційних механізмів державно-приватного 
партнерства (ДПП) з урахуванням Закону України “Про державно-приватне партнерство” 
№ 2404-VI від 01.07.2010 р.;

• впровадження контрактної форми оплати медичних послуг й оплати праці медперсоналу за 
якісні показники роботи (показники здоров’я населення);

• перехід охорони здоров’я на страхову модель й оплату медичних послуг „за закінчений ви-
падок лікування”;

• розвиток медичної науки й впровадження наукових досягнень у практичну охорону здоров’я;
• пропаганда медичних і гігієнічних знань серед населення; 
• забезпечення доступності та якості надаваної медичної допомоги;
• зміцнення й вдосконалення матеріально-технічної бази галузі;
• посилення профілактичної спрямованості, формування у населення потреби в здоровому 

способі життя;
• вдосконалення лікарського забезпечення населення й лікувально-профілактичних закладів;
• створення служби незалежної (альтернативної) медичної, медико-технічної та медико-юри-

дичної експертизи;

Таблиця 1
Прогнозний SWOT-аналіз розвитку СОЗ
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Виходячи з особливостей розвитку соціаль-
но-економічної ситуації, що склалася у СОЗ, як 
на рівні держави, так і на регіональному рівні було 

здійснено PEST-аналіз, тобто виявлено політич-
ні, економічні, соціальні й технологічні фактори 
зовнішнього середовища, що впливають на функ-
ціонування даної  сфери (табл. 2).

Таблиця 2
Прогнозний PEST-аналіз розвитку СОЗ

Політичні фактори

- відсутність механізмів регулювання взаємодії суб’єктів на ринку медичних послуг; 
- „тінізація” умов надання  медичних послуг і значна ліквідація безкоштовної ме-
дицини через відсутність механізмів ефективного контролю за об’єктами охорони 
здоров’я;
- недосконалість і непослідовність державної політики щодо формування в населен-
ня цінності здорового способу життя;
- непослідовність державної політики охорони здоров’я й соціального захисту гро-
мадян;
- різке скорочення системи державної підтримки фізичного виховання й спорту.

Економічні фактори

- недостатність фінансових і бюджетних ресурсів для забезпечення ефективної ді-
яльності системи охорони здоров’я;
- відсутність контрактної форми оплати медичних послуг й оплати праці медперсо-
налу за якісні показники роботи (показники здоров’я населення);
- зростання цін на медичне обладнання і препарати; 
- нестача транспортних засобів на медичні потреби;
- недостатнє медикаментозне й матеріально-технічне забезпечення медицини;
- недостатня кваліфікація медичного та управлінського персоналу.

Соціальні тенденції

- забруднення зовнішнього навколишнього середовища міст;
- недостатня інформатизація ринку медичних послуг, що призводить до порушення 
комунікативних горизонтальних зв’язків закладів охорони здоров’я між собою;
- недостатня пристосованість закладів охорони здоров’я для відвідування й надання 
послуг різним категоріям інвалідів, а також інших осіб з обмеженнями життєдіяль-
ності.

Технологічні інновації

- можливий інноваційний перехід охорони здоров’я на страхову модель й оплату ме-
дичних послуг «за закінчений випадок лікування»;
- розвиток медичної науки й впровадження наукових досягнень у практику медици-
ни;
- застосування інноваційних лабораторно-діагностичних і лікувальних технологій;
- впровадження механізму ДПП.

Джерело: складено автором на основі дослідженого матеріалу

Можливості • розробка системи заходів, що перешкоджатимуть розвитку нелегального ринку медичних 
послуг, використанню державних матеріальних ресурсів для надання платних послуг ліку-
вально-профілактичними закладами;

• активне просування у ЗМІ санаторно-курортних та оздоровчо-профілактичних закладів.

Джерело: складено автором на основі дослідженого матеріалу.

Отже, визначено, що на функціонування 
та розвиток СОЗ впливає багато факторів, тому 
в основу Концепції розвитку сфери охорони 
здоров’я має бути покладена Стратегія розвитку 

сфери охорони здоров’я населення України, яка, в 
свою чергу, повинна формуватися на основі Стра-
тегії забезпечення соціального захисту населення, 
безпеки добробуту населення України (табл. 3).
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Таблиця 3
Стратегія забезпечення соціального захисту населення, безпеки добробуту населення України (розділ 

„Охорона здоров’я”)

Сильні сторони

- наявність висококваліфікованого кадрового потенціалу;
- наявність навчального закладу з підготовки середнього медичного персоналу;
- наявність лікувальних компонентів природного походження  (шпари мінералізованої 
води, сульфідно-ілові грязі, рапні води);
- співробітництво в області лікування й реабілітації з провідними науковими медичними 
закладами.

Слабкі сторони

- відсутність коштів для розвитку галузі, впровадження сучасних технологій лікування, 
проведення діагностичних і лабораторних досліджень, профілактичних заходів;
- відсутність медико-генетичної консультації;
- відсутність конкуренції на ринку медичних послуг;
- відсутність правової бази на надання платних медичних послуг;
- відсутність дитячого й  підліткового гінекологічного кабінету;
- відсутність програми оздоровлення вагітних жінок у санаторіях і на базах відпочинку.

Погрози

- морально й фізично застаріла база медичного обладнання;
- дефіцит бюджетного фінансування;
- низький рівень життя населення, що сприяє поширенню небезпечних захворювань; 
- неможливість виконання гарантій у сфері охорони здоров’я.

Першочергові за-
вдання

- збільшення коштів на фінансування лікувально-профілактичних закладів,  що надають 
медичну допомогу населенню;
- вивчення можливості створення пунктів надання медичної допомоги населенню у від-
далених районах та селах;
- організація прийомів педіатрів у віддалених районах та селах;
- створення палат підвищеної комфортності;
- створення медичного центру з телефоном довіри й кабінетом анонімної служби (нарко-
лог, психолог, сексопатолог, юрист);
- створення медичної служби на платній основі для осіб, що перебувають у стані сильного 
алкогольного й наркологічного сп’яніння;
- створення дитячого й підліткового гінекологічного кабінету;
- залучення позабюджетних джерел фінансування галузі;
- оздоровлення вагітних у санаторіях і на базах відпочинку.

Перспективні 
плани

- подальше поліпшення амбулаторно-поліклінічної й стаціонарної допомоги із застосуван-
ням нових лабораторно-діагностичних і лікувальних технологій; 
- розглянути можливість відкриття стоматологічних кабінетів у віддалених районах та се-
лах;
- організувати роботу аптечних пунктів у віддалених районах та селах;
- створення кабінетів „сімейного лікаря” у віддалених районах та селах;
- впровадження практики добровільного медичного страхування юридичних і фізичних 
осіб;
- створення центру медичної реабілітації для дітей, підлітків і вагітних жінок з використан-
ням високоефективних оздоровчих технологій і місцевих лікувальних факторів; 
- створення медико-генетичної консультації на базі лікувального закладу охорони мате-
ринства і дитинства;
- вивчити можливість створення філій амбулаторій у віддалених районах та селах;
- розглянути можливість відкриття філії дитячої лікарні у віддалених районах та селах;
- розглянути доцільність створення Центрів „Здоров’я дитини” із плавальними басейнами 
на базі дитячих дошкільних закладів;
- надання платних послуг на існуючій базі лікувально-профілактичних закладів для відпо-
чиваючих і гостей міст.

Джерело: складено автором із використанням матеріалів  джерела [2].
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У зв’зку з цим, головною метою вдосконале-
ної Стратегії розвитку СОЗ повинно стати збере-
ження й поліпшення здоров’я населення України 
на основі забезпечення доступності якісної ме-
дичної допомоги, зменшення медико-соціальних 
наслідків хвороб, зменшення смертності й збіль-
шення середньої тривалості життя.

Для досягнення головної мети Стратегії не-
обхідно забезпечити виконання наступної систе-
ми завдань:

1. Створення орієнтованої на клієнта якіс-
ної системи охорони здоров’я, соціального забез-
печення й послуг.

2. Проведення соціологічних і статистичних 
досліджень із метою оцінки потреб суспільства в 
наданні тих або інших послуг.

3. Сполучення бюджетного й позабюджет-
ного фінансування.

4.  Формування ринку медичних послуг, у 
тому числі платних.

5. Створення конкуренції між установами, 
що надають медичні послуги, щоб дозволити лю-
дям самим обирати де лікуватися, і надасть мож-
ливість поліпшити якість лікування.

6. Приведення діяльності Фонду 
обов’язкового медичного страхування у відповід-
ність із законодавством, обмеження невластивих 
функцій страховика й постачальника лікарських 
засобів, медичного устаткування і видаткових ма-
теріалів.

7. Розробка системи заходів щодо стимулю-
вання участі страхових компаній в обов’язковому 
і добровільному медичному страхуванні; забез-
печення рівного доступу державної та приватної 
медицини до коштів ФОМС, що направляються 
на оплату медичних послуг. 

8. Оптимізація потужності та мережі ліку-
вально-профілактичних установ. Забезпечити 
упорядкування інфраструктури медичних уста-
нов.

9. Сприяння розвитку законодавчої ініціа-
тиви щодо забезпечення контролю якості медич-
них послуг у приватних лікувальних закладах.

10.  Забезпечення дотримання законодавства 
й відкритість у проведення торгів і закупівель ме-
дичної техніки, видаткових матеріалів і ліків з ко-
штів держбюджету й державних фондів.

11.  Забезпечення контролю з боку місцевих 
органів влади по забезпеченню необхідними ме-
дичними послугами всіх верств населення, у неза-
лежності від їхнього рівня доходу.

12.  Забезпечення дотримання законодавства 
і відкритість у проведенні торгів і закупівель ме-
дичної техніки, видаткових матеріалів і ліків з ко-
штів держбюджету й державних фондів. 

13.  Створення служби незалежної медичної, 
медико-технічної та медико-юридичної експер-
тизи. 

14.  Забезпечення рівності умов ліцензуван-
ня, акредитації й експертизи діяльності державної 
і приватної медицини. 

15. Впровадження механізму державно-при-
ватного партнерства (ДПП).

Основними напрямами Стратегії розвитку 
сфери охорони здоров’я повинні стати профі-
лактика захворювань, лабораторні дослідження, 
діагностика, лікування та реабілітація,  реформу-
вання системи фінансування галузі, кадрова полі-
тика, а також інформатизація та комп’ютеризація 
органів управління сфери охорони здоров’я і ме-
дичних закладів, впровадження інновацій та ан-
титіньова політика. 

Зупинимося на кожному з цих напрямів та 
детальніше їх розглянемо.

1. Профілактика захворювань. Стратегія 
передбачатиме в якості одного з основних прі-
оритетних напрямків діяльності формування у 
населення навичок здорового способу життя, під-
вищення рівня санітарно-гігієнічної культури, що 
не вимагає значних фінансових витрат, але може 
дати відчутний соціально-економічний ефект. 
Добре організована (на підставі сучасних марке-
тингових технологій і новітніх комунікативних 
методик) пропаганда медичних і гігієнічних знань 
серед населення сприятиме зниженню захворю-
ваності й смертності, допомагатиме виховувати 
здорове, фізично міцне покоління. 

Завдяки зусиллям місцевих органів влади, 
підприємців та громадських організацій, частко-
во може виконуватися ще один з пріоритетних 
напрямків підвищення рівня здоров’я населення 
- це вдосконалення заходів організаційного ха-
рактеру в області охорони праці, навколишнього 
середовища, створення умов для заняття фізкуль-
турою й підвищення фізичної активності в гро-
мадських місцях за рахунок будівництва дитячих 
і спортивних майданчиків, тротуарів і переходів 
для інвалідів, створення рекреаційних зон, місць 
дозвілля, парків, скверів, спортивних та дитячих 
майданчиків.

Профілактичним напрямком в охороні 
здоров’я може стати регулювання рекламної ді-
яльності, що стимулює продаж тютюнових виро-
бів, спиртних напоїв та ліків на рекламних стен-
дах у містах, а також у засобах місцевої масової 
інформації, особливо на телебаченні.

2. Лабораторні дослідження. Розвиток медич-
ної науки й впровадження наукових досягнень у 
практичну медицину теж є одним із пріоритетів 
розвитку СОЗ. При складанні програм розвитку 
охорони здоров’я необхідно ширше використо-
вувати досягнення науки, активніше використо-
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вувати нові технології, знання, об’єкти інтелекту-
альної власності.   

3. Діагностика, лікування та реабілітація. Ми 
погоджуємося із думкою С.В. Шойка [3], який 
вважає, що новим видом соціально-економічних 
відносин в медицині може стати введення ме-
дичного страхування, а перетворення первинної 
медичної допомоги за „принципом сімейної ме-
дицини” дозволить лікувати до 80% пацієнтів на 
першому медико-організаційному етапі.

Зміцнення системи взаємодії з Фондом соці-
ального страхування із забезпечення санаторно-
курортного лікування хворих, що  входять у соці-
альні групи ризику за об’єктивними показниками 
охорони здоров’я, дозволить ефективніше прово-
дити діагностику та їх лікування. 

Підвищенню якості медичної допомоги може 
сприяти і впровадження стандартів діагностики 
й лікування пацієнтів в амбулаторно-поліклініч-
них, лікарняних та санаторно-курортних закла-
дах, розробка і впровадження ефективних медич-
них технологій, формування на базі центральних 
районних лікарень лікувально-діагностичних 
комплексів, створення міжрайонних клініко-діа-
гностичних центрів, розробка нових схем орга-
нізації медичної допомоги й управління ринком 
медичних послуг.

Першим кроком до цього є вищезазначена 
реформа СОЗ та прийняття відповідного законо-
проекту щодо реформування охорони здоров’я у 
пілотних областях.

За даними дослідження ринку лікарських 
препаратів, які проводила фірма «Комкон-Фар-
ма», у середньостроковій перспективі необхідним 
є здійснення заходів щодо формування раціо-
нальної системи державних гарантій лікарського 
забезпечення населення для ефективного функці-
онування ринку медичних послуг [4]. 

4. Фінансування. Серйозна увага повинна 
бути приділена фінансуванню охорони здоров’я, 
насамперед, за рахунок вдосконалення системи 
загально-обов’язкового медичного страхування, 
широкого впровадження добровільного медично-
го страхування.  

Розглядаючи середню структуру витрат ме-
дичних установ, можна відстежити наступну си-
туацію: 80% коштів йде у фонд зарплати з відраху-
ваннями, 17-18% - на оплату комунальних послуг 
і лише 1-2% коштів спрямовується безпосередньо 
на утримання пацієнта. Таким чином, необхідно 
переглянути чинну структуру витрат медичних за-
кладів на користь хворих.

Під час реформування СОЗ також необхід-
но звернути увагу на часткову участь пацієнта в 
оплаті медичних послуг. Окрім пацієнтів, внески 
можуть надходити на ринок медичних послуг і від 
спонсорів: окремих осіб, компаній, благодійних 

фондів. Благодійні програми повинні здійснюва-
тися за рахунок благодійних пожертв і спрямову-
вати на фінансування медичної допомоги неза-
хищеним групам населення. Благодійні цільові 
фонди можуть існувати як безпосередньо на ме-
дичних підприємствах, так і в суспільствах інвалі-
дів, центрах благодійних родин.  

Також при реформуванні системи фінансу-
вання охорони здоров’я можна залучати кошти 
венчурних компаній та фондів, кошти пенсійно-
го фонду, приватних партнерів для інвестування 
у інновації в медицині та фармацевтиці завдяки 
впровадженню механізму державно-приватного 
партнерства.

Основним напрямком у вдосконаленні ор-
ганізації надання медичної допомоги є розвиток 
первинної медико-санітарної допомоги на базі 
системи охорони здоров’я, перерозподіл частини 
обсягів допомоги зі стаціонарного сектора в амбу-
латорний. Первинна медико-санітарна допомога 
повинна стати основною ланкою при наданні на-
селенню медичної допомоги. 

На думку Столярова С. [5], у медичних закла-
дах повинні розвиватися медико-соціальні служ-
би догляду. На їхній базі можуть бути розгорнуті 
відділення медико-соціальної реабілітації й те-
рапії, служби догляду, денні стаціонари, центри 
амбулаторної хірургії й медико-соціальної допо-
моги. 

Реорганізація стаціонарної допомоги за-
безпечить скорочення тривалості госпітального 
етапу. Для цього необхідно передбачати розподіл 
кількості ліжок, залежно від інтенсивності ліку-
вально-діагностичного процесу та згідно рефор-
ми, у такий спосіб: інтенсивне лікування - до 20%, 
відбудовне лікування - до 45%, тривале лікування 
хворих хронічними захворюваннями - до 20%, ме-
дико-соціальна допомога - до 15%.   

Пріоритетним напрямком розвитку СОЗ є та-
кож залучення додаткових джерел фінансування 
охорони здоров’я. Зокрема Соболєва Є. вважає, 
що одним з джерел додаткового надходження фі-
нансових коштів на ринок медичних послуг й в 
податкову базу може стати розвиток „медичного 
туризму” [6]. Ряд медичних закладів (державних і 
приватних) виконуватимуть медичні поcлуги єв-
ропейського рівня якості, ціни на які значно ниж-
чі, ніж у європейських виробників. 

Необхідно розпочати заходи щодо створення 
умов, які перешкоджатимуть розвитку нелегаль-
ного ринку медичних послуг, чітко розмежувати-
муть медичні послуги, що надаються за рахунок 
різних джерел фінансування, посилюватимуть 
контроль за організацією та якістю надання плат-
них медичних послуг. 

При існуючому фінансовому і політичному 
кліматі такий підхід є найкращим, оскільки кін-
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цевою метою реформи фінансової системи ринку 
медичний послуг є максимальне поліпшення рів-
ня здоров’я населення.  

Для розвитку СОЗ необхідно вживати захо-
ди, спрямовані на підпримку ринку санаторно-
оздоровчих послуг, його лібералізацію, усунення 
бар’єрів на шляху розвитку курортної справи, 
сприяння становленню недержавних інститутів 
саморегулювання учасників ринку санаторно-
курортних послуг, підвищення конкурентноздат-
ності організацій санаторно-курортної сфери на 
внутрішньому та міжнародному ринках, у тому 
числі шляхом адаптації маркетингових стратегій і 
механізмів до сучасної міжнародної практики на-
дання санаторно-оздоровчих послуг. При цьому 
необхідно забезпечити рівноправність санаторно-
курортних організацій всіх форм власності, у тому 
числі в частині доступу до державного фінансу-
вання санаторно-курортних і оздоровчих заходів 
на конкурсній основі. 

При зміні у системі фінансування охорони 
здоров’я необхідно враховувати „національні” 
особливості ринку медичних послуг та закріпити 
законодавчо співвідношення між трьома джере-
лами фінансування – державним, суспільним і 
приватним. Тобто створити кластер – об’єднати 
самостійні господарюючі суб’єкти (державу, юри-
дичних та приватних осіб) для здійснення фінан-
сово-господарських відносин на ринку медичних 
послуг. 

У зв’язку з цим, для підвищення рівня за-
безпеченості охорони здоров’я й залучення до-
даткових фінансових джерел необхідна взаємодія 
органів влади, громадськості й бізнесу, на під-
ставі розробки спеціальних механізмів взаємодії 
на основі корпоративної соціальної відповідаль-
ності, приватного інвестування, благодійності й 
меценатства, а також спеціальних економіко-ор-
ганізаційних механізмів таких як державно-при-
ватне партнерство.

Основою для створення вищезазначених від-
носин між визначеними джерелами фінансування 
можна вважати прийнятий у липні 2010 р. Закон 
України «Про державно-приватне партнерство».

5. Кадрова політика. Вести постійний моні-
торинг за успішністю студентів-медиків та квалі-
фікацією професорсько-викладацького складу в 
медичних навчальних закладах.

Підвищувати рівень підготовки студентів-
медиків до міжнародних стандартів підготовки 
медичного персоналу. Конкретніше визначити-
ся з вміннями та навичками студентів-медиків, 
якими вони повинні оволодіти  після закінчення 
навчального закладу, оскільки спостерігається 
тенденція того, що медсестра після закінчення 
медичного коледжу вміє тільки робити уколи та 
виписувати за призначенням лікаря рецепти.

 Майбутні лікарі повинні освоювати та ви-
користовувати у своїй медичній практиці новітні 
інформаційні технології.

Виховувати майбутніх лікарів на засадах сум-
лінного виконання своїх обов’язків, акцентувати 
увагу на виконанні Клятви Гепократу.

Розвивати у майбутнього лікаря не тільки 
професійні здібності, а й уміння правильно зна-
йти індивідуальний психологічний підхід до кож-
ного окремого пацієнта.

Забезпеченість лікарень кадрами, оскільки 
катастрофічно не вистачає лікарів кардіологів, 
окулістів, пульманологів, ендокринологів тощо.

6. Ще одним важливим пріоритетом забез-
печення керованості ринку медичних послуг 
має стити комп’ютеризація органів управління 
і медичних закладів (інформатизація охорони 
здоров’я). Мова йде про лікарські консульта-
ції складних у лікувально-діагностичному плані 
хворих, що перебувають на лікуванні у медичних 
установах міст, з фахівцями провідних україн-
ських і закордонних медичних центрів у режимі 
реального часу, не пов’язаних з необхідністю виїз-
ду громадян за межі постійного місця проживан-
ня. Створення єдиного інформаційного простору 
на ринку медичних послуг, моніторинг показників 
стану здоров’я населення, ресурсів медичних за-
кладів створить якісно кращі умови для своєчас-
ного прийняття адекватних управлінських рішень 
щодо вдосконалення медичного обслуговування 
населення міста, забезпечення спадкоємності й 
ефективності в організації медичної допомоги на 
всіх етапах її надання. 

Комп’ютерну мережу можна буде викорис-
товувати не тільки для вирішення управлінських 
питань, але і для здійснення суто практичних за-
вдань: проведення он-лайн конференцій, вебі-
нарів, тестування лікарських засобів і медичного 
обладнання, здійснення платежів, організації до-
кументообігу в електронному вигляді, проведен-
ня он-лайн консультацій, деяких операцій і сучас-
них методів діагностики. 

7. Інноваційна діяльність. Сьогодні майже 
відсутня державна підтримка винахідницької ді-
яльності. Скасовано пільги щодо оподаткування, 
які використовували запатентовані продукти і 
технології. Зруйновано систему заохочення інно-
ваційної діяльності на виробництві та в науково-
дослідних установах. Внаслідок цього в переваж-
ній більшості підприємств та наукових організацій 
винахідницька діяльність повністю припинилась.

Недостатньо розроблені проблеми оцін-
ки вартості прав інтелектуальної власності, по-
становки їх на баланс як нематеріальних акти-
вів, внесення до статутних фондів підприємств 
тощо. Законодавство покладає на власника прав 
обов’язок щодо їхнього добросовісного викорис-
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тання, проте не надає жодних гарантій викорис-
тання об’єктів, що отримали правову охорону. В 
своїй більшості національні заявники і власники 
прав психологічно не готові займатися пошуком 
інвесторів і зацікавлених виробників [7]. 

Діяльність Товариства винахідників і раціо-
налізаторів України фактично призупинилася, а 
регіональні Центри науково-технічної та еконо-
мічної інформації поки що не в змозі перебрати 
на себе функції сприяння винахідникам на пери-
ферії, у тому числі оформлення заявок та розпо-
всюдження патентної інформації, не в останню 
чергу – через відсутність фінансування і кваліфі-
кованих кадрів.

Вироби медичного призначення і лікарські 
препарати потрібно обов’язково реєструвати в 
Державному департаменті контролю за якістю, 
безпекою і виробництвом лікарських засобів і 
продуктів медичного призначення, а для лікар-
ських засобів існує цілий ряд галузевих докумен-
тів, що регламентують кожен крок його розробки, 
захисту і реалізації, у тому числі і порядок видачі 
висновку про його патентоспроможність.

Обираючи дороги і форми комерціалізації 
медичної технології, необхідно, в першу чергу, 
оцінити її доцільність, оскільки всі здійснені ви-
трати на здобуття багатьох дозволів, проходження 
необхідних інстанцій, можуть перевищити очіку-
ваний  прибуток від використання ОІВ. 

8. Зниження тінізації у сфері охорони 
здоров’я. 

Практичним результатом дослідження є ви-
значення втрат від впливу тінізації на функціону-
вання сфери охорони здоров’я в Україні:

1) У результаті ухилення від сплати податків 
державний бюджет недоотримує величезні суми, 
що складають до 7% ВНП країни. Ці кошти мо-
гли б бути спрямовані на своєчасне підвищення 
заробітної плати робітникам СОЗ та фармаробіт-
никам, забезпечити населенню соціальні гарантії, 
повністю фінансувати наукові дослідження, ме-
дичну освіту та охорону здоров’я.

2) Зниження конкурентоздатності легального 
фармабізнесу. Оскільки нелегальні фармавироб-
ники не сплачують податки, їх бізнес отримує де-
які конкурентні переваги, на відміну законослух-
няних підприємців. Маючи нижчу собівартість 
ліків, тіньовий фармабізнес може встановлювати 
нижчі ціни порівняно з легальним підприємцем. 
Там, де тіньовому бізнесу комфортно, легальні 
суб’єкти фармаринку потерпають від збитків, по-
чинають витіснятися з ринку або відходять у сфе-
ру незаконного підприємництва.

3) Соціальний захист робітників, що працю-
ють у сфері тіньового бізнесу. Тіньові підприємці 
та їх наймані робітники знаходяться за рамками 
держсистеми соцстрахування. Здійснюючі не-

легальну діяльність вони не відраховують кошти 
у фонди медичного, пенсійного та соціального 
страхування. На цю категорію людей не розпо-
всюджуються соціальні гарантії у частині обме-
ження тривалості робочого часу, шкідливих та не-
безпечних умов праці, оплати лікарняних днів та 
відпусток тощо.

4) Концентрація фінансових ресурсів у сфері 
тіньового медичного та фармацевтичного бізнесу 
та проникнення криміналу у владу. Накопичення 
крупних грошових ресурсів у руках незаконого 
бізнесу в сфері охорони здоров’я створює якісно 
нову ситуацію, коли представники тіньового ка-
піталу починають активно входити до властних 
структур. У цьому випадку представники тіньово-
го бізнесу активно просувають свої інтереси, бло-
куючи усілякі спроби боротьби із хабарництвом, 
корупцією, порушенням норм чесної конкурен-
ції, ухиленням від сплати податків та іншими не-
законними діями.

5) Збільшення обсягів торгівлі медичними 
продуктами низької якості. Підприємці-тіньови-
ки замінюють якісні та дорогі компоненти  більш 
дешевими та менш якісними. При чому ці товари 
представляють реальну небезпеку для спожива-
чів, загрожуючи їх здоров’ю та життю.

6) Якщо припустити, що кожна десята гривня 
витрат на охорону здоров’я йде у «тінь», то дана 
частка недоотриманих коштів за 2015 рік могла б 
скласти 93,3 млрд. грн. х 10% = 9,33 млрд.грн.

Для забезпечення зниження ефекту впливу 
тінізації на функціонування та розвиток легаль-
ного ринку в сфері охорони здоров’я пропонуєть-
ся впровадити комплекс наступних заходів:

1) Регулюючі органи зобов’язані нести від-
повідальність за прийняття правил щодо врегу-
лювання конфліктів інтересів; особи, що мають 
будь-яку зацікавленість відносно виробників лі-
карських засобів, повинні бути звільнені від учас-
ті у клінічних випробуваннях фармацевтичних 
засобів.

2) Уряд повинен наполягати на прозорості 
процесів, що регулюють фармацевтику, скорочу-
вати надмірні заходи щодо просування тих чи ін-
ших лікарських засобів. 

3)  Пакт прозорості є договором, що 
зобов’язує як учасників тендерів, так і їх органі-
заторів не пропонувати та не приймати хабарі під 
час процесу отримання підрядів щодо здійснення 
державних закупівель у сфері охорони здоров’я.

4) Виробники підробних лікарських засобів 
та державні чиновники, що вступили з ними у 
зговір, повинні бути притягнуті до суду та підля-
гати відповідному покаранню.

5) Переглянути засади щодо відповідності 
стану забезпечення ліками населення України у 
частині гарантування безпечності лікарських за-
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собів, їх високої терапевтичної ефективності, за-
хисту прав споживачів при отриманні медичних 
послуг та запровадження на державному рівні 
системи медичного  та фармакологічного нагляду.

6) Створений у 2005 році Антикорупційний 
комітет повинен створити  робочі групи щодо 
виконання завдань антикорупційної політики у 
сфері охорони здоров’я: антихабарницька політи-
ка у навчальних медичних закладах, фармаколо-
гічний контроль якості лікарських засобів, нагляд 
за якістю надання медичних послуг населенню 
тощо.

7) Антикорупційна політика повинна розро-
блятися виходячи з особливостей системи охо-
рони здоров’я тієї або іншої країни. Корупційні 
явища найменш вірогідні у суспільстві, де панує 
закон, прозорість і довіра, де державний сектор 
регулюється ефективними кодексами цивільної 
служби та існують жорсткі механізми контролю, 
де засоби масової інформації незалежні, а цивіль-
не суспільство сильне. 

8) Спеціальні підрозділи з боротьби з коруп-
цією з метою виявлення фактів корупції та про-
ведення відповідних превентивних заходів у сфері 
охорони здоров’я повинні бути укомплектовані 
висококваліфікованими кадрами, отримувати не-
обхідні ресурси та бути повністю незалежними 
щодо виконання своїх функції. Їх робота повинна 
спиратися на дієспроможну та незалежну судову 
систему.

9) Також вкрай необхідна для подолання ко-
рупції серед чиновництва децентралізація влади. 
Щороку при формуванні бюджету виникає пи-
тання, куди направляти кошти – в міністерства 
або регіони. Чим більше коштів спрямовано у ре-
гіони, тим ефективніше вони будуть використані, 
тому що у регіонах краще знають, куди їх направи-
ти і як використовувати. Механізм напряму гро-
шових засобів у регіони не дасть можливості здій-
снюватися «відкатам», які існують у центральній 
владі. Уряд повинен проводити моніторинг ви-
користання бюджетних коштів всіх міністерств. 
Чим більше грошей в регіонах – тим менше спо-
куси у чиновників красти з бюджету [8]. 

10)  Протидія корупції також повинна вклю-
чати заходи щодо «розчистки» правового поля від 
норм, що сприяють корупції та підвищують ймо-
вірність корупційних угод [9].

Узагальнюючи викладений матеріал, необ-
хідно зазначити, що головними причинами по-
ширення тінізації у сфері охорони здоров’я нашої 
держави є недостатнє фінансування, недосконала 
законодавча база, перешкоджання податкової по-
літики розвитку медичних закладів та фармацев-
тичних підприємств, недостатня кількість спе-
ціалістів, погане інвестування та впровадження 
інновацій лікарських препаратів, правова незахи-

щеність суб’єктів господарювання від зловживань 
з боку посадових осіб, а також високий рівень 
собівартості вітчизняних фармацевтичних пре-
паратів, викликаний використанням застарілого 
обладнання.

Всі ці фактори можливо покращити, при 
умові, що українські політики будуть докладати 
максимум зусиль для зниження до мінімуму тіні-
зації у сфері охорони здоров’я України. А для цьо-
го необхідна цілісна, обдумана система дій з ви-
корінення причин і передумов „тіньових” явищ і 
процесів у СОЗ.

В свою чергу, можна зазначити, що антиті-
ньові  заходи повинні бути спрямовані на запобі-
гання тінізації: прозорість державних закупівель; 
кодекси поведінки для суб’єктів сфери охорони 
здоров’я; участь та нагляд з боку суспільства; за-
хист осіб, що повідомляють про факти корупції 
та тінізації; зниження стимулів до корупційної 
поведінки; встановлення правил, що регулюють 
конфлікти інтересів; розробка пактів прозорості 
та обмеження прав участі в державних тендерах; 
жорсткість та непохитність покарання тощо.

Висновки. Виходячи із мети, системи завдань 
та основних напрямів Стратегії розвитку СОЗ, 
основними пропозиціями для створення Кон-
цепції розвитку сфери охорони здоров’я в Україні 
можуть бути наступні:

1. Привести діяльність Фонду обов’язкового 
медичного страхування у відповідність із законо-
давством, обмежити невластиві функції страхови-
ка й постачальника лікарських засобів, медичного 
устаткування і видаткових матеріалів.

2. Розробити систему заходів щодо стимулю-
вання участі страхових компаній в обов’язковому 
і добровільному медичному страхуванні; забез-
печення рівного доступу державної та приватної 
медицини до коштів ФОМС, що направляються 
на оплату медичних послуг. 

3. Забезпечити рівність умов ліцензування, 
акредитації й експертизи діяльності державної та 
приватної медицини. 

4. Забезпечити дотримання законодавства і 
відкритість у проведення торгів і закупівель ме-
дичної техніки, видаткових матеріалів і ліків з ко-
штів держбюджету й державних фондів. 

5. Створити службу незалежної медичної, ме-
дико-технічної та медико-юридичної експертизи. 

6. Розробити систему заходів, що будуть пере-
шкоджати розвитку нелегального ринку медичних 
послуг, використанню державних матеріальних 
ресурсів для надання платних послуг лікувально-
профілактичними установами.

7. Здійснювати контроль з боку місцевих ор-
ганів влади по забезпеченню необхідними медич-
ними послугами всіх верств населення, у незалеж-
ності від їхнього рівня доходу.
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8. Сприяти створенню позитивної демогра-
фічної ситуації: охорона материнства й дитин-
ства, розробка й впровадження програм оздо-
ровлення дітей і підлітків, пропаганда здорового 
способу життя, збереження чистоти навколиш-
нього середовища, розвиток профілактичної ме-
дицини й оздоровлення населення за допомогою 
фізкультури й спорту.

9. Сприяти профілактиці інфекційних і со-
ціально значимих захворювань, а також захво-
рювань, що мають найбільшу частку в структурі 
смертності жителів країни (туберкульоз, ВІЛ/
СНІД, алкоголізм, наркоманія, хвороби систе-
ми кровообігу, травми й інші наслідки зовнішніх 
впливів, новоутворення, психічні захворювання).

10. Сприяти підвищенню рівня фінансування 
медицини за рахунок коштів місцевого бюджету, а 

також із залученням інвестиційних коштів комер-
ційних структур.

11. Сприяти створенню центру медичної реа-
білітації для дітей, підлітків і вагітних жінок з ви-
користанням високоефективних оздоровчих тех-
нологій і місцевих лікувальних факторів.

12. Сприяння єдності освіти, медичної науки 
і практики.

13. Зниження ефекту впливу тінізації на 
функціонування та розвиток легального ринку в 
сфері охорони здоров’я. 

Таким чином, у розгорнутому вигляді Кон-
цепція розвитку сфери охорони здоров’я в Україні 
повинна мати наступний вигляд (рис. 1) та охо-
плювати деякі напрямки соціально-економічної 
політики держави.

Рис. 1. Концепція розвитку сфери охорони здоров’я в Україні.
Джерело: складено автором.
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Подальші дослідження плануються присвя-
тити дослідженню впровадження реформи сфери 
охорони здоров’я в Україні.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ РИНКУ ПРАЦІ

Анотація. Проведено дослідження основних положень класичної, неокласичної, кейнсіанської, моне-
таристської, марксистської та інституціоналістської шкіл щодо сутності ринку праці та механізму його 
регулювання. Визначено, що дані концепції не виробили ефективного механізму функціонування ринку праці. 
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Summary. A study of the main provisions of the classical, neoclassical, Keynesian, monetarist, Marxist and in-
stitutsionalnyh schools about the nature of the labor market and the mechanism of its regulation. Determined that these 
concepts have not developed an effective mechanism of functioning of the labour market.
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Постановка проблеми. Специфіка пере-
творень в Україні та світі обумовлює об’єктивну 
необхідність розробки послідовної політики дер-
жавного регулювання ринку праці. До того ж іс-
нує об’єктивна відмінність у формуванні та ви-
рішенні проблем його функціонування в різних 
країнах, в яких суттєво різняться ринки праці та 
державна політика їх регулювання.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Фундаментальні основи аналізу сутності та регу-
лювання ринку праці закладені вченими класич-
ної, неокласичної, кейнсіанської, монетарист-
ської, марксистської та інституціоналістської 
шкіл:  Дж. Кейнс, Ф. Кене, Т. Мальтус, К. Маркс, 
А. Маршал, А. Оукен, У. Петті, А. Пігу, Ф. Рікар-
до, П. Самуельсон, Ж. Сісмонді, А. Сміт, Р. Солоу, 
А. Філіпс  М. Фрідмен та ні.

Крім того, увагу даному питанню приділяли 
зарубіжні (Х. Даманскі, Ф. Мішон, Дж. Рубер, Г. 
Стендінг, Ф. Хайек) та вітчизняні науковці (Д.П. 
Богиня, О.А. Грішнова, В.І. Герасимчук, Е.М. Лі-
банова, В.В. Онікієнко та ін.).

Незважаючи на вагомий внесок цих дослід-
ників у вирішення даної проблематики до сьо-
годні не знайденого оптимального рішення і досі 
тривають дискусії. Отже тема потребує подальшо-
го опрацювання.

Мета дослідження. Оцінювання дієвості 
концепцій аналізу ринку праці в сучасних реаліях.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
західних економічних теоріях ринок праці – це 
ринок, де реалізується лише один із багатьох ре-
сурсів. Тут можна виділити кілька основних кон-
цептуальних підходів до аналізу функціонування 
ринку праці: класичний, неокласичний, кейн-
сіанський, монетаристський, інституціоналіст-
ський та марксистський підходи.

До великої депресії1 багато знаних економіс-
тів ХІХ – початку ХХ ст. – класики А. Сміт, Д. Рі-
кардо, Дж. Мілль та інші – вважали, що ринкова 
система здатна забезпечити повне використання 
ресурсів в економіці, у тому числі й трудових. Тоб-
то, на їхню думку, повна зайнятість є нормою рин-
кової економіки, яка має властивість автоматично 
саморегулюватися. Свій висновок вони обґрун-
товували неможливістю недостатності сукупних 
видатків для закупівлі маси продукції, отриманої 
за рахунок повної зайнятості. Цю неможливість 
вони вивели із закону Ж. Б. Сея: процес вироб-
ництва товарів створює дохід, який дорівнює вар-
тості вироблених товарів. Це явище дійсне для 
ідеально функціонуючої моделі економіки. 

Класики трактували закон таким чином: ви-
робництво будь-якого обсягу продукції автома-
тично створює доходи, необхідні для закупівлі 
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цієї продукції на ринку. В їх розумінні при недо-
статності сукупних видатків одразу автоматично 
підключаються такі важелі регулювання, як ціна й 
зарплата (у тому числі ставка процента), в резуль-
таті чого зниження загальних видатків не тягне за 
собою скорочення реального обсягу виробництва, 
зайнятості й реальних доходів. Механізм цього 
регулювання полягає в компенсації зниження 
сукупних видатків пропорційно зниженням цін, 
тобто за меншу суму видатків можна купити ту ж 
саму кількість продукції. Адже зниження цін веде 
до зниження прибутків окремих підприємців. 

На думку економістів-класиків, перепоною 
тут буде зниження ставок зарплати. Зменшення 
сукупного попиту на товарному ринку призведе 
до зниження попиту на робочу силу й інші ресур-
си, почне падати оплата праці. Працівники будуть 
змушені погоджуватися на нижчі ставки під тис-
ком конкуренції з боку безробітних. Це буде спри-
яти подальшому зниженню рівня зарплати до тих 
пір, поки її ставки не стануть такими низькими, 
що роботодавцям буде вигідно наймати всіх наяв-
них працівників при рівноважній ставці зарплати. 
Отже, кожен може легко знайти роботу за ставкою 
зарплати, що визначається ринком. Тому класики 
зробили висновок, що в ринковій економіці ви-
мушене безробіття неможливе, і що держава по-
винна проводити політику невтручання в процеси 
функціонування ринку робочої сили.

Класичне пояснення безробіття можна сьо-
годні назвати примітивним: воно виходить із 
взаємозалежності між ціною праці й попитом на 
працю. Зниження зарплати стимулює попит на 
працю, а значить і  зайнятість; зростання зарпла-
ти збільшує пропозицію праці, але затримує по-
пит. А. Пигу, автор «Теорії безробіття» (1903 р.), 
так трактував стихійне регулювання зайнятості: 
під час депресії знижуються зайнятість, зарплата, 
ціни. Але реальна зарплата, виражена в кошику 
товарів, які можна купити, падає повільніше, ніж 
ціни, чи навіть зберігається на колишньому рівні. 
В умовах сучасного повсюдного зростання цін ця 
думка звучить архаїчно, однак ми можемо набли-
зити її до сьогоднішнього дня, якщо згадаємо, що 
ціни ростуть нерівномірно, і часом дійсно номі-
нальна зарплата може підвищуватися трохи по-
мітніше, ніж зростання товарних цін. 

«Ефект Пигу»: якщо реальні доходи не зни-
жуються чи навіть злегка зростають, то це значить, 
що споживчий попит, незважаючи на депресію, 
зберігається. Якщо ж є попит на предмети спожи-
вання, то виходить, він є і на засоби виробництва. 
Додамо до цього відносно низький позичковий 
відсоток, характерний для періоду депресії. Ми 
одержуємо ситуацію, що визначає перехід до по-
жвавлення і зростання зайнятості. Інакше кажу-
чи, згідно з А. Пигу, є факт відносного зростання 

реальної зарплати в порівнянні з інвестиціями. 
Якщо ж зарплата перебільшує межі «чистого про-
дукту праці», тобто заміщає і частину винагороди 
за капітал, то це викликає скорочення виробни-
цтва і попиту на робочу силу.

В основі концепції неокласиків лежать по-
стулати класичної політекономії. Її дотримуються 
А. Маршалл, Дж. Пері, П. Самуэльсон, М. Фельд-
стайн, Р. Хол та ін., а також прихильники концеп-
ції економіки пропозиції (Д. Гідлер, А. Лафер та 
ін.). За їхнім переконанням основним ринковим 
регулятором є ціна робочої сили (зарплата), яка  
регулює попит та пропозицію.

Теорія рівноваги виключає безробіття, а на-
явність останнього пояснюється його добровіль-
ним характером, а також прагненням працівників 
до максимально вигідної роботи.

Ціна робочої сили гнучко реагує на ситуацію 
на ринку праці, збільшуючись або зменшуючись 
у точній відповідності з  коливаннями попиту та 
пропозиції [11]. Відмінність цього постулату від 
реального життя неокласики пояснюють впливом 
профспілок, недосконалістю інформаційної бази 
ринку праці, дією мінімальних ставок зарплати і 
т. п.

Таким чином, при перевищенні попиту над 
пропозицією, працівники пропонують свою ро-
бочу силу за ставками, вищими від ринкових, по 
яких роботодавці повинні сплачувати її. А коли 
пропозиція перевищує попит, роботодавці на-
ймають працівників за нижчими від ринкових 
ставками зарплати. Однак, чому всі наймані пра-
цівники у випадку перевищення їхньої пропозиції 
над попитом не пропонують свою робочу силу по 
більш низькій ціні? На це питання неокласики не 
змогли дати відповіді. Також не пояснено коли-
вання безробіття в залежності від фази економіч-
ного циклу на противагу тезі про її добровільний 
характер.

Іншого підходу до пояснення функціону-
вання ринку праці дотримуються кейнсіанці  
та  монетаристи.  У концепції кейнсіанців (Дж. 
М. Кейнс, пізніше Р. Гордон та ін.) ринок праці 
характеризується постійною рівновагою. Кейнсі-
анська модель виходить із того, що ціна робочої 
сили (зарплата) жорстко фіксована і практично 
не змінюється (особливо убік зменшення). Цей 
елемент моделі ніяк не доводиться, він береться 
як безумовний факт. Ціна не є регулятором ринку 
праці, а значить повинен існувати зовнішній ре-
гулятор. 

Основним регулятором ринку праці кейнсі-
анці вважають державу. Знижуючи податки, дер-
жава стимулює зростання попиту й споживання, 
що приводить до зростання виробництва і зайня-
тості. Таким чином, збільшуючи або зменшуючи 
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сукупний попит на товари і на робочу силу, дер-
жава ліквідує нерівновагу на ринку праці.

Отже, кейнсіанці заперечують сам механізм 
класичної теорії зайнятості – автоматичне регу-
лювання ставки процента та співвідношення цін 
і зарплати. Згідно з їхньою теорією, безробіття для 
«чистого капіталізму» є закономірним явищем. 
Щоб його уникнути, необхідна активна політика 
держави.

Недостатній обсяг ефективного попиту обу-
мовлює млявість інвестиційного процесу і, отже, 
неможливість забезпечення зайнятості, що веде 
до зростання безробіття. Вихід із цієї ситуації Дж. 
М. Кейнс бачив у підвищенні ролі держави у фор-
муванні сукупного попиту за рахунок збільшення 
державних витрат, насамперед – на інвестиційні 
товари.

Як бачимо, кейнсіанці пояснюють безробіття 
зниженням сукупного попиту, в той час, як нео-
класики причиною його виникнення вважають 
лише необґрунтоване подорожчання товару «ро-
боча сила». За цією концепцією ринок праці не 
регулює безпосередньо процес купівлі-продажу 
робочої сили, а лише створює умови для задово-
лення попиту та пропозиції.

Дж. М. Кейнс виступив опонентом А. Пигу. 
Досягнення повної зайнятості у Дж. М. Кейнса 
зовсім не припускає абсолютної зайнятості усього 
працездатного населення. Мова йде про працев-
лаштування всіх бажаючих одержати роботу.

За Дж. М. Кейнсом, рівень зайнятості – це 
функція  ефективного попиту, що включає очі-
кувані витрати на споживання плюс інвестиції та 
визначає економічну поведінку підприємця.

Зрівняння попиту на працю і його пропози-
ції, згідно з кейнсіанською моделлю, відбуваєть-
ся і при збереженні надлишку на ринку праці. На 
відміну від класиків, Дж. М. Кейнс вважав, що 
розсмоктування трудового резерву шляхом зни-
ження зарплати обмежено рамками ефективного 
попиту.

Кейнсіанська схема залежності між інфля-
цією й безробіттям була покладена в основу по-
літики «швидкого реагування», яка припускала, 
що заходи для стимулювання зайнятості повинні 
здійснюватися за рахунок дефіцитного фінансу-
вання, податкової лібералізації і т. п., а подолання 
інфляційних злетів не можливе без скорочення 
зайнятості. Й усе-таки взаємозв’язок цін і без-
робіття став ахіллесовою п’ятою кейнсіанського 
вчення.

Монетаристи теж критикували кейнсіанську 
модель. Вони відхиляли тлумачення інфляції як 
плати за зайнятість. У кейнсіанців підприємці й 
економічні агенти орієнтуються на грошові (но-
мінальні) доходи, задовольняються сьогоднішнім 
становищем. Але по мірі зростання інфляції на 

практиці люди все частіше починають співвідно-
сити доходи й ціни, тобто враховувати зміну ре-
альних доходів. І, при належному передбаченні 
зростання цін, роль інфляції як фактора підви-
щення зайнятості зводиться до нуля.

По мірі зникнення у господарських агентів 
грошових ілюзій ефект інфляційного стимулю-
вання зникає. У такому випадку крива Філліпса 
поступово набуває вигляду вертикалі.      

Створення робочих місць за допомогою ін-
фляції з точки зору монетаристів є фактором ко-
роткочасного впливу. Ефект дефіцитного фінан-
сування взагалі швидкоплинний. Уряд змушує 
до повторних інфляційних шоків більш значним 
«накачуванням попиту» при результаті, що посла-
бляється. Монетаристи вважають подібну прак-
тику безглуздою. 

Як і прихильники кейнсіанського підходу, 
представники монетаристського напряму вихо-
дять із жорсткої структури цін на робочу силу і, 
більше того, з передумови їхнього односпрямо-
ваного підвищувального руху. Монетаристи (Ф. 
Махлуп, Л. Роббінс та ін.) на чолі з М. Фрідма-
ном уводять поняття «природного» рівня безро-
біття. На їхню думку, воно відбиває структурні 
характеристики ринку праці, що роблять ціни на 
ньому негнучкими, такими, що  перешкоджають 
нормальному його функціонуванню, збільшують 
його нерівновагу і, стало бути, безробіття.

Інструментом досягнення рівноваги на рин-
ку вони вважали механізм грошово-кредитної по-
літики. З його допомогою можливо стимулювати 
інвестиційну й ділову активність, що дасть мож-
ливість збільшити зайнятість. Основними важе-
лями грошово-кредитної політики вони обрали  
ставку центрального банку і розміри обов’язкових 
резервів комерційних банків на рахунках цен-
трального банку в умовах вільної конкуренції на 
ринку праці з гнучкими цінами. Монетаристи за-
перечували дію зовнішніх важелів і вважали, що 
держава та профспілки не повинні втручатися у 
функціонування ринку праці.

М. Фрідмен стверджував, що, якщо уряд на-
магається підтримати зайнятість вище за її при-
родний рівень за допомогою традиційних бю-
джетних і кредитних методів збільшення попиту, 
то ці заходи будуть мати короткочасний ефект і 
призведуть лише до зростання цін.

Серед аргументів монетаристів із приводу не-
досконалості кейнсіанської політики  головним 
висувалася непередбачуваність результатів дер-
жавного втручання через великі затримки в про-
яві ефекту від цих заходів. 

Монетаристські методи регулювання зайня-
тості досить радикальні. Монетаристи звинувачу-
ють працівників у тому, що останні утримуються 
від роботи й одержують компенсацію у вигляді 
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допомоги. Звідси – рекомендації скасувати цю 
допомогу, щоб змусити людей працювати. Моне-
таристи пропонують відмовитися від стимулю-
вання економічного зростання шляхом збільшен-
ня попиту. Однак, політика обмеження попиту 
може викликати різке погіршення життєвого рів-
ня населення, що позначиться на соціальній об-
становці.

Інституціоналісти (Дж. Данлоп, Л. Ульман 
та ін.) у своєму підході намагаються пояснити 
характер існуючого ринку праці особливостями 
динаміки окремих галузей, професійних і демо-
графічних груп. Основну увагу вони приділяють 
аналізу професійних і галузевих різниць у струк-
турі робочої сили і відповідних їй рівнів зарплати; 
вони переносять сферу аналізу з макроекономіч-
ного рівня [10].

Концепція «природного безробіття» під-
тримується практично всіма економістами [5; 
6]. Суперечки йдуть лише про те, що викликає 
зростання безробіття вище за природний рівень, 
– недостатність сукупного попиту чи регулююча 
політика держави, яка порушує природний меха-
нізм формування зайнятості й заробітної плати на 
ринку праці [9].

Таким чином, західні економісти визнають, 
що безробіття – невід’ємний атрибут ринкової 
системи господарства, воно неминуче, а у своєму 
природному варіанті навіть корисне для забезпе-
чення необхідної  гнучкості ринку праці. 

К. Маркс виділяв ринок праці як особливий, 
хоча він і функціонує відповідно до загальних рин-
кових закономірностей. Від інших ринків його, в 
першу чергу, відділяє різниця між товаром «робо-
ча сила» і фізичним капіталом. Так, робоча сила 
в процесі праці створює вартість, у той час, як усі 
інші ресурси виробництва лише переносять  свою 
вартість до нової вартості [8, с. 178]. Окрім того, 
на думку марксистів, особливість робочої сили 
як суб’єктивного фактора виробництва полягає 
в тому, що вона як товар впливає на кон’юнктуру 
ринку і на рівень своєї ціни. Ці особливості від-
різняють робочу силу від інших ресурсів, надають 
їй ключового значення в економіці.

Сучасні науковці висловлюють різні думки 
щодо наведених концепцій функціонування та 
регулювання ринку праці [3; 4]. Найбільш поши-
реною є думка щодо їх зведення у три групи та від-
дання переваги однієї з них:

  - невтручання держави в процес регулюван-
ня (класики та неокласики);

- державне регулювання ринку праці через 
вплив на обсяг ефективного попиту (кейнсіанці); 

- недоцільність тотального державного втру-
чання в сферу макроекономіки (монетаристи та 
інституціоналісти) [1; 2; 7].

Висновки. Майже кожна з розглянутих кон-
цепцій ринку праці має недоліки. Жоден із підхо-
дів не розкриває механізм функціонування ринку, 
вони лише відображають його окремі елементи. 
Міжнародні зіставлення свідчать про значні роз-
ходження в становищі робочої сили на ринку пра-
ці. Тим часом, на думку Лондонської школи еко-
номіки, у світі існують деякі універсальні зв’язки, 
що слід мати на увазі при виробленні політики 
управління ринком праці. Більш повну картину 
ринку праці можна одержати, розглядаючи всі 
концепції в сукупності. 

Отже, ринок праці, підпорядковуючися за-
конам попиту і пропозиції, за безліччю складових 
являє собою специфічний ринок, що має низку 
істотних відмінностей від інших ринків. Регуля-
торами на ньому виступають не тільки мікро - й 
макроекономічні фактори, а й соціальні та соці-
ально-психологічні, які не завжди мають безпосе-
редній вплив на формування ціни товару «робоча 
сила».
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УДК 330:334 К.М. Шило

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ЩОДО СУТНОСТІ ТА 
ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ КАТЕГОРІЇ «КЛАСТЕР»

Анотація. У роботі проведено категоріальний аналіз наявних в економічній вітчизняній та зарубіжній 
літературі термінологій кластера, що дозволило умовно розділити їх на три групи. Зроблена спроба розви-
нути уявлення про кластер у світлі різних наук і трансформувати їх на предметну область кластерів, що 
дозволить по іншому поглянути на теорію кластеризації та розширити горизонти для її аналізу. В рамках 
проведеного аналізу узагальнені властивості кластерів в природничо-наукових дисциплінах, а також роз-
кривається зміст поняття «кластер» в економічній науці. У заключній частині дослідження уточнено еко-
номічний зміст поняття «кластер» та запропоновано його авторське визначення.

Ключові слова: кластер, кластеризація, кластерна теорія, економічний кластер.

Summary. The categorical analysis of available in economic domestic and foreign literature terminology of clus-
ter was analyzed in the article that allowed to divided its into three groups. The attempt to develop an idea of the cluster 
in the context of various sciences and transform them into clusters domain was did, it allows to look another at the 
theory of clustering and expand horizonts for analysis of it. As part of the analysis are summarized properties of clusters 
in natural sciences, disciplines also reveals the concept of «cluster» in economic science. In the final part of the article 
clarified the economic concept of «cluster» and offered its definition by author.

Key words: cluster, clustering, cluster theory, the economic cluster.
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Постановка проблеми. В умовах сьогодення 
стратегія розвитку нової економіки, яка ґрунту-
ється на знаннях, інформації та інновації, перед-
бачає зростання конкурентоспроможності нових 
наукоємних галузей, результатом якої є поява 
кластерних об’єднань. В цих умовах особливої 

актуальності набуває процес інтеграції на засадах 
кластерного підходу. Розвиток кластерів і його ре-
гіональних елементів підпорядковуються загаль-
ній організації економічних систем і розвивається 
згідно з міжнародними коопераційними стратегі-
ями з урахуванням загальнодержавних інтересів. 



Економіка та управління національним господарством

79

Відповідно, у подальшому  потрібно викорис-
товувати спільні ресурси для більш швидкого та 
ефективного впровадження світових технологій в 
умовах глобалізації.

Кластер як економічне об’єднання 
взаємопов’язаних підприємств на певній терито-
рії, забезпечує не лише більш ефективну інтегра-
цію новітніх організаційних та технічних рішень 
в господарську діяльність підприємств–учасни-
ків за рахунок співпраці з науково-дослідними 
організаціями, а й акумулює в собі прогресив-
ний новітній потенціал, який загалом і визначає 
стратегічні перспективи розвитку регіону та дер-
жави в цілому. Згідно сучасним загальносвітовим 
економічним тенденціям і пріоритетам розвитку 
суспільства стратегічною перспективою забез-
печення стійкості та конкурентоспроможності 
території стає соціальний розвиток, тобто, зрос-
тає роль соціально-орієнтованих кластерів в ре-
гіоні. Відповідно, кластерна політика, повинна 
створювати умови для здійснення інноваційної 
діяльності об’єднань, а також бути орієнтована 
на вирішення гострих соціальних проблеми ре-
гіону, тобто підвищення якості життя населення 
регіону - забезпечення харчуванням, поліпшення 
здоров’я і зниження смертності, підвищення рів-
ня освіти та культури, екологічної безпеки життє-
діяльності тощо. 

Кластеризація національних господарств є 
провідною тенденцією стратегічного розвитку 
держави, тому важливо сформувати уявлення та 
з’ясувати сутність економічної природи категорії 
«кластер», систематизуючи накопичений вітчиз-
няний та зарубіжний науковий досвід.

Аналіз основних напрямів досліджень і пу-
блікацій. Формування кластерної парадигми 
пов’язано з дослідженнями М. Портера, чия те-
орія отримала подальший розвиток у працях Е. 
Дахмена, П. Кругмана, Д. Майлата, В. Фельдма-
на. Наукове обґрунтування також здійснено у 
працях вітчизняних науковців, а саме: В. Гейця, В. 
Бороненко, М. Войнаренко, В. Семиноженко, С. 
Соколенко, Л. Птащенко, тощо та у працях зару-
біжних авторів: T. Andersson, R. Basri, E. Bergman, 
E. Braun, C. Crouch, D. Soulie, M. Steiner, J.A. 
Tolenado, van W. Winden 

Багато науковців здійснювали спробу струк-
турувати основні теоретичні передумови ство-
рення кластерної теорії [13; 15; 16], проте в тер-
мінологічному і змістовному плані кластери досі 

залишаються недостатньо дослідженими, тому це 
питання потребує подальшого вивчення.

Метою статті  виступає необхідність систе-
матизувати накопичений досвід щодо вивчення 
кластерної теорії та уточнення сутності кластера 
як економічного утворення, а також аналіз на-
прямків удосконалення дефініції в умовах сього-
дення.

Виклад основного матеріалу. На сьогодніш-
ній день у сучасній економіці, незважаючи на 
наявність багаточисельних праць зарубіжних та 
вітчизняних фахівців щодо формування класте-
ра, не існує комплексних досліджень з кластери-
зації економіки. У зв’язку з цим здійснена спроба 
систематизувати наукові погляди на визначення 
категорії «кластер» в рамках різних економічних 
теорій і концепцій.

Кластери як економічні утворення відомі до-
сить давно, оскільки географічна концентрація 
компаній у певних галузях існувала протягом сто-
річ. Однак їхня роль через певні умови була обме-
женою. Фактичний початок такої організації ви-
робництва було покладено ще в кінці XIX столітті 
А. Маршаллом (1920 р), який вперше зауважив, 
що в деяких галузях промисловості  групи малих 
та середніх підприємств за умови концентрації 
в одному районі країни та спеціалізації на одній 
певній стадії єдиного виробничого процесу будуть 
не менш ефективними, ніж великі підприємства 
[6, с. 348]. У своїй праці «Принципи економіч-
ної науки» він розглянув специфічні особливості 
географічних регіонів, в яких люди, що мають за-
гальний трудовий досвід, об’єднуються в замкнуті 
промислові утворення (вузли Маршалла). 

Загалом поняття «економічний кластер» 
сформулював М. Портер, який визначив його 
як: «сконцентровані за географічним принципом 
групи взаємопов’язаних компаній, спеціалізова-
них постачальників, постачальників послуг, фірм 
споріднених галузей, а також пов’язаних з їхньою 
діяльністю організацій, що конкурують між со-
бою, але при цьому ведуть спільну роботу» [9]. 
Автор схильний вважати, що основою створення 
та розвитку кластерів є мезорівень функціону-
вання економіки. Однак з врахуванням сучасних 
можливостей виробничої взаємодії вони можуть 
розвиватись і на макрорівні функціонування еко-
номіки. 

Теорія М. Портера отримала розвиток у пра-
цях багатьох західних економістів табл.1.
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Таблиця 1
Узагальнення наукових досліджень кластерної теорії

№ з/п Автори Напрямки дослідження

1 Е.Дахмена (Dahmen, 1950) 
[14]

вивчав взаємозв'язки великих шведських багатонаціональних корпо-
рацій. Тут кластери підміняються поняттям блоку розвитку, який фор-
мується поетапно по «вертикалі дій» в межах однієї галузі, пов'язаний 
з іншими галузями

2 Д. Майлата (Maillat, 1988) 
[19]

вивчає процеси, які відбуваються в кластері, з синергетичних позицій. 
На підставі цього він зробив висновок, що регіон повинен розглядати-
ся не як географічні рамки, а як складна система, що має економічну і 
технологічну складові

3 П. Кругмана (Krugman, 1996) 
[18]

висунув концепцію «сукупної причинної зумовленості» (cumulative 
causation), значення якої полягає в тому, що фірми прагнуть найбільш 
концентрований економічний простір, а простір має тенденцію до 
концентрації в місцях найбільшого розташування фірм

4 Дж. Арбія, Б. Робертс і А. 
Муррей [12]

розробили моделі, що дозволяють аналізувати життєвий цикл фірми в 
умовах концентрації промисловості і капіталу

5 В. Фельдмана (Feldman, 
1999) [17]

проводить загальні емпіричні дослідження диверсифікованих форм в 
різних країнах, прийшов до висновку, що диверсифікація часто слідує 
матриці «витрати випуск» або контактам між галузями, пов'язаними 
відносинами поставок і придбання. Це узгоджується з механізмами, 
які ведуть до утворення кластерів.

6 М. Енрайт (Еnright, 1996) [16] зазначає зв'язок спостережуваної просторової кластеризації з теорія-
ми бізнес-екстерналій, економії від агломерації, трудових об'єднань та 
переливами знань. Він розробив основні принципи і форми державної 
підтримки формування кластерів

7 М.О. Данфорд (Dunford, 
2003) [15]

виділяє основні групи причинних механізмів формування теорії клас-
терів (традиційні питання забезпеченості ресурсами; зміна ролі орга-
нізаційних структур і, особливо, міжагентських взаємозв'язків; підви-
щення ролі інновацій, інноваційних систем, знання, індивідуального 
й колективного навчання, креативність) 

8 Е. Бергман і Е. Фезер 
(Bergman, Feser, 1999) [13]

виділяють наступні основні теоретичні концепції, що «підтримують і 
живлять кластерну теорію»: зовнішні ефекти; інноваційне оточення; 
конкуренція (кооперативна й міжфірмова); залежність від попере-
днього шляху розвитку

Джерело: узагальнено автором

Систематизуючи ці дослідження, можна ска-
зати, що в процесі свого розвитку кластерна те-
орія застосовувалася для вирішення наступного 
кола завдань: при аналізі конкурентоспромож-
ності промисловості, країн і регіонів; в якості 
основи промислової політики; в якості механізму 
стимулювання інноваційної діяльності; як основа 
для підтримки і дослідження взаємодій між вели-
ким і малим бізнесом. Це дозволило дійти висно-
вку, що галузева логіка регіонального розвитку 
застаріла, і на сучасному етапі кластери є іннова-

ційною формою резервних систем модернізації 
економіки території та фактором її стійкої конку-
рентоспроможності. 

В рамках дослідження можна виділити три 
основні етапи формування кластерної теорії 
(рис.1). Аналізуючи еволюцію кластерної теорії 
можна зробити висновок, що в XIX столітті її роз-
виток проходив у рамках індустріального підходу, 
але на сьогодні її центральна ідея - це зростання 
конкурентоспроможності та інноваційності даної 
системи.
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Рис. 1 Еволюція поглядів на феномен кластеризації економіки
Джерело: [8, с. 26]

Однією з основних проблем кластерної тео-
рії є нечіткість визначення категорії «кластер» і 
складність виявлення її меж у просторі та часі.

Для уточнення сутності економічної приро-
ди поняття «кластер» проведемо категоріальний 
аналіз та вивчимо співвідношення споріднених 
понять, а також обґрунтуємо дисциплінарний 
підхід.

1. Кластер походить від англійського слова 
«cluster», яке має кілька значень: 1) кисть, гроно, 
пучок, рій; 2) скупчення, концентрація; 3) група. 
Вживають в економіці, фізиці, інформатиці, біо-
логії, математиці Згідно з тлумачним словником, 
кластер - це об’єднання кількох однорідних еле-
ментів, яке може розглядатися як самостійна оди-
ниця, що володіє певними властивостями. 

В економічній літературі найчастіше зустрі-
чається в словосполученнях «економічний клас-
тер», «діловий кластер», «промисловий кластер», 
«конкурентний кластер» тощо.

2. Невизначеність базового поняття «клас-
тер» сприяла розвитку в економічній теорії та 
практиці різних підходів до його визначення, що 
свідчить про досить універсальний характер цього 
феномена.

Поряд з поняттям «кластер» зустрічаються 
такі визначення як «кластерні системи» та «клас-
терні структури». Кластерні системи являють 
собою складну ієрархічну структуру, утворену 
групою суб’єктів, стабільно взаємодіють один з 
одним шляхом обміну послугами, людьми, ідея-
ми, інформацією. У результаті цієї взаємодії ви-
никають конкурентні переваги даної системи пе-
ред аналогічними «несистемно організованими» 
економічними суб’єктами. Кластерні структури 
використовуються як синонім кластерам.

У вітчизняній економічній науці, під впливом 
тенденцій розвитку національної економічної 
системи, сформульовано власне бачення сутності 
кластерів. Зокрема Л. Птащенко характеризує їх 
як «вертикальні чи всебічні мережеві структури з 
комбінованих галузей, укомплектованих із різних 
і допоміжних фірм, які спеціалізуються на ство-
ренні будь-якого специфічного продукту, послуг 
чи бази даних, необхідних для цієї мережі» [10, с. 
50]. Як недолік слід відзначити, що таке визна-
чення характеризує суть будь-якого об’єднання.

В. Бороненко акцентує увагу на прикріпле-
ності кластера до конкретного регіону та розмаїтті 
економічних статусів учасників кластера [1, с.50].

Деякі автори, зокрема Войнаренко М. [2, с.28] 
в основі формування сутності кластера вбачає їхні 
конкурентні переваги. С. Соколенко зазначає, що 
суттєвою особливістю кластера є спрямування 
власної діяльності на виробництво продукції сві-
тового рівня [11, с.19].

Таким чином, в економічній літературі немає 
єдиної думки з приводу визначення кластера. Ко-
жен з дослідників в рамках своєї мети вивчає дане 
явище фрагментарно, кластер не розглядається як 
комплексне, ємне поняття.

Однак, В. Геєць та В. Семиноженко у своє-
му дослідженні визначають, що: «Кластер – це 
сукупність різних юридичних осіб, пов’язаних 
партнерськими відносинами по всьому техноло-
гічному ланцюжку – від видобутку сировини до 
споживання продукції і послуг» [3, c. 158]. Вони 
виокремлюють основну особливість функціону-
вання таких територіально-інтегрованих структур 
– їхній партнерський характер.

Найважливіша відмінність кластера від інших 
форм економічних об’єднань полягає в тому, що 
компанії кластера йдуть на часткове злиття, що 
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дозволяє їм зберегти статус незалежного господа-
рюючого суб’єкта і при цьому мають можливість 
співпрацювати з іншими, що формують кластер. 
Тобто, в основі кластера лежить складна комбіна-
ція кооперації та консолідації.

3. Поряд з «кластерами» можна виділити ши-
рокий ряд термінів, які використовуються для 
опису географічних скупчень підприємств, галу-
зей і пов’язаних з ними процесів: спеціалізова-
ні промислові агломерації, науково-виробничі 
комплекси, мережеві області, територіальні ви-
робничі комплекси, блоки розвитку, індустріальні 
райони, регіональне інноваційне середовище та 
ін. У сучасній літературі до взаємозамінних і спо-
ріднених «кластеру» понять відносять: індустрі-
альні райони, територіально-виробничі комплек-
си, технологічні платформи та ін. 

Проведений аналіз споріднених з кластером 
понять дозволяє в рамках певних співвідношень 
відмежувати його відмінні ознаки та обґрунтувати 
необхідність введення даної дефініції в економіч-
ну науку.

4. Поняття «кластер» розглядається в світлі 
різних наук. Однак незалежно від їхньої природи 
кластерам притаманні деякі загальні властивості.

У хімії вперше поняття «кластер» викорис-
тано в 1964 році Ф.А. Коттоном [4]. Завдяки його 
дослідженням ряд областей науки (неорганічної 
хімії, каталізу, колоїдної хімії, фізики поверхні 
та спеціального матеріалознавства) утворилися у 
новий науковий напрям - хімія кластера. Говоря-
чи про кластери, найчастіше мають на увазі клас-
терні сполуки металів. У ядерній фізиці кластери 
були виявлені у 1984 р при відкритті нових видів 
радіоактивного розпаду.

Вважається, що термін «кластер» запозиче-
ний М. Портером з математики, де кластерний 
аналіз застосовується для групування однорідних 
елементів у певні класи [5].

Кластерний аналіз застосовується також в 
інформатиці, тому деякі автори схильні вважати, 
що в економіку він перенесений з цієї науки [5]. 
Історія створення кластерів у інформаційних тех-
нологіях пов’язана з ранніми розробками в облас-
ті комп’ютерних мереж, в т.ч. із зростанням по-
пулярності Інтернету. Кластери в інформаційних 
технологіях використовуються вже протягом 20 
років та їх роль у розвитку комп’ютерних мереж 
щорічно ускладнюється.

Поняття «кластер» також широко використо-
вується в астрономії, біології, статистиці, лінгвіс-
тиці й музиці. Виділяючи особливості кластерів у 
кожній з наук, універсальними рисами кластерів 
можна вважати [5]: однорідність елементів для 
взаємоефективного обміну наявними ресурсами; 
нечіткість і рухливість меж і конфігурації; загаль-
на ресурсна база.

Таким чином, міждисциплінарний аналіз 
кластерів дає змогу пізнати й описати сутність 
кластерів, що зустрічаються в різних науках, для 
того, щоб осмислити їх економічну природу.

В економіці кластери наділяються специфіч-
ними рисами. Їх поєднання визначає особливу 
природу кластерів підприємств, галузей, регіонів 
і навіть країн. В економічній літературі виділяють 
наступні характерні для економічних кластерів 
риси: географічна концентрація і/або функціо-
нальна взаємопов’язаність учасників (країнові та 
просторові критерії); спеціалізація фірм-суб’єктів 
кластера (функціональний критерій); кількість 
організацій та економічних агентів; конкуренція 
та кооперація; інформаційний зв’язок учасників 
кластера; соціальна «вбудованність»; інновацій-
на зв’язаність учасників кластера; життєвий цикл 
кластера; наявність специфічних активів.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Незважаючи на наявність численних робіт 
вітчизняних та зарубіжних фахівців з формування 
кластерів, не існує комплексних досліджень з роз-
витку наукових концепцій кластеризації економі-
ки. У зв’язку з цим встановлена еволюція поглядів 
на феномен кластеризації економіки. Виділено 
три основні етапи розвитку наукових концепцій 
кластеризації. Це дозволило зробити висновок, 
що на сучасному етапі кластери є інноваційною 
формою модернізації економіки території та фак-
тором її стійкої конкурентоспроможності.

Однією з основних проблем кластерної теорії 
може бути нечіткість визначення категорії «клас-
тер». Для уточнення економічної сутності понят-
тя «кластер» використано категоріальний аналіз, 
співвідношення споріднених понять, а також 
міждисциплінарний підхід. Проведені досліджен-
ня дозволили також виділити специфічні риси, 
характерні для економічних кластерів. 

Кластери - це результат інтеграційних про-
цесів у розвитку економічних систем на певній 
території. З урахуванням вищевикладеного, під 
кластером пропонується розуміти територіаль-
но - виробничу систему, створену на засадах до-
бровільної, договірної, партнерської взаємодії 
виробничих компаній, науково-дослідних, освіт-
ніх, громадських та інноваційних організацій, які 
орієнтовані на виробництво продукту (послуги) в 
умовах конкуренції, що характеризується спіль-
ною стратегією розвитку та функціонує з метою 
отримання вигоди або інтересу кожного з її учас-
ників і структури загалом.

Подальші дослідження базуватимуться на за-
садах та особливостях формування регіональної 
кластерної політики, що в результаті сприятиме 
збереженню активної ролі держави в регулюванні 
темпів і якості економічного зростання кластерів, 
а також забезпечить формування центрів компе-
тенцій економічного та інноваційного розвитку 
регіону.
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ЕКОНОМІКА І УКПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

УДК 658.001.8:338.27:338.46 А.Л. Баланда 

ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО 
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Анотація. В статті обґрунтована авторська методика оцінювання соціального капіталу підпри-
ємства, що базується на підході до управління якістю послуги, тобто на співставленні очікувань клієн-
та та сприйнятті вже отриманої послуги. В результаті застосування мережевого підходу формалізовано 
взаємозв’язки між індивідуальними і груповими рівнями соціальної довіри як базового елемента соціального 
капіталу.

Ключові слова: соціальний капітал; сфера послуг; мережеві зв’язки; соціальна довіра; якість послуги. 

Summary. The author method of assessment of the social capital of the enterprise is based on the approach to 
quality management services, ie comparing customer expectations and perception of the received service. As a result 
of the network approach the relationships between the individual and group levels of social trust as a basic element of 
social capital have been formalized.

Key words: social capital; service industry; communications network; social trust; quality of service. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сфера послуг протягом декількох останніх десят-
ків років займає все більшу частку у загальному 
світовому виробництві. Більшість національних 
економік характеризуються подальшим зростан-
ням виробництва послуг, суттєвим збільшенням 
доходів від сервісної діяльності та зростанням 
показників зайнятості в цій сфері (сьогодні, за 
оцінками експертів Світового банку, сектор серві-
су складає понад 70% загального світового ВВП). 
Бурхливий розвиток сфери послуг обумовлюється 
впливом ряду факторів, серед яких К. Лавлоком 
виділено такі основні: політика держави, бізне-
сове середовище, розвиток інформаційних кому-
нікацій, рівень соціального розвитку, інтернаці-
оналізація індустрії послуг [1, c.54]. Разом з цим, 
однією з іманентних традиційних характеристик 
сфери послуг залишається низька продуктивність 
праці, підвищити яку за допомогою роботизації 
досить непросто. Саме у цьому, очевидно, полягає 
головна причина так званого «феномену продук-
тивності» у сфері послуг. Так, особливо протягом 
останніх десяти років, підприємства сфери по-
слуг разом з виробниками інвестували величезні 
кошти в розвиток інформаційних технологій, од-
нак це суттєво не вплинуло на збільшення про-
дуктивності праці у даному сегменті. Найбільш 

вірогідним поясненням даного феномену є те, що 
вирішальними факторами впливу на зростання 
продуктивності праці чи прибутковості підпри-
ємств сфери послуг, поряд з підвищенням якості 
менеджменту і професіоналізму, виступають цін-
нісні організаційні орієнтири персоналу, тобто 
сутнісні характеристики їх соціального капіталу. 
Підтвердженням даної тези можуть слугувати ре-
зультати досліджень [2], що засвідчують прямий 
зв’язок між соціальними та фінансовими показ-
никами розвитку корпорацій: протягом десяти 
років спостережень організації, що сповідували 
концепцію розвитку соціального капіталу отри-
мали прибутки на 63,5% вищі, ніж інші соціально 
безвідповідальні компанії. 

Категорія соціального капіталу підприємства 
містить в основі наявні специфічні соціальні від-
носини, взаємозв’язки між окремими індивіда-
ми чи групами, а також соціальні мережі, осно-
вним завданням яких є створення передумов для 
збільшення продуктивності праці колективу та 
окремих індивідуумів. Більшістю вчених до со-
ціального капіталу відносяться всі фактори, що 
створюють можливості для виникнення, розвитку 
та збереження соціальних відносин. Слід зазна-
чити, що зростання соціального капіталу зумов-
лює позитивний ефект не лише для підприємства 
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(внаслідок поліпшення соціальних взаємовідно-
син підвищується ефективність людського капі-
талу працівників, що призводить до зростання 
додаткової вартості та більш повного задоволення 
соціальних потреб персоналу), але й для праців-
ника (зростання доходів як результат підвищення 
професійної майстерності, а також збільшення 
фонду заробітної плати внаслідок удосконалення 
мотиваційних механізмів розподілу прибутку).

Таким чином виникає необхідність аналізу та 
удосконалення теоретико-методологічних основ 
оцінювання соціального капіталу, що дасть змогу 
конкретизувати механізми його впливу на фінан-
сово-економічні показники підприємства. 

Аналіз публікацій за проблематикою дослі-
дження. Відсутність узгодженості у трактуванні 
соціального капіталу призводить до подекуди по-
лярних точок зору відносно його системних ха-
рактеристик. Окрім того, сьогодні існує широке 
розмаїття у наукових підходах щодо поняття «со-
ціальна послуга», яке є базовим у дослідженні со-
ціального капіталу підприємств сфери послуг. 

Класичним і найбільш популярним на сьо-
годні можна вважати тлумачення соціального 
капіталу як ресурсу, який виникає в системі вза-
ємного розпізнавання і взаємного визнання інди-
відів та груп [3]. Існування цієї системи обумовле-
не функціонуванням соціальний мереж, в рамках 
яких встановлюється високий рівень довіри і солі-
дарності, підкріплений спільними нормами і пра-
вилами, а також переконаннями та обов’язками 
членів цих мереж. Ключовою тезою у розумінні 
соціального капіталу є той факт, що довіра, со-
лідарність у системі соціальних відносин і соці-
альний капітал – явища взаємопов’язані [4, с.26]. 
Популярною також є думка, що базовими еле-
ментами соціального капіталу треба вважати со-
ціальні мережі, спільні норми і переконання, тоді 
як довіра розглядається окремо і є обов’язковою 
передумовою їх формування [5]. Заслуговує на 
увагу позиція, згідно з якою базою соціального 
капіталу виступають не лише соціальні мережі, а 
спільні норми, переконання, обов’язки, довіра – 
його самостійними різновидами [6]. 

У контексті заявленого предмета досліджен-
ня необхідно відзначити наукові доробки, в яких 
соціальний капітал виступає не стільки ресур-
сами у чистому вигляді, скільки механізмом їх 
отримання (наголос зміщується в бік здатності 
потенціалу генерувати відомі види ресурсів - ма-
теріальні та нематеріальні блага, у т. ч. інші види 
капіталу) [7]. У такому контексті соціальний капі-
тал виступає однією з характеристик соціального 
середовища – це сукупність різноманітних со-
ціальних інститутів, що сприяють економічному 
зростанню, утвердженню рівності та подоланню 
бідності [8]. Соціальний капітал позитивно впли-

ває на результати економічної діяльності вироб-
ничих одиниць, оскільки  сприяє досягненню їх 
продуктивних цілей, будучи разом з тим результа-
том їх взаємодії [9].

В основу дослідження соціального капіта-
лу корпорацій, серед яких окремо виділялися 
підприємства сфери послуг (мережа ресторанів 
McDonalds), було покладено три головні його 
виміри: структурний (кожний співробітник по-
винен вважати себе частиною єдиної виробничої 
мережевої структури); когнітивний (об’єднання 
членів мережі відбувається на основі спільних 
інтересів та цінностей організації); релятивний 
(зв’язки між співробітниками повинні ґрунтува-
тися на основі взаємної довіри та добросовісного 
виконання професійних обов’язків). Важливим 
результатом дослідження став висновок, що зрос-
тання фінансових показників роботи компаній 
повністю корелює з інвестиціями в їх соціальний 
капітал [10]. 

Уцілому більшість науковців, які досліджують 
проблематику соціального капіталу, виділяють дві 
форми його існування: суспільну (структурну, що 
включає суспільні інститути, мережі, корпора-
тивні правила) та індивідуальну (когнітивну, що 
складається з довіри, взаємовідносин, цінностей 
і норм).

Метою статті є аналіз та удосконалення тео-
ретичних основ оцінювання соціального капіталу 
підприємств сфери послуг, виходячи із специфі-
ки їх функціонування. Вироблені підходи щодо 
оцінювання окреслять додаткові можливості для 
здійснення ефективного контролю та своєчасно-
го внесення коректив в управлінський процес ор-
ганізації.

Результати дослідження. Сутність соціально-
го капіталу в різних сферах економічної діяльнос-
ті підприємств, у більшості своїй релевантна, од-
нак більш глибокий аналіз дозволяє виявити ряд 
принципових відмінностей, властивих підприєм-
ствам сфери послуг. Вони зумовлені, насамперед 
специфікою їх діяльності та результатом, яким є 
послуга, зокрема – це неосяжність, відсутність 
прав власності в процесі її надання, обмеженість 
у часі та змінність якісних характеристик. Власне 
сфера послуг є сукупністю підприємств та управ-
лінських органів, завдання яких полягає у вироб-
ництві, розподілі та реалізації послуг населенню 
задля задоволення базових соціальних потреб.

Поряд із способом створення вартості для 
розуміння специфіки соціального капіталу важ-
ливим є висвітлення особливостей його похо-
дження. Базовою відмінністю у такому контексті 
виступає трудова ґенеза різних видів  капіталу. Так, 
будь-який капітал є результатом доцільної пере-
творювальної діяльності економічних агентів, а 
різні види капіталу відрізняються лише сферою 
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реалізації їх продуктивних зусиль. Наприклад, ґе-
неза фізичного капіталу націлена на зміни харак-
теристик та якостей фізичних об’єктів, основною 
ж сферою формування соціального капіталу ви-
ступає людська діяльність, спрямована на зміни у 
способах взаємодії індивідів. 

Якщо товар є наслідком цілеспрямованої ді-
яльності працівника, то послуга надається спожи-
вачу внаслідок прямої їх взаємодії, тобто клієнт 
платить не за абстрактну послугу, а за конкретний 
процес її надання. Дані процеси є похідними від 
знання виконавця щодо мотивів клієнта, вони 
повинні вкладатися у визначений проміжок часу, 
який є прийнятним для замовника. Управлін-
ськими ресурсами виконавця стають його акти-
ви (їх можна відобразити в балансі) та персонал 
(людські ресурси). Тому оцінити якість послуги 
набагато складніше, ніж якість товару, оскільки 
клієнт сприймає не лише результат послуги, але й 
стає співучасником її надання [11, с. 2]. З іншого 
боку, оскільки категорія якості послуги повністю 
кореспондується з характеристиками людських 
ресурсів підприємства, вона є вкрай важливою 
для формування алгоритму оцінювання його со-
ціального капіталу. Різними науковими школами 
напрацьовано досить різноманітний інструмен-
тарій вирішення завдання оцінки якості наданих 
послуг. У контексті оцінювання соціального капі-
талу підприємства доцільно скористатися підхо-
дом до управління якістю послуги, що базується 
на співставленні очікувань клієнта та сприйнятті 
вже отриманої послуги [12, с. 41]. Даний підхід 
отримав розвиток у ряді методичних інструмен-
тів, найбільш відомими серед яких є Gap-модель ( 
інші два – «методика SERVQUAL» та «зона толе-
рантності» не дають необхідної точності, а тому їх 
детальний розгляд у даному дослідженні є недо-
цільним).

Gap-модель передбачає виділення можливих 
невідповідностей в процесі надання тієї чи іншої 
послуги, величина та напрям якої визначають 
оцінку її якості. Ключовим елементом цієї сис-
теми виступають розриви між елементами «очі-
кувана послуга» та «сприйнята послуга» (Gap 5), 
причому під розривом у даному випадку розумі-
ється така ситуація, коли очікування спожива-
ча виявилися вищими, ніж оцінка отриманої на 
практиці послуги. Послуга буде вважатися якіс-
ною, коли даний розрив буде відсутнім, причому 
Gap 5 обумовлюється чотирма іншими розрива-
ми: Gap 1 (в організації не існує чіткої уяви щодо 
очікувань і стереотипів поведінки споживача її 
послуг); Gap 2 (уявлення менеджерів організації 
щодо очікувань споживачів не знаходять відпо-
відного відображення в стандартах надання по-
слуги); Gap 3 (розроблені стандарти надання по-
слуги не реалізуються на практиці у повній мірі); 

Gap 4 (організація умисно чи випадково формує у 
споживача хибне уявлення щодо запропонованої 
послуги) [13, с. 41]. Для оцінювання соціального 
капіталу організації в якості базових доцільно ви-
користати показники Gap 3, оскільки причинами 
цього розриву можуть виступати недосконалість 
систем комунікації між співробітниками, в осно-
ві якої знаходиться відсутність взаємної довіри 
та згуртованості. Розвиток наведеного концепту 
зумовлює необхідність аналізу взаємовідносин 
між індивідами в окремих групах, а також цільо-
вих установок співробітників на членство в них. 
Таке розуміння соціальної довіри та згуртованості 
в якості базового елемента соціального капіталу 
організації робить можливим його оцінювання 
за допомогою застосування основ методології 
дослідження мережевих структур. У дослідженні 
соціальних мереж сьогодні домінують два підхо-
ди: перший – змістовний, передбачає аналіз вза-
ємовідносин між учасниками мережі (формуван-
ня довіри, спільних цінностей, норм тощо) [14]; 
другий – структурний, в якому мережа розгля-
дається з точки зору її конфігурації, структурних 
характеристик, тобто через обмін інформацією, 
якою володіє індивід залежно від його структур-
ного позиціонування в мережі (розмір мережі, її 
централізованість тощо) [15]. Вихідною тезою до-
слідження можна вважати категоризацію зв’язків 
між вузловими точками мережі, що дозволяє оці-
нити значимість того чи іншого виду діяльності 
всередині мережі для досягнення цілей органі-
зації. Отримані характеристики базових зв’язків 
дозволять оцінити окремі параметри соціального 
капіталу підприємства.

Окрім того, застосування мережевого підходу 
надає додаткові можливості для формалізації та 
знаходження точок дотику і взаємних переходів 
між індивідуальними і груповими рівнями соці-
альної довіри як базового елемента соціального 
капіталу. Це можна зробити шляхом адаптації ві-
домих методик дослідження мережевих структур 
[16, с. 170-178]. Мережевою структурою будемо 
вважати набір апріорних і рівноправних агентів 
(співробітників підприємства), між якими можуть 
виникати тимчасові ієрархічні та інші структури, 
що визначаються цілями організації. Упорядко-
ваність взаємодії та ієрархія мережевої структури 
виникає внаслідок необхідності її спеціалізації, 
що дозволяє ефективно вирішувати поставлені 
перед нею задачі. 

В процесі мережевої взаємодії кожний із 
агентів (учасників організації) може виступати як 
в ролі центру того чи іншого рівня ієрархії, так і 
в ролі активного елемента (фактична роль агента 
визначається двома факторами – інституційними 
та рольовими). Розглянемо множину учасників: 

A=(1 ;2 ;3……….n)  (1)
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За умови високої взаємної довіри в колективі 
справедливим буде твердження, що кожний учас-
ник володіє безперервною цільовою функцією f_a 
(y), яка буде відображати залежність його виграшу 
від вектора дій всіх інших учасників, тобто:

y=(y_1,y_2, y_3……y_n)  (2)
За цієї ж умови дії a – го учасника будуть від-

повідати випуклій компактній тотожності I_a , а 
також виконуватиметься гіпотеза незалежної по-
ведінки, згідно з якою  [ 17 ].

Сукупність  множини 
учасників, їх цільових функцій і допустимих мно-
жин визначатимуть стратегію S_0 в нормальній 
формі, за якої всі агенти одночасно і незалежно 
обирають варіанти власної поведінки [18]. Для 
однорідної організаційної системи функції ви-
грашу повинні бути симетричними відносно до-
вільних переміщень змінних, тобто, на перший 
погляд, справедливою виглядає теза, що пове-
дінка всіх учасників повинна бути однаковою 
і зміни структури не повинні змінювати стан 
системи уцілому. Однак, при більш детально-
му аналізі дане твердження не завжди є вірним, 
оскільки множина всіх можливих векторів дій 
учасників, які максималізують цільову функцію 
підприємства   завжди містить елемент анонім-
ності 

Виходячи з наведеного, можна прийти до 
висновку, що за допомогою аналізу соціальних 
процесів у мережах можна формалізувати індиві-
дуальні переконання та поведінкові стратегії, що 
пов’язані з членством в окремій групі. Категорію 
довіри можна оцінити застосуванням як соціо-
логічних, так і соціально-психологічних методик. 
Психологічний підхід поширений при вивченні 
міжособистісної довіри чи довіри в малих органі-
заціях. Наприклад, методика  М. Левицки вихо-
дить з трикомпонентної моделі довіри [19]: довіра, 
що ґрунтується на розрахунку (оцінюється за сту-
пенем згоди з такими твердженнями, як «поведін-
ка цієї людини відповідає моїм очікуванням», «ця 
людина виконує свої обіцянки» тощо); довіра, що 
ґрунтується на знанні  («у мене достатній досвід 
спілкування з цією людиною» «я добре знаю цю 
людину» тощо); довіра, що ґрунтується на тотож-
ності  («ми дотримуємося спільних принципів», 
«у нас спільні життєві цінності» тощо). Методика 
дає можливість провести оцінку за трьома компо-
нентами та отримати середній показник довіри у 
відносинах з людиною, якій довіряють найбільше 
та у відносинах з людиною, якій не довіряють.

Для підприємства в оцінюванні його соці-
ального капіталу не менш важливим є застосу-
вання соціометричного методу. Він ґрунтується 
на анкетуванні, результати якого дають можли-
вість провести експрес-діагностику рівня довіри 
в організації. На сьогодні найбільш відомими со-

ціологічними шкалами для оцінювання довіри є 
шкали, що входять до «Світового опитувальника 
цінностей» [20] і включають дев’ять відповідних 
блоків.

Таким чином, застосування мережевого під-
ходу надає нові можливості для формалізації 
взаємозв’язків між індивідуальними і груповими 
рівнями соціальної довіри в якості базового еле-
мента соціального капіталу. Емпіричними  інди-
каторами соціального капіталу підприємства мо-
жуть виступати: множинність соціальних мереж; 
інтенсивність зв’язків між учасниками; взаєм-
ність обмінів, а також їх змістовний характер.

Висновки. Фактором, який впливає на фор-
мування організацій¬них цінностей виступає, 
насамперед, галузева специфіка, а тому цін¬нісна 
складова соціального капіталу в сфері послуг на-
буває особливого значення. Підприємства сфери 
послуг утворюють окрему виробничо-економіч-
ну систему, в якій послуга проявляється як еко-
номічна категорія. Специфічність соціального 
капіталу підприємств сфери послуг полягає в ха-
рактеристиках їх продукції, яка корисна в якості 
процесу, а не предмету, її споживання збігається 
з її виробництвом. Динамічність соціального ка-
піталу підприємств сфери послуг обумовлена іма-
нентною властивістю продуцентів послуг швидко 
реагувати на динамічну зміну параметрів зовніш-
нього середовища. 

Механізм впливу соціального капіталу на 
інші форми капіталу суттєво відрізняється від 
способу реалізації фінансового капіталу, який 
також проявляється через дію, зокрема, на фі-
зичний чи людський капітал. Фінансовий ка-
пітал лише інкорпорує інші види капіталу у ви-
робничий процес, а соціальний капітал значно 
підвищує їх продуктивний вплив на вартісний 
потенціал створюваної послуги, трансформуючи 
ефект «включення» в синергетичний ефект від 
об’єднання різновекторних потоків.

Соціальний капітал підприємств сфе-
ри послуг представляє собою горизонтальні 
взаємозв’язки між співробітниками, що включа-
ють соціальні мережі та пов’язані з ними норми 
поведінки і суттєво впливають на його соціаль-
но-економічні та фінансові показники. У цьому 
випадку соціальні мережі репрезентують групи 
індивідів, які спільно використовують особливі 
колективні неформальні цінності з метою підви-
щення ефективності своєї діяльності. Проведення 
категоризації зв’язків між вузловими точками ме-
режі дозволяє оцінити значимість того чи іншого 
виду діяльності всередині мережі для досягнення 
цілей організації.

В основу формування алгоритму оцінюван-
ня соціального капіталу підприємства сфери по-
слуг запропоновано покласти категорію якості 
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послуги, оскільки вона чітко кореспондується з 
характеристиками людських ресурсів. Соціальна 
складова послуги (комунікативний супровід її на-
дання), відіграє на менш важливу роль, ніж якість 
послуги, тому ціннісний компонент спілкування 
персоналу з клієнтами вимагає ідентифікації і та-
кої ж уваги до якості як і сама послуга.
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УДК 658.014 Н.І. Галунець 

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ АДАПТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВОМУ ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

Анотація. У статті проведений аналіз основних проблемних аспектів адаптації діяльності аграрних 
підприємств до умов світового продовольчого ринку. Визначено сутність, мету та завдання антикризового 
управління. Акцентовано увагу на інструментах антикризового управління  в процесі адаптації діяльності 
аграрних підприємств до умов світового продовольчого ринку. Запропоновано наступальну та захисну так-
тику антикризових заходів відповідно до виду адаптації діяльності аграрних підприємств. 

Ключові слова: аграрне підприємство, криза, адаптація діяльності, антикризове управління, анти-
кризові заходи, світовий продовольчий ринок.

Summary. The article analyzes the main problematic aspects of adaptation of agricultural enterprises to the con-
ditions of the world food market. It defines the essence, goal and tasks of crisis management. The attention is focused on 
the tools of crisis management in the process of adaptation of the activities of agricultural enterprises to the conditions 
of the world food market. We offer offensive and defensive tactics of anti-crisis measures in accordance with the type of 
adaptation activities of agricultural enterprises.

Key words: agricultural enterprise, crisis, adaptation activities, crisis management, anti-crisis measures of the 
world food market.
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Постановка проблеми. В процесі адаптації 
діяльності аграрних підприємств до умов світово-
го продовольчого ринку підприємствам необхідна 
ефективна система управління, яка б забезпечила 
досяг¬нення максимальних результатів їхньої ді-
яльності та збереження міцних пози¬цій на сві-
товому продовольчому ринку. Вітчизняні аграрні 
підприємства у кризовому стані досить часто опи-
няються вже на початковому етапі адаптаційно-
го процесу. Тому своєчасне використання комп-
лексу заходів, моделей і методів антикризового 
управління в адаптаційному процесі дозволить 
аграрним підприємствам відновити їх ефективне 
функціонування та завершити процес адаптації 
діяльності до умов світового продовольчого рин-
ку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичним, методичним і практичним аспек-

там антикризового управління присвятили праці 
такі науковці, як Е. Альтмен, О. Ашомі, І. Бала-
банова, І. Бланк, Н. Брюховецька, В. Василенко, 
П. Гайдуцький, В. Гейц, П.Друкер, Б. Данили-
шин, Р. Келлер, Л. Лігоненко, Д. Морріс, О. Ро-
гач, М. Хаммер та інші. Дослідження аспектів 
адаптації аграрних підприємств знайшли відо-
браження у наукових публікаціях В. Гончарова, 
В. Забродського, Ю. Коваленка, В. Козловського, 
П. Макаренка, А. Минки, Т. Ландіної, А. Пекіна, 
Ю. Соломенцева, В. Скурихина. Проте недостат-
ньо дослідженим для сфери аграрних підприємств 
залишається питання використання антикризо-
вого управління в процесі адаптації їх діяльності 
до умов світового продовольчого ринку.

Мета дослідження. Метою дослідження є 
визначення проблемних аспектів адаптації ді-
яльності аграрних підприємств до умов світово-
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го продовольчого ринку, які спричиняють появу 
певних кризових ситуацій, а також дослідження 
механізму антикризового управління їх діяльніс-
тю з метою стабіліза¬ції адаптаційного процесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За останнє десятиліття в аграрному секторі кра-
їни відбулися значні зміни. За цих нових обста-
вин для беззбиткової роботи потрібна адаптація 
до умов господарювання, що включає економіч-
ні відносини, екологічні обмеження та соціальні 
фактори. Слід підкреслити, що процес адаптації 
господарської та комерційної діяльності аграрних 
підприємств завжди відігравав велику роль, але в 
умовах виходу на світовий продовольчий ринок 
він набуває виключно  важливого значення. 

Водночас, нинішні результати господарюван-
ня не відповідають існуючому потенціалу Украї-
ни, зміна системи управління аграрним сектором 
може дозволити країні вийти на передові позиції з 
експорту продовольства й успішно конкурувати з 
лідерами світового ринку. 

Комплексне вирішення проблеми адаптації 
діяльності аграрних підприємств до умов світо-
вого продовольчого ринку актуалізується також у 
зв’язку з необхідністю досконалішого узгодження 
інтересів сільського господарства з вимогами зо-
внішнього ринку. Глобальні й регіональні митно-
тарифні чинники нині недостатньо узгоджуються 
між собою, внаслідок чого гальмується формуван-
ня дійового механізму регулювання експортно-
імпортних операцій, використання порівняльних 
переваг аграрного сектору та адаптація діяльності 
до мінливих умов світового продовольчого ринку 
[2].

Домінуючі ознаки сучасного світового про-
довольчого ринку асоціюються в основному із 
Світовою організацією торгівлі, Генеральною 
угодою з тарифів і торгівлі, інтеграцією України 
з країнами-членами Європейського Союзу та ін-
ших міжнародних угрупувань.

У 2008 році Україна стала повноправним чле-
ном Світової організації торгівлі. З моменту всту-
пу до СОТ країна отримала можливість доступу 
українських товарів на товарні ринки країн-чле-
нів СОТ - це 162 країни, в тому числі: 158 між-
народно визнаних держав-членів ООН, частково 
визнаний Тайвань, 2 залежні території (Гонконг і 
Макао) і Європейський союз.

На сьогоднішній день, надзвичайно важ-
ко оцінити позитивний чи негативний ефект від 
вступу в СОТ, так як для аграрних підприємств 
нові експортні можливості пов’язані з вступом в 
СОТ нівелювалися фінансовою кризою. 

В Україні склалася доволі складна ситуація із 
регулюванням експорту-імпорту сільськогоспо-
дарської продукції на світові ринки. Слід відміти-
ти, що за останній рік зріс на 16% експорт аграрної 

продукції до країн ЄС-28. Щоправда, переважає 
у ньому продукція рослинництва. Отже, поки 
Україна залишається сировинним придатком Єв-
ропи. Бо й до запровадження автономного пре-
ференційного торгового режиму для України ЄС 
охоче імпортував кукурудзу, ріпак і сорго (останні 
два — як джерело альтернативної енергії).

Щодо експорту продукції тваринництва та 
готовими харчовими продуктами на європей-
ському ринкову  ми постачаємо мізерну частину. 
Безсумнівно, продовжимо, як і раніше, заливати 
Європу соняшниковою олією. Та ще курятину до-
зволили ввозити за квотою. На експорт свинини 
надій мало, оскільки самозабезпечення ЄС цим 
видом м’яса на рівні 111%. Перспективнішою ви-
глядає роль постачальника яловичини, баранини, 
козлятини, молочних продуктів [10]. 

Однак на шляху просування означених товар-
них позицій постає цілий ряд бар’єрів. І не лише 
через відсутність напрацьованої законодавчої 
бази, адаптованої до ЄС. Якщо надважливі про-
грами у сфері ветеринарії не фінансуватимуться із 
державного бюджету, то Україна може перемісти-
тися зі списку благополучних до країн епізоотич-
ного ризику. А це автоматично поставить хрест на 
експорті м’ясо-молочної продукції [7].

Отже, основна перешкода для українського 
експорту в ЄС – невідповідність продукції стан-
дартам якості, ухваленим у ЄС. На цей момент 
лише половину вітчизняних стандартів для сіль-
ськогосподарської продукції гармонізовано з 
міжнародними стандартами.

Важливою передумовою адаптації діяльності 
аграрних підприємств до умов світового продо-
вольчого ринку є вдосконалення механізму збли-
ження національного технічного регулювання з 
міжнародною системою стандартизації. Шанси 
експортувати сільськогосподарську продукцію, 
якщо вона сертифікована за стандартами ISO, 
зростатимуть порівняно високими темпами, що 
може виступати як закономірність при опрацю-
ванні механізму зовнішньоекономічної діяльнос-
ті [5, с. 23].

Наступною причиною, що до деякої міри 
стримує процес адаптації діяльності аграрних 
підприємств на світовому продовольчому ринку 
є низька конкурентоспроможність сільськогос-
подарської продукції. На світовому ринку кон-
курентоспроможність української сільськогос-
подарської продукції має в основному ціновий 
характер, оскільки українські експортні ціни зна-
чно нижчі від світових [3, с. 145].

До числа ключових проблем, що впливають 
на виникнення кризової ситуації в процесі адап-
тації діяльності аграрних підприємств на світово-
му продовольчому ринку, відноситься ліквідація 
автоматичного бюджетного відшкодування по-
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датку на додану вартість реальним експортерам. 
Для них було створено сервіс – автоматичне бю-
джетне відшкодування ПДВ. Однак через внесеня 
«новацій» в Податковий кодекс процедура від-
шкодування ПДВ в автоматичному режимі нічим 
не відрізняється від процедури відшкодування в 
звичайному режимі. Ті ж терміни проведення ка-
меральної перевірки, ті ж терміни направлення 
висновку в казначейство, ті ж терміни відшкоду-
вання сум податку з бюджету.

Одночасно необхідною умовою адаптації ді-
яльності аграрних підприємств до умов світового 
продовольчого ринку є подолання неврегульова-
ності земельних відносин шляхом модернізації 
земельного законодавства, що повинно зумовити 
зростання обсягів та ефективності виробництва в 
галузі та підвищення добробуту селян.

Також сучасна адаптаційна ситуація харак-
теризується звуженням фінансової бази розвитку 
аграрного виробництва. Залишається ймовірність 
зменшення джерел формування власних фінан-
сових ресурсів аграрних підприємств через не-
сприятливу цінову кон’юнктуру на основні види 
споживаних мінеральних добрив, матеріально-
технічної продукції,засобів захисту рослин і стри-
мування росту цін на агропродовольчу продукцію.

 Таким чином, сучасні проблеми адаптації 
діяльності підприємств аграрного сектору еко-
номіки представляють тісно зв’язаний ланцюг 
політичних та соціально-психологічних аспектів 
розвитку агропромислового комплексу, хоча, без-
перечно, всі ці проблеми тісно пов’язані з появою 
певних кризових ситуацій в процесі адаптації під-
приємств до умов світового продовольчого ринку.  

Аналіз викладених проблем дозволив з різних 
боків подивитись на поставлену проблему, оціни-
ти її з різних ракурсів та зробити висновок про те, 
що виникає практична проблема використання 
антикризового управління в процесі адаптації ді-
яльності аграрних підприємств до умов світового 
продовольчого ринку. 

У найбільш загальному вигляді під антикризо-
вим управлінням треба розглядати таке управлін-
ня, яке запобігатиме або пом’якшуватиме кризові 
ситуації в господарсько-фінансовій діяльності 
підприємства. Відповідно до даного визначення 
антикризове управління повинно здійснюватися 
на всіх етапах життєвого циклу виробничого під-
приємства, відповідно до яких необхідні відповід-
ні антикризові заходи. Таким чином, головним 
завданням антикризового управління є розробка 
й першочергова реалізація заходів, спрямованих 
на нейтралізацію найбільш небезпечних чинни-
ків, які інтенсивно впливають на завершальне 
явище, що призводить до кризового стану [8, с. 5]. 

Виходячи із поставленого завдання, слід за-
значити, що антикризове управління дає можли-

вість одержати надійні відомості про проблеми 
підприємства та забезпечити керівників реко-
мендаціями, які дозволять регулювати та контр-
олювати кризовий стан підприємства, а також 
застосувати необхідні саме в даному випадку ме-
тоди запобігання банкрутства в процесі адаптації 
діяльності аграрних формувань до умов світового 
продовольчого ринку.

Поряд із цим, головна мета антикризового 
управління підприємством полягає в забезпе-
ченні стійких позицій на ринку і стабільних ре-
зультатів діяльності суб’єкта господарювання за 
будь-яких економічних, політичних і соціальних 
змін в країні. Система антикризового управління 
в процесі адаптації діяльності аграрних підпри-
ємств до умов світового продовольчого ринку 
повинна набувати своїх специфічних рис на кож-
ному з управлінських рівнів і має бути об’єднана 
спеціальною програмою стратегічного розвитку 
підприємства. Це дозволить своєчасно долати ви-
никаючі тимчасові перешкоди, зберігати ринкові 
позиції за будь-яких економічних, політичних, 
соціальних умов, спираю¬чись, в основному, на 
власні ресурси.

Варто звернути увагу на зміст антикризового 
управління, який полягає в розробці комплексу 
заходів щодо профілактики кризових явищ та їх 
подолання. Кризова ситуація в процесі адаптації 
розглядається як переломний етап функціону-
вання будь-якої системи підприємства, у процесі 
якого вона піддається впливу ззовні або зсереди-
ни, що потребує якісно нового реагування. Осно-
вною особливістю виникнення кризи в адапта-
ційному процесі є те, що вона несе в собі загрозу 
руйнації всього процесу.

Для забезпечення адаптації діяльності аграр-
них підприємств до умов світового продовольчого 
ринку існує ряд антикризових заходів управління 
підприємством. Розробка заходів антикризового 
управління підприємством – це складний, три-
валий у часі та місткий фінансовий процес, який 
передбачає обов’язкове здійснення всіх основних 
функцій управління: планування, організації, мо-
тивації та контролю.

Сучасне планування на аграрних підпри-
ємствах в процесі адаптації їх діяльності до умов 
світового продовольчого ринку розглядається як 
процес впровадження та вдосконалення систе-
ми бюджетування, яка передбачає формування 
взаємопов’язаних бюджетів, орієнтованих на ви-
конання бізнес-плану за найбільш ефективного 
використання ресурсів підприємства, зниження 
витрат на сировину, витрат на оплату праці, на-
кладних витрат, і як результат, зниження собівар-
тості продукції, оптимізація використання гро-
шових коштів.
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На аграрних підприємствах, на нашу думку, 
слід провести роботу щодо впровадження дієвої 
системи і оперативного, і стратегічного плануван-
ня ще до початку процесу адаптації діяльності до 
умов світового ринку [4, с.144].

За функцією планування слідує функція ор-
ганізації, яка щодо антикризового управління в 
процесі адаптації діяльності спрямована на вико-
нання таких видів діяльності:

- прийняття рішень про розробку заходів, що 
забезпечують вихід із кризи або її попереджують;

- формування органу, відповідального за роз-
робку таких заходів;

- встановлення завдань, функцій і повно-
важень органу, відповідального за антикризове 
управління на підприємстві;

- розробка системи відповідальності за розро-
блені антикризові заходи тощо.

Для забезпечення організації  антикризового 
управління, на нашу думку, необхідно сформува-
ти на підприємствах спеціалізовану робочу групу, 
яка б відповідала за виконання і реалізацію окре-
мих етапів санації чи інших заходів, які відносять-
ся до антикризових та, які виникатимуть в проце-
сі адаптації діяльності аграрних підприємства до 
умов світового продовольчого ринку.

Мотивація праці є найважливішою функці-
єю як адаптаційного процесу, так і антикризового 
управління підприємством, яка забезпечує вико-
ристання мотиваційних регуляторів персоналу, 
власників підприємства, яке опинилося в кризо-
вому стані.

Контроль, як функція антикризового управ-
ління, забезпечує нагляд і перевірку відповідності 
процесу адаптації діяльності підприємства вста-
новленим показникам плану оздоровлення, пе-
редбачає розроблення стандартів у вигляді певної 
системи кількісних показників, що дають змо-
гу перевірити результативність та ефективність 
окремих антикризових заходів, своєчасно вно-
сити зміни до розробленого плану фінансового 
оздоровлення [6].

Залежно від виду адаптації пасивна (адапта-
ція, коли система змінює свою поведінку з ме-
тою підвищення ефективності своєї діяльності) 
чи активна (система змінює середовище таким 
чином, щоб її діяльність була ефективна) можуть 
визна¬чатися окремі типи поведінки підприєм-
ства, що характеризуються особливим набором 
антикризових заходів:

- захисна тактика (оперативні антикризові 
заходи), яка орієнтована на пом’якшення часово-
го обме¬ження антикризового процесу та отри-
мання додаткового часу для про¬ведення більш 
дійових заходів щодо нормалізації адаптаційного 
процесу. Вона охо¬плює заходи, що не потребу-
ють значних витрат та зусиль, дають швид¬кий, 

але тимчасовий ефект: скорочення всіх видів ви-
трат, закриття і роз¬продаж підрозділів, устатку-
вання, скорочення освоєної частини ринку збуту 
продукції, розпродаж продукції за зниженими ці-
нами;

- наступальна тактика (стратегічні антикри-
зові заходи) передбачає активні стратегічні дії, 
пов’язані, наприклад, із такими заходами, як мо-
дернізація устаткуван¬ня, впровадження нових 
технологій, підвищення (зниження) цін, пошук 
нових ринків збуту, реалізація прогресивної стра-
тегічної концепції марке-тингу. Вони впливають 
за наявності часу та коштів, дають можливість до-
сягти стійкого ефекту фінансового оздоровлення 
в процесі адаптації діяльності аграрних підпри-
ємств до умов світового продовольчого ринку.

Заходів по виходу підприємства з кризи до-
сить багато і всі їх врахувати, а тим паче здійсни-
ти неможливо. В цьому зв’язку виникає нагальна 
потреба ранжування антикризових заходів з ура-
хуванням видів адаптації діяльності аграрних під-
приємств до умов світового продовольчого ринку, 
глибини кризи, інших макро- та мікрофакторів. 
Для виконання цього завдання в найбільшій мірі 
підходить збалансована експертна оцінка, яка до-
зволяє розмістити всі можливі заходи за ступенем 
їх важливості для аграрного підприємства [1, с. 
43]. На наш погляд, при реалізації антикризової 
програми в процесі адаптації діяльності  аграр-
них підприємств до умов світового продовольчого 
ринку можуть використовуватися стратегічні та 
оперативні заходи.

До стратегічних заходів у цьому випадку ва-
тро віднести:

- діагностику науково-технічного потенці-
алу підприємства;

- оцінку фінансового, організаційно-
управлінського потенціалу;

- злиття з іншими підприємствами;
- формування кооперативів, холдингів 

спільних підприємств;
- формування антикризової стратегії;
- використання ситуаційно-аналітичного 

планування і прогнозування;
- розробку стратегії оздоровлення економі-

ки підприємства;
- диверсифікацію діяльності пов’язану з 

виходом на зовнішні ринки.
Оперативні заходи щодо виходу підприєм-

ства з кризи в процесі адаптації діяльності аграр-
них підприємств до умов світового продовольчого 
ринку, передбачають:

- скорочення витрат;
- усунення збиткової продукції;
- виявлення резервів зниження витрат;
- відстрочення платежів;
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- зміцнення дисципліни і місцева економія 
всіх ресурсів;

- зміну цінової політики;
- вдосконалення збуту за допомогою мар-

кетингових досліджень нових зовнішніх ринків;
- здобуття кредитів;
- отримання податкових преференцій під 

антикризовий бізнес-план;
- зміну кадрової політики і мотивацію пер-

соналу.
Процеси адаптації вітчизняної аграрної галу-

зі до умов світового продовольчого ринку необ-
хідно здійснювати з урахуванням національних 
складових. Тож для того, щоб уникнути кризових 
ситуацій в процесі адаптації діяльності аграрних 
підприємств до умов світового продовольчого 
ринку, доцільно подолати певні технологічні та 
інші перешкоди на цьому шляху, вирішити про-
блеми здійснення прогресивних структурних зру-
шень, це зокрема передбачає посилення уваги до 
раціональної організації зовнішньоекономічних 
зв’язків нашої країни. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, 
слід зазначити, що антикризове управління  в 
процесі адаптації діяльності аграрних підпри-
ємств до умов світового продовольчого ринку на 
сучасному етапі відзначається безсистемністю та 
непродуманістю заходів. Більшість аграрних під-
приємств виявилися непідготовленими до кри-
зової ситуації через відсутність системи моніто-
рингу та реалізації превентивних заходів. Крім 
того, головною метою здійснення антикризових 
заходів, спрямованих на запобігання кризових 
явищам у процесі адаптації діяльності аграрних 
підприємств до умов світового продовольчого 
ринку, є забезпечення стабільного стану розвитку 
аграрного підприємства, що виявляється не тіль-
ки в досягненні потрібних показників платоспро-
можності та прибутковості, але й підтриманням 
їх рівня, щоб попередити можливі кризові яви-
ща в процесі адаптації. Своєчасне застосування 
розглянутих антикризових заходів на відповідній 
стадії адаптації діяльності аграрних підприємств 
до умов світового продовольчого ринку дозволить 
не тільки врятувати від банкрутства, але й запо-
бігати кризовим ситуаціям у подальшій діяльності 
аграрних підприємств на світовому продовольчо-
му ринку.
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УДК 334.722.8 Ю.М. Кривець

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Анотація. У статті здійснена всебічна характеристика сутності корпоративного управління підпри-
ємствами агросфери. Виявлені його чинники, тенденції та проблеми розвитку. Визначені концептуальні 
підходи щодо складових оцінки ефективності корпоративного управління. Обґрунтований синергетичний 
ефект корпоратизації аграрних підприємств. Розроблені подальші напрями удосконалення корпоративного 
управління.

Ключові слова: корпоративне управління, аграрні підприємства, чинники, синергетичний ефект, еко-
номічна ефективність.

Summary. The article presents a comprehensive characterization of the nature of corporate management of en-
terprises of the agrarian sector. Identified factors, trends and problems of development. Defined conceptual approaches 
concerning the components of evaluation effectiveness of corporate governance. Justified synergistic effect of the corpo-
ratization of agricultural enterprises. Developed future directions for improvement of corporate governance.
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Постановка проблеми. Пріоритетними за-
вданнями сучасного етапу розвитку вітчизняних 
підприємств агросфери є підвищення їх конкурен-
тоспроможності, ефективності діяльності, інвести-
ційної привабливості та забезпечення стабільного 
економічного зростання. Необхідність досягнення 
високих темпів розвитку, що диктує ринкове серед-
овище, зацікавленість у мобілізації зовнішніх фі-
нансових ресурсів на ринку капіталів, запит опти-
мізації внутрішніх бізнес-процесів і запобігання 
конфліктам шляхом організації належним чином 
відносин з власниками, орендарями, кредитора-
ми, потенційними інвесторами, постачальниками, 
споживачами, співробітниками, представниками 
державних органів і громадських організацій, акту-
алізують потребу впровадження адекватної системи 

управління  аграрними підприємствами на  кор-
поративних засадах.

Натомість, незважаючи на щораз більшу не-
обхідність визначення результатів функціонуван-
ня системи корпоративного управління аграрних 
підприємств, інтенсивне впровадження інозем-
ного досвіду, швидкість розвитку інформатизації 
суспільства за допомогою сучасних технологій 
аналізування даних, завдання формування науко-
вих підходів до оцінювання соціально-економіч-
ної ефективності системи корпоративного управ-
ління підприємств вирішуються повільно. Це 
актуалізує проблематику зазначених досліджень 
корпоратизації у сільському господарстві.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Основні положення теоретичного обґрунтування 
ефективності корпоративного управління під-
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приємствами висвітлено у працях багатьох ві-
тчизняних вчених. Серед них Д. О. Баюра, О. В. 
Бедзай, Л. Є. Довгань, Г. М. Захарчин, М. М. Іг-
натенко, Н.В. Рунчева, В. М. Парсяк, Н. А. Хрущ 
та інші. Проте проблеми оцінки ефективності 
корпоративного управління на рівні сільсько-
господарських підприємств потребують погли-
блених досліджень. Це пояснюється в т.ч. й тим, 
що корпоратизація в галузі супроводжується зна-
чними негативними наслідками, - зменшенням 
зайнятості сільських жителів, погіршенням рівня 
та якості їх життя, погіршенням екологічної ситу-
ації, монополізацією аграрних ринків, занепадом 
та деградацією сільських територій.

Метою статті є визначення сутності, чинни-
ків, проблем і тенденцій корпоративного управ-
ління аграрних підприємств, обґрунтування 
методичних підходів щодо оцінки його ефектив-
ності, у т.ч. синергетичного ефекту та перспектив 
подальшого удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проблематика визначення поняття та адекватної 
оцінки ефективності управління діяльністю аграр-
них підприємств – чи не одна з найпоширеніших 
тем, навколо якої відбуваються наукові дискусії в 
соціально-економічному та політичному просторі 
країни. Посиленню наукової полеміки щодо цьо-
го питання сприяє необхідність забезпечення ста-
більного росту фінансової та виробничо-техно-
логічної активності підприємств з дотриманням 
саморегулювання сформованої системи факторів 
виробничого, екологічного, фінансового та соці-
ального характеру, що має здійснюватись з метою 
задоволення як підприємницьких очікувань, так 
суспільних і соціальних потреб.

Будь-яке сільськогосподарське підприємство 
може бути розглянуте як економічно інтегруючий 
цілісний об’єкт, що вміщує в себе безліч соці-
ально-економічних процесів та зв’язків і досягає 
прибутковості через багато факторів діяльності [1, 
с. 27]. Наведеній сукупності властивостей макси-
мально відповідає корпоративна форма господа-
рювання, в основу якої покладено принцип ство-
рення тимчасових і договірних організаційних 
структур: їх об’єднують інтереси, капітали і вза-
ємодія власників та працівників у спільну госпо-
дарську діяльність. Відповідно, у сучасних умовах 
удосконалення корпоративного управління стало 
одним із вирішальних факторів соціально-еконо-
мічного розвитку, оскільки належний його режим 
сприяє ефективному використанню корпорацією 
свого капіталу, підзвітності органів її управління 
як внутрішнім, так і зовнішнім зацікавленим гру-
пам або стейкхолдерам.

Можна говорити про те, що є наявність при-
наймні двох концептуальних підходів до оціню-
вання ефективності корпоративного управління, 

здійснивши розгляд розроблених у теорії та прак-
тиці методів оцінювання: 1) якісних методик, які 
є неформалізованими і дозволяють порівнювати 
умови розвитку корпоративного управління в різ-
них моделях; 2) кількісних методик, що ґрунту-
ються на аналізі господарської діяльності аграр-
ного підприємства.

Загалом поняття ефективності в економічній 
літературі найчастіше визначають як відношен-
ня вартісної оцінки отриманого ефекту до обся-
гу ресурсів, використаних для успішної реаліза-
ції поставлених цілей. За таким підходом можна 
стверджувати, що ефективним слід вважати кор-
поративне управління, яке забезпечить інвестору 
більші дивіденди в порівнянні з альтернативами 
вкладень. Однак це тільки економічна складова 
ефективності.

При розгляді та оцінці ефективності корпо-
ративного управління підприємства потрібно за-
стосовувати комплексний підхід, що включатиме 
як економічну, так і соціальну складову. Для ре-
алізації своїх економічних цілей підприємствам 
агросфери недостатньо бути орієнтованим тільки 
на отримання прибутку. В сучасних умовах забез-
печення сталого розвитку довгострокові плани 
вимагають орієнтації на соціальну та екологічну 
відповідальність, що, в свою чергу, підвищує по-
зитивний імідж, покращує кредитний рейтинг, 
знижує операційні ризики та збільшує ринок збу-
ту [2, с. 163].

При формуванні та запровадженні системи 
корпоративного управління в аграрних підпри-
ємствах потрібно враховувати, окрім економіч-
ної, також соціальну, екологічну та організаційну 
ефективність такого впровадження, зокрема в на-
ступних аспектах: 

- критеріями економічної ефективності є до-
сягнення поставлених цілей відповідно до страте-
гії розвитку корпорації за допомогою корисності 
від управління ресурсами, вкладеними всіма учас-
никами корпоративних відносин разом; 

- критеріями соціальної ефективності є 
функціонування на основі системи вибраних та 
призначених органів, кожен з визначеним функ-
ціональним навантаженням, та урегульованою 
діяльністю щодо зацікавлених сторін (стейкхол-
дерів) з метою виявлення соціальної відповідаль-
ності перед суспільством; 

- критеріями екологічної ефективності є за-
безпечення балансу інтересів розвитку підприєм-
ства та охорони природного середовища; 

- критеріями організаційної ефективності є 
рівень відкритості й прозорості відносин між ак-
ціонерами, радою директорів та управлінцями, 
який в інтересах акціонерів стимулюватиме прав-
ління підприємством та менеджмент до реалізації 
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цілей з найраціональнішою витратою ресурсів [3, 
с. 68]. 

Отже, фактично, ефективність – це якісна 
міра ланцюга причинно-наслідкових ланок та 
зв’язків, що визначають стан певного об’єкта за 
наявності альтернатив, яка проявляється через 
визначені співвідношення: між метою (цілями) 
й одержаними результатами, затраченими ресур-
сами й отриманими доходами, обставинами зо-
внішнього середовища і станом об’єкта, а також 
часовими межами. Тобто ефективність забезпечу-
ється сукупністю виконання умов, що сприяють 
досягненню рівноваги між протилежностями: 
попиту та пропозиції, цілей зацікавлених сторін 
і станом діяльності, активів і пасивів організації, 
власних і залучених ресурсів, отриманих результа-
тів і витрат на їх одержання тощо [4, с. 76]. 

Екологічна складова ефективності, як було 
сказано відображає забезпечення балансу інтер-
есів розвитку аграрного підприємства та охорони 
природного середовища. В рамках даного дослі-
дження природне середовище розглядається як 
один із суб’єктів корпоративних відносин, задо-
воленість інтересу якого проявляється в поси-
ленні охорони навколишнього середовища. Тому 
дану складову доцільно віднести до соціальної 
ефективності, що, в свою чергу, представляє ба-
ланс інтересів. 

Оскільки система корпоративного управлін-
ня аграрним підприємством – складна різнорів-
нева система відкритого типу щодо організації 
та різнопланова щодо діяльності корпорації, яка 
знаходиться в стані мінливості під дією зовнішніх 
та внутрішніх факторів, то її сутність визначаєть-
ся у формуванні єдиного інструменту управління 
балансом інтересів усіх учасників корпоративного 
утворення із забезпеченням ефективності функ-
ціонування самого підприємства. Визначення та 
оцінювання такої системи неможливе без конту-
рування її як в окремих характерних аспектних 
площинах функціонування підприємства, зокре-
ма таких, як соціальна та економічна, так і дослі-
дження характеру, розміру синергетичного ефекту 
взаємовпливів цих площин. 

Тож ефективність системи корпоративного 
управління напряму залежить від параметрів ор-
ганізаційної ефективності, економічної ефектив-
ності та соціальної відповідальності самої корпо-
рації [5, с. 67]. А отже, саме синергетичні ефекти 
визначають зростання чи занепад системи корпо-

ративного управління аграрним підприємством 
як соціально-економічної системи в цілому в зна-
чно більшому обсязі, ніж в складових її частинах.

Таким чином, слід наголосити, що, відштов-
хуючись від формулювання двоєдиної цілі щодо 
поняття «системи корпоративного управління», 
а саме задоволення інтересів усіх учасників кор-
поративного утворення на основі рівноваги їх 
впливів з одного боку, та збереження підвищення 
ефективності господарювання – з іншого боку, 
необхідно обґрунтовувати оцінювання ефектив-
ності у двох аспектах – соціальному та економіч-
ному. Також вона  розглядається як синергетич-
ний ефект, спричинений поєднанням корисності 
від управління ресурсами, вкладеними всіма учас-
никами корпоративних відносин разом при най-
більш збалансованому задоволенні їх інтересів. 

Отже, соціально-економічна ефективність 
системи корпоративного управління аграрним 
підприємством інтерпретується як інтегроване за-
безпечення результативної співпраці власників та 
управлінців, що гармонізує інтереси усіх учасни-
ків корпоративних відносин [6, с. 476]. Характер 
та сили взаємодії обох виділених аспектів ефек-
тивності системи корпоративного управління 
аграрних підприємств спричиняють синергетич-
ний ефект.

 Вплив домінуючих чинників на діяльність 
аграрних підприємств складно встановити через 
відсутність єдиного універсального підходу до 
визначення такої ефективності в діяльності під-
приємства. Проблема загострюється тим, що ке-
рівництво підприємств не тільки не використовує 
новітні методики для аналізу та удосконалення 
свого функціонування, свідомо відмовляючись 
від ґрунтовних напрацювань теоретиків, але й 
просто не включає соціальну складову для оцінки 
своєї роботи [7, с. 94]. Таким чином, підприєм-
ство втрачає невикористані можливості в інвес-
тиційній сфері, перевикористовує і так обмежені 
ресурси.

У методиці оцінки необхідно розглянути до-
мінуючі чинники впливу на ефективність систе-
ми корпоративного управління та класифікувати 
в залежності від складових синергії (соціальної 
та економічної) разом із врахуванням впливів зо-
внішнього та внутрішнього середовища цієї сис-
теми. Це дозволить відобразити інтереси всіх сто-
рін корпоративного управління (табл. 1).
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Таблиця 1
Класифікація соціально-економічних чинників впливу на ефективність системи корпоративного управління 

аграрними підприємствами

Соціальні Економічні

З
ов

н
іш

н
і

- пропозиція робочої сили відповід-
ної галузевої спеціалізації на ринку 
праці;
- престижність галузі;
- достатня навчальна база;
- соціальна стабільність держави

- середній розмір кредитної ставки, доступний підприєм-
ству;
- вартість обслуговування поточних зобов’язань;
- розмір податку на прибуток підприємств, прийнятий у дер-
жаві

В
н

ут
рі

ш
н

і

- кадрова політика підприємства;
- розмір та темпи росту фонду заро-
бітної плати;
- плинність кадрів;
- рівень соціального забезпечення 
працівників;
- система мотивації та
- продуктивність праці;
- частка працівників, безпосередньо 
задіяна у процесі формування дохо-
ду підприємства тощо

- розмір власного капіталу підприємства;
- розміри довгострокових запозичень та поточних 
зобов’язань;
- загальний обсяг наявних активів;
- загальний обсяг оборотних активів;
- розміри дебіторської заборгованості;
- обсяг грошових коштів та їх еквівалентів у касі та на ра-
хунках;
- розмір чистого прибутку (збитку;
- фінансовий результат від звичайної діяльності;
- рівень доходу підприємства

Перелік вказаних та інших чинників впли-
ває на складові синергії соціально-економічної 
ефективності системи корпоративного управлін-
ня аграрними підприємствами. Тому  завдання ді-
євого управління вказаними чинниками в рамках 
підприємств вітчизняної агросфери, що форму-
ють одну з найважливіших структурних складових 
економіки України, є ключовим фактором забез-
печення життєдіяльності, продовольчої безпеки 
держави та які, водночас, потерпають від неефек-
тивного менеджменту.

Висновки. Як свідчить наукова теорія та 
практичний досвід, крім потреб прибуткової ді-
яльності та забезпечення тривалого існування 
на аграрному ринку, великі сільськогосподарські 
підприємства зіткнулися з неготовністю адек-
ватного реагування на зміни політичних рішень 
щодо їх стану. Отже,  процеси модернізації систе-
ми управління на таких підприємствах набувають 
дедалі більшої значущості. Вирішенням цієї про-
блеми є запровадження системи високоякісно-
го корпоративного управління, що і обумовлює 
актуальність подальших досліджень  стану кор-
поративного управління на вітчизняних підпри-
ємствах агросфери з метою визначення його со-
ціально-економічної ефективності та перспектив 
удосконалення на цій основі.
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УДК 631.164.23 А.А. Постол

ІННОВАЦІЙНІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧО-
РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Анотація. Виявлено, що на виробничо-ресурсний потенціал аграрних підприємств впливають складні 
чинники розвитку та забезпечення. Його використання та відтворення супроводжується певними ризиками 
та викликами, передусім, інвестиційного характеру. Визначено особливу гостроту цих проблем для малих 
та середніх агроформувань. Обґрунтовано, що раціональне використання ресурсів та коштів на їх збережен-
ня забезпечить впровадження ресурсоощадних інноваційних технологій та новітньої техніки. Розроблено 
методичні засади управління процесами інноваційного ресурсокористування на основі формування відповід-
них системних блоків.

Ключові слова: виробничо-ресурсний потенціал, забезпечення, аграрні підприємства, інновації, інвес-
тиції, управління.

Summary. Revealed that the production and resource potential of agricultural enterprises is influenced by com-
plex factors of development and security. Its use or reproduction is accompanied by certain risks and challenges pri-
marily of an investment nature. Defined especially acute these problems for small and medium agricultural enterprises. 
It is proved that a rational use of resources and funds for their conservation will ensure the implementation of resource 
savings of innovative technologies and the latest technology. The developed methodical basis of management of pro-
cesses of innovation and resource use through the development of appropriate system units.

Key words: production and resource potential, provision, agricultural enterprise, innovation, investment, man-
agement.
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Постановка проблеми. Формування кон-
курентоспроможного сільськогосподарського 
виробництва вимагає відтворення виробничо-
ресурсного потенціалу аграрних підприємств та 
домогосподарств на якісно новій ресурсозбері-
гаючій основі. Інвестування матеріальних та не-
матеріальних ресурсів у процесі простого і роз-
ширеного відтворення виробничо-ресурсного 
потенціалу забезпечує економічну ефективність 
шляхом вдосконалення структури та взаємодії ви-
робничих ресурсів, підвищення рівня їх викорис-

тання при виробництві конкурентоспроможної 
продовольчої продукції. 

З цією метою процеси інвестування аграрних 
підприємств повинні носити безперервний ци-
клічно замкнутий характер. У цьому зв’язку для 
досягнення високої ефективності відтворення їх 
виробничо-ресурсного потенціалу неприйнят-
ним є зведення інвестиційних процесів до впро-
вадження окремих заходів без збереження інвес-
тиційного циклу.  Адже вони повинні охоплювати 
всю систему виробничих ресурсів, забезпечувати 
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підвищення ефективності їх використання в ці-
лому.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Внутрішня інвестиційна діяльність аграрних під-
приємств забезпечується, переважно, їх власними 
прибутками та власними доходами. Велика части-
на дослідників-економістів, серед яких є Лупенко 
Ю.О., Месель-Веселяк В.Я. та інші, розглядають 
витрати, які несе підприємство в процесі вироб-
ництва продукції, як інвестиції, що забезпечують 
накопичення та поглиблення знань та збільшен-
ня інноваційного потенціалу. Таким чином, акту-
альним стає наукове обґрунтування відповідних 
інноваційних напрямів відтворення виробничо-
ресурсного потенціалу у зв’язку з необхідністю 
раціонального використання інвестицій.

Метою статті є виявлення чинників вико-
ристання та відтворення виробничо-ресурсно-
го потенціалу аграрних підприємств на засадах 
впровадження інновацій та раціонального вико-
ристання інвестицій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зауважимо, що вдосконалення техніки аграрного 
виробництва, яке не ґрунтується на принципових 
змінах технології, зумовлює додаткове ускладнен-
ня обладнання та зростання його вартості, що, 
в свою чергу, знижує економічну ефективність 
оновлення засобів праці. Саме впровадження 
нових технологій забезпечує удосконалення та 
оновлення виробничо-ресурсного потенціалу, а 
отже, його продуктивне відтворення. Під онов-
ленням технології виробництва розуміють проце-
си оновлення обладнання, використання нових 
предметів праці, інноваційні зміни технологічних 
та бізнес-процесів. 

Керуючись принципами ресурсозбережен-
ня, мобільності та гнучкості виробничо-ресурс-
ного потенціалу аграрних підприємств, його від-
творення необхідно здійснювати насамперед на 
основі системного підходу. Американські вчені 
Й.Піннігс та А.Бьюі-Тандан розглядають іннова-
ційну технологію в першу чергу як організаційне 
нововведення. Поряд з цим, впровадження но-
вовведень повинне охоплювати організаційно-
управлінський аспект виробничої діяльності, тим 
самим згладжуючи можливі протиріччя між тех-
нологічним рівнем виробництва та організацією 
управління на підприємстві, підвищуючи ступінь 
використання виробничо-ресурсного потенціалу 
[1, с. 17].

На сучасному етапі розвитку аграрного ви-
робництва основоположне значення має не стіль-
ки кількісне зростання основних фондів, скільки 
їх якісне раціональне удосконалення. При цьому 
варто пам’ятати, що для ефективного переходу до 
широкого використання нововведень, зокрема 
нової техніки та технології виробництва, потрібно 
узгоджувати відповідні ресурси на всіх рівнях для 
їх відтворення.

Україна, яка має найкращі у Європі та в сві-
ті земельні та сприятливі кліматичні умови для 
сільськогосподарського виробництва, внаслідок 
технологічної відсталості та нераціональної орга-
нізації реформованої за неоліберальною моделлю 
аграрної сфери сьогодні не в змозі забезпечити 
своє населення доступною за ціною і достатньою 
за стандартними нормами харчовою продукцією. 

Для підвищення конкурентоспроможності 
сучасної економіки України, зокрема для сіль-
ського господарства, важливе значення має ін-
новаційний розвиток суб’єктів аграрного госпо-
дарювання [2, с. 18]. Саме завдяки інноваціям 
можливе економічне зростання вже у найближчій 
перспективі. Підвищення ефективності сільсько-
господарського виробництва на сучасному етапі 
зумовлюється у значній мірі широким впрова-
дженням у практику вітчизняних і світових до-
сягнень науково-технічного прогресу, стратегічна 
роль у якому належить інноваційній діяльності. 

У процесі ресурсокористування та ресурсоз-
береження в аграрних підприємствах важливу 
роль відіграє впровадження новітніх технологій та 
досягнень науково-технічного прогресу. Інновації 
є засобом підвищення ефективності виробництва  
сільськогосподарської продукції, а також засобом 
адаптації аграрних підприємств до змін соціаль-
ного, економічного, екологічного середовища [3]. 
Інноваційний процес у сільськогосподарському 
виробництві – це постійний, безперервний про-
цес перетворення окремих технічних, технологіч-
них, агрохімічних, біологічних та організаційно-
економічних ідей і наукових варіантів вирішення 
певного практичного завдання з метою переходу 
аграрних галузей та підприємств на якісно новий 
рівень виробничої діяльності. 

Нині значна частина вітчизняних агропід-
приємств, особливо малих, домогосподарств, не-
спроможна виробляти високоякісну й конкурен-
тоспроможну продукцію. Це є результатом таких 
негативних явищ як:

- відсутність систем контролю, стандартиза-
ції та сертифікації виробництва і продукції;

- диспаритет цін на продукцію промисловості 
та сільського господарства;

- постійне зростання цін на паливо-мастиль-
ні матеріали;

- недосконала кредитно-фінансова і законо-
давча система;

- обмеженість інформаційних ресурсів, втра-
та висококваліфікованих працівників;

- застаріла матеріально-технічна база;
- відсутність необхідних інвестицій та доступ-

них інновацій тощо [4, с. 47].
Ці проблеми стали особливо гострими у 

зв’язку з набуттям Україною членства в структу-
рах СОТ, що вимагає від нашої держави поста-
чання на європейський та світовий аграрні ринки 
високоякісної конкурентоспроможної продукції, 
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відкритості власного ринку, дотримання різно-
манітних квот і лімітів. Таким чином, постає на-
гальна необхідність у переорієнтації традиційного 
господарювання на високоефективне інновацій-
не. Загалом, Україна має великі потенційні мож-
ливості для успішного здійснення інноваційної 
діяльності, однак на рівні держави необхідно ви-
конати ряд регуляторних заходів: 

1) забезпечити стабільну економічну ситуа-
цію в країні для залучення інвестицій в аграрну 
сферу; 

2) надати пільги аграрним підприємствам, які 
створюють інноваційний продукт, що дозволить 
збільшити фінансові ресурси для реалізації інно-
ваційної програми суб’єктів господарювання;

3) зорієнтувати фінансово-кредитні установи 
на надання кредитів підприємствам, що займа-
ються інноваційною діяльністю.

Інноваційний потенціал – здатність до зміни, 
покращання, прогресу, це джерело розвитку [5, с. 
188]. Якщо розглядати більш ширше, то це здат-
ність господарства чи суб’єкта господарювання 
робити нову, науково містку продукцію, що від-
повідає вимогам ринку і містить у собі: 

- виробничі ресурси для виробництва засобів 
виробництва; 

- професійний і науково-технічний склад 
персоналу;

- ресурси експериментальної бази, пов’язаної 
з підготовкою нового виробництва;

- інструмент і оснащення для проведення на-
укомістких операцій; можливості впровадження 
нововведень і його контролю. 

Основною ідеєю їх створення було приско-
рення інноваційних процесів шляхом об’єднання 
зусиль наукових, освітніх установ, виробничих 
структур аграрного профілю регіонів щодо за-
стосування досягнень аграрної науки на вироб-
ництві, трансферу інновацій агроформуванням 
різних форм господарювання, вдосконалення 
взаємодії з науково-методичними центрами та 
провідними галузевими науковими установами 
НААНУ, науково-консультаційного та інформа-
ційного забезпечення сільськогосподарських то-
варовиробників, розповсюдження передового до-
свіду та підвищення їх рівня знань [6, с. 98].

Створення ресурсного блоку інноваційного 
розвитку аграрного виробництва повинно спри-
яти розв’язанню проблем фінансового, матері-
ального і кадрового забезпечення. Важливу роль 
у ресурсному забезпеченні інноваційних процесів 
відіграє фінансовий аспект. Важливим питанням 
у формуванні механізмів управління інновацій-
ною діяльністю є визначення суб’єктів (ланок) 
управління й обґрунтування їхніх функцій.

На першому етапі створення системи іннова-
ційного управління це можуть бути два управлін-
ських блоки: управління на рівні галузі та локальні 
системи управління інноваціями на рівні підпри-

ємств, організацій, об’єднань тощо. До першого 
блоку можна віднести створення на рівні регіону 
відділів інноваційних перетворень при обласних 
управліннях (департаментах) аграрного розвитку. 
Основними завданнями цієї управлінської струк-
тури можуть бути: формування інноваційної по-
літики та інноваційних стратегій в аграрній сфері 
регіону; сприяння створенню інфраструктури ін-
новаційної діяльності та інформаційного забезпе-
чення інновацій; здійснення моніторингу іннова-
ційних процесів [7].

Програми інноваційної діяльності на рівні 
адміністративних областей сприятимуть форму-
ванню механізмів розвитку й управління іннова-
ціями; оцінюватимуть важливі для регіону інно-
ваційні проекти і сприятимуть пошуку інвесторів, 
які побажають взяти участь у реалізації проектів; 
визначатимуть пріоритети інноваційної діяль-
ності та здійснюватимуть координування розпо-
всюдження знань щодо інновацій. При прийнятті 
управлінських рішень на регіональному рівні до-
цільними є консультації з регіональними спілка-
ми підприємців та  асоціаціями фермерських гос-
подарств, а також врахування рекомендацій щодо 
процесів інноваційних перетворень, які розро-
бляються на рівні відповідних департаментів Мі-
ністерства аграрної політики та продовольства 
України, науково-дослідних установ, аграрних 
ВНЗ.

До другого блоку управління інноваційною 
діяльністю (на рівні підприємств як локальних 
господарських систем) доцільно віднести функ-
ції управління інноваційними процесами в сіль-
ськогосподарських підприємствах (організаціях, 
об’єднаннях тощо), створення відділів з іннова-
ційної діяльності у великих агроформуваннях та 
введення посад спеціалістів з інноваційно-інвес-
тиційного проектування та бізнес-планування у 
середніх і малих підприємствах. 

Важливими завданнями управління на цьому 
етапі є: сприяння розробці інноваційно-інвес-
тиційних  програм і проектів господарюючими 
суб’єктами, управління ризиками, сприяння здій-
сненню реінжинірингових процесів, викорис-
танню методів програмно-цільового управління, 
здійснення SWOT-аналізу, організаційно-фінан-
сове забезпечення реалізації інноваційних про-
грам і проектів, визначення ефективності іннова-
ційно-інвестиційних процесів тощо.

Для реалізації визначених напрямів слід за-
безпечити передумови впровадження ефективних 
механізмів управління інноваційно-інвестицій-
ною діяльністю на рівні сільськогосподарських 
підприємств [8, с. 6]. Зокрема, мова йде про: 
здійснення фінансової, матеріально-технічної, 
організаційно-методичної підтримки інновацій-
них процесів у агроформуваннях; максимально 
можливе залучення вітчизняних та іноземних ін-
вестицій в інновації; проведення інформаційних 
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компаній щодо інноваційних моделей розвитку 
виробництва; впровадження курсу інноваційно-
го менеджменту в навчальний процес підготовки 
фахівців-аграріїв; розробка довідника типових 
функцій спеціалістів з інноваційної діяльності; 
створення системи стимулів сприяння іннова-
ційній діяльності; розвиток системи інформацій-
ного забезпечення підприємств з різних аспектів 
інновацій; запровадження системи моніторингу 
інноваційних процесів у сільськогосподарському 
виробництві.

Визначено, що інноваційна аграрна еконо-
міка – це економіка, що ґрунтується на пошуку, 
підготовці та реалізації інвестицій, які збільшують 
ступінь задоволення потреб суспільства у продо-
вольчих ресурсах [9, с. 85]. Її відмінності та осо-
бливості порівняно з неінноваційним (еволюцій-
ним) типом економіки полягають у наступному: 
за інноваційного типу – новації пропонують, від-
бирають і впроваджують цілеспрямовано, а при 
неінноваційному – новації з’являються стихійно, 
їх впроваджують у виробництво поступово і три-
вало; за інноваційного типу розвитку економі-
ки кількість інновацій в розрахунку на одиницю 
результативних показників виробництва завжди 
більша, ніж за неінноваційного. При цьому забез-
печується процес ресурсозбереження.

Висновки. Таким чином, можна зробити ви-
сновок, що інноваційний напрям розвитку ре-
сурсокористування та відтворення виробничих 
ресурсів визначаться впливом різноманітних 
факторів. Технологічне й технічне переозброєн-
ня агроформувань в сучасних умовах є ключовою 
проблемою підвищення їх конкурентоспромож-
ності та забезпечення продовольчої безпеки Укра-
їни. Тільки створення й освоєння нової техніки, 
розвиток машинних технологій й автоматизації 
виробництва дозволить підняти якість і конку-
рентоспроможність вітчизняної сільськогоспо-
дарської продукції.
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РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 

І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
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Анотація. В статті розглянуто сутність формування трудових ресурсів сільських територій регіону , 
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Постановка проблеми. В нинішніх умовах на  
етапі ринкових перетворень важливого значення 
набуває проблема раціонального формування та  
використання трудових ресурсів. В Україні дуже 
низька ефективність використання та трудових 
ресурсів сільських територій, а рівень продуктив-
ності праці в аграрному секторі економіки значно 
відстає від показників передових зарубіжних кра-
їн світу. Але поліпшення даної ситуації можливе. 
Якщо будуть створені необхідні умови, то рівень 
продуктивності праці в нашій країні може підви-
щитись. Це дасть змогу поліпшити стан забезпе-
ченості сільського господарства робочою силою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження формування трудових ресурсів відо-
бражено в роботах зарубіжних  та вітчизняних 
вчених У. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, 
Ф. Енгельс, Ж.-Б. Сей, Дж. Мак-Куллох, І. Фі-
шер, Г. Беккер, М. Фішер, Дж. Вейз, Б. Чизвик, 
М. Блауг, Э. Денісон, С. Боулс, Дж. Кендрик, 
Е. Лібанова. Вивченню даної проблематики при-
святили свої праці українські вчені: Д. Богиня, 
Т. Заяць,  О. Грішнова, М. Долішній, О. Головінов, 
В. Антонюк, В. Близнюк, О. Грішнова, Л. Семів, 

О. Стефанишин, О. Соколова, Л. Михайлова та 
багато інших.

Метою нашого дослідження є вивчення осо-
бливостей формування трудових ресурсів сіль-
ських територій та забезпеченості ними підпри-
ємств і установ регіону з позиції ефективного 
використання.

Виклад основного матеріалу. Основу ви-
робництва товарів і послуг складають економічні 
ресурси: природні та трудові ресурси, підприєм-
ницькі здібності, знання. Найголовнішим еко-
номічним ресурсом для виробництва є трудові 
ресурси, тому що без використання праці немож-
ливо здійснення будь-якої корисної діяльності. 

Праця, як з фізіологічної, так і з економічної 
точки зору, є діяльністю. Існують різні визначен-
ня категорії праця. За визначенням А. Маршалла, 
праця - це будь-яке розумове і фізичне зусилля, 
що робиться частково або повністю з метою до-
сягнення якого-небудь результату, не рахуючи за-
доволення, одержуваного безпосередньо від самої 
виконаної роботи [1, с. 124].
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На думку І. І. Чанглі, «праця ... це процес до-
цільної діяльності людини, спрямований на пере-
творення даного природою і  його привласнення 
в формі, придатній для задоволення людських по-
треб; впливаючи за допомогою праці на зовніш-
ню природу і змінюючи її, людина в той же час 
змінює свою власну природу» [2, с. 102].

А. І. Рофе визначив працю як свідому, ціле-
спрямовану, доцільну і корисну (легітимну і за-
требувану) діяльність людини по отриманню або 
створенню життєвих (матеріальних і нематеріаль-
них) благ для задоволення особистих і (або) гро-
мадських потреб» [3, с. 35].

Праця це така діяльність, яка передбачає 
прагнення до отримання корисного результату, 
потрібного для кого-небудь, в процесі праці від-
бувається накопичення або відновлення різних 
благ - матеріальних,  духовних чи побутових. Та-
ким чином, не всяка діяльність може бути працею.

У процесі розвитку суспільства виникла про-
блема оцінки вартості товарів. Почала розвива-
тися трудова теорія вартості. Один з основопо-
ложників цієї теорії, В. Петті, пропонував оцінку 
всіх предметів привести до двох природних зна-
менників - до землі та праці. Він писав: «Праця є 
батьком і активним принципом багатства, а земля 
- його мати». В. Петті поділяв працю на продук-
тивну і непродуктивну. Надалі послідовники його 
наукової школи дотримувалися думки, що тільки 
в сільському господарстві праця є продуктивною 
[4, с. 11].

Також  трудову теорію вартості розвивав 
К.Маркс, який вважав, що загальна вартість то-
вару визначається кількістю праці, витраченої ро-
бітником на його виробництво [4, с. 423].

Як бачимо, в класичній економіці праця за-
ймає важливе місце і є головним мірилом вартості 
товарів. Але дана думка є помилковою. Це довів 
Ж.-Б. Цей, представивши працю лише як один з 
факторів виробництва [5, с. 4-6].

Тому одним з найважливіших економічних 
ресурсів є трудові ресурси, тобто частина насе-
лення країни, що володіє необхідним фізичним 
розвитком, знаннями і практичним досвідом для 
роботи в народному господарстві.

Термін «трудові ресурси» вперше ввів у еко-
номічну літературу відомий економіст С. Г. Стру-
милін у 1922 році. Під трудовими ресурсами він 
розумів робочу силу даної країни або народу у віці 
16–49 років [6, с. 25–34]. На думку Л. Г. Пруссової, 
під трудовими ресурсами варто розуміти частину 
населення країни, що має здібності й можливос-
ті брати участь у процесі праці у відповідності до 
своїх вікових, фізичних даних, знань і практич-
ного досвіду, професійної підготовки [7, с. 435]. 
А. А. Заглинський трудові ресурси трактує як со-
ціально-економічну категорію, у якій продуктив-

ні сили й процеси виробництва взаємопроникні й 
взаємозумовлені. На його думку, трудові ресурси 
– це сукупність функціонуючої й потенційної ро-
бочої сили й тих відносин, які виникають у про-
цесі її відтворення (формування, розподілу й ви-
користання) [8, с. 22].  

Під трудовими ресурсами необхідно розумі-
ти частину населення, що досягла працездатного 
віку й за фізичним розвитком, отриманою осві-
тою, професійно-кваліфікаційним рівнем здатна 
працювати в народному господарстві, викону-
вати суспільнокорисну роботу. Трудові ресурси 
необхідно розглядати в якісному й кількісному 
аспектах, тобто як економічну категорію й меха-
нічну (демографічну) сукупність індивідуумів. У 
кількісному аспекті трудові ресурси аналізуються 
як планово-обліковий показник, що характери-
зує їхню величину й структуру. Для визначення 
кількості трудових ресурсів визначають верхню й 
нижню межі працездатного віку. У більшості кра-
їн світу нижня межа трудових ресурсів практич-
но не відрізняється. Мінімальний вік прийому на 
роботу в різних країнах коливається від 14 років 
(Португалія, Ірландія) до 16 років (США, Фран-
ція, Китай, Бельгія). В Україні нижня межа пра-
цездатного віку змінювалася неодноразово. Так, в 
1929–1933 роках вона була встановлена для віку 
14 років, у 1937 – підвищена до 15 років, у 1941–
1945 роках була знову знижена до 14 років, а в піс-
лявоєнний період і до цього часу вона становить 
16 років. Разом із тим верхня вікова межа працез-
датного населення має істотні відмінності: якщо 
в країнах Африки вона перебуває на рівні 50 ро-
ків, то в економічно розвинених країнах, для яких 
характерною є більша тривалість життя, ця межа 
зростає до 65, а іноді – й до 67 (Данія, Швеція) 
і навіть до 70 років (Норвегія). Після прийняття 
нового пенсійного закону в нашій країні верхня 
межа працездатного віку становить 60 років і для 
чоловіків і для жінок. Тому на практиці для еконо-
мічного оцінювання окремих країн більш доціль-
но визначати не частину працездатного населен-
ня в загальній масі трудових ресурсів, а кількість 
непрацездатного населення, що припадає на 1000 
працездатного.  Трудові ресурси в якості демое-
кономічного фактору впливають на розміщення 
й розвиток продуктивних сил. Цей фактор вклю-
чає загальну кількість населення, його структуру, 
режим відтворення й територіальні особливості 
його розміщення; кількість трудових ресурсів, 
їхній територіально-галузевий розподіл і якісні 
характеристики; кількість робочої сили, основні 
форми їхньої зайнятості, рівень зареєстрованого 
й прихованого безробіття; мобільність робочої 
сили й форми її економічного впливу.

Під формуванням трудових ресурсів багато 
вчених розуміють процес постійного відновлення 
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чисельності трудових ресурсів, тобто першу фазу 
відтворення. Цей процес багато в чому залежить 
від статево-вікової структури трудових ресурсів, 
що включає три групи: в працездатному, молодше 
працездатного і старше працездатного віку. При 
цьому враховуються фактори, що впливають на 
зміну чисельності кожної групи [9, с. 15].

Використання трудових ресурсів – це ефек-
тивність застосування їх праці на робочому місці, 
дільниці, у цеху, на підприємстві, у галузі, у на-

родному господарстві. Ефективність у будь-якому 
виді діяльності, кінець кінцем, вимірюється ро-
бочим часом, який витрачається на виробництво 
одиниці продукції, послуг, роботи відповідно до 
вимог щодо їх якості.

На розвиток, формування й ефективне ви-
користання трудових ресурсів впливає низка чин-
ників, яку можна систематизувати таким чином: 
економічні, правові, соціальні, демографічні, 
екологічні та територіальні (рис. 1) 

Рисунок 1 – Система чинників впливу на розвиток, формування й ефективне використання трудових 
ресурсів [10, с. 428].

Формування трудових ресурсів сільськогос-
подарських підприємств значною мірою залежить 
від чисельності сільського населення.

Для України в цілому характерні круті підйо-
ми й спади чисельності населення працездатного 
віку, що обумовлено загальним розвитком країни. 
Дана обставина ставить перед економікою за-
вдання постійного пристосування до цієї динамі-
ки [11, с. 124]. 

Інституціональні фактори формування та 
розвитку трудових ресурсів регіону характеризу-
ються станом інституціонального середовища: 
рівнем забезпечення громадянських прав і сво-
бод, системою професійної освіти та управління 
зайнятістю, доступністю інформації, культурних 
цінностей, традиціями ставлення до праці та фор-
мами господарювання, сприйнятливістю праців-
ників до знань, підприємництва, інновацій.

Інституціональні фактори формування і ви-
користання трудових ресурсів  умовно класифі-
кують на 3 групи: фактори 1-го порядку - ті, які 
безпосередньо і первинно впливають на форму-

вання трудових ресурсів (сімейне оточення, освіта 
тощо); фактори 2-го порядку -  визначають част-
ку тих ресурсів (часу, коштів, зусиль), які свідо-
мо вкладаються з метою підвищення майбутньої 
заробітної плати, виходячи з ситуації системи 
цінностей і пріоритетів та визначають величину 
людського капіталу (як фінансової категорії у тер-
мінах «інвестиції - віддача») у структурі трудових 
ресурсів; чинники 3-го порядку - ті, які дозво-
ляють людський капітал трансформувати в його 
реалізовану форму шляхом одержання більш ви-
соких доходів. Чим ефективніше відбудовані ін-
ститути 1-го порядку, тим вищі показники трудо-
вих ресурсів. Проте структура цих ресурсів може 
бути дуже різною в залежності від мотивації само-
го інвестора, і залежить вона від  даних факторів. 

Не зважаючи на вищезазначене, всеодно за-
лишається відкритим питання інституціональ-
ного забезпечення формування та використання 
трудових ресурсів. Українське законодавство було 
і є недосконалим, що створює безліч перепон як 
для регіонального розвитку, так і розвитку країни.   



Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

105

Висновок. Застосування зарубіжного до-
свіду формування і використання трудових ре-
сурсів сільських територій та аграрного сектору 
неможливе без обліку специфіки функціонуван-
ня економіки в цілому і сільського господарства 
зокрема, територіальних особливостей, демогра-
фічних та інших факторів, властивих Україні та 
її окремим регіонам. Трудові ресурси аграрного 
сектора активно формуються за рахунок сільсько-
го населення, при цьому в країнах, що є лідерами 
виробництва  сільськогосподарської продукції, 
лише мала частина сільського населення зайнята 
в аграрному виробництві, що пояснюється їх ви-
сокою продуктивністю праці, яка обумовлена ви-
соким техніко-технологічним рівнем аграрного 
виробництва і значними фінансовими вкладен-
нями держави в розвиток науки.
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Анотація. Проведено аналіз стану ринку зайнятості та його статево-вікової і територіальної струк-
тури. Виявлено усталену динаміку до зростання безробіття в абсолютному та відносному значенні, що під-
вищує навантаження на державний бюджет та загострює соціальну напруженість в економіці Запорізької 
області. Проведено аналіз сучасних форм працевлаштування трудових ресурсів, зокрема телепраці та Job 
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Постановка проблеми. Актуальною є еко-
номічна стратегія розвитку держави та регіонів 
хоча б на наступні 10-15 років, в основі якої має 
лежати розуміння тенденцій, що відбуваються у 
світі, а саме структурні зміни сукупного капіталу 
в економіці провідних країн, приєднатись до яких 
у межах вільного ринку Євросоюзу так прагне 
Україна. З другого боку, теоретичні досліджен-
ня «людини економічної» хоча й тривають з ча-
сів Адама Сміта, не втратили своєї актуальності, 
насамперед, в силу інтелектуалізації людського 
капіталу, інформатизації її життєдіяльності, ро-
ботизації та штучного інтелекту, які формують 
принципово новий аспект досліджень людського 
капіталу як «людини кібернетичної». Звісно, що 
ринок трудових ресурсів і форми та види працев-
лаштування адаптуються до вимог нової еконо-
міки, яку закладають ключові області революцій-
них змін: IoT, Data Driven Decision (аналітика Big 
data), Connected machines, Artificial Intelligence. У 
такій ситуації регіональні ринки праці мають бути 
підготовлені до нових форм зайнятості, що висту-
пає предметом досліджень.

Аналіз останніх досліджень. Ніби продовжу-
ючи пояснення цих тенденцій у зростання ролі 
сучасної робочої сили один із світових гуру в галу-

зі менеджменту Пітер Друкер правомірно вважає, 
що нині провідним основним капіталом є знання 
кожного окремого працівника, оскільки праців-
ники розумової праці володіють своїми засоба-
ми виробництва, тобто знаннями - як абсолютно 
портативним і надзвичайно містким видом осно-
вного капіталу [1, с.82]. Тобто нарощування інвес-
тицій у людину, що навчається, і людину працю-
ючу означає вкладення, які не тільки сприяють 
накопиченню даного «основного капіталу», але й 
формують стратегічний потенціал економіки ре-
гіону, країни. Звісно, інвестиційні процеси мають 
носити характер перманентних інвестицій на роз-
ширеній основі, що відображає розширений тип 
суспільного відтворення.

Змістовніше серед існуючих підходів у літе-
ратурі на особливість розширеного типу відтво-
рення робочої сили вказує колектив науковців у 
спільній монографії: а) довготривалість відтворю-
вального обороту у 12-20 років, що вп’ятеро пе-
ревищує тривалість обороту фізичного капіталу; 
б) більш високий рівень ризику і невизначеності; 
в) інтегральний соціально-економічний ефект; 
г) залежність інвестиційної віддачі від тривалос-
ті життя людини; а також обумовлені обсягами і 
формами капіталовкладень, з одного боку, істо-
ричними, ментальними, національними і куль-
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турними традиціями народу, до якого вони на-
лежать, а з іншого, індивідуальними інтересами 
людини, її світоглядом, відповідальністю і загаль-
ним рівнем культури [2, с. 119]. 

Постановка завдання. Мета роботи – про-
аналізувати сучасні форми працевлаштування 
трудових ресурсів у регіоні. 

Викладення результатів дослідження. Ринок 
трудових ресурсів або робочої сили визначається 
як сукупність відносин, пов’язаних з формуван-
ням пропозиції роботи і попиту на робочу силу. 
На ринку робочої сили відбуваються транзакції 
купівлі робочої сили, тобто заохочення працівни-
ків до праці, працевлаштування, тобто найм своєї 
робочої сили за визначену зарплатню.

Економічне життя, свідками та учасниками 
якого ми є, вказує на глибокі метастази в управ-
лінні економічним розвитком та наслідками гос-
подарювання як на рівні суб’єктів господарюван-
ня, так і регіонів. Статистичні тренди показують 
деформацію структури економіки та падіння об-
сягів і якості економічного розвитку, традиційних 
галузей ресурсної економіки. Особливо загрозли-
вою є ситуація в старопромислових регіонах Дон-
басу,  Подніпров’я, де зношеність основних фон-
дів у реальному секторі складає критичну межу, за 
якою – економічний обвал. Динаміка розвитку 
показників вказує, що у Запорізькій області кіль-
кість зареєстрованих безробітних громадян на кі-
нець лютого 2017 р. становила 25,6 тис. осіб, що 
на 2,6% більше, ніж на кінець січня 2017 р. Рівень 
зареєстрованого безробіття становив 2,4% серед-
ньорічної кількості населення працездатного віку.

Аналіз стану ринку трудових ресурсів, пред-
ставлених Головним управлінням статистики у 
Запорізькій області, за критеріями:

1) зайнятості через показник середньообліко-
вої кількості штатних працівників підприємств, 
установ та організацій, 

2) безробіття – кількість зареєстрованих без-
робітних та їх статево-віковою та територіальною 
структурою, 

3) ринкової рівноваги на ринку праці як 
співвідношення попиту і пропозиції до праці та 
навантаженням на одне вільне робоче місце (ва-
кантну посаду) [3, с. 25].

Середньооблікова кількість штатних праців-
ників підприємств, установ та організацій Запо-
різької області в січні 2017 р. становила 356,2 тис. 
осіб. У порівнянні з груднем 2016 р. їх кількість у 
цілому по області зменшилась на 10,1 тис. осіб, 
або на 2,7%. Найвагоміше зменшення показника 
спостерігалось на підприємствах сфери операцій 
з нерухомим майном (на 21,3%), оптової та роз-
дрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засо-
бів і мотоциклів (на 18,5%), професійної, науко-
вої та технічної діяльності (на 15,6%) І, навпаки, 
значне збільшення відбувалось в установах мис-
тецтва, спорту, розваг та відпочинку (на 25,7%) та 
підприємствах водопостачання, каналізації, по-
водження з відходами (на 24,7%).

Кількість зареєстрованих безробітних, які 
отримали статус безробітного впродовж січня–
лютого 2017 р., становила 31,8 тис. осіб. При цьо-
му кількість зареєстрованих безробітних за місяць 
збільшилась на 2,6% та на кінець лютого 2017 р. 
становила 25,6 тис. осіб. Із загальної кількості 
безробітних 51,0% складали жінки, 36,8% – мо-
лодь у віці до 35 років, 36,2% – особи, які мають 
додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню, 
36,7% – мешканці сільської місцевості (табл. 1). 

Таблиця 1
Структура зареєстрованих безробітних за окремими соціальними групами наведена в Запорізькій області 

станом на 01.03.2017 р.

Стан безробітних

Кількість зареєстрованих безробітних

осіб
у % до

січня 2017 р. лютого 2016 р.

Безробітні – всього 25616 102,6 86,7

із загальної кількості 13063 103,2 80,2

молодь у віці до 35 років 9430 102,5 80,5

особи, які проживають у 
сільській місцевості

9404 101,3 97,5

особи, які мають додаткові 
гарантії в сприянні пра-
цевлаштуванню

9275 103,0 97,8
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Рівень зареєстрованого безробіття в ціло-
му по області збільшився у порівнянні з попере-
днім місяцем на 0,1 в.п. та на кінець лютого 2017 
р. становив 2,4% населення працездатного віку. 
Збільшення показника відбулось по сільській міс-
цевості (на 0,1 в.п.), на кінець лютого 2017 р. він 
склав 3,9%. По міських поселеннях цей показник 
залишився без змін та становив 1,9%. 

Значне збільшення кількості зареєстро-
ваних безробітних за місяць спостерігалось у 
м.Енергодарі (на 9,0%) та Михайлівському районі 
(на 8,3%). Суттєве зменшення цього показника 
відбулось у Приазовському (на 3,2%), Оріхівсько-
му (на 2,4%) та Запорізькому (на 2,3%) районах.

Кількість вільних робочих місць (вакантних 
посад), заявлених роботодавцями до державної 
служби зайнятості, в лютому 2017 р. порівняно з 
січнем 2017 р. зменшилась на 4,2% та на кінець 
лютого становила 0,9 тис. осіб. За професійними 
групами найбільший попит на робочу силу спо-
стерігався на робітників з обслуговування, екс-
плуатації та контролювання за роботою техно-
логічного устаткування, складання устаткування 
та машин (25,3% загальної кількості заявлених 
вакансій), а найменший – на кваліфікованих ро-
бітників сільського та лісового господарств, рибо-
розведення та рибальства (1,2%). 

По містах та районах області найвагоміше 
зменшення потреби роботодавців у працівниках 
для заміщення вільних робочих місць (вакантних 
посад) у порівнянні з кінцем січня 2017 р. відбу-
лось у Василівському (в 5,6 раза), Гуляйпільсько-
му (в 4,7 раза) та Оріхівському (в 3 рази) районах. 
Натомість збільшення показника спостерігалось 
у районах: Великобілозерському, Розівському (в 
2,7 раза по кожному), Бердянському (в 2,2 раза),  
Мелітопольському, К-Дніпровському (в 1,6 раза 
по кожному), а також Приморському (в 1,5 раза). 

Навантаження зареєстрованих безробітних 
на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) 
збільшилось у порівнянні з січнем 2017 р. на 7,1% 
та на кінець лютого 2017 р. становило 30 осіб. 
Значне збільшення навантаження зареєстрованих 
безробітних впродовж лютого 2017 р . спостері-
галось по найпростіших професіях та особах без 
професій (у 1,4 раза), кваліфікованих робітниках 
з інструментом (у 1,3 раза), а також технічних 
службовцях (у 1,2 раза). Інформацію щодо попиту 
на робочу силу та її пропозиції за професійними 
групами наведено в табл. 5. По містах та районах 
області навантаження зареєстрованих безробіт-
них на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) 
коливалося від 8 осіб у Запорізькому районі до 929 
осіб у м.Токмаку, про що свідчать дані табл. 2.

Потреба роботодавців у працівниках 
для заміщення вільних робочих місць 

(вакантних посад)

Навантаження на одне вільне робоче 
місце (вакантну посаду)

осіб у % до лютого 
2016р.

осіб у % до лютого 
2016р.

Запорізька область 859 179,0 30 48,4

м.Запоріжжя 488 222,8 11 31,4

м.Бердянськ 19 95,0 102 79,1

м.Енергодар 48 141,2 10 52,6

м.Мелітополь 30 103,4 29 74,4

м.Токмак 3 37,5 929 297,8

Бердянський 20 400,0 32 25,0

Більмацький 4 133,3 209 68,1

Василівський 8 61,5 132 123,4

Великобілозерський 8 133,3 53 85,5

Веселівський 4 33,3 122 249,0

Вільнянський 13 118,2 40 64,5

Гуляйпільський 3 300,0 296 31,3

Запорізький 52 200,0 8 42,1

К-Дніпровський 11 137,5 48 63,2

Мелітопольський 28 147,4 21 75,0

Таблиця 2
Диспропорції ринку трудових ресурсів Запорізької області (на кінець лютого 2017 р.)
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Потреба роботодавців у працівниках 
для заміщення вільних робочих місць 

(вакантних посад)

Навантаження на одне вільне робоче 
місце (вакантну посаду)

осіб у % до лютого 
2016р.

осіб у % до лютого 
2016р.

Михайлівський 6 – 111 –

Новомиколаївський 4 400,0 196 26,7

Оріхівський 5 100,0 156 86,2

Пологівський 38 223,5 28 50,9

Приазовський 12 133,3 70 72,2

Приморський 15 125,0 105 75,0

Розівський 8 400,0 40 23,0

Чернігівський 12 300,0 48 31,4

Якимівський 20 125,0 51 76,1

Теоретичний дискурс еластичності ринку 
праці ототожнюється зі зміною та гнучкістю пра-
ці, її адаптації до змінних умов, а саме: 

гнучкість ринку праці як здатність до швид-
ких пристосовувань для змін ринкових і техноло-
гічних умов;

гнучкість ринку праці як пристосувальні 
можливості підприємств у сфері кадрової полі-
тики, а також задоволення життєвих потреб пра-
цюючих і тих, хто шукає роботу, тобто шукаючих 
потреб роботи, тобто в мікроекономічному трак-
туванні як спосіб досягнення рівноважного стану 
ринку праці;

гнучкість ринку праці детермінує сферу і 
швидкість пристосування зайнятості до зовніш-
ніх шоків або ринкових умов;

гнучкість ринку праці як спроможність рин-
ку до попереднього відновлення рівноваги або 
досягнення нового стану рівноваги внаслідок дії 
непередбачуваних чинників зовнішнього серед-
овища. 

Про сприяння ефективному використанню 
трудових ресурсів та забезпеченню зайнятості як 
найважливішій соціальній потребі  йдеться мова 
як у вітчизняних право-регуляторних документах, 
і в Матеріалах Міжнародної організації праці, Єв-
росоюзу тощо. Про сприяння типових форм пра-
цевлаштування говориться також в Європейській 
Стратегії працевлаштування, в якій закладено 
поліпшення адаптаційної здібності працівників і 
роботодавців між іншим через застосування елас-
тичних форм працевлаштування [4].

Заданим критеріям працевлаштування від-
повідають нові форми зайнятості трудових ре-
сурсів. Аналіз сучасних зарубіжних досліджень 
трудових ресурсів, зокрема еластичності техно-
логій працевлаштування, згідно J.M. Nilles’a, ви-
світлив нову форму працевлаштування, пов’язану 
із обмеженням під’їздів до роботи, роботою на 

відстані, дистанційною та еластичною роботою, 
мобільною роботою чи e-працею, яка отримала 
назву телепраця [5, с. 39], що знайшло відобра-
ження у польському законодавстві [6]. Так, E. 
Стройнська, спираючись на різнорідність місця 
виконання роботи, вирізняє п’ять видів працев-
лаштування у рамках телепраці:

телепраця на дому - полягає у виконанні 
роботи вдома та взаєморозуміння з роботодав-
цем за допомогою з’єднувальних комп’ютерних 
машин Connected machines - це функція обміну 
інформацією з іншими пристроями (верстата-
ми, автомобілями...), а не тільки підключення 
до інтернету, віддалений доступ для віддаленого 
управління - підключення декількох мережевих 
шлюзів. Ринок пристроїв включає в себе персо-
нальні комп’ютери, мобільні телефони, планше-
ти і принтери, 

змінна телепраця - частина завдань викону-
ється на дому, а частина в місцеперебуванні під-
приємства або установи, 

мобільна телепраця - працівники не мають 
постійного робочого місця, але реалізовують свої 
завдання в замовників або клієнтів,

ідея так званих гарячих робочих столів - поділ 
робочого місця з іншими співпрацівниками, за-
звичай внаслідок змінної телепраці;

центри телепраці - віртуальний офіс, облад-
наний пристроєм, що дозволяє реалізацію за-
вдання за посередництва телеінформатичного 
пристрою: телецентру (офіси, локалізовані поза 
місцем головного місцеперебування фірми, забез-
печення доступу до всіляких пристроїв для роботи 
особам, які не можуть дістатися до місцеперебу-
вання фірми, але водночас не хочуть працювати 
вдома), теле-офіс – забезпечує членам місцевих 
спільнот комунікацію через Інтернет, в т.ч. під-
вищення професійних кваліфікацій та доступ до 
мережевої роботи) [7].
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Праця, виконувана на певній відстані від 
місцерозташування підприємства, може бути ви-
користана у різних формах діяльності, напри-
клад, таких, які пов’язані з пошуком чи оброб-
кою інформації, знань. Дієвість та ефективність 
виконання телепраці в значній мірі залежать від 
індивідуального зусилля і внеску працівника. Ви-
конання робіт у такому разі не обмежене часом і 
простором і найчастіше подібне працевлаштову-
вання має місце серед: 

професіоналів (людей творчих спеціальнос-
тей): архітектори, книгарі, фахівці в галузі мар-
кетингу і public relations, управляючі персоналом, 
програмісти та аналітики комп’ютерних систем, 

керівники проектів, торгові представники, а та-
кож продавці та спеціалісти з області фінансів;

допоміжного персоналу: перекладачі, видав-
ці, дослідники і проектанти сайтів; 

працівників, діючих в території: торгові пред-
ставники, маркетологи та ринкові аналітики, ін-
женери, інспектори, агенти нерухомості, аудито-
ри, журналісти і страхові брокери; 

службовців, що опікуються впровадженням 
даних, секретарок та осіб, котрі обслуговують клі-
єнтів по телефону. Переваги телепраці можна роз-
глядати в розрізі низки критеріїв: з інтересів отри-
мати вигоди для працівника, для роботодавця, а 
також в масштабі економіки регіону (табл. 3).

Таблиця 3
Переваги зайнятості робочої сили у формі телепраці

Переваги

Роботодавець 

- зменшення засобів функціонування фірми через обмеження, а також виключення засо-
бів оренди, обладнання офісу,
 - обмеження виплати коштів за роботу в надурочний час, 
- можливість працевлаштування працівників з районів, де вартість роботи нижча, а також 
неповносправних осіб, 
- працевлаштування висококваліфікованої робочої сили на місцевому чи регіональному 
ринку праці без необхідності територіальної локалізації працівника, 
- обмеження флуктуації працівників у разі зміни місцезнаходження фірми, 
- зростання продуктивності працівників, в т.ч. внаслідок захворювань чи запізнення на 
роботу, 
- збільшення конкурентоспроможності фірм також через гнучкість бізнесу та більший до-
ступ до клієнтів, 
- оперативність (телепрацівник, розміщений по всьому світу, де-факто, є у розпорядженні 
клієнтів 24 год/добу).

Працівник

- можливості працевлаштування і заробляння для осіб, які займаються вихованням дітей 
або за станом здоров’я, 
- пристосування ритму і робочого часу до власних можливостей та індивідуального біо-
годинника, гнучкість робочого часу, 
- обмеження часу, витраченого на доїзди до роботи, що означає в т.ч. збільшення часу на 
особисте життя, 
- редукція витрат, пов’язаних із оплатою доїзду, пальним, робочим одягом тощо, 
- робота у більш сприятливих умовах, без людських конфліктів, 
- високий заробіток телепрацівників зумовлений заощадженнями на найм офісу з боку 
працедавця,
 - легкий доступ до праці на територія всієї країни без необхідності переїзду,
 - гнучкість вибору місця проживання, можливість проживання на низькоурбанізованих 
територіях, де вартість життя нижча, ніж у великих містах, 
- необхідність постійного підвищення професійних компетенцій  працівника детерміно-
вана безперервним розвитком телеінформатичної технології та програмних продуктів, 
- можливість використання потрібних до роботи сучасного обладнання та апаратів.
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Переваги

Соціально-економічна 
перспектива

- обмеження бюджетних видатків на грошову допомогу для безробітних осіб і пенсій для 
неповносправних (телепраця збільшує активність неповносправних осіб),
 - редукція безробіття - створюються робочі місця в слабкоурбанізованих регіонах з висо-
ким рівнем безробіття,  
- збільшення конкурентоспроможності підприємств, працевлаштовуючих телепрацівни-
ків через економію на витратах зі створення робочих місць,
- поліпшення умов навколишнього середовища через обмеження кількості викидів тран-
спортних засобів, менше споживання паперу (електронний обіг інформації), завдяки 
чому обмежується нищення лісів тощо,
- поліпшення безпеки - менше число доїздів до роботи, менше нещасних випадків, 
- інтеграція регіонального, міжрегіонального та світового ринків праці.

Слід підкреслити, що зайнятість у формі те-
лепраці має і свої недоліки для обох сторін:

обмеження безпосереднього контролю над 
працівником і зменшення відчуття ідентифікації 
працівника з фірмою, 

побоювання про безпеку даних - конфіден-
ційна інформація може потрапити в небажані 
руки,

можливість втрати клієнтів, які надають пе-
ревагу традиційним формам контакту з працівни-
ками фірми,

можливість аварій комунікаційного та теле-
метричного обладнання.

На регіональному ринку праці однією з но-
вітніх форм працевлаштування є Job sharing або 
поділ посадових функцій, розподіл роботи між 
двома або декількома співробітниками підпри-
ємства. При цьому години роботи та функції по 
конкретній посаді поділяються між працевлашто-
ваними особами, а саме: обов’язки і час, потріб-
ний на реалізацію першочергових завдань. Поділу 
піддаються також ефекти виконаної роботи, тобто 
винагорода, премії та доплати, а також відпустки. 

Така форма враховує потреби працівників у сфері 
працевлаштування в неповній зайнятості (студен-
ти, особи, що виховують дітей, пенсіонери). Ти-
повими посадами з поділом посадових функцій 
є: обслуговування секретаріату, охорона об’єктів, 
погодинна праця, робота по змінах, обслугову-
вання клієнтів тощо. У економічній літературі за-
значаються наступні ознаки job-sharingu:

поділ повноштатного робочого місця між не 
менше як двома працівниками, їх співробітни-
цтво обмежується до створення спільного плану 
поділу робочого часу, крім того діяльність партне-
рів самостійна і є здійснювана на власну відпові-
дальність;

поділ робочого часу є результатом домовле-
ності працівників між собою, впроваджується 
угодою, складеною між роботодавцем і даними 
працівниками;

працівники, зазвичай, несуть спільну відпо-
відальність за виконання завдань, охоплених цією 
посадою [8, с. 20.]. Варто також звернути увагу на 
переваги і небезпеки, які можуть з’явитися при 
впровадженні цієї форми (табл. 4.).

Таблиця 4
Переваги і недоліки працевлаштування в системі job sharingu

Переваги

- створює можливість продовження роботи, не втрачаючи вислуги років і забезпечуючи весь час можливості під-
вищення, 
- створює шанс того, щоб взяти участь в заняттях поза роботою: волонтерство, навчання, розвиток особистості, 
- працівник може працювати до пенсійного віку, водночас передаючи знання іншим працівникам, 
- можливість навчання від старшого, більш досвідченішого партнера, 
- система дає можливість розподілу з партнером обсягів праці, уможливлюючи таким чином краще використання 
роботи в період інтенсивності, 
- полегшує розвиток колективного вміння - обмін думками і досвідом дає кожному працівникові шанс перевірки 
свого задуму, а також генерує різну перспективу, точку зору, 
- створює систему підтримки для кожного партнера і можливості коучінгу,
 - полегшує перехід до працевлаштування в повній зайнятості, 
- уможливлює більш урівноважене поєднання  професійної кар’єри та  сімейного життя;
- уможливлює зайнятість працівників із виконанням опікунських обов’язків: піклування про дітей, старших осіб, 
інвалідів;
- дозволяє зменшення рівня стресу і професійних конфліктів;
- полегшує кращу організацію часу та управління ним, 
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- сприяє  розвитку власної індивідуальності, збереження відчуття власної цінності; 
- дозволяє отриманню соціальних виплат за доглядом за дітьми, пенсіонерами або хворими, 
- формує певне забезпечення і фінансову стабілізацію.

Недоліки

- менша ідентифікація з робочим місцем і роботодавцем,
 - демотивуючі чинники - складність оцінки індивідуальних досягнень, брак визнання, 
- обмежені можливості кар’єрного зростання, менше шансів на підготовку в роботі;
- робочий час може розширюватися на вільний час, 
- можливі конфлікти між партнерами job-sharing, якщо їх стиль роботи не сумісний, 
- вплив на зменшення розміру пенсії, 
- небезпека виникнення перевантаженості роботою, якщо шефи передають завдання як для двох повно працевла-
штованих працівників, а не для двох членів тандему, 
- якщо стиль роботи партнерів не сумісний, то колектив не діє у повній мірі ефективно.

Вадою job sharingu є необхідність обслугову-
вання посади – адміністрування персоналу, коли 
один працівник завершує роботу, в деяких випад-
ках слід організувати друге робоче місце, а також 
належно його облаштувати. Поява визначених 
виробничих потреб може спричинити ситуацію, 
коли замість підготовки одного робочого місця 
необхідно облаштовувати два. З точки зору відді-
лу кадрів та посадових осіб, що визначають якість 
та відповідність роботи, може з’явитись з оцінкою 
продуктивності окремих працівників чи збільше-
ними коштами моніторингу праці.

Висновки. Встановлено, що основними вну-
трішніми факторами ринку трудових ресурсів є 
мотивація, спрямована на самореалізацію, до-
сягнення успіху в своїй професійній діяльності, 
свобода вибору роботодавця, умов роботи і форм 
зайнятості відповідно до професійних компетен-
цій, свобода пересування. До зовнішніх факто-
рів слід віднести: відкритість і доступність сфери 
освіти та самонавчання, розвиток інформаційно- 
комп’ютерних технологій, зростання рівня глоба-
лізації ринку освіти, віртуалізації ринку праці та 
вибору форм працевлаштування. 

Таким чином, в процесі дослідження вияв-
лено інноваційні форми працевлаштування, які 
властиві для економіки сучасного типу – теле-
праця та Job sharing - модель розподілу посадових 
функцій, які мають знайти законодавче забез-
печення для регулювання регіональних ринків 
трудових ресурсів. Телепраця може бути інтер-
претована як функція дистанційної зайнятості 
або роботи вдома. На регіональному ринку праці 
однією з новітніх форм працевлаштування є Job 
sharing або поділ посадових функцій, розподіл 
роботи між двома або декількома співробітника-
ми підприємства. На регіональному ринку праці 
однією з новітніх форм працевлаштування є Job 
sharing або поділ посадових функцій, розподіл ро-
боти між двома або декількома співробітниками 
підприємства. Досліджені сучасні форми працев-
лаштування у вітчизняних економічних реаліях 

можуть істотно сприяти скороченню безробіття 
та гнучкому режиму зайнятості.  

Метою подальших досліджень є аналіз струк-
тури новітніх форм зайнятості та їх оцінка на регі-
ональному ринку робочої сили.  
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УДК 332.145:37.015.6 П.В. Гудзь

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ РЕГІОНУ

Анотація. Проаналізовано та структуровано передумови формування кластеру економіки знань регіо-
ну, а саме архаїчний тип відтворення регіонального продукту. Для дослідження змісту економіки знань вико-
ристано відтворювальний підхід та розширену його форму, що дозволяє екстраполювати розвиток галузей 
та виробництв економіки знань на основі синергійного ефекту. На основі аналізу сучасних технологічних но-
вацій, які забезпечують перехід провідних економік світу на новий 4.0 технологічний уклад, актуалізується 
необхідність створення організаційно-економічних об єднань інноваційної  економіки. Виявлено якісний вплив 
економіки знань на соціально-економічний та екологічний розвиток регіонального господарства.

Ключові слова: регіон, інновації, економіка знань, освіта, наука, ефект.

Summary. Pre-conditions of forming to the cluster of economy of knowledge of region are analysed and struc-
tured, namely archaic type of recreation of regional product. For research of maintenance of economy of knowledge 
reproductive approach and extended his form are used, that allows to extrapolate development of industries and pro-
ductions of economy of knowledge on the basis of sinergistical effect. On the basis of analysis of modern technological 
innovations that provide passing of leading economies of the world to new 4.0 technological mode, the necessity of 
creation of organizationally-economic becomes actual at unities of innovative economy. Quality influence of economy 
of knowledge is educed on socio-economic and ecological development of regional economy. 

Key words: region, innovations, economy of knowledge, education, science, effect.
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Постановка проблеми. Сучасний економіч-
ний світ стає полігоном масштабних трансфор-
мацій усіх фаз розширеного відтворення валового 
продукту – від виробництва до споживання, що 
проявляється в технологічних інноваціях, засно-
ваних на знаннях. На відміну від цивілізаційних 
процесів в Україні на Запорізькій області, зокре-
ма, у структурі експорту переважають металургія 
та інші сировинні галузі; країна залишається сві-
товим лідером мартенівського виробництва сталі 
- 46% світового виробництва цим способом, ви-

найденим у позаминулому столітті, притому, що 
у світі мартенівським способом виплавляється 
лише 3,6% сталі [1]. 

Відтак, і в теоретичному, і в практичному сен-
сі постає нагальна потреба впровадження змін. 
Постає проблема обґрунтування концепції, форм, 
способів, швидкостей трансформації вітчизняної 
економіки та її регіонів до конкурентного стану, 
формування вимог до кадрів новітньої генерації 
та гнучких і продуктивних форм економічної вза-
ємодії.  
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Аналіз останніх публікацій. У літературі за-
сновником теорії «економіки знань» (в перекладі 
з англійської knowledge-based economy) вважають 
Фріца Махлупа, який у 1962 р. опублікував роботу 
«Виробництво та розповсюдження знань в США» 
[2, с.45]. Однак, інші фахівці схильні вважати, що 
родоначальником теорії «економіки знань» слід 
визнати Френсіса Бекона, котрий в XVI – XVII 
ст. обґрунтовано довів необхідність і важливість 
одержання і використання інформації, тобто 
знань, в усіх сферах суспільного життя і прогно-
зував посилення цих процесів у майбутньому, а 
також розробив вдалу класифікацію знань. 

Серед сучасних дослідників панує різнома-
нітне бачення суті та змісту економіки знань. А. 
Гапоненко: «Економіка, заснована на знаннях, 
або ж економіка знань – це економіка, яка ство-
рює, розповсюджує та використовує знання для 
забезпечення свого росту та конкурентоспромож-
ності» [3, с.55-64]. В.Геєць вважає, що в економі-
ці знань визначальним є інтелектуальний потен-
ціал суспільства, на який вона спирається і який 
становить сукупність повсякденних (буденних) 
і спеціалізованих (наукових) знань, які нагрома-
джені в свідомості людей та матеріалізовані в тех-
нологічних способах виробництва [4, с. 27-28]. 
Л.Федулова, Т. Корнєєва переконані, що еконо-
міка знань – це економіка, яка створює, розпо-
всюджує та використовує знання для забезпечен-
ня свого зростання і конкурентоспроможності [5, 
с. 73-86].

Попри певну розробленість проблеми, 
саме регіональний аспект новітніх процесів, які 
пов’язані із четвертим технологічним укладом, і 
проблемами організаційно-економічного розви-
тку економіки знань, викликає подальший науко-
вий інтерес та потребу наукового обґрунтування.

Мета статті – проаналізувати стан інно-
ваційної складової економіки знань регіону та 
окреслити шляхи її активізації.

Викладення результатів дослідження. Базо-
вим теоретичним концептом парадигми економі-
ки знань є розуміння інновації та природи іннова-
цій. Дифузія інновацій у цьому процесі виступає 
як  просторовий процес. Дифузія, тобто поши-
рення, розсіювання по території різних економіч-
них інновацій (нових видів продукції, технологій, 
організаційного досвіду і тому подібне), згідно 
Т. Хегерстранду, може бути трьох типів: дифузія 
розширення (коли інновація рівномірно поши-
рюється по усіх напрямах від точки виникнення), 
дифузія переміщення (поширення в певному на-
прямі) і змішаний тип. 

Одна генерація (покоління) інновацій має 
чотири стадії: виникнення, дифузію, накопи-
чення і насичення. Згідно теорії просторової ди-
фузії інновацій, яку розробив шведський вчений 
Торстен Хегерстранда, поширення нововведень 
здійснюється по моделі «від центру до периферії», 
тобто від центрів першого порядку до центрів дру-
гого порядку і далі [6]. У такому разі значення має 
ранг і розмір населеного пункту в загальній сис-
темі розселення – столиця, обласний центр, про-
мислові міста.

Але ті концепти, що були актуальним півсто-
ліття тому, самі потребують трансформації. Сучас-
ні дослідження, маючи на увазі моделі фундаторів 
дифузії інновацій, дозволяють модифікувати за-
кономірності теорії: набагато більшого значення 
набуває не розмір населеного пункту, а сприйнят-
ливість його населення до інновацій, яка значною 
мірою взаємозв’язана із загальним рівнем розви-
тку людського капіталу та економіки знань. Так, 
російський вчений Г.Батов, провівши кореляцій-
ний аналіз даних, показав, що взаємозв’язок між 
рівнем розвитку людського капіталу, зокрема осві-
ченості, знань і проникненням мережі Інтернет в 
два рази вищий, ніж взаємозв’язок між проник-
ненням мережі Інтернет і чисельністю населення 
міста [7, с. 219-220]. Проведені дослідження еко-
номіки знань у Запорізькій області також підтвер-
джують встановлення позитивного взаємозв’язку 
між рівнем людського капіталу і швидкістю по-
ширення інновацій [8, с. 140-142; 9, с. 189-190]. 
Економіка знань регіону – це така форма госпо-
дарської діяльності, за якої основним ресурсом 
підприємств з виробництва, розподілу, обміну й 
споживання виступає економічна інформація, 
генерація якої суб’єктом господарських відносин 
перетворюється у знаннєвий продукт у формі при-
росту та комерціалізації інформаційного продукту 
з доданою вартістю; інтелектуального продукту та 
науково-технічних і технологічних розробок та їх 
впроваджень; кваліфікаційних і компетентістних 
наукових і освітніх кадрів як суб’єктів професій-
ного спрямування;, що закладає передумови для 
формування новітньої інноваційної моделі еко-
номіки регіону (рис.1). 

Тобто дослідження змісту економіки знань 
регіону дозволяє ідентифікувати його у територі-
альному розрізі як: 1) процес створення знань на 
основі відтворювального підходу; 2) результат ви-
робництва знань: а) виробництва знаннєвоміст-
кого продукту, що має споживчу та мінову вар-
тість, і б) досвід, навики персоналу, що підвищує 
їх ринкову вартість.
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Рис. 1. Економіка знань як ядро економічного розвитку регіону

Для дослідження змісту економіки знань 
пропонується використати класичний відтворю-
вальний підхід, що дозволяє розглядати виробни-
цтво знань як: а) економічний процес нарівні із 
галузями матеріального виробництва, де присутні 

усі атрибути виробничого процесу - від ресурсів 
до готового продукту; б) процес перманентний, 
тобто безперервний у часі та просторі, оскільки 
первинна інформація є вічною, як органічна час-
тина Всесвіту (рис.2).

Рис. 2. Блок-схема розширеного відтворення знання як продукту

Саме відтворювальний підхід, як спосіб на-
укового дослідження, дозволяє визначити специ-
фіку знаннєвомісткої економіки. Виробнича лан-
ка характеризується видозміненою структурою 
виробництва у порівнянні з матеріальними галу-
зями суспільного виробництва, а саме :

а) основна питома вага ресурсного забезпе-
чення припадає на інтелектуальну силу працівни-
ка, а не матеріальні фактори – як писав ще у 80-х 
рр. Пітер Друкер, людина праці перетворюється 
із робочої сили в основний капітал для суб’єкта 
господарювання; б) провідним ресурсом є інфор-
мація, яка є основою первинного знання (азбука, 
файли, бази і банки даних тощо); в) роль інфра-
структури є незначною (як правило, при вироб-
ництві знань відсутня потреба в запасах, складах, 
транспортній логістиці тощо), що, в цілому, при 
низьких матеріальних витратах на виробництво 
забезпечує високу капіталізацію виробництва че-

рез високу вартість сучасної інформації (знання) 
[10]. 

Всесвітній банк (згідно з дослідженням, 
Україна займає 56-й рядок у списку країн з роз-
витку економіки знань) виділяє основні фунда-
ментальні блоки: економічний режим, інформа-
ційно-телекомунікаційна (ІКТ) інфраструктура, 
інноваційна екосистема, освіта [11]. Міжнародні 
фахівці та експерти Асоціації підприємств про-
мислової автоматизації України наголошують, що 
у новітній економіці знань провідними є науково-
освітньо-технологічні продукти -  IoT, Data Driven 
Decision (аналітика Big data), Connected machines, 
Artificial Intelligence. Економіка зростання їх вра-
жає. Зазначимо, що в  2016 р. ринок Інтернет ре-
чей (-  IoT) - кількість підключених пристроїв по 
всьому світу склав 22,9 млрд. дол. Статистичні 
дослідження показують, що ринок великих даних 
і бізнес-аналітики у 2015 р.  генерував по усьому 
світі доходів обсягом 130,1 млрд. дол. США. 
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Connected machines connected - це функція 
обміну інформацією з іншими пристроями (вер-
статами, автомобілями...), а не тільки підключен-
ня до інтернету, віддалений доступ для віддалено-
го управління - підключення декількох мережевих 
шлюзів. Ринок пристроїв включає в себе персо-
нальні комп’ютери, ultramobiles, мобільні телефо-
ни, планшети і принтери. У 2016 р. у всьому світі 
витрати на ІТ залишається відносно стабільними 
на рівні 3,414 млрд. дол. США [12].

На тенденцію зростання економіки знань 
вказує статистика і факти. Так, найдорожча ком-
панія світу - американська Apple, вартість якої на 
осінь 2015 року The Financial Times оцінювалоась 
в 723 млрд. дол. - це більш ніж в три рази більше, 
ніж десятка найбільших металургійних холдингів 
світу разом узятих. За показником ринкової вар-
тості у 2005 р. до лідерів входили дві сировинні 
компанії General Electric, Exxon Mobil, а також 
Microsoft, а в 2015 р. – жодної, лише компанії зі 
сфери сучасних технологій та сервісу - Apple Inc, 
Alphabet Inc, Microsoft [13]. Лідером промислових 
новацій є американський виробник автомобілів 
Tesla, керівника якого вже називають новим Генрі 
Фордом світового автопрому. Нещодавно NASA 
надрукувало з металу методом лазерного спікання 
ракетний інжектор. Причому тепер він складаєть-
ся з 2 деталей, а не з 164 (!) як раніше. Тепер вже 
друкують зброю з металу, будинки тощо [1].

Навіть приведених прикладів достатньо, аби 
впевнитись, що економіка світу переходить сво-
єрідну «точку перелому» тренду світового техно-
логічного розвитку. Асоціація Підприємств Про-
мислової Автоматизації України зазначає, що  
головний виклик полягає в тому, щоб об’єднатись 
з ІТ-сектором, іншими хай-тек спільнотами та 
спільно спрямувати загальний рух на швидшу мо-
дернізацію української промисловості, масово та 
швидко впроваджуючи нові технології 4.0 [14]. 

На наш погляд, необхідна не модернізація, а 
перехід на нові виробництва та технології, клю-
чові області революційних змін, які базуються на 
економіці знань: IoT, Data Driven Decision (ана-
літика Big data), Connected machines, Artificial 
Intelligence. Адже, модернізація, наприклад, ме-
талургійної галузі мало що додасть в конкурен-
ційності України хоча б по причині різкого ско-
рочення світового попиту на метал як внаслідок 
економічного спаду, так і переходу на нові мате-

ріали з композиційними властивостями вищими 
за метал та нові технології їх виробництва. Тобто 
інвестиційним ресурсом сучасної економіки ви-
ступає не фізичний капітал, а нематеріальний 
капітал у вигляді інтелекту, знань, інформації та 
способів їх використання.

Низка авторів стверджує, що на шляху фор-
мування економіки знань в Україні новими чин-
никами економічного зростання стають інвестиції 
в освіту, розвиток інформаційно-комп’ютерних 
технологій; розширення доступу компаній до 
венчурного капіталу; якість управління країною 
та компаніями (високі темпи зростання заоща-
джень); низька інфляція; відкритість економіки; 
ефективна політика залучення прямих іноземних 
інвестицій [15, с. 60].

На наш погляд, для переходу економіки кра-
їни та її регіонів на нову модель економіки знань, 
необхідна нова парадигма національного та ре-
гіонального розвитку, яка через скоординовану 
державну ініціативу з мобілізації усіх ресурсів до-
зволить упровадити технологічні зміни, проник-
нення цифрових технологій, автоматизації та ІТ 
на всі рівні життя та економіки. Україна має по-
тужний потенціал – талановитих розробників, 
систему освіти, наукові школи, досвідчених інте-
граторів та доступність до кращих, світових тех-
нологій.

Саме інтелектуальний потенціал виступає 
рушійною силою економіки знань. Проведений 
аналіз впливу інновацій (наукової складової) на 
соціально-економічний та екологічний розви-
ток Запорізького регіону прогноз ефективності 
діяльності кластеру дозволяє зробити висновок 
про очікуваний позитивний ефект в економіці 
регіону. Розробка стратегій та конкретних заходів 
посилює ці ефекти, робить їх синергетичними за 
своїм впливом (табл.1). 

Ефективність науково-технічної діяльності 
за 1 півріччя 2016 р. складає на одного праців-
ника наукових організацій 80,57 тис. грн. (329,6 
млн. грн. витрати на виконання наукових та на-
уково-технічних робіт до чисельності працівників 
наукових організацій у 4091 осіб). В процесі коре-
ляційного аналізу встановлено зв’язок інновацій 
(освітньої складової) та зростання соціально-еко-
номічного та екологічного розвитку Запорізького 
регіону (табл. 2).
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Таблиця 1
Вплив інновацій (науково-дослідної складової) на соціально-економічний та екологічний розвиток 

промисловості Запорізького регіону, 2015 р. 

№ 
з/п

Найменування індикатора Сучасний 
стан

збільшення 
значення,  %*

1. Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промис-
лових підприємств, % (од.)

27,6 
(116)

20

2. Основні засоби промислових підприємств, млн. грн. 102 543,7 5

3. Обсяг інвестицій в основний капітал у промисловості, млн. грн. 4 595 25

4. Індекс інвестицій в основний капітал у промисловості у % до попередньо-
го року

73,0 25

5. Індекс промислової продукції у % до попереднього року 106,3 15

6. Індекси обсягу промислового виробництва за основними видами еконо-
мічної діяльності у % до попереднього року, зокрема:
- у машинобудуванні;
- у виробництві коксу, продуктів нафто-перероблення;
- у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виро-
бів.

114,2 
98,6 

109,9

10
15
5

7. Кількість промислових підприємств, які займалися впро-вадженням про-
дуктових й промислових інновацій, од.

60 20

8. Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації, % 18,3 25

9. Кількість інновацій, які впроваджувалися на промислових підприєм-
ствах, од.

1 128 25

10. Кількість промислових підприємств, що впроваджували нові природо-
охоронні технологічні  процеси, од. (у % до загальної кількості промисло-
вих підприємств, які впроваджували інновації)

13
(21,7)

20

11. Частка промислових підприємств, що реалізовували інноваційну продук-
цію, %

15,0 15

12. Обсяг реалізації інноваційної продукції промислової продукції на вну-
трішньому ринку, млн. грн.

2 490 291,8 25

13. Обсяг реалізації інноваційної продукції промислової продукції за межі 
України, млн. грн.

1 568 666,1 15

14. Частка витрат ВРП на інноваційну діяльність, % (млн. грн.) 1,83 
(800,5)

5

15. Внутрішні витрати промислових підприємств на технологічні інновації, 
тис. грн.

648 835,4 10

16. Витрати промислових підприємств на виконання наукових та науково-
технічний робіт, тис. грн.

517 173,8 10

17 Обсяг витрат промислових підприємств за напрямами інноваційної діяль-
ності, тис. грн.:

800 427,2 10

18 - внутрішні НДР;
- придбання НДР;
- придбання машин, обладнання та ПЗ;
- придбання інших зовнішніх знань; 
- інші витрати

55 376,0
21 648,6

417 987,4
252 330,0
53 085,2

4
1
3
1
1
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№ 
з/п

Найменування індикатора Сучасний 
стан

збільшення 
значення,  %*

19 Фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами фінан-
сування, тис. грн.:
- кошти замовників;
- державний бюджет;
- позабюджетні фонди;
- власні кошти підприємств;
- інші джерела

489 346,9
432 148,8
26 316,9

120,5
29 806,4

954.3

10
1
4
1
3
1

* розраховано на основі джерел [16] та експертних опитувань

 Він вказує на постійне зростання соціаль-
но-економічного потенціалу та сталого розви-
тку економіки регіону завдяки впровадженню 

організаційно-економічних та структурних змін, 
пов’язаних із активізацією розвитку економіки 
знань.

Таблиця 2
Вплив інновацій (освітньої складової) на соціально-економічний та екологічний розвиток промисловості 

Запорізького регіону, 2015 р. 

№ з/п Найменування індикатора Сучасний стан
збільшення 

значення, %*

1 Коефіцієнт освіченості населення (охоплення вищою освітою) 0,34 30

2 Кількість організацій, які виконують наукові та науково-технічні 
роботи, од.

30 20

3 Обсяг наукових та науково-технічних робіт, млн. грн. 603,7 15

4 Чисельність фахівців вищої кваліфікації, які мають науковий 
ступінь,осіб:
- доктора наук;
- кандидата наук.

451
2 793

5
15

5 Кількість зайнятих дослідно-конструкторськими розробками, осіб 1 437 10

6 Питома вага винахідників, авторів промислових зразків, компону-
вань ІМС і раціоналізаторських рішень,% 

4,68 15

7 Чисельність дослідників та техніків у наукових організаціях, осіб (у 
% до загальної чисельності працівників основної діяльності)

1 979 
(2,3%)

25

8 Частка дослідників у наукових та науково-дослідних установах у віці 
до 30-49 років у загальній чисельності дослідників, %

12,8 10

9 Кількість аспірантів на кінець року:
- у ВНЗ;
- у науково-дослідних інститутах

936
14

10
15

10 Кількість докторантів на кінець року:
- у ВНЗ;
- у науково-дослідних інститутах

41
-

15

11 Кількість виконаних наукових та науково-технічних робіт у науко-
вих установах та ВНЗ, од.      
у т.ч. що мають інноваційну спрямованість, од.

1 089
19

20
25

12 Кількість грантів, отриманих на наукову роботу від міжнародних 
фондів, од.

26 20

13 Кількість отриманих охоронних документів, од.      
у т.ч. на винаходи, од.

192
34

10
15
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№ з/п Найменування індикатора Сучасний стан
збільшення 

значення, %*

14 Фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами 
фінансування, тис. грн.:
- іноземні замовники;
- ПОУ України;
- державний бюджет;
- позабюджетні фонди;
- власні кошти підприємств;
- інші джерела.

489 346,9
232 635,4
199 513,4
26 316,4

120,5
29 806,4

954,3

15
5
5
1
1
2
1

* розраховано на основі джерел [17] та експертних опитувань

Освітній комплекс повинен сприяти форму-
ванню балансу пропозиції трудових ресурсів і по-
питу на ринку праці, що обумовлено тенденцією 
економічного розвитку економіки країни і окре-
мих її регіонів. Зараз розвиток більшості регіонів 
відмічений проблемами взаємодії ринку праці та 
ринку освітніх послуг. Регіональний ринок праці 
характеризуються дисбалансом попиту і пропо-
зиції трудових ресурсів, що посилюється у зв’язку 
з негативними наслідками економічної кризи. 
Ці проблеми на регіональному ринку носять 
об’єктивний характер і не можуть бути вирішені 
без його взаємодії з професійною освітою в пи-
таннях відтворення і раціонального використан-
ня трудових ресурсів. 

Оскільки фінансові можливості регіону до-
статньо обмежені, інтенсифікація інноваційних 
процесів у системі економіки знань могла б ре-
алізовуватися в таких організаційно-правових 
формах як регіональні кластери, мережеві форми 
організації бізнесу, державно-приватне партнер-
ство тощо. Необхідне об’єднання вже існуючих 
спеціалізованих підрозділів освітніх закладів, на-
уково-дослідних установ, науково-виробничих 
об’єднань фірм, стратегічних альянсів, тимча-
сових науково-технічних колективів кластеру та 
узгодження кола інтересів, засад функціонування 
та пріоритетних напрямів діяльності. На цьому 
етапі здійснюється: збір відповідної технологіч-
ної та маркетингової інформації; розробляєть-
ся проект з урахуванням потреб та можливостей 
кожного учасника кластеру; розробляється ста-
тут, правила внутрішньої діяльності, бізнес-план 
кластеру.

Бракує регіональних міжгалузевих програм 
і проектів партнерської дії, доручення до інно-
ваційних проектів більшої кількості учасників, у 
тому числі серед професійної освіти, закладів се-
редньої освіти з метою всебічного розвитку певної 
сфери та для отримання кожним з його учасників 
відповідних ефектів.

Висновки. За результатами  побудованого 
на використанні методології теорії відтворення і 
системному підході дослідження можна сформу-
вати основний висновок, що вирішення багатьох 
проблем регіонів можливе на основі розвитку га-

лузей, що виробляють знання, та інститутів, що 
забезпечують їх використання. Знаннєвомістка 
економіка є базою економіки інноваційного типу.  
Інструментом модернізації економіки регіону на 
основі економіки знань може виступати систем-
на регіональна політика та гнучкі інструменти її 
реалізації, зокрема через кластерний підхід, ор-
ганізаційно-економічні форми державно-при-
ватного партнерства, мережеві форми організації 
виробництв та установ. Концептуальна модель 
орієнтованого на економіку знань регіонального 
господарства має включати освітньо-науково-ви-
робничих акторів ринку та механізми їх горизон-
тальної взаємодії.

Напрямом подальших досліджень є органі-
заційно-правове та фінансово-економічне об-
ґрунтування інтеграції інноваційних підпри-
ємств, виявлення тенденцій і проблем взаємодії 
та збалансованого розвитку ринку праці і системи 
вищої та професійної освіти, а також алгоритми 
впровадження інновацій в умовах економіки ре-
гіону. 
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УДК 336.051 О.В. Шинкарюк

А.О. Сігайов

ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ПРОВІДНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ             

(ІІ ЧАСТИНА: ФІНАНСУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ)

Анотація. В статті розкрито стан діючого нормативно-правового та пошукового науково-мето-
дичного забезпечення провідних елементів механізму державного регулювання регіонального людського роз-
витку. Наведений алгоритм функціонування механізму державного регулювання регіонального людського 
розвитку. Викладені пропозиції щодо вдосконалення та подальшого розвитку організаційно-економічного 
механізму державного управління соціально-економічним розвитком в Україні, які покликані забезпечити 
розробку та реалізацію Національної та Регіональних програм людського розвитку.

Ключові слова: регіон, механізм, людський розвиток, програмування, планування, фінансування, ана-
ліз, регулювання, моніторинг.

Summary. The author revealed the current state of normative, legal, search, normative and methodical pro-
viding of leading elements of the state regulation of the regional human development in the article. The algorithm of 
functioning of state regulation of the regional human development was presented by its author. The author presented 
proposals for the improvement and further development of organizational and economic mechanism of Public Admin-
istration of social and economic development in Ukraine. These proposals are designed to provide the development 
and implementation of National and Regional human development programs.

Key words: region, mechanism, human development, programming, planning, financing, analysis, regulation 
and monitoring.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 
2006-2008 роках колектив науковців Інституту де-
мографії та соціальних досліджень НАН України 
в рамках Програми розвитку ООН в Україні до-
слідив складові людського розвитку та визначив 
чинники, що зумовлюють його територіальну ди-
ференціацію з одночасним виявленням динаміки 
і сучасного рівня людського розвитку в Україні. 
В результаті були обґрунтовані основні напрям-
ки удосконалення організаційного і фінансового 
забезпечення механізму реалізації соціальних ін-
вестицій та інноваційних важелів людського роз-
витку [1, 2, 3].

У 2006 році Столяров В.Ф. та Кукарцева С.В. 
обґрунтували необхідність визначення структури 
місцевих бюджетів на регіональному рівні адек-
ватною структурі територіальних відтворюваль-
них процесів та системі соціальних показників 
регіонального розвитку, які включали такі скла-
дові [4, с. 18]:

 —  відтворення матеріальної бази соціаль-
ної сфери (освіта, охорона здоров’я, соціальний 
захист і соціальне забезпечення, житлово-кому-

нальне господарство, культура, мистецтво, засоби 
масової інформації, фізична культура і спорт); 

 —  відтворення об’єктів зв’язку, телекомуні-
кації та інформації; 

 —  відтворення виробничої та дорожньо-
транспортної інфраструктури;

 —  забезпечення повної зайнятості  та добро-
буту населення регіону;

 —  охорону навколишнього середовища та 
забезпечення комплексного природокористуван-
ня.

В 2012 році один із авторів цієї статті запро-
понував у межах оновленого Бюджетного кодексу 
України результати рейтингових оцінок Індексу 
регіонального людського розвитку (ІРЛР) вико-
ристовувати при визначенні пріоритетів, обсягів 
та структури місцевих фінансів та міжбюджетних 
трансфертів для фінансування складових люд-
ського розвитку в процесі розробки середньо- та 
довгострокових планів та програм соціально-еко-
номічного розвитку регіонів [5].

Тобто організаційно-економічні проблеми 
впровадження фінансування людського розви-
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тку в регіонах набули своєї актуалізації та сфор-
мували нові напрями наукових досліджень, які 
об’єктивно вимагають своїх інформаційно-мето-
дичних рішень.

Мета дослідження. Метою статті є інституа-
лізація другого провідного елементу (фінансуван-
ня заходів і завдань людського розвитку) обґрун-
тованої структури та алгоритму функціонування 
механізму державного регулювання регіональ-
ного людського розвитку з оцінкою його резуль-
тативності та ефективності в контексті аналізу 
діючого нормативно-правового та розгляду по-
шукового науково-методичного забезпечення.

Виклад основного матеріалу. Комплекс 
функцій за таким провідним елементом механіз-

му державного регулювання регіонального люд-
ського розвитку як фінансування його заходів і 
завдань включає (див. продовження табл. 1):

1. Фінансування та співфінансування захо-
дів регіонального людського розвитку з держав-
ного та місцевих бюджетів і завдяки публічно-
приватному партнерству.

2. Бюджетування завдань Національної та 
Регіональних програм людського розвитку, сек-
торальна бюджетна підтримка ЄС і міжнародна 
технічна та донорська допомога.

3. Фінансування Програм регіонального 
розвитку з Державного бюджету України та інф-
раструктурних проектів Об’єднаних територіаль-
них громад з Державного фонду регіонального 
розвитку.

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

державного регулювання регіонального людського розвитку

№ 
п/п

Складові механізму 
держрегулювання

Нормативно-правові акти та наукові доробки

ІІ. Фінансування заходів і завдань регіонального людського розвитку

4.

Фінансування та 
співфінансування 

заходів регіонального 
людського розви-

тку з державного та 
місцевих бюджетів 
і завдяки публічно-

приватному партнер-
ству

4.2.1. Бюджетний Кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
4.2.2. Наукові основи подальшого розвитку та вдосконалення концептуальних по-
ложень оновленого Бюджетного кодексу України // Науково-практичний комен-
тар до Бюджетного кодексу України /кол. авторів - 2-вид., доп. та перероб. – К.: 
ДННУ АФУ; УДУФМТ, 2011. – С.12-33.
4.2.3. Закон України від 01 липня  2010 року № 2404-VI «Про державно-приватне 
партнерство» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/2404-17
4.2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 Деякі 
питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на форму-
вання інфраструктури об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-п
4.2.5. Столяров В.Ф., Шинкарюк О.В. Основи фінансового механізму управління 
регіональним людським розвитком // Інформаційні технології, економіка та пра-
во: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2015): Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції (Чернівці, 24-25 вересня 2015 року). – Чернівці: Буковин-
ський університет, 2015 р. — С. 240-241.

5.

Бюджетування за-
вдань Національної 

та Регіональних 
програм людського 

розвитку, сектораль-
на бюджетна 

підтримка ЄС та між-
народна технічна та 
донорська допомога

5.2.1. Столяров В.Ф., Шинкарюк О.В. Методологія розробки програм та бюджету 
регіону в контексті людського розвитку // Збірник наукових праць. Вип. 6. Еконо-
мічні науки. – Чернівці: Книги–ХХІ, 2010. – с. 55-65.
5.2.2. Столяров В.Ф., Шинкарюк О.В. Методологія бюджетування людського роз-
витку в Україні // Збірник наукових праць. Вип. 8. Економічні науки. – Чернівці: 
Книги–ХХІ, 2012. – С. 17-35.
5.2.3. Шинкарюк О.В., Столяров В.Ф. Сутність та складові фінансової безпеки 
людського розвитку в Україні: відтворювальний підхід // Всеукраїнський науково-
виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – Хмельницький, 2013. – №1 
(18). – С. 27-33.

1 Дивись Шинкарюк О.В., Сігайов А.О. Інституалізація провідних елементів механізму державного регулювання 
регіонального людського розвитку (І частина: визначення цілей, прогнозування і планування розвитку) // Вісник 
Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. - № 3 (35).
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№ 
п/п

Складові механізму 
держрегулювання

Нормативно-правові акти та наукові доробки

6.

Фінансування Про-
грам регіонального 

розвитку з Державно-
го бюджету України 
та інфраструктурних 
проектів Об’єднаних 

територіальних 
громад з Державного 
фонду регіонального 

розвитку

6.2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 «Деякі 
питання державного фонду регіонального розвитку» [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://dfrr.minregion.gov.ua/Legal-base
6.2.2. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства від 24 квітня 2015 року; зі змінами від 01.04.2016 № 80 
«Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіо-
нального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фон-
ду регіонального розвитку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dfrr.
minregion.gov.ua/Legal-base
6.2.3. Постанова КМУ від 11 листопада 2015 р. № 932 «Про затвердження Поряд-
ку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а 
також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених 
регіональних стратегій і планів заходів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dfrr.minregion.gov.ua/Legal-base
6.2.4. Методичні рекомендації щодо заповнення Форми інвестиційної програми, 
проекту регіонального розвитку, що претендує на отримання фінансування за ра-
хунок коштів Державного фонду регіонального розвитку [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://dfrr.minregion.gov.ua/Legal-base
6.2.5. Методичний посібник для розробників проектів інфраструктурного роз-
витку об’єднаних територіальних громад [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://
decentralization.gov.ua/pics/attachments/MethodicalHandbook_2016_web.pdf

Розглянемо більш детальніше ці функції дер-
жавного регулювання людського розвитку на ре-
гіональному рівні.

Фінансова складова людського розвитку 
більше, ніж інші, характеризує цільову спрямова-
ність державної регіональної політики.

Для характеристики цього аспекту при під-
готовці Національного звіту про людський роз-
виток та аналітичних матеріалів «Регіональний 
людський розвиток» було сформовано перелік 
показників, що характеризують обсяг соціальних 
витрат місцевих бюджетів, структуру місцевих 
бюджетів та трансферти Державного бюджету [6, 
с. 17]:

 —  видатки місцевих бюджетів на освіту, грн. 
на одну особу;

 —  видатки місцевих бюджетів на охорону 
здоров’я, грн. на одну особу;

 —  видатки місцевих бюджетів на соціальний 
захист, грн. на одну особу;

 —  трансферти Державного бюджету, грн. на 
одну особу;

 —  питома вага видатків на освіту в сукупних 
соціальних видатках місцевого бюджету, %;

 —  питома вага видатків на охорону здоров’я 
в сукупних соціальних видатках місцевого бю-
джету, %;

 —  питома вага видатків на соціальний за-
хист в сукупних соціальних видатках місцевого 
бюджету, %;

 —  співвідношення трансфертів Державного 
бюджету з соціальними витратами місцевих бю-
джетів.

В 2005-2006 роках для Луганської та Доне-
цької областей були підготовлені Аналітичні 
доповіді щодо локалізації Цілей Розвитку Ти-
сячоліття на період до 2015 року. Як провідний 
елемент організаційно-економічного механізму їх 
практичної реалізації було запропоновано розро-
бляти та реалізовувати Національну та Регіональ-
ні програми людського розвитку.

Ознаками визначення підпрограм цих Про-
грам пропонувалось використовувати відповідні 
аспекти людського розвитку, в першу чергу, тако-
го аспекту як «фінансування людського розвитку» 
[6, с. 16].

Але одночасно слід наголосити на явну від-
сутність прямої залежності рейтингу регіону за 
ІРЛР від його місця за аспектом «Фінансування 
людського розвитку». Так, Донецька область за 
аспектом «Фінансування людського розвитку» 
протягом1999-2010 рр. з 27 місць п’яте місце за-
ймала 3 рази, шосте місце – 2 рази, сьоме місце – 
3 рази, а рейтинг області за ІРЛР залишався прак-
тично незмінним (26-27 місце) (табл. 2).

Львівська область навпаки, займаючи за ас-
пектом «Фінансування людського розвитку» 
практично останні місця у другій десятці регіонів, 
за ІРЛР в 1999-2010 рр. займала п’яте місце 2 рази, 
шосте місце – 2 рази, сьоме, восьме і дев’яте міс-
це – по 1 разу, десяте місце – 3 рази (див. табл. 2).

Аналогічно Львівській області така ситуація 
склалася і в Хмельницькій області.

Рейтинг Луганської області за аспектом «Фі-
нансування людського розвитку» не впливав на 
місце області за ІРЛР. Натомість Чернівецька об-
ласті, займаючи останні місця за аспектом «Фі-
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нансування людського розвитку», посідала перші 
місця у другій десятці областей за ІРЛР.

Крім того, як було зазначено у 2010 році в 
статистичному бюлетені «Регіональний людський 
розвиток», що в Донецькій області досить висо-
кий рівень матеріального добробуту (2 місце серед 
усіх регіонів) та високі показники на ринку праці 
(5 місце) не дозволили області залишити останнє 
місце у рейтингу за ІРЛР. Найбільш проблемни-
ми для даного регіону залишаються демографічна 
ситуація, умови проживання населення та стан 
навколишнього середовища. За цими складовими 
ІРЛР Донецька область протягом останнього де-
сятиріччя входить до трійки регіонів-аутсайдерів.

За висновками Державної служби статисти-
ки України у 2010-2012 рр. Хмельницька область 
була віднесена до регіонів, що тяжіють до ста-
більності. Маючи достатньо високі рейтинги за 
соціальним середовищем та демографічним роз-
витком, Хмельниччина спроможна була шляхом 
перегляду порядку та джерел фінансування скла-
дових людського розвитку забезпечити вагомі ре-
зультати щодо підвищення загального рівня люд-
ського розвитку [7-9].

Підкреслюючи особливе значення цього ас-
пекту людського розвитку в регіонах у Науково-
практичному коментарі до оновленого Бюджет-
ного Кодексу України, в заключному розділі V 
«Контроль за дотриманням бюджетного законо-
давства та відповідальність за порушення бюджет-
ного законодавства» рекомендувалось розробити 
Основні положення щодо впровадження відпо-
відальності вищих органів державної та місцевої 
влади та органів місцевого самоврядування щодо 
недофінансування за нормативами бюджетної за-
безпеченості Національної програми людського 
розвитку та Регіональних програм людського роз-
витку [6, с. 27, 20, 21]..

Організація бюджетування кожного з аспек-
тів людського розвитку стає базою більш повно-
го міжгалузевого та міжрівневого фінансування 
людського розвитку в широкому розумінні.

Це початок нового етапу вдосконалення фі-
нансування людського розвитку тому, що при 
розрахунках ІРЛР розглядаються тільки обсяги 
видатків державного і місцевих бюджетів лише на 
освіту, охорону здоров’я та соціальний захист і со-
ціальне забезпечення населення.

Визначення тих ланок бюджетної системи 
України, які найбільше впливають на ту чи іншу 
складову людського розвитку, доцільно здійсню-
вати на основі використання так званого струк-
турно-відтворювального підходу до розмеж-
ування видаткових повноважень центральних та 
місцевих органів влади в соціально-економічних 
процесах адміністративно-територіальних утво-
рень держави [6, с. 17-19].

В Передмові до Науково-практичного ко-
ментаря до Бюджетного кодексу України були об-
ґрунтовані пропозиції щодо змін до Бюджетного 
кодексу України, які необхідно було внести Вер-
ховною Радою України при визначені Національ-
ної та Регіональних програм людського розвитку в 
якості центральних у структурі Програм соціаль-
но-економічного розвитку держави та регіонів, 
Державного та місцевих бюджетів [6, с. 23-27].

У 2012 році обґрунтовані у 2011 році зміни до 
Бюджетного кодексу України в зв’язку з можли-
вим впровадженням розробки Національної та 
Регіональних програм людського розвитку перед-
бачалось внести до наступних розділів та глав:

А. В розділі І «Бюджетна система України та 
основи бюджетного процесу», в главі 1 «Загальні 
положення» у статті 2 «Визначення основних тер-
мінів» було запропоновано визначення додатко-
вих термінів:

1) бюджетування людського розвитку – це 
організація планування, аналізу та контролю фі-
нансування складових соціального розвитку на-
селення в регіонах за кошти державного та місце-
вих бюджетів;

2) соціальні інвестиції – це інвестиції в усі 
складові людського розвитку: освіту, охорону 
здоров’я, соціальний захист і соціальне забезпе-
чення, культуру і мистецтво, засоби масової ін-
формації, фізичну культуру і спорт, житлово-ко-
мунальне господарство;

3) соціальні трансферти – це дотації та суб-
сидії, які призначаються для забезпечення досяг-
нення єдиних стандартів якості життя населення 
держави в її різних регіонах; 

4) регіональні фінанси — це та частина за-
гальнодержавних фінансів, економічний круго-
обіг яких забезпечує органічну єдність вартісної 
та натуральної форми регіонального валового ви-
пуску кінцевої продукції та послуг при створенні 
валової доданої вартості регіону.
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—Крім того, в главі 2 «Бюджетна система 
України та її принципи» у статті 7 «Принципи бю-
джетної системи України» також було запропоно-
вано визначення додаткових принципів:

1) принцип відповідності – видаткові по-
вноваження центральних та місцевих органів вла-
ди в соціально-економічних процесах адекватні 
структурі та результатам взаємодії загальнодер-
жавних, галузевих, територіальних та індивіду-
альних відтворювальних процесів;

2) принцип розвитку – бюджетна система 
України орієнтована на створення соціальної дер-
жави та її ефективне функціонування і розвиток;

3) принцип відтворення – просте регіональ-
не відтворення здійснюється в межах власних 
фінансових ресурсів регіону, а розширене – за 
рахунок міжбюджетних трансфертів, покликаних 
забезпечити досягнення єдиних стандартів якості 
життя населення держави на даній території.

В главі 4 «Бюджетний процес та його учасни-
ки» пропонувалось додаткове визначення наступ-
них положень:

1) у статті 19 «Стадії та учасники бюджетного 
процесу» – на стадії складання проектів бюджетів 
обов’язковим є визначення обсягів видатків бю-
джетної системи на забезпечення людського роз-
витку;

2) у статті 20 «Застосування програмно-ці-
льового методу в бюджетному процесі»:

 —  пункт 4.1. Організатором розробки, ко-
ординатором та відповідальним виконавцем На-
ціональної та Регіональних програм людського 
розвитку є Кабінет Міністрів України, а головним 
розпорядником бюджетних коштів цих програм є 
Міністерство фінансів України;

 —  пункт 4.2. Ознаками визначення підпро-
грам Національної та Регіональних програм люд-
ського розвитку є аспекти людського розвитку на 
загальнодержавному та регіональних рівнях;

 —  пункт 4.3. Кожному з аспектів людського 
розвитку відповідає окремий блок показників, що 
формують систему індикаторів людського розви-
тку регіонів у конкретних підпрограмах Націо-
нальної та Регіональних програм людського роз-
витку;

 —  пункт 4.4. Оцінка потреби в регіональних 
фінансах здійснюється відповідно до структури 
територіальних відтворювальних процесів; 

 —  пункт 4.5. Фінансування Національної 
програми людського розвитку здійснюється з 
Державного бюджету України, а регіональних 
програм – з Державного та місцевих бюджетів 
України;

3) у статті 21 «Складання прогнозу бюджету 
на наступні за плановим два бюджетні періоди»:

 —  пункт 6. Національна та Регіональні про-
грами людського розвитку на наступні за плано-

вим два періоди узгоджуються зі стратегічними 
цілями соціально-економічного розвитку держа-
ви та регіонів.

Б. У розділі ІІ «Державний бюджет України» 
оновленого Бюджетного Кодексу України, вихо-
дячи з орієнтації учасників бюджетного процесу 
на фінансове забезпечення людського розвитку, в 
главі 6 «Складання проекту Державного бюджету 
України» рекомендувалось:

1) у статті 33 «Визначення бюджетної полі-
тики на наступний бюджетний період» пропону-
валось визначення додаткового положення:

Проект основних напрямів бюджетної полі-
тики на наступний бюджетний період ґрунтується 
на прогнозних і програмних документах еконо-
мічного та соціального розвитку і повинен місти-
ти основні завдання Національної та Регіональних 
програм людського розвитку, які обґрунтовуються 
в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України;

2) у статті 35 «Складання бюджетного за-
питу» додаткове визначення наступного поло-
ження: Головні розпорядники бюджетних коштів 
уточнюють основну мету діяльності і формують 
бюджетні запити, виходячи з потреби виконання 
завдань Національної та Регіональних програм 
людського розвитку та їх підпрограм згідно своєї 
місії;

3) у статті 36 «Аналіз бюджетних запитів і 
розробка проектів Державного бюджету України» 
додаткове визначення наступного положення: 
Міністерство фінансів України здійснює аналіз 
бюджетних запитів головних розпорядників бю-
джетних коштів у частині відповідності завдань 
підпрограм завданням Національної та Регіо-
нальних програм людського розвитку;

4) у статті 38 «Матеріали, що додаються до 
проекту закону «Про державний бюджет Украї-
ни»» додаткове визначення наступного положен-
ня: 

 —  До проекту бюджету додаються аналітичні 
матеріали про Національний звіт «Про людський 
розвиток в Україні» та аналітичні матеріали «Ре-
гіональний людський розвиток» за попередні пе-
ріоди у порівнянні з іншими країнами та проекти 
Національної та Регіональних програм людського 
розвитку, які готують і розробляють Міністерство 
економічного розвитку та торгівлі України, Мі-
ністерство фінансів України і Державна служба 
статистики України разом із Національною Ака-
демією Наук України;

 —  Проекти Національної та Регіональних 
програм людського розвитку базуються на переліку 
ключових проблем та пріоритетів соціально-еко-
номічного розвитку регіонів на плановий період та 
середньострокову перспективу, які ініційовані та 
обґрунтовані центральними і місцевими органами 



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 4 (36) 2016

128

державної виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування;

 —  Результати розрахунків складових ІРЛР 
певною мірою відображають ефективність діяль-
ності органів державної та місцевої виконавчої вла-
ди і органів місцевого самоврядування щодо відтво-
рення людського потенціалу регіону;

 —  Аналіз співвідношення соціальних транс-
фертів державного бюджету з соціальними витра-
тами місцевих бюджетів дозволяє оцінити рівень 
фінансового самозабезпечення органів державної  
місцевої тавиконавчої влади і органів місцевого са-
моврядування в людському розвитку.

В. У розділі ІІІ «Місцеві бюджети» оновле-
ного Бюджетного Кодексу України, виходячи з 
орієнтації учасників бюджетного процесу на фі-
нансове забезпечення людського розвитку, реко-
мендувалось:

В главі 11 «Надходження та витрати місцевих 
бюджетів», у статті 63 «Структура та обсяги місце-
вих бюджетів» пропонувалось визначення додат-
кового положення:

 —  Обсяги місцевого бюджету визначаються 
обсягами фінансових ресурсів, які забезпечують еко-
номічний кругообіг територіальних відтворюваль-
них процесів у соціально-економічному розвитку ре-
гіонів;

 —  У Регіональних програмах людського розви-
тку просте відтворення людського потенціалу даної 
території здійснюється в межах власних фінансо-
вих ресурсів місцевих органів влади, а розширене 
відтворення – в межах Національної програми люд-
ського розвитку на основі трансфертів з державно-
го до місцевих бюджетів;

 —  Результати розрахунків Індексів регіональ-
ного людського розвитку (ІРЛР)  є основою для ви-
значення ключових проблем та пріоритетних на-
прямів соціально-економічного розвитку кожного 
регіону;

 —  Формування ефективної стратегії розви-
тку регіону передбачає включення в регіональні про-
грами людського розвитку показників:

а) охоплення всіма рівнями освіти населення 
території, які характеризують рівність здобуття 
освіти кожної з вікових груп; 

б) розвиток умов проживання населення;
в) підвищення матеріального добробуту.
Г. В розділі IV «Міжбюджетні відносини» 

оновленого Бюджетного Кодексу України, вихо-
дячи з орієнтації учасників бюджетного процесу 
на фінансове забезпечення людського розвитку, 
було рекомендовано:

В главі 13 «Загальні положення», у статті 81 
«Поняття та мета регулювання міжбюджетних 
відносин» пропонувалось визначення додаткових 
положень:

 —  Соціальні трансферти в системі відносин 
державного та місцевих бюджетів призначаються 
для забезпечення єдиних стандартів якості життя 
населення держави в різних регіонах;

 —  Обсяги та структура трансфертів з Дер-
жавного до місцевих бюджетів базуються на ре-
зультатах порівняльної оцінки соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів України: демографічного 
розвитку; розвитку ринку праці; матеріального 
добробуту населення; умов проживання населення; 
рівня освіти населення; стану та охорони здоров’я; 
соціального середовища; екологічної ситуації;

Крім того, в главі 13 «Загальні положення», у 
статті 94 «Фінансові нормативи бюджетної забез-
печеності» також було запропоновано:

 —  До складу фінансових нормативів бю-
джетної забезпеченості при плануванні видатків 
місцевих бюджетів (державне управління; освіта; 
охорона здоров’я; соціальний захист і соціальне за-
безпечення; культура і мистецтво; фізична куль-
тура і спорт) додатково включити фінансові нор-
мативи бюджетного забезпечення гарантованих 
послуг житлово-комунального господарства та за-
собів масової інформації;

 —  Проекти Національної та Регіональних 
програм людського розвитку повинні включати 
комплексну систему соціальних заходів, спрямова-
них на:

а) підвищення вартості кваліфікованої праці;
б) забезпечення права громадян на працю, со-

ціальний захист, освіту, охорону здоров’я, житло;
в) розвиток соціальної інфраструктури та за-

безпечення доступності до базових соціальних по-
слуг;

г) проведення політики підтримки сімей, мате-
ринства та дитинства;

Дієвість бюджетного механізму фінансування 
людського розвитку оцінюється потенційним рів-
нем економічного зростання регіонів та змін якості 
життя в них.

Представлені зміни до Бюджетного кодексу 
України доцільно розглядати як пошукове на-
уково-методичне забезпечення механізму дер-
жавного регулювання людського розвитку на суб-
національному (регіональному) рівні в сучасних 
умовах реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади. Створення 
Об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в якос-
ті органів місцевого самоврядування з правами 
міст обласного значення стало поштовхом впро-
вадження нової моделі формування місцевих бю-
джетів та визначення цільових субвенцій з Дер-
жавного бюджету України безпосередньо ОТГ.

В процесі реформування місцевого само-
врядування та територіальної організації влади в 
Хмельницькій області у 2015 році було створено 
22 Об’єднані територіальні громади (з 159 ОТГ в 
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цілому по Україні – 13,8%) внаслідок добровіль-
ного об’єднання 213 місцевих рад (490 населених 
пунктів), що склало 36% від загальної площі об-
ласті та 23% — від загальної чисельності населен-
ня області. Місцевим бюджетам ОТГ Хмельнич-
чини на 2016 рік було передбачено з Державного 
бюджету України освітньої субвенції в обсязі 347,0 
млн. грн. та медичної субвенції – 184,0 млн. грн.

Нова модель формування місцевих бюджетів 
в 2015-2016 рр. передбачає визначення базової 
(трансферт, що надається з державного бюджету 
місцевим бюджетам для горизонтального вирів-
нювання податкоспроможності територій), ре-
версної (кошти, що передаються до державного 
бюджету з місцевих бюджетів для горизонтально-
го вирівнювання податкоспроможності терито-
рій) та стабілізаційної дотації (додаткової дотації 
з державного бюджету для покриття можливих 
фактичних диспропорцій при запровадженні но-
вої моделі взаємовідносин державного бюджету з 
місцевими бюджетами), а також додаткової дота-
ції на компенсацію втрат доходів місцевих бюдже-
тів внаслідок надання пільг, встановлених держа-
вою та субвенцій (освіта, охорона здоров’я тощо).

В 2016 році 19 об’єднаних територіальних 
громад Хмельницької області отримали з Дер-
жавного бюджету України базову дотацію, місцеві 
бюджети Гуменецької та Розсошанської громад 
затверджені з реверсною дотацією, а бюджет Во-
лочинської громади затверджений без дотацій. 
Всього ОТГ області отримують 64 млн. грн. базо-
вої дотації.

У результаті утворення ОТГ обсяг власних 
ресурсів місцевих бюджетів порівняно із 2015 
роком зріс на 175 млн. грн., в тому числі завдяки 
введенню нового джерела їх формування (податок 
на доходи фізичних осіб) — на 164 млн. грн. При 
збереженні методології розрахунків власних ре-
сурсів місцевих бюджетів ОТГ 2015 року їх обсяг 
у 2016 році збільшився всього на 8 відсотків (без 
врахування темпів інфляції – 48%). А обсяги ме-
дичної та освітньої субвенцій для бюджетів ОТГ 
були визначені виходячи з реально можливих об-
сягів трансфертів з Державного бюджету України, 
а не виходячи з соціальних стандартів і фінансо-
вих норм їх бюджетного забезпечення.

Тобто подальшого методичного вирішення 
потребують питання як розробки відповідних со-
ціальних стандартів, так і їх фінансового забезпе-
чення при формуванні наступних ОТГ. Ці соці-
альні стандарти повинні були розробити Головні 
розпорядники бюджетних коштів при обґрунту-
ванні обсягів медичної та освітянської субвенції.

Державним бюджетом України на 2016 рік 
були передбачені субвенції місцевим бюджетам 
на формування інфраструктури Об’єднаних те-
риторіальних громад, які утворились відповідно 

до Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад».

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 16 березня            2016 року № 200 
«Деякі питання надання субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інф-
раструктури об’єднаних територіальних громад» 
головним розпорядником субвенції є Мінрегі-
онбуд України, а субвенція надається для ство-
рення, модернізації інфраструктури об’єднаної 
територіальної громади та може спрямовуватись 
на нове будівництво, реконструкцію, капітальний 
ремонт об’єктів інфраструктури, що належать до 
комунальної форми власності (у тому числі на ви-
готовлення проектної та містобудівної докумен-
тації) [10, с. 2].

Вказаною Постановою Уряду визначені умо-
ви надання такої субвенції, по-перше, їх спряму-
вання на фінансування проектів згідно з планом 
соціально-економічного розвитку ОТГ і кален-
дарним планом їх реалізації не більш як три роки; 
по-друге, погодження поданих проектних заявок 
спеціальною Комісією Мінрегіонбуду України; 
і, по-третє, наявність рішення відповідної сіль-
ської, селищної, міської ради ОТГ про затвер-
дження проектів та їх оприлюднення в місцевих 
засобах масової інформаціях або на офіційних 
веб-сайтах [10, с. 3].

Порядком надання субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інф-
раструктури ОТГ передбачено місцевим держад-
міністраціям сприяти міським, селищним та сіль-
ським радам об’єднаних територіальних громад в 
їх ефективному використані (п.10 Постанови) [10, 
с. 3].

У 2016 році розподіл субвенції між місцеви-
ми бюджетами здійснено згідно з переліком, ви-
значеним у додатку №10 до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2016 рік» та відпо-
відно до частини третьої статті 10 Закону Украї-
ни «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» за наступною формулою:

V
i
 = V

0
 x (X

i
/X + Y

i
/Y) / 2,

де V
i
 – обсяг субвенції об’єднаної територі-

альної громади;
V

0
 – загальний обсяг субвенції;

X
i
 – кількість сільського населення об’єднаної 

територіальної громади;
X — кількість сільського населення всіх 

об’єднаних територіальних громад;
Y

i
 – площа території об’єднаної територіаль-

ної громади;
Y — площа території всіх об’єднаних терито-

ріальних громад.
В комплексі функцій механізму державно-

го регулювання регіонального людського розви-
тку субвенції місцевим бюджетам на формуван-
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ня інфраструктури ОТГ віднесено до четвертої з 
основних складових цього механізму – «Фінансу-
вання та співфінансування заходів регіонального 
людського розвитку з державного та місцевих бю-
джетів і завдяки публічно-приватному партнер-
ству» (див. продовження табл. 1).

Розподіл у 2016 році субвенцій з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на формування 
структури ОТГ Хмельницької області наведений 
у таблиці 3.

Таблиця 3
Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад Хмельницької області у 2016 році1

№ 
п/п

Назва об’єднаної громади та її 
бюджету

Площа 
території 
громади, 

км2

Чисельність 
населення 

станом
 на 1 січня 
2015 року

Міське 
населення, 

осіб

Сільське 
населення, 

осіб

Обсяг суб-
венції, тис. 

грн.

1. Волочиська , м. Волочиськ 490 33115 19516 13599 14367,3

2. Наркевицька, смт. Наркевичі 215 6465 1555 4910 5719,2

3. Війтовецька, смт. Війтівці 238,2 7821 865 6956 7175,3

4. Сатанівська, смт. Сатанів 202,97 8031 2416 5615 5941,3

5. Дунаєвецька, м. Дунаївці 636,27 38217 16286 21931 21020,3

6. Дунаєвецька, смт. Дунаївці 260,78 10837 2514 8323 8247

7. Маківська, с. Маків 103,63 7264 — 7264 5466,6

8. Гуменецька, с. Гуменці 249,56 12554 — 12554 10431,6

9. Китайгородська, с. Китайгород 186,7 4486 — 4486 5089,4

10. Колибаївська, с. Колибаївка 70,02 4831 — 4831 3651

11. Летичівська, смт. Летичів 531,97 20140 10571 9569 12723,3

12. Меджибізька, смт. Меджибіж 319,39 8383 1456 6927 8292,9

13. Полонська, м. Полонне 533 33052 21598 11454 13780,8

14. Понінківська, смт. Понінка 173 8424 7356 1068 3006,7

15. Ганнопільська, с. Ганнопіль 685,66 6541 — 6541 13193,8

16. Берездівська, с. Берездів 316,39 8973 — 8973 9383,2

17.
Старосинявська, 
смт. Стара Синява

662 20664 5553 15111 17605,7

18.
Лісовогринівецька, 
с. Лісові Гринівці

257,99 7630 — 7630 7824,6

19.
Чорноострівська, смт. Чорний 
Острів

262,93 12414 983 11431 9996,9

20. Гвардійська, с. Гвардійське 171 7546 — 7546 6563,4

21. Розсошанська, с. Розсоша 100,2 4938 — 4938 4131,6

22. Новоушицька, смт Нова Ушиця 747 26563 4281 22282 22760,7

23. Разом 216372,6

3 Складено авторами на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 Деякі 
питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-п



Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

131

Розподіл субвенцій був здійснений серед 159 
ОТГ 23 областей України з загальною площею те-
риторії усіх ОТГ 35807,42 м2, чисельністю насе-
лення 1390,494 тис. осіб в тому числі міського на-
селення 486,921 тис. осіб та сільського населення 
903,573 тис. осіб [10, с. 12].

Утворені в Хмельницькій області ОТГ отри-
мали субвенцію з Державного бюджету України 
на формування своєї інфраструктури в обсязі 
216,4 млн. грн., що становить 21,6 % від загально-
го обсягу по Україні. Найбільший обсяг субвен-
цій складає 22,8 млн. грн. у Новоушицькій ОТГ, а 
найменший – 3,6 млн. грн. у Понінківській ОТГ 
[11, с. 12].

Крім того, ОТГ мають можливості отриму-
вати кошти і з Державного фонду регіонального 
розвитку (ДФРР). Тому необхідно вдосконалюва-
ти методичне забезпечення формування власних 
фінансових ресурсів ОТГ, в залежності від їх ролі 
і місця в реалізації стратегій розвитку області та 
держави в цілому.

Залучення коштів для фінансування проектів 
із Державного фонду регіонального розвитку за-
вдяки удосконаленню формули розподілу (зміни 
статті 24-1 Бюджетного кодексу України) стало 
більш схожим на європейський механізм фінан-
сування регіонального розвитку:

 —  80 % коштів розподіляється між усіма ре-
гіонами пропорційно частці населення регіону у 
загальній чисельність населення України;

 —  20 % коштів розподіляється пропорційно 
населенню між регіонами, рівень Валового Регі-
онального Продукту (ВРП) на душу населення 
яких менше 75 % від середнього українського.

Менш економічно спроможні регіони отри-
мують додаткові кошти на розвиток.

План заходів щодо реалізації Стратегії ре-
гіонального розвитку Хмельницької області на 
період до 2020 року на найближчі два роки (2015-
2017 рр.) включає чотири програми:

1. Диверсифікація структури економіки об-
ласті та покращення діяльності економічних 

суб’єктів (включає 21 проект, або технічне завдан-
ня).

2. Забезпечення росту регіонального потенці-
алу (вирішення наскрізних проблем у складі 19-ти 
проектів та технічних завдань).

3. Розвиток сільських територій та територій 
навколо міст регіону (13 проектів та технічних за-
вдань).

4. Розвиток туризму (10 проектів та технічних 
завдань).

І, найголовніше, що доцільно підкреслити.
До плану заходів з реалізації Стратегії ре-

гіонального розвитку Хмельницької області на 
2015-2017 роки для забезпечення спроможності 
територіальних громад було відібрано 36 інфра-
структурних проектів, що відповідали стратегіч-
ним цілям розвитку області, а також умовам фі-
нансування за рахунок коштів ДФРР у 2015 році 
на загальну суму 124,18 млн. грн. (табл. 4).

Хмельницька ОДА орієнтує ОТГ за кошти 
ДФРР фінансувати проекти стратегічного довго-
строкового характеру, а не поточні потреби. За-
вдання органів місцевого самоврядування пови-
нно полягати в тому, щоб використовувати кошти 
ДФРР в першу чергу на проекти, які створюють 
інфраструктуру і що веде до капіталізації земель, 
формування доданої вартості, зростання доходів 
домогосподарств.

Завдяки цим орієнтирам ОТГ області реалізу-
вали можливість підготувати та подати проекти на 
фінансування з ДФРР на 2017 рік.

Позитивний вплив інвестиційних проектів 
ОТГ на економіку області та держави в цілому до-
сягається на основі: по-перше, забезпечення від-
повідності пріоритетам, визначених у Державній 
стратегії регіонального розвитку, Стратегіях роз-
витку регіонів та у Планах заходів з їх реалізації; 
по-друге, впровадження інвестиційних програм 
і проектів як проектів співробітництва територі-
альних громад; по-третє, підтримки добровільно 
об’єднаних територіальних громад.
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Таблиця 4
Інфраструктурі проекти, що відповідають стратегічним цілям розвитку Хмельницької області та умовам 

фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2015 році

№ п/п Назва проекту Необхідний об-
сяг фінансуван-

ня тис. грн.

1 Каналізаційні очисні споруди селища Білогір’я потужністю 400 м3/добу - будівни-
цтво (коригування на залишок об’ємів робіт, які підлягають виконанню)

3800,0

2 Корпус №2 Віньковецького НВК по вул. Заславській, 13 селище Віньківці - капі-
тальний ремонт

3336,0

3 Модульна котельня по вул. Пушкіна, 14 в м. Волочиськ - будівництво (коригування) 1976,4

4 Лікувальний корпус на 120 ліжок та харчоблок на 250 порцій в м. Городок, вул. Шев-
ченка, 40 - будівництво (коригування робочого проекту)

5000,0

5 Нежитлова будівля під дільничну лікарню по вул. Миру, 15 у селищі Вовковинці 
Деражнянського району - реконструкція

1500,0

6 Артезіанські свердловини станції II та III підйому з встановленням станції знеза-
раження питної води в м. Деражня - реконструкція

1280,3

7 Палатний корпус з дитячим відділенням та дитячою консультацією по вул. Горько-
го, 7 в м. Дунаївці - будівництво

6000,0

8 Поліклініка Ізяславської центральної районної лікарні по вул. Б.Хмельницького, 47 
м. Ізяслав - реконструкція приміщення (коригування)

2000,0

9 Дитячий садок по вул. Першотравнева, 68 в с. Гуменці Кам’янець-Подільського ра-
йону - реконструкція

1090,2

10 Дитячий садок в с. Кам’янка Кам’янець-Подільського району - будівництво 4500,0

11 Дитячий садок по вул. Гагаріна, 5а в с.Лисогірка Кам’янець- Подільського району 
- реконструкція

431,6

12 Дошкільний навчальний заклад №1 “Веселка” по вул. Грушевського, 55 в м. Краси-
лів - реконструкція старого корпусу

5178,5

13 Очисні споруди селища Летичів - реконструкція 3521,0

14 Водогін с. Браїлівка - селище Нова Ушиця - завершення будівництва 2200,0

15 Очисні споруди каналізації в м. Полонне продуктивністю до 5 тис. м3/добу - рекон-
струкція

4000,0

16 Школа на 274 учня і сільського клубу на 400 відвідувачів с. Новолабунь, Полонсько-
го району - завершення будівництва

2500,0

17 Розподільчі електричні мережі 10/04 кВ с. Романіни Славутського району - будів-
ництво

2137,3

18 Дошкільний навчальний заклад “Пізнайко” по пров. Центральному, 2/1 в с. Григо-
рівка Старокостянтинівського району - реконструкція

2201,1

19 Частина водогону у селищі Стара Синява - реконструкція 2000,0

20 Очисні споруди у селищі Теофіполь - будівництво 1386,9

21 Грузевицька загальноосвітня школа І-ІІ ст. в с. Грузевиця Хмельницького району - 
будівництво (добудова харчоблоку до будівлі, влаштування внутрішніх санвузлів та 
комп’ютерного класу)

2506,8

22 Повноцінна реабілітація - право кожної дитини-інваліда с. Райківці Хмельницько-
го району

399,4

23 Дорога по вул. Сонячна від ПК 0+00 до ПК 6+52 в с. Малиничі Хмельницького 
району - капітальний ремонт

1026,9

24 Модульна котельня дитячого садочка “Червона калина” у селищі Чемерівці - будів-
ництво (коригування)

1063,0
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№ п/п Назва проекту Необхідний об-
сяг фінансуван-

ня тис. грн.

25 Дорога по вул.Чапаєва в смт Чемерівці - капітальний ремонт 2000,0

26 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів у с. Корчик Шепетівського району - будівни-
цтво

3000,0

27 18-ти квартирний 3-х поверховий житловий будинок, селище Ярмолинці, вул. 
Спортивна, 41 - будівництво

2952,4

28 Консервація, реставрація та пристосування пам’ятки архітектури національного 
значення Башти Нової №7 (Башти Нової Західної) комплексу Старого замку (охо-

ронний №730/8) в м. Кам’янці-Подільський

5600,0

29 Підсилення конструкцій та утеплення фасадів 72-х квартирного 9-ти поверхового 
житлового будинку по вул. Нігинське шосе, 1а м. Кам’янець-Подільський - капі-

тальний ремонт

7000,0

30 Водопровід (мережі водопостачання (об’єкту цивільного призначення: водозабез-
печення) у садибній забудові м. Нетішин - будівництво

3050,0

31 Реконструкція плавального басейну ДНЗ № 3, вул. 3арічна, 27 в м. Славута 2039,5

32 Реконструкція об’єктів благоустрою мікрорайону “Сонячний” в м. Славута 3100,0

33 Очисні споруди та мережі каналізації житлового мікрорайону II залізничного вок-
залу в м. Старокостянтинів - реконструкція

3407,19

33 Легкоатлетичне ядро на спортивному комплексі “Поділля” ДЮСШ №1 по вул. 
Проскурівській, 81 у м. Хмельницький - реконструкція

4000,0

34 Водогін від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький - будівни-
цтво другої черги

25000,0

36 Дитячий садок №1 “Перлинка” по вул. Шешукова, 6 в м. Шепетівка - добудова на 
дві дошкільні групи, спортзал та їдальню

2000,0

Всього по області 124184,49

Натомість, діяльність ОТГ Хмельницької об-
ласті у 2016 році виявила деякі гострі проблемні 
питання подальшої інституалізації окремих скла-
дових механізму державного регулювання регіо-
нального розвитку.

Насамперед, це стосується визначення важе-
лів і методів впливу Хмельницької ОДА на керів-
ництво ОТГ.

Відповідно до ст. 115 Бюджетного кодексу 
України контроль за відповідністю бюджетному 
законодавству показників затверджених бюдже-
тів, розпису бюджету, кошторисів бюджетних 
установ та інших документів, які використовують-
ся у бюджетному процесі, здійснюється обласни-
ми державними адміністраціями щодо районних 
та міських (міст обласного значення) бюджетів і 
бюджетів об’єднаних територіальних громад, що 
створюються згідно із законом та перспективним 
планом формування територій громад. 

Проте заходів впливу за невиконання ст. 77 
Бюджетного кодексу щодо передбачення в за-
твердженому бюджеті повної потреби видатків на 
заробітну плату та енергоносії, законодавством не 
передбачено.

Наприклад, у ОТГ смт. Китайгород на поча-
ток 2016 року дефіцит коштів на заробітну плату 

по галузі «Освіта» склав 0,8 млн. грн., а вільний 
залишок коштів – 0,6 млн. грн., який був по-
вністю розподілений, у тому числі на покриття 
вказаного дефіциту було спрямовано лише 0,2 
млн. гривень. Крім того, перевиконання доходів 
місцевого бюджету за 1півріччя 2016 року склало 
1,0 млн. гривень, але дефіцит коштів на заробіт-
ну плату по галузі «Освіта» зберігся. Проте впливу 
ОДА на ОТГ щодо виконання ст. 77 Бюджетного 
Кодексу України немає.

Керівництво Департаменту фінансів ОДА 
вважає за необхідне доповнити пункти 2 і 3 ст.122 
Бюджетного Кодексу України після слів «в части-
ні міжбюджетних трансфертів» словами «та у разі 
не виконання п. 4 ст. 77 цього Кодексу протягом 1 
півріччя бюджетного року».

У такому разі голова ОДА матиме право про-
тягом місяця з дня набрання чинності рішенням 
про бюджет ОТГ звернутися до суду з одночасним 
клопотанням про невідкладне зупинення дії цього 
рішення до закінчення судового розгляду справи.

Другий приклад. Згідно із пунктом 43,6 стат-
ті 43 Податкового кодексу України повернення 
помилково та/або надміру сплачених грошових 
зобов’язань платникам податків здійснюється з 
бюджету, у який такі кошти були зараховані.
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Враховуючи вищезазначене, надходження 
60% податку на доходи фізичних осіб, які помил-
ково та/або надміру зараховані до 1 січня 2016 
року, підлягають поверненню виключно за раху-
нок доходів районного бюджету, у якому відсутні 
наявні кошти для повернення.

У Летичівському районі Хмельницької облас-
ті створено 2 територіальні громади: Летичівська 
селищна та Меджибізька громади. Відповідно до 
ст. 64 Бюджетного кодексу України районний бю-
джет на 2016 рік сформований по доходах в сумі 
140,0 тис. грн. Надходження районного бюджету 
станом на 01.08.2016 року склали 19,5 тис. грн., а 
сума до повернення податку на доходи фізичних 
осіб склала 26,1 тис. грн.

Тому наявним стає необхідність внесення на-
ступних змін до Податкового кодексу України: у 
разі створення на території району об’єднаних те-
риторіальних громад, повернення помилково та/
або надміру сплачених грошових зобов’язань по-
датку на доходи фізичних осіб повинна здійсню-
ватись з бюджету таких Об’єднаних територіаль-
них громад.

Крім того, слабкий кадровий потенціал но-
востворених громад призвів до того, що подані 
громадами проектні заявки щодо використання 
субвенції з державного бюджету на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних гро-
мад у поточному році не передбачають інвесту-
вання на проекти чи об’єкти, які б створювали 
робочі місця і були б «точкою росту» для подаль-
шого розвитку економіки громади та збільшення 
в майбутньому надходжень до місцевих бюджетів.

За цими причинами та обставинами у 2016 
році значно затягнулась робота по освоєнню ко-
штів даної субвенції, що може призвести до її не-
використання: станом на 01.08.2016 р. із 216 млн. 
грн. виділеної з державного бюджету субвенції ви-
користано лише 9,6 млн. грн.

Тому з метою прискорення освоєння даної 
субвенції слід було б внести зміни до пп.2 п. 5 По-
станови Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 
№200 «Деякі питання надання субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам на форму-
вання інфраструктури об’єднаних територіальних 
громад» щодо розгляду та затвердження поданих 
ОТГ проектних заявок Комісією, створеною при 
Хмельницькій ОДА, а не при Мінрегіонбуді Укра-
їни, як це мало місце при обґрунтуванні та роз-
гляді проектних заявок на 2016 рік.

З метою забезпечення своєчасного форму-
вання та прийняття бюджетів Об’єднаних тери-
торіальних громад (до 25 грудня) з врахуванням 
обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного 
бюджету України, виникає також необхідність у 
внесені змін до ст.77 Бюджетного кодексу Украї-
ни, а саме: абзац 2 частини 2 після слів «у законі» 

доповнити словами «та проекті». Це дасть можли-
вість новоствореним Об’єднаним територіальним 
громадам затвердити у відповідних бюджетах об-
сяги міжбюджетних трансфертів передбачених у 
проекті держбюджету.

Проведені розрахунки показників бюджетів 
на 2016 рік по Об’єднаних територіальних грома-
дах Хмельницької області засвідчили, що усі гро-
мади були спроможними та їх бюджети мали фі-
нансовий ресурс для збалансування. Поряд з цим 
окремі районні бюджети в тих адміністративних 
районах, де такі ОТГ були створені, залишаються 
незбалансованими.

Особливо критична ситуація, складається 
коли відбувається охоплення новоствореними 
ОТГ території всього району: відповідно до ст.64 
Бюджетного кодексу України районний бюджет 
при цьому залишається без джерел доходів (окрім 
податку на прибуток підприємств комунальної 
власності).

У Летичівському і Старосинявському райо-
нах, де власних доходів у 2016 році залишилося 
лише, відповідно, 140,0 тис. грн. та 5,0 тис. грн., їх 
не вистачить навіть на утримання районної ради.

Таким чином, відповідно до Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації» Хмельниць-
ка ОДА повинна складати баланс фінансових ре-
сурсів області для забезпечення збалансованості 
місцевих бюджетів, які безумовно повинні вклю-
чати і фінансові ресурси ОТГ. Саме в цьому ба-
лансі передбачати резерв місцевих бюджетів для 
співфінансування від 10% до 30% вартості про-
ектів, підтриманих Мінрегіонбудом України для 
фінансування з ДФРР (за практикою кредитуван-
ня та інвестування Європейського банку рекон-
струкції та розвитку).

Міністерство регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господарства 
України розробило методичне забезпечення під-
готовки, оцінки та вибору інвестиційних програм 
і проектів регіонального розвитку, що можуть 
отримати на конкурсній основі фінансування за 
рахунок коштів Державного фонду регіонального 
розвитку (ДФРР), яке включає наступні інститу-
ціональні складові державного регулювання регі-
онального людського розвитку [12-14].

Насамперед, в методичному забезпеченні, 
що розглядається, визначені вимоги до форми 
технічного завдання на інвестиційну програму 
або проект регіонального розвитку, які повинні 
містити завдання зі Стратегії розвитку регіону, 
що, в свою чергу, з одного боку, повинно відпові-
дати положенням Державної стратегії регіональ-
ного розвитку, а з іншого боку, враховувати стра-
тегії розвитку міст, селищ, сіл, першочергового 
розвитку депресивних територій та стратегічних 
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пріоритетів розвитку районів відповідного регіо-
ну [12, c. 2].

Надалі методичне забезпечення проектно-
го фінансування, яке розкривається, передбачає 
цільовий розгляд очікуваних короткотривалих та 
перспективних наслідків реалізації проектів роз-
витку з наданням таких характеристик [14, c. 4,5]:

А. Фінансова сталість результатів проекту з 
прогнозними оцінками економічної ефективнос-
ті та показників його самоокупності:

а) Чи виявиться реалізація проекту економіч-
ним поштовхом для розвитку механізмів соціаль-
но-економічної самодостатності місцевої терито-
ріальної громади та регіону в цілому?

б) Чи передбачає діяльність за проектом по-
дальший розвиток й функціонування відповідних 
структур, організацій та підприємств на засадах 
самоокупності, або при наймі незалежності від 
грантового фінансування?

в) Яким чином діяльність за проектом по-
значиться на формуванні й розвитку джерел над-
ходжень до місцевого бюджету (з прогнозними 
оцінками їх обсягів)?

Б. Інституційну сталість результатів проекту з 
прогнозними оцінками впливу його завдань і за-
ходів на розвиток місцевих інститутів, зокрема, 
комунальної інфраструктури, мережі спеціалізо-
ваних закладів, місцевого підприємництва, гро-
мадських організацій:

а) Чи передбачаються результатами проекту 
розвиток місцевих консалтингових організацій та 
впровадження у практику дій місцевого самовря-
дування залучення місцевого консалтингового 
потенціалу для вирішення питань місцевого зна-
чення?

б) Які особи набудуть повноважень власни-
ка матеріальних або інтелектуальних продуктів, 
одержаних за результатами проекту?

В. Політична сталість результатів проекту з 
аналізом структурного впливу його завдань і захо-
дів на формування місцевої політики у відповід-
ній сфері або галузі:

а) Який вплив проекту на якість та інтенсив-
ність процесів трансформаційних перетворень на 
відповідних територіях?

б) Який вплив проекту на зміни управлін-
ської поведінки та форматів взаємовідносин ор-
ганів місцевого самоврядування з комунальними 
підприємствами, установами та організаціями?

в) Який вплив проекту на зміни управлін-
ської поведінки з місцевим підприємництвом та 
громадськими організаціями?

г) Який вплив проекту на зміни управлінської 
поведінки з місцевими органами виконавчої вла-
ди?

д) Який вплив проекту на зміни управлінської 
поведінки з органами місцевого самоврядування, 
інших ланок та інших територіальних громад?

е) Яким чином відповідні системні зрушення 
позначаться на наповненні місцевої нормативно-
правової бази та на перспективах її подальшого 
розвитку?

Крім фінансування з ДФРР та з місцевого бю-
джету проектів регіонального розвитку методичне 
забезпечення Мінрегіонбуду України передбачає 
визначення додаткових учасників (партнерів) в 
джерелах фінансування, що передбачаються за 
рахунок коштів партнерів з бюджетного сектору, 
партнерів з підприємницького сектору, партнерів 
з громадських спільнот [13, c. 6].

Фінансування інфраструктурних проектів 
ОТГ з Державного фонду регіонального розвитку 
складає шостий комплекс функцій механізму дер-
жавного регулювання регіонального людського 
розвитку (див. продовження табл. 1)

Комплекс функцій І-го провідного елементу 
механізму Державного регулювання регіонально-
го людського розвитку – визначення цілей, про-
гнозування і планування розвитку — детально 
розглянуто та опубліковано в спільній статті авто-
рів [15].

Висновки1. Перехід до розробки і реалізації 
Національної та Регіональних програм людсько-
го розвитку вимагає проведення перерозподілу 
повноважень від центральних органів державної 
влади до місцевих органів самоврядування шля-
хом розширення їх прав з одночасним підви-
щенням відповідальності в забезпеченні сталого 
соціально-економічного розвитку конкретного 
регіону та держави в цілому.

На сьогодні в оцінках ІРЛР фінансування 
людського розвитку та його моніторинг розгляда-
ються тільки обґрунтуванням видатків місцевих 
бюджетів на освіту, охорону здоров’я та соціаль-
ний захист населення, а також у розрізі субвенцій 
і трансфертів за різним призначенням з держав-
ного бюджету.

Визначення повноважень органів влади різ-
них рівнів у процесі децентралізації повинно 
передбачати розширення переліку аспектів люд-
ського розвитку, фінансування яких доцільно 
здійснювати з місцевих бюджетів адміністратив-
них областей, районів і міст, сіл і селищ, а також 
ОТГ. Кожний орган влади повинен мати можли-
вість здійснювати фінансування тих складових 
людського розвитку, на функціонування і розви-
ток яких кожен з них має найбільший вплив.

У бюджетній системі України, як унітарної 
держави, за роки незалежності створені пере-
думови до оптимізації поєднання бюджетного 
централізму з бюджетним федералізмом на прин-
ципах соціального партнерства та соціальної від-
повідальності. Так, в сучасних умовах унітарності 
держави та діючого адміністративно-територіаль-
ного устрою розширення фінансової самостій-
ності місцевих органів влади в регіональному 

1 Підготовлені разом з Столяровим В.Ф. і Кушлак О.І.



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 4 (36) 2016

136

людському розвитку можна забезпечити на  заса-
дах визначення меж бюджетного федералізму в їх 
органічному поєднанні з можливостями бюджет-
ного централізму. 

Розробку Регіональних програм людсько-
го розвитку у складі Прогнозів і Програм соці-
ально-економічного розвитку регіонів доціль-
но здійснювати в межах власних та залучених 
фінансових ресурсів, обсягів та структури яких 
повинно вистачати для простого регіонального 
відтворення, насамперед, людського потенціалу. 
Розширене регіональне відтворення людського 
потенціалу (екстенсивним або інтенсивним шля-
хом) повинне здійснюватися завдяки соціальним 
трансфертам з державного бюджету – дотаціям та 
субсидіям для забезпечення досягнення єдиних 
стандартів якості життя населення держави  в її 
різних регіонах.

Фінансова самостійність місцевих органів 
влади повинна бути регламентована наявною ко-
мунальною власністю на землю, ліси та інші при-
родні ресурси, а також заходами щодо зміцнення 
доходної бази місцевих бюджетів та вдосконален-
ня міжбюджетних відносин держави, адміністра-
тивної області, району, міста, об’єднаної терито-
ріальної громади.

Визначення тих ланок бюджетної системи 
України, які найбільше впливають на ту чи іншу 
складову людського розвитку, доцільно здійсню-
вати на основі використання так званого струк-
турно-відтворювального підходу до розмежуван-
ня повноважень центральних та місцевих органів 
влади в соціально-економічних процесах адміні-
стративно-територіальних утворень держави.

Сутність та зміст структурно-відтворюваль-
ного підходу полягають в тому, що:

 —  по-перше, регіональний розвиток роз-
глядається як динамічна характеристика регіо-
нального простору, що об’єднує в межах регіонів 
виробників і споживачів товарів та послуг в єдину 
органічно цілісну еколого-економіко-соціальну 
систему. В свою чергу, регіон являє собою про-
сторово-територіальну концентрацію галузей сус-
пільно-господарської діяльності;

 —  по-друге, відтворювальні процеси за 
масштабами державного управління регіональним 
розвитком класифікуються на загальноекономіч-
ні (в масштабах національного господарства); 
територіальні (в межах адміністративно-тери-
торіального устрою); галузеві (в рамках галузей і 
секторів економіки та за видами економічної ді-
яльності); індивідуальні (в рамках суб’єктів ринку 
різних форм власності).

Вартісні оцінки територіальних відтворю-
вальних процесів визначають так званні регіо-
нальні фінанси, як та частина загальнодержавних 
фінансів, економічний кругообіг яких забезпечує 
органічну єдність вартісної та натуральної форми 
регіонального валового випуску кінцевої продук-

ції та послуг при створені валової доданої вартості 
регіону. Тобто регіональні фінанси – це результат 
взаємодії загальноекономічних, галузевих, тери-
торіальних та індивідуальних відтворювальних 
процесів при формуванні валового внутрішнього 
продукту національної економіки та валової до-
даної вартості регіону.

Завершеність територіальних відтворюваль-
них процесів має місце в таких межах території, 
де відповідно об’єктивного розподілу й коопера-
ції суспільної праці, наявні можливості створення 
кінцевої продукції та послуг із замкнутим вироб-
ничо-технологічним циклом. Ознаками заверше-
ності територіальних відтворювальних циклів є 
фази виробництва, розподілу, обміну і споживан-
ня товарів і послуг на даній території.

Формування регіональних фінансів пропо-
нується здійснювати відповідно до принципу 
автономності, який характеризує рівень завер-
шеності економічного кругообігу територіальних 
відтворювальних процесів, та згідно з принципом 
сумісності, який відображає глибину взаємодії 
загальнодержавних відтворювальних процесів з 
територіальними.

Використання принципу автономності, який 
розкриває межі бюджетного федералізму, та прин-
ципу сумісності, який характеризує рівень бю-
джетного централізму, в формуванні регіональних 
фінансів забезпечує обґрунтування фінансової 
самостійності місцевого самоврядування і тери-
торіальної організації та глибину міжбюджетних 
відносин на суміжних рівнях державного управ-
ління національною економікою.

Досягненню взаємоузгодженості еволюцій-
них процесів функціонуванням, вдосконалення і 
розвитку бюджетного централізму і бюджетного 
федералізму буде сприяти використання еталон-
них пропорцій «Золотого перерізу» в структурі 
фінансового забезпечення коштами державного 
та місцевих бюджетів синхронізації у часі загаль-
нонаціональних та територіальних відтворюваль-
них процесів. Еталонні пропорції або еталонні 
співвідношення «Золотого перерізу» (62% і 38%) 
необхідно додержуватись в структурі загальних 
обсягів коштів державного і місцевих бюджетів 
(100%), яка гармонізує по ієрархії системи дер-
жавного управління національним господарством 
соціально-економічні інтереси суміжних рівнів та 
масштабів господарювання.

Пропорції «Золотого перерізу» у фінансуван-
ні людського розвитку визначають межі, з одно-
го боку, бюджетного централізму – відношення 
обсягів коштів державного бюджету і місцевих 
бюджетів на обласному рівні до обсягу коштів 
бюджетів органів місцевого самоврядування, а, 
з іншого боку, бюджетного федералізму – відно-
шення обсягів коштів місцевих бюджетів на ре-
гіональному (обласному) рівні разом з коштами 
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органів місцевого самоврядування до коштів дер-
жавного бюджету.

В результаті дотримання зазначених еталон-
них співвідношень коштів державного і місце-
вих бюджетів у фінансуванні людського розвитку 
(68% − головне значення, 38% − додаткове зна-
чення) спільні межі бюджетного централізму і 
бюджетного федералізму для суспільного діалогу 
складатимуть 24% від їх загального обсягу.

Механізм державного управління людським 
розвитком на національному та регіональному 
рівнях, який буде побудований з використанням 
еталонних пропорцій «Золотого перерізу», стане 
генератором покращення рівня та якості життя 
українського народу в унітарній державі. Це його 
планетарна місія.

Впровадження в теорію та практику держав-
ного управління економічної категорії «регіональ-
ні фінанси» допоможе, по-перше, встановлювати 
причинно-наслідкові зв’язки відтворювальних 
процесів різних масштабів національного госпо-
дарства; по-друге, оцінювати рівень їх взаємоза-
лежності і, по-третє, – обґрунтовувати глибину 
їх взаємодії при простому та розширеному регіо-
нальному відтворенні.

В кінцевому результаті це буде проводитись 
шляхом здійснення обґрунтованих розрахунків 
показників валової доданої вартості (ВДВ) регіо-
нів та валового внутрішнього продукту (ВВП) на 
національному рівні. В системі національних ра-
хунків ВВП дорівнює загальній сумі ВДВ регіонів 
з урахуванням сальдо непрямих податків і субси-
дій.

Досягнення інтенсивного типу регіонально-
го розширеного відтворення (нарощування ВДВ 
регіону завдяки підвищенню ефективності ви-
користання діючого потенціалу або завдяки на-
рощуванню факторів економічного зростання з 
одночасним підвищенням ефективності їх ви-
користання) буде сприяти економії соціальних 
трансфертів з державного бюджету. Частку цієї 
економії (до 50%) доцільно направляти на випла-
ту надбавок або преміальних працівникам вико-
навчих органів місцевої влади. Друга частина еко-
номії соціальних трансфертів з державного або 
регіонального бюджету (до 50%) повинна стати 
джерелом формування регіональних фінансових 
ресурсів.

Такий методологічний підхід до формування 
регіональних фінансів буде сприяти уникнен-
ню перехресних та прихованих субсидій, дотацій 
та субвенцій і орієнтувати місцеві та центральні 
органи виконавчої влади на пошук і мобілізацію 
внутрішніх резервів та нових напрямів самороз-
витку, на ініціювання заходів для забезпечення 
сталого і збалансованого соціально-економічного 
розвитку регіонів.

Тобто, якщо пріоритетні завдання соціально-
економічного розвитку областей, районів, міст, 
сіл та селищ, а також ОТГ будуть обґрунтовува-
тись згідно Програм людського розвитку відпо-
відного регіону, то тоді джерела формування міс-
цевих фінансів повинні визначатись відповідно 
до повноважень місцевих органів влади в забез-
печенні економічного кругообігу територіальних 
відтворювальних процесів. Показниками фінан-
сування людського розвитку регіону (на 100 тис. 
населення) будуть суми видатків місцевих бюдже-
тів на кожну складову територіальних відтворю-
вальних процесів.

В сучасних умовах децентралізації влади 
об’єктивно відсутні фінансове та матеріальне під-
ґрунтя забезпечення відтворення об’єктів зв’язку, 
телекомунікацій та інформації, а також відтво-
рення виробничої та дорожньо-транспортної інф-
раструктури на рівні адміністративних областей. 

Тому співфінансування цих територіальних 
відтворювальних процесів доцільно здійснювати 
за рахунок коштів місцевих та Державного бю-
джету України, коштів Державного фонду регіо-
нального розвитку.
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ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

УДК 336.02 В.Ф. Беседін,

В.Ф. Столяров,

В.І. Островецький

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ       

(ЧАСТИНА ІІ)

Анотація. В статті розглянуті організаційні форми спільної зацікавленості держави і бізнесу в напряму 
нейтралізації негативних наслідків фінансово-економічної кризи. Обгрунтовано основні напрями реформу-
вання податкової системи України.

Ключові слова: система оподаткування, доходи бюджету, податки, податкові пільги, податкове на-
вантаження, податкове адміністрування.

Summary. In the article is considered the organizational forms of joint interest of the state and business in the 
direction of neutralizing the negative effects of the financial and economic crisis. The basic directions of reforming the 
tax system of Ukraine.

Key words: system of taxation, revenues, taxes, tax breaks, tax burden, tax administration.
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Постановка проблеми. Радикальні спосо-
би втручання держави в економічні процеси, як 
то підвищення рівня податкового навантажен-
ня, розширення переліку видів економічної ді-
яльності, умови здійснення яких передбачають 
обов’язкове ліцензування, введення жорстких 
обмежень та заборон при здійсненні зовнішньо-
економічної діяльності, на сьогоднішній день вже 
довели свою неефективність. Надмірна зарегу-
льованість підприємницької діяльності знижує 
мотивацію бізнесу відкрито декларувати напрями 
та результати своєї діяльності. 

З іншого боку, будь-яка підприємницька 
структура, маючи на меті максимізацію прибут-
ків, намагатиметься адекватно реагувати на від-
повідні рішення держави, передусім, шляхом ско-
рочення витрат обігу та виробництва, підвищення 
ціни реалізації виробленої продукції, зменшення 
обсягів доходів, що підлягатимуть офіційному де-
кларуванню, а також інших способів збереження 
прибутковості власної діяльності, у тому числі і 
соціально непопулярних, як то зниження рівня 
середньої заробітної плати і навіть звільнення на-
йманих працівників. 

Означене в подальшому лише поглиблюва-
тиме кризу у фінансово-економічних стосунках. 
Як наслідок, у короткостроковій перспективі 
слід очікувати продовження процесів зростання 
кількості безробітних, падіння темпів росту об-
сягів виробництва та реальних доходів населення, 
нарощування інфляції, зниження інвестиційної 
активності суб’єктів господарювання, а також по-
гіршення інших показників соціального та еконо-
мічного розвитку країни.

Вітчизняний досвід дозволяє пересвідчитися, 
що «вольові» адміністративні рішення у держав-
ному регулюванні економіки матимуть позитив-
ний ефект лише у короткостроковій перспективі, 
коли бізнес, виконуючи свої зобов’язання перед 
контрагентами, споживачами та органами дер-
жавного управління, змушений йти на певні по-
ступки. Однак, в подальшому, ця практика ско-
ріш за все, стимулюватиме зростання тіньового 
сектору економіки і, відповідно, зменшення офі-
ційного. А уповільнення темпів росту бюджетних 
доходів, що можна очікувати в результаті падіння 
темпів росту обсягів виробництва, підвищуватиме 
напруженість у бюджетно-податковій сфері, обу-
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мовить скорочення обсягів фінансування держав-
них видатків та стимулюватиме нарощення обся-
гів державного боргу. 

Однією із організаційних форм реалізації 
спільної зацікавленості Уряду та підприємниць-
ких структур у подоланні сучасних та майбутніх 
викликів фінансово-економічної кризи є держав-
но-приватне партнерство (далі – ДПП). Саме в 
рамках розвитку різних форм ДПП в національ-
ному господарстві можливі позитивні зрушення 
у напрямі нейтралізації негативних наслідків фі-
нансово-економічної кризи, яка може розгорну-
тися в Україні найближчим часом. За цих умов 
ДПП, відносини в рамках якого мають вибудо-
вуватися на основі декларування та виконання 
зобов’язань між суб’єктами господарювання та 
відповідними органами виконавчої влади, пере-
творюється на потужний інструмент нейтраліза-
ції негативних наслідків фінансово-економічної 
кризи.

В той же час, одним із найпотужніших важе-
лів державного регулювання економіки, ефектив-
не застосування якого дозволяє пом’якшити, а в 
окремих випадках нейтралізувати негативні на-
слідки фінансово-економічної кризи, лишається 
податкова політика [1]. 

В умовах, коли зупиняються виробництва, 
скорочуються робочі місця, зростає рівень без-
робіття, підвищуються ціни на товари та послу-
ги, основний наголос при проведенні податкової 
політики має ставитися на необхідності забезпе-
чення сприяння розвитку підприємництва із од-
ночасним збереженням темпів приросту надхо-
джень доходів до бюджетів різних рівнів. Ця теза 
має стати визначальною при розробці та реалізації 
заходів податкової політики в Україні на коротко- 
та середньострокову перспективу. 

Відомо, що провідна роль у забезпеченні ви-
конання державою функцій щодо регулювання 
економічних процесів належить податкам. Саме 
податково-бюджетна політика є ефективним ме-
тодом державного регулювання ринкової еконо-
міки, що застосовується в більшості західних кра-
їн протягом багатьох десятирічь. 

Вважається, що зміст і мета податкової по-
літики обумовлені соціально-економічним ладом 
суспільства, стратегічними цілями, які визнача-
ють розвиток національної економіки, соціаль-
но-політичними групами, що стоять при владі, 
а також міжнародними зобов’язаннями в сфері 
державних фінансів та іншими внутрішніми і зо-
внішніми чинниками  [2-4]. Тобто, можна ствер-
джувати, що з одного боку, податкова політика 
визначається загальним підходом до питань дер-
жавного регулювання економіки, а з іншого – 
сама впливає на концепцію регулювання. 

Податкова політика являє собою полі-
тику держави у сфері оподаткування, будучи 
невід’ємною складовою фінансової політики, 
вона не має самостійного характеру, оскільки 
податки, як інструмент впливу на економіку, за-
стосовуються в комплексі з іншими методами її 
регулювання. Загалом податкова політика — це 
система відносин, які складаються між платни-
ком податку і державою, а також стратегія їх дій 
у різних умовах господарювання та економічних 
системах.

Податкова система України поєднує в собі 
принципи двох податкових систем, найбільш ха-
рактерних для світової практики - європейської 
та американської. Якщо в американській системі 
переважає прибутковий принцип оподатковуван-
ня, то в європейській - обкладення обороту у фор-
мі податку на додану вартість. Жорсткість україн-
ської податкової системи визначена поєднанням 
обох зазначених систем з базовою метою ліквіда-
ції дефіцитності бюджету. 

Відповідно в Україні з самого початку побу-
дови власної податкової системи був узятий фіс-
кальний орієнтир. У результаті не в повній мірі 
виваженої податкової політики, не завжди раці-
онального розподілу доходів підприємств відбу-
лися гальмування інноваційних та інвестиційних 
процесів і нагромадження потреби в інвестиціях 
для технологічного переозброєння виробництва. 
Однак це завдання сучасна українська економіка 
не вирішує, оскільки вона практично позбавлена 
стимулів довгострокового розвитку, які в сучас-
них умовах забезпечуються збалансованим комп-
лексом усіх функцій оподаткування - фіскальної, 
регуляторної та стимулюючої. На думку провід-
них експертів, структура податкових надходжень 
в Україні склалась під впливом пріоритетності 
фіскальних стягнень, що створює суперечність з 
цілями структурних перетворень, необхідних для 
зміцнення конкурентоспроможності національ-
ної економіки. Податкова політика не застосо-
вується як важіль стимулювання економічного 
зростання та позитивних структурних зрушень  
[5, c. 19].

В процесі підготовки пропозицій, спрямо-
ваних на удосконалення інструментів управлін-
ня податковою системою, передусім необхідно 
закласти теоретичну основу щодо їх розробки, 
тобто розглядати ці питання через призму еко-
номічної теорії. Однією із найбільш прийнятних 
фундаментальних економічних теорій для озна-
чених цілей є теорія факторів виробництва. Зміст 
цієї теорії полягає у тому, що додана вартість у 
певній країні створюється факторами виробни-
цтва, які, в процесі їх використання забезпечують 
їх власників різними видами факторних доходів, 
а саме, заробітною платою, економічною рентою, 
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відсотками, дивідендами, а також змішаними до-
ходами.  До основних факторів виробництва, які 
розглядаються в теорії факторів виробництва, 
традиційно відносять землю, капітал, працю на-
йманих працівників та підприємницькі здібності. 

В той же час, всі факторні доходи, отримані 
на території певної країни,  підлягають оподатку-
ванню. Тобто держава вилучає частку доходів у їх 
отримувачів – власників факторів виробництва, 
та перерозподіляє їх в системі державних фінансів 
за напрямами, визначеними в рамках державної 
економічної політики. Вилучення частки фактор-
них доходів державою та їх розподіл відбувається в 
процесі формування та виконання бюджетів дер-
жави різного рівня шляхом встановлення подат-
ків (зборів, обов’язкових платежів) із подальшим 
спрямуванням залучених таким чином грошових 
ресурсів на фінансування заходів щодо виконан-
ня різноманітних державних програм.

Отже, з метою стимулювання економічного 
зростання на основі розвитку факторів виробни-
цтва в процесі удосконалення законодавчого поля 
з питань оподаткування необхідно забезпечити 
оптимальний рівень податкового навантаження 
на факторні доходи.  У теоретичних працях від-
значається, що оптимальна податкова система, 
котра забезпечує оптимальний рівень наванта-
ження відповідно, має відповідати двом фунда-
ментальним принципам оподаткування – еконо-
мічній ефективності та соціальній справедливості  
[6]. Іншими словами, рівень податкового наван-
таження має бути таким, що забезпечує збалан-
сованість та стабільність як у сфері державних фі-
нансів, так і у частині розвитку основних факторів 
виробництва у поєднанням із впорядкуванням 
відносин власності на такі фактори та відповідні 
факторні доходи. 

Викладення основного матеріалу досліджен-
ня. Інфраструктурний прорив, який має бути 
кількісною характеристикою та результатом ре-
алізації державних програм щодо регулювання 
економічних процесів, на основі запровадження 
заходів жорсткого державного регулювання умов 
використання означених факторів виробництва, 
у тому числі на основі зміни власника, може при-
звести до їх зіпсування, міграції, зміни цільового 
використання тощо. А посилення податкового 
тиску на доходи від означених факторів у серед-
ньостроковій перспективі може призвести до 
зниження ефективності їх використання  власни-
ками, міграції мобільних факторів виробництва 
в юрисдикції з більш ліберальним нормативно-
правовим полем з питань оподаткування, зміни 
цільового призначення використання означених 
факторів виробництва та інших негативних, ін-
коли, руйнівних для економічної системи ефек-
тів. При цьому слід врахувати, що окремі ефекти 

оподаткування можуть виникати задовго до вве-
дення податку. В теорії ці ефекти називаються 
«ефектами оголошення». Тобто, оголошення про 
зміну режиму оподаткування прямо впливає на 
ціну та обсяги реалізації окремих видів товарів 
(робіт, послуг). Відповідно, доцільно забезпечу-
вати додержання проголошених мотивів введення 
податкових новацій в процесі практичного впро-
вадження окремих удосконалень в частині подат-
кового регулювання економічної системи і після 
такого впровадження.

Поточна ситуація в економічній системі 
України обумовлює необхідність визначення із 
переліком податкових заходів, перш за все, ста-
білізаційного характеру. Аналіз показує, що, в 
першу чергу, необхідно розробити систему заходів 
щодо вдосконалення податкового законодавства, 
які узгоджуватимуться у часі із станом національ-
ної економічної системи. 

Тобто, поточна податкова політика має бути 
орієнтована на стимулювання підприємницької 
активності за умови збереження відповідного 
рівня бюджетних надходжень, необхідного для 
фінансування пріоритетних бюджетних програм. 
За таких умов можна обережно вдаватися і до за-
ходів ліберального характеру, як то зниження ста-
вок оподаткування загальнодержавних податків 
у комплексі із мірами щодо підвищення ефек-
тивності їх адміністрування, поступового пере-
міщення податкового навантаження з мобільних 
факторів виробництва (капітал та праця) на не-
мобільні (земля, природні ресурси), а також спо-
живання окремих видів товарів, рентабельність 
виробництва яких значно перевищує середній 
рівень рентабельності по промисловості України 
в цілому, або виробництво яких наносить шко-
ду навколишньому середовищу, або споживання 
яких є шкідливим для здоров’я людини. 

Одночасно необхідно зосередити увагу на 
спрощеній системі оподаткування. При цьому, 
необхідно наголосити на доцільності не лише 
збереження, а й активізації розвитку спрощених 
режимів оподаткування, які створюють додатко-
ві умови для працевлаштування працівників, що 
втратили робочі місця. 

З метою додержання принципу справедли-
вості в процесі вдосконалення механізму справ-
ляння податку з доходів фізичних осіб, а також 
сприяння легалізації заробітної плати [7-8] до-
цільно запровадити прогресивну шкалу оподат-
кування доходів фізичних осіб із ставками опо-
даткування 10 – 15 – 20 відсотків. До того ж слід 
провести інвентаризацію та перегляд системи со-
ціальних пільг (преференцій), зокрема їх розмірів 
та умов надання з метою скасування таких, що є 
економічно та соціально необґрунтованими.



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 4 (36) 2016

142

В частині вдосконалення справляння подат-
ку на додану вартість необхідно:

- забезпечити поступове зниження ставки 
оподаткування податку на додану вартість із од-
ночасним перенесенням податкового наванта-
ження на використання природних ресурсів та 
акцизного податку;

- забезпечити бюджетне відшкодування по-
датку на додану вартість платникам податку в 
установлений законодавством строк;

- переглянути та скасувати пільги (преферен-
ції) зі сплати податку на додану вартість, приве-
дення їх переліку у відповідність до спеціальних 
директивних документів ЄС;

- застосовувати нульову ставку податку ви-
ключно при здійсненні експортних операцій;

- забезпечити погашення податкових вексе-
лів виключно грошима;

- реструктурузивати невідшкодовану бюджет-
ну заборгованість з податку на додану вартість, що 
утворилася станом на 1 липня 2016 р. із частковим 
її погашенням за рахунок поточних платежів;

- посилити контроль за рішеннями держав-
них податкових інспекцій щодо надання висно-
вків про бюджетне відшкодування податку на до-
дану вартість. 

В рамках вдосконалення механізмів справ-
ляння акцизного податку необхідно:

- забезпечити поступове збільшення частки 
акцизного податку у ціні реалізації підакцизних 
товарів шляхом введення адвалерних ставок, а 
також перегляду параметрів діючих адвалерних 
ставок з метою наближення рівня оподаткуван-
ня підакцизної продукції до рівня, встановленого 
у спеціальних директивних документах ЄС з цих 
питань;

- розглянути можливість розширення перелі-
ку підакцизних товарів.

Означені заходи в частині визначення осно-
вних акцентів у поточній податковій політиці не 
є новими, адже окремі з них у тому чи іншому 
вигляді проголошуються і у відповідних урядо-
вих документах, концепціях, доповідях, стратегі-
ях. Крім того, ці питання активно піднімаються 
і дискутуються у працях провідних вітчизняних 
вчених. Отже, в рамках даної публікації основний 
наголос ставиться на виключній актуальності 
та необхідності їх практичної реалізації з метою 
пом’якшення негативних наслідків фінансово-
економічної кризи, яка може розгорнутися.

В частині вдосконалення спрощеної системи 
оподаткування суб’єктів підприємницької діяль-
ності можна запропонувати запровадження ди-
ференціації ставок справляння єдиного податку в 
залежності від кількості населення у населеному 
пункті, на території якого здійснює свою госпо-
дарську діяльність певний суб’єкт господарюван-

ня, що застосовує спрощену систему обліку та 
звітності.

Крім того, потребує закріплення на законо-
давчому рівні положення, відповідно до якого 
ставки справляння єдиного податку встановлю-
ватимуться за місцем здійснення господарської 
діяльності. В зв’язку з чим, необхідно ввести ін-
ститут тимчасової реєстрації платників податків у 
податкових інспекціях за місцем здійснення під-
приємницької діяльності.

Було б доцільно встановити мораторій на 
зміну положення, згідно з яким суб’єкти господа-
рювання, що використовують спрощену систему 
обліку та звітності, підлягають обов’язковій реє-
страції як платники податку на додану вартість у 
разі, коли річний обсяг виручки від реалізації то-
варів (послуг) перевищує 1 млн. гривень  [9].

Разом з цим, необхідно вилучити з переліку 
обов’язкових платежів, що замінюються єдиним 
податком, внески до державних соціальних фон-
дів. Це дозволить перевести суб’єктів господа-
рювання, що використовують спрощену систему 
обліку та звітності, на сплату цих внесків на за-
гальних засадах. При цьому, слід врахувати норму, 
згідно з якою відрахування до цих фондів здій-
снюватимуться на рівні мінімального соціального 
внеску, в залежності від величини ставки єдиного 
податку, що визначатиметься диференційовано 
від кількості населення у населеному пункті. 

Фундаментальним напрямом у реформуванні 
податкової системи, що сприятиме розвитку під-
приємництва, є поступове перенесення податко-
вого навантаження на використання немобільних 
факторів виробництва, як то земля, природні ре-
сурси, корисні копалини тощо. 

Одним із рішень у даному напрямі є здійснен-
ня поступового переходу до нової системи плате-
жів за природокористування, за видобуток корис-
них копалин зокрема із наближенням механізму 
їх обчислення до принципів рентного доходу та 
створення відповідного регуляторного механізму, 
який дасть можливість стимулювати раціональне 
використання, забезпечення охорони і відтворен-
ня природно-ресурсного потенціалу держави.

Систему справляння платежів за видобу-
ток корисних копалин, що є чинною в Україні, 
можна охарактеризувати як таку, що в не повній 
мірі сприяє досягненню пріоритетних  цілей та 
завдань державної економічної, у тому числі бю-
джетно-податкової політики України. Система є 
недостатньо збалансованою, що проявляється у 
постійних коливаннях кількісних характеристик 
її функціонування, зокрема, у невідповідності 
змін параметрів платежів за видобуток корисних 
копалин та темпами зростання цін на них на сві-
тових ринках.  
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Одним з напрямів щодо вирішення накопи-
чених проблемних питань може бути підготовка 
та впровадження заходів бюджетно-податкового 
характеру щодо вдосконалення діючої в Україні 
системи справляння платежів за видобуток ко-
рисних копалин. З цією метою доцільно переорі-
єнтувати систему справляння рентних платежів 
на принципи рентного доходу, зокрема, визнача-
ти зобов’язання як відсоток від вартості видобутої 
(реалізованої) продукції. 

Слід зазначити, що така модель розподілу 
природно-ресурсної ренти застосовується у бага-
тьох країнах світу, що є потужними експортерами 
мінеральних ресурсів. Передусім – це Російська 
Федерація, Казахстан та Норвегія. Відповідні 
трансформації відмічаються і в частині зміни ме-
ханізмів визначення зобов’язань по сплаті пла-
тежів за видобуток корисних копалин та збору за 
геологорозвідувальні роботи в Україні. Але поки 
що переважна кількість ставок справляння пла-
тежів за видобуток корисних копалин та збору 
за геологорозвідувальні роботи встановлюється у 
фіксованих величинах в залежності від обсягів ви-
добутої продукції.

Одночасно, доцільно розглянути можливість 
запровадження в рамках діючого механізму опо-
даткування прибутку підприємств спеціального 
механізму оподаткування додаткового прибутку, 
що утворюється у видобувного підприємства. При 
цьому, бажано ввести диференційну шкалу опо-
даткування, яка складається із ряду підвищуючих 
коефіцієнтів на які перемножується стандартна 
ставка оподаткування прибутку підприємств у 
разі, коли рентабельність господарської діяль-
ності з видобутку корисних копалин перевищує 
певну межу. Значення рентабельності, наприклад, 
середнє для добувної промисловості, можна регу-
лювати законом про державний бюджет України 
на відповідний бюджетний період на підставі про-
гнозних показників розвитку галузі.

Важливим чинником забезпечення розви-
тку як окремого виду економічної діяльності, так 
і окремо взятого підприємства є амортизаційна 
політика в частині визначення обсягів амортиза-
ційних відрахувань, що впливають на суму подат-
кового зобов’язання з податку на прибуток під-
приємств. Однак, пропонуючи зміни у порядку 
обчислення обсягів податкової амортизації, слід 
враховувати також інтереси Державного бюджету 
України. Адже податок на прибуток підприємств, 
на динаміку надходжень якого до зведеного бю-
джету України впливають норми амортвідраху-
вань, є одним із основних бюджетоутворюючих 
податків. 

Стосовно амортизаційної політики, то для 
того, щоб використовувати її для стимулювання 
капіталовкладень, необхідно вдосконалити діючі 

норми податкової амортизації у напрямі забез-
печення відповідності обсягів амортизаційних 
відрахувань до економічно-доцільного строку 
використання основних засобів. Такий підхід ви-
являється раціональним з огляду на те, що одно-
часно з’являється можливість зберегти поточну 
динаміку надходжень податку на прибуток під-
приємств до Державного бюджету України та під-
вищити ефективність амортизаційної політики, 
як податкового механізму стимулювання інвести-
ційної активності суб’єктів господарювання. 

При цьому, слід наголосити на неприпусти-
мості надання суб’єктам господарювання вико-
ристовувати будь-які інші способи обчислення 
податкової амортизації, ніж ті, що визначені у 
Податковому кодексі. Оскільки означений по-
казник враховується при визначенні податкових 
зобов’язань з податку на прибуток підприємств. 

Основним аргументом на користь такого на-
пряму вдосконалення податкової амортизації є 
те, що відсутність чіткої регламентації порядку 
обчислення податкових зобов’язань за податком 
на прибуток підприємств, які неодмінно виник-
нуть при лібералізації підходів до визначення об-
сягів амортвідрахувань для цілей оподаткування, 
може призвести до ускладнення та здороження 
адміністрування податків, зростання кількості 
конфліктних ситуацій між платниками подат-
ків та контролюючими органами. Поряд з цим, 
можна очікувати зниження рівня прозорості та 
прогнозованості, а також керованості одного із 
основних дохідних джерел Державного бюджету 
України – податку на прибуток підприємств і, як 
наслідок, ускладнень із формуванням та виконан-
ням планових бюджетних показників.

Одночасно слід звернути увагу на недоціль-
ністі прийняття пропозицій щодо запровадження 
процедур контролю за цільовим використанням 
грошових коштів, що акумулюються суб’єктами 
господарювання в результаті застосування пра-
вил нарахування податкової амортизації. Впрова-
дження практики контролю за цільовим викорис-
танням амортизаційних відрахувань призведе до 
посилення адміністративного тиску на суб’єкти 
господарювання, заважаючи тим самим їх ефек-
тивному функціонуванню та розвитку. Означений 
підхід є нераціональним зважаючи на труднощі, з 
якими стикнулися суб’єкти господарювання в су-
часних умовах. 

З метою стимулювання інвестиційної ак-
тивності в напрямі оновлення основних засобів 
на період фінансової кризи можна запровадити 
режим підвищених ставок нарахування податко-
вої амортизації. Означена норма має розповсю-
джуватися виключно на нові основні фонди, що 
вводяться в експлуатацію (нові будівлі, споруди, 
технологічні лінії тощо). 
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Слід також приділити належну увагу підви-
щенню рівня ефективності адміністрування по-
датків. Одним із напрямів може бути розвиток 
організаційних та інституційних умов щодо де-
офшоризації економіки України та інституту зви-
чайної ціни для цілей оподаткування [10]. Інший 
полягає у посиленні контролю за реєстрацією 
суб’єктів підприємницької діяльності, недопу-
щенню включення у ланцюги оподатковуваних 
операцій фірм-одноденок. Також слід приділити 
особливу увагу діяльності суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, що використовують спроще-
ну систему оподаткування, обліку та звітності, 
надаючи при цьому послуги крупним підприєм-
ницьким структурам.

В рамках підготовки пропозицій щодо під-
вищення ефективності адміністрування податків, 
слід приділити особливу увагу пільговим режимам 
оподаткування, які визначаються спеціальними 
положеннями законодавства України з питань 
оподаткування. Питання щодо удосконалення 
системи податкових пільг в Україні на сьогодніш-
ній день залишаються одними з найбільш акту-
альних в галузі податкової політики. Означеним 
питанням, у тому числі, і напрямам їх вирішення, 
присвячуються праці провідних вітчизняних вче-
них. Як вважають фахівці, пільги з оподаткування 
залишаються одним з факторів впливу на дина-
міку надходжень податків до бюджетної системи  
[11]. З іншого боку, пільгові режими оподаткуван-
ня залишаються одним із найефективніших ін-
струментів Уряду щодо стимулювання економіч-
ної активності в державі.

Одним із елементів податкової системи, який 
розглядається як інструмент залучення інвести-
цій та створення сприятливих умов для розвитку 
певного виду економічної діяльності на основі 
розбудови інфраструктури та створення додатко-
вих робочих місць, визнаються податкові пільги. 
В теорії податкові пільги мають неоднозначні ха-
рактеристики, як позитивні так і негативні. У нау-
ково-практичних працях, присвячених питанням 
оподаткування відзначається, що наявність по-
даткових пільг у системі оподаткування стимулює 
зацікавленість у інвестиціях. До того ж, в умовах 
безперешкодного руху такого фактору виробни-
цтва як капітал, країна, що не пропонує певних 
преференцій податкового характеру, суттєво про-
грає внаслідок відтоку капіталу в інші юрисдикції, 
що створюють більш сприятливі умови для розмі-
щення капіталовкладень. 

При цьому зазначається, що при прийнятті 
інвестиційних рішень значного масштабу ці фак-
тори визначаються як другорядні. Передусім роз-
глядаються питання економічної та політичної 
стабільності, розвитку інфраструктури, вартості 
робочої сили, наявності та безперешкодного до-

ступу до використання природних ресурсів. При 
цьому, вважається що проста та керована система 
оподаткування із низькими податковими ставка-
ми є більш привабливою для інвестора ніж надан-
ня податкових преференцій за територіальною, 
галузевою та іншими ознаками [12]. 

Існування пільгових режимів оподаткуван-
ня призводить до «ерозії» бази оподаткування, 
ускладнення адміністрування податків, створює 
мотивацію для проявів корупції, призводить до 
недоотримання бюджетних доходів та ускладнює 
їх прогнозування, а також обумовлює ряд інших 
негативних для системи державних фінансів 
ефектів. Однак попри всі позитивні та негативні 
характеристики пільгові режими оподаткування 
застосовуються практично у всіх податкових сис-
темах світу і порядок їх використання визначаєть-
ся відповідним національним законодавством. 

В теорії пільги в оподаткуванні  розглядають-
ся як приховане бюджетне фінансування, обсяги 
якого досить складно контролювати, оскільки 
суми такого фінансування безпосередньо за-
лежать від результатів господарської діяльності 
– отримувача цих доходів.  Дійсно, виникає си-
туація, за якої за інших рівних обставин певне 
підприємство отримує додаткові доходи на закон-
них підставах, використовуючи особливості нор-
мативно-правового поля з питань оподаткування. 
Відповідно, означені доходи мають використо-
вуватися за напрямами, визначеними державою 
– інститутом, який створює умови для утворення 
таких доходів на основі впровадження особливос-
тей оподаткування певних видів економічної ді-
яльності  [13, с. 308]. 

Керуючись означеним, можна висловити 
припущення, що кошти, вивільнені у платни-
ків податків у результаті використання пільгових 
режимів оподаткування можна розглядати як 
специфічний рентний дохід, що створюється за 
рахунок відповідних положень податкового за-
конодавства. Отже, розробляти пропозиції щодо 
управління таким доходом (ресурсом), доціль-
но здійснювати за принципами рентного доходу  
[14], тобто на основі аналізу природи утворення, 
виокремлення, розподілу та контролю за його 
використанням із одночасним впорядкуванням 
питань власності таких доходів та результатів їх 
використання. 

Держава, реалізуючи заходи державної еко-
номічної політики, свідомо надає можливість 
суб’єктам господарювання отримувати ці грошові 
фонди, то саме держава і має регулювати рух цих 
коштів, встановлюючи напрями їх  використан-
ня та відповідний, дієвий державний контроль. 
Безумовно, оподатковувати кошти, вивільнені 
внаслідок використання пільгових режимів опо-
даткування є абсурдною ідеєю. А от визначати на-
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прями використання цих коштів та контролювати 
його ефективність на основі застосування права 
виключного фіскального суверенітету держава 
має всі підстави. 

Окремі експерти визначають конфліктність 
потреби у наповненні дохідної частини бюджету 
із цілями активізації підприємницької діяльності 
шляхом зниження податкового навантаження та 
застосування податкових стимулів розвитку. Від-
мічається, що головною причиною негативного 
ставлення до інструментарію пільгового опо-
даткування є відсутність ефективних механізмів 
контролю за цільовим використанням податко-
вих пільг та методичного забезпечення аналізу їх 
ефективності [15]. Згідно положень національно-
го законодавства в Україні надається понад 300 
видів податкових пільг при сплаті загальнодер-
жавних податків (зборів, обов’язкових платежів) 
[16]. І це без врахування пільг, що надаються плат-
никам податку на доходи фізичних осіб та єдино-
го соціального внеску.

Податкова пільга згідно із Податковим ко-
дексом України - це передбачене податковим 
та митним законодавством звільнення платни-
ка податків від обов’язку щодо нарахування та 
сплати податку та збору, сплата ним податку та 
збору. Підставами для надання податкових пільг 
є особливості, що характеризують певну групу 
платників податків, вид їх діяльності, об’єкт опо-
даткування або характер та суспільне значення 
здійснюваних ними витрат. Платник податків має 
право використовувати податкову пільгу з момен-
ту виникнення відповідних підстав для її застосу-
вання і протягом усього строку її дії. А контролю-
ючі органи зобов’язані здійснювати контроль за 
правильністю надання та обліку податкових пільг, 
а також їх цільовим використанням, за наявності 
законодавчого визначення напрямів використан-
ня (щодо умовних податкових пільг) та своєчас-
ним поверненням коштів, не сплачених до бю-
джету внаслідок надання пільги, у разі її надання 
на поворотній основі. 

Податковим кодексом України, з метою за-
безпечення контролю за цільовим використан-
ням коштів, вивільнених у платників податку в 
результаті застосування пільгових режимів опо-
даткування передбачено впровадження звітності 
щодо напрямів використання таких фінансових 
ресурсів всіма платниками податку, які користу-
ються пільговими режимами оподаткування із 
врахуванням особливостей таких режимів. 

Кабінетом Міністрів України затверджено 
Порядок використання коштів, вивільнених від 
оподаткування у зв’язку з наданням відповідно до 
пунктів 15, 17–19 підрозділу 4 розділу XX «Пере-
хідні положення» Податкового кодексу України 
пільг з податку на прибуток підприємств. Згідно 

Порядку [17] кошти вивільнені в результаті ви-
користання пільгових режимів оподаткування, 
спрямовуються платниками податку виключно 
на збільшення обсягів виробництва (надання по-
слуг), переоснащення матеріально-технічної бази, 
запровадження новітніх технологій, пов’язаних з 
основною діяльністю таких платників податку, та/
або на повернення кредитів, використаних на за-
значені цілі, і сплату процентів за ними. Для цілей 
ведення обліку і оподаткування відображаються в 
бухгалтерському обліку в установленому порядку 
на окремому субрахунку рахунку «Цільове фінан-
сування і цільові надходження». Платник податку 
за результатами кожного звітного (податкового) 
періоду складає звіт про використання вивільне-
них коштів та подає його органові державної по-
даткової служби разом з декларацією з податку на 
прибуток підприємств. 

Однак існуюча звітність щодо використання 
коштів, вивільнених в результаті застосування 
платником податку пільгових режимів оподат-
кування є дещо недовершеною, оскільки не до-
зволяє у повній мері відслідкувати напрями та 
ефективність використання коштів, отриманих 
платником податку в результаті використання 
пільгових режимів оподаткування. 

З метою впорядкування фінансово-еконо-
мічних відносин у цій сфері, а також керуючись 
необхідністю додержання вимог до податкової 
політики, затверджених Основними напрямами 
бюджетної політики України на 2017 рік в частині 
посилення контролю за використанням пільгових 
режимів оподаткування доцільно вжити ряд за-
ходів, у тому числі і вдосконалити податкову звіт-
ність щодо пільгових режимів оподаткування. 

Результатом впровадження означених заходів 
буде збільшення бюджетних доходів та розвиток 
джерел для внутрішніх інвестицій на основі по-
кращення податкового адміністрування, зокрема, 
усунення можливостей для «проїдання» специ-
фічних рентних доходів, отриманих за рахунок 
особливостей законодавчого поля з питань опо-
даткування. Для досягнення означеної мети не-
обхідно удосконалити нормативно-правове поле 
України, що регулює означені питання. В процесі 
удосконалення доцільно врахувати наступні про-
позиції:

По-перше, суми коштів, які декларуються 
платником податку як такі, що вивільнені вна-
слідок застосування пільгового режиму оподат-
кування, мають акумулюватися на спеціальному 
рахунку такого платника податку.

По-друге, доцільно зобов’язати банківської 
установи приймати до виконання  платіжні до-
ручення на перерахування коштів з цих рахунків 
виключно за призначенням платежу. Ці призна-
чення мають узгоджуватися із відповідним під-
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розділом податкової служби платника податків за 
місцем його податкової адреси.

По-третє, у разі виявлення нецільового вико-
ристання платник має втрачати право на застосу-
вання пільгового режиму оподаткування та нести 
відповідальність за таке порушення у порядку, за 
яким здійснюється адміністрування податкового 
боргу.

По-четверте, ввести спеціальний розділ до 
Податкового кодексу, у якому чітко визначи-
ти особливості та механізми пільгових режимів 
оподаткування, а також напрями та контроль за 
цільовим використанням коштів, вивільнених 
у платників податків в результаті використання 
пільгових режимів оподаткування.

Першим кроком у частині вдосконалення ад-
міністрування пільгових режимів оподаткування 
може бути внесення змін та доповнень до постано-
ви Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 
року. В рамках цих змін та доповнень доцільно за-
провадити нову форму звітності  “Про напрями 
використання коштів, вивільнених у юридичних 
осіб та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької 
діяльності в результаті надання пільг в оподатку-
ванні” (далі – звіт за формою №1-ВКПП). 

Напрями використання коштів, отриманих 
платником податку в результаті використання 
пільгового режиму оподаткування, мають бути 
затверджені відповідним положенням Податко-
вого кодексу України. У проекті звіту наведений 
орієнтовний перелік можливих напрямів вико-
ристання коштів, отриманих платником податку 
в результаті використання пільгових режимів опо-
даткування. 

Рядок 1 звіту за формою №1-ВКПП має від-
повідати графі 5 “усього” із графи “Сума пільг в 
оподаткуванні” звіту за формою №1-ПП, в якій 

заповнюється обсяг пільг зі сплати податків до 
відповідного бюджету.

Рядки 2-15 звіту за формою №1-ВКПП при-
значені для звітування платниками податків про 
напрямки використання коштів, вивільнених 
внаслідок надання податкових пільг. 

Перелік напрямків використання коштів, 
отриманих підприємством в результаті засто-
сування пільгових режимів оподаткування, має 
узгоджуватися з основними пріоритетами еко-
номічної політики держави, зокрема, в частині 
забезпечення зростання реальних доходів насе-
лення та активізації інноваційно-інвестиційної 
діяльності підприємства.

У графі 4-5 “Оцінка ефективності податкових 
пільг” звіту за формою №1-ВКПП мають вказу-
ватися дані про оцінку ефективності податкових 
пільг для суб’єктів підприємницької діяльності, 
що визначаються в залежності від того, до якої 
категорії пільговиків належить даний суб’єкт 
підприємницької діяльності, а також на які цілі 
спрямовуються вивільнені кошти.

Шляхом запровадження запропонованої 
форми податкової звітності можна досягти під-
вищення адресності податкових пільг та посили-
ти контроль за їх цільовим використанням. Так, 
встановлюючи відсоткові обмеження, наприклад 
в розмірі 10% від загальної суми наданих пільг 
в оподаткуванні (графа 1 звіту за формою №1-
ВКПП) щодо витрат на придбання (виготовлен-
ня) товарів (робіт,  послуг) платником податку 
для  їх подальшого використання у власній гос-
подарській діяльності (графа 2 звіту за формою 
№1-ВКПП) та витрат на інші цілі (графа 15 звіту 
за формою №1-ВКПП), можна досягти концен-
трації ресурсів підприємства на пріоритетних на-
прямках розвитку економіки України. 

Проект звіту за формою №1-ВКПП пропону-
ється визначити наступним чином.
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Наступним кроком у сфері покращення ад-
міністрування пільгових режимів оподаткування, 
маючі на меті підвищення ефективності надання 
податкових пільг, що набуває особливої актуаль-
ності в умовах фінансово-економічної нестабіль-
ності, пропонуємо запровадити в практику по-
даткового адміністрування систему спеціальних 
паспортів податкових пільг (ППП), у яких плат-
ники податків – пільговики зазначатимуть обсяги 
наданих пільг та напрями використання фінансо-
вого ресурсу, що акумулюється на підприємстві в 
результаті використання права на пільгове опо-
даткування. ППП має бути складовою документів 
обов’язкової звітності, що подаються платником 
податку до державної податкової інспекції за міс-
цем реєстрації. А звітування платника податку за 
ППП повинно стати обов’язковою умовою для 
одержання права на пільгове оподаткування. У 
ППП платники податків – пільговики зазначати-
муть обсяги наданих пільг та напрями викорис-

тання фінансового ресурсу, що акумулюється на 
підприємстві в результаті використання права на 
застосування пільгового режиму оподаткування.

ППП має представляти собою документ,  що  
визначає  суму коштів,  вивільнених у суб’єкта 
підприємницької діяльності внаслідок надання 
пільг в оподаткуванні,  законодавчі підстави  її  
надання,  мету, завдання, напрями використання 
цих коштів, результативні   показники  та  інші ха-
рактеристики господарської діяльності.

На підставі ППП можна організувати контр-
оль за цільовим використанням коштів платника 
податку, вивільнених внаслідок надання пільг в 
оподаткуванні, а також здійснювати аналіз вико-
нання досягнутих таким суб’єктом зобов’язань. 
ППП розробляється платниками податків щоро-
ку за кожною податковою пільгою, право на за-
стосування якої набуває такий платник податку 
згідно з положеннями чинного законодавства.
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За своїм призначенням ППП має бути ана-
логом паспорту бюджетної програми [18] і  за-
тверджуватися державним податковим органом 
за місцем реєстрації платника податку у місячний  
термін  з  дня  подання заяви такого платника по-
датку на застосування пільг в оподаткуванні.

Запровадження цього інструменту сприятиме 
поступовому зміщенню акцентів державної полі-
тики з надання податкових пільг на адресні дота-
ції. А застосування ППП дозволить запровадити в 
практику податкового адміністрування механізм 
контролю за цільовим використанням коштів, 
вивільнених внаслідок надання пільг в оподатку-
ванні та аналізу ефективності пільгових режимів 
оподаткування в Україні. 

Разом з цим, введення ППП дозволяє впро-
вадити механізми відмови та/або скасування 
права на застосування податкових пільг певним 
суб’єктам підприємницької діяльності, які не ви-
конують взяті на себе зобов’язання щодо залучен-
ня інвестицій, створення нових робочих місць, 
забезпечення розвитку інфраструктури регіону 
тощо.

Висновки. Запропоновані рішення у разі їх 
практичного впровадження можуть не дати миттє-
вих результатів щодо стабілізації фінансово-еко-
номічної ситуації в Україні. Однак, у поєднанні з 
іншими заходами, у тому числі, у сфері бюджет-
ної та монетарної політики, вони сприятимуть 
виведенню національної економічної системи із 
фінансово-економічної кризи, та в перспективі, 
нарощуванню обсягів виробництва, зростанню 
реальних доходів населення, підвищенню рівня 
конкурентоспроможності вітчизняних товарови-
робників на внутрішньому та зовнішніх ринках 
товарів (послуг).

До негативних наслідків введення ППП мож-
на віднести відносне ускладнення та здорожчен-
ня податкового обліку для суб’єктів господарю-
вання через включення до переліку документів 
обов’язкової податкової звітності додаткових 
формулярів, а також додаткові втрати часу при 
розгляді інформації, що містяться у таких пас-
портах, та доведення її відповідності податковому 
аудитору.

Однак, впровадження ППП дозволяє ввести 
систему результативних показників оцінки ефек-
тивності пільгових режимів оподаткування, яка 
дозволятиме оцінювати темпи зростання обсягів 
виробництва та валової доданої вартості у секто-
рах економіки, звільнених від оподаткування, а 
також підвищення рівня зайнятості та заробітної 
плати працюючих, перелив капіталів між видами 
економічної діяльності та територіями, а також 
якісні та кількісні показники конкурентоспро-
можності продукції, виробленої на підприєм-
ствах, що застосовують пільгові режими оподат-

кування. З точки зору підвищення ефективності 
формування доходів Державного бюджету Укра-
їни, така практика дозволить посилити точність 
прогнозних розрахунків обсягів надходжень окре-
мих доходних джерел, як на наступний бюджет-
ний період, так і в середньостроковій перспективі. 

В цілому, прийняття цієї пропозиції спри-
ятиме підвищенню прозорості функціонування 
пільгових режимів оподаткування та ефектив-
ності формування доходної частини Державно-
го бюджету у наступних бюджетних періодах. А 
за результатами розгляду питання відповідності 
кількісних характеристик ефективності пільгових 
режимів оподаткування тим, що задекларовані в 
паспорті податкових пільг, може розглядатися пи-
тання щодо доцільності надання права на засто-
сування пільгового режиму оподаткування окре-
мому суб’єкту господарювання.

 Щодо інших завдань податкової політики 
України, визначених як пріоритетні на 2017 рік, 
слід зазначити наступне. 

Забезпечення своєчасного відшкодування 
податку на додану вартість з Державного бюджету 
має відбуватися одночасно із підвищенням ефек-
тивності адміністрування податків та інтенсифі-
кації стягнення податкового боргу. І на практиці, 
це завдання досить складно реалізувати, оскільки 
боржниками по сплаті податкових зобов’язань 
традиційно лишаються підприємства державного 
сектору економіки, адміністрування податкового 
боргу яких суттєво ускладняється через їх відомчу 
підпорядкованість та інші фактори системно-ад-
міністративного характеру. 

В той же час, основними кредиторами щодо 
бюджетного відшкодування є підприємства при-
ватної форми власності. Забезпечення своєчас-
ного бюджетного відшкодування ПДВ передба-
чає наявність у Державному бюджеті відповідних 
грошових фондів, які, в свою чергу, можуть бути 
акумульовані за рахунок погашення податкового 
боргу. 

Оскільки, якщо розглянути цю ситуацію з 
протилежної сторони, то у цьому випадку просто 
відбувається своєрідне постійне «субсидіювання» 
державних підприємств за рахунок неможливос-
ті стягнення податкового боргу з таких підпри-
ємств, яке, в свою чергу, частково компенсується 
шляхом «затримки» з відшкодування податку на 
додану вартість підприємствам приватної форми 
власності.  

Податкові надходження забезпечують осно-
вну частину доходів бюджету держави. Відповід-
но, провали в мобілізації бюджетних доходів, а 
також негативний вплив податкової політики на 
розвиток окремих секторів економіки вимагають 
подальших наукових розвідок за цим напрямом 
економічної науки. Зокрема, досліджень потре-
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бують способи нейтралізації чинників, що нега-
тивно впливають на динаміку податкових надхо-
джень бюджету. 

Таким чином, дослідження процесу форму-
вання податкових надходжень бюджету, визна-
чення їх оптимальної, економічно-обгрунтованої 
структури, у тому числі для забезпечення стабіль-
ності, прозорості, керованості та прогнозованості 
бюджетного процесу України залишаються акту-
альними. Подальших наукових розробок вимага-
ють питання взаємодії суб’єктів, що забезпечують 
формування податкових надходжень. 

Проблемним як з теоретичного, так і з прак-
тичного погляду залишається питання прогно-
зування обсягів податкових надходжень на на-
ступний бюджетний період та середньострокову 
перспективу. Окремо слід виділити напрям до-
сліджень, спрямованих на збалансування подат-
ково-бюджетної та тарифної політики України, 
а також розвитку інституту звичайної ціни для 
цілей оподаткування і деофшоризації економіки 
України. 
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УДК 368.02 Н. О. Шишпанова

К. В. Михайловська

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АНДЕРРАЙТИНГУ В 
МЕНЕДЖМЕНТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Анотація. Досліджено сутнісну характеристику поняття «андеррайтинг» та запропоновано автор-
ське бачення, що дає змогу по-новому позиціонувати андеррайтинг, відрізняючи його від процесу продажу 
страхових послуг. Розглянуто основні етапи андерайтингу в страхуванні. Проаналізовано процес організа-
ції андерайтингу в страхових компаніях України. Визначено основні проблеми андерайтингу на страховому 
ринку України та обґрунтовано пропозиції щодо їх вирішення. 

Ключові слова: страхування, андеррайтинг, андеррайтер, класифікація андерайтингу, ризик-менедж-
мент.

Summary. The have been studied the essential characteristics of the concept of «underwriting» and suggested the 
author’s vision, which enables a new way to positioning of underwriting, distinguishing it from the process of selling 
insurance. So there have been searched the main stages in insurance underwriting. The process of underwriting insur-
ance companies in Ukraine has been analyzed. The main problems of underwriting in the insurance market of Ukraine 
companies and suggestions for their solution have been upgraided.

Key words: insurance, underwriting, underwriter, underwriting classification, risk management.
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Постановка проблеми. В умовах циклічного 
розвитку економіки, становлення ринку фінансо-
вих послуг, настання природних і техногенних ка-
тастроф, ринок страхових послуг є важливою лан-
кою фінансової системи країни, яка забезпечує 
страховим захистом фізичних та юридичних осіб 
від ризикових обставин. Успішність функціону-
вання страхової компанії, можливість виконання 
нею визначених функцій та своїх зобов’язань зна-
чною мірою залежать від її здатності сформувати 
збалансований страховий портфель з прийнятним 
рівнем збитковості. Вагому роль у забезпеченні 
гарантій страховика перед страхувальником здій-
снення страхових виплат відіграє андеррайтинг, 
а андеррайтинговий результат значною мірою 
визначає рівень рентабельності всього бізнесу 
страховика. Саме визначення проблем запрова-
дження андеррайтингу в менеджменті страхових 
компаній та окреслення перспектив його розви-
тку зумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблематика управління андеррайтингом в 
страхуванні посідає чільне місце в працях таких 
вітчизняних та зарубіжних учених, як: А. Архипо-
ва [2], В. Базилевича  [14], О. Водолазької  [3, 4, 5], 
І. Гнидюк  [6], Н. Приказюк  [12], Т., Шахова  [15] 

та інших. Проте, динамічні зміни, які відбувають-
ся сьогодні в розвитку страхування, зумовлюють 
актуальність розгляду організації андеррайтингу в 
страхових компаніях.

Постановка завдання. Метою є досліджен-
ня теоретичних засад андеррайтингу, визначення 
основних тенденцій, характерних для страхового 
ринку України в частині формування збалансова-
ного страхового портфеля, а також обґрунтування 
перспектив розвитку андеррайтингу для забезпе-
чення активізації страхового бізнесу.

Виклад основного матеріалу. В страхуванні 
андерайтинг визнано як професійний вид діяль-
ності, яким займається кваліфікаційний фахівець 
(андеррайтер) або спеціальна організація, що ді-
ють від імені страховика і мають від нього повно-
важення приймати на страхування або відхилити 
запропоновані об’єкти страхування (ризики), ви-
значати тарифні ставки і конкретні умови догово-
ру страхування цих об’єктів (ризиків)  [2].

Так, Базилевич В. Д.  [16, с. 350-355] розгля-
дає андерайтинг як комплексну діяльність стра-
ховика з ідентифікації, аналізу, оцінки ризиків 
та визначення можливості страхування, вибору 
оптимального страхового покриття, перевірки 
відповідності ризиків збалансованості страхово-
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го портфеля [14, с. 368]. Аналогічної думки ви-
значення сутності андерайтингу дотримуються 
С.С. Осадець, Т. В. Яворська  [8].

В. В. Шахов [15] розкриває андерайтинг як 
процес селекції заявлених на страхування ризи-
ків і класифікації цих ризиків відповідно до їхніх 
можливостей бути застрахованими з метою ви-
значення оптимальної для того чи іншого ризику 
ставки страхової премії.

Відповідно до визначень Міжнародної асоці-
ації органів з нагляду за страхуванням (IAIS)  [10] 
андерайтинг це – процес, за допомогою якого 
страхова компанія визначає, чи акцептувати про-
позицію (заяву) страхувальника про укладання 
договору страхування, і якщо акцептувати, то на 
яких умовах.

Цінною є думка, висловлена М. В. Щукліно-
вою [12, c. 48] про те, що андерайтинг є управлін-
ським процесом з формування страхового порт-
феля, що включає в себе управління процесом 
укладання договорів страхування, управління 
процесом врегулювання збитків та управління 
страховим портфелем.

Імпонує думка А. П. Архипова [2, с. 36-37], 
який вважає, що андерайтинг – це бізнес-процес 
страхування, що полягає у прийнятті на страху-
вання (перестрахування) або відхилення заявле-
ного об’єкту страхування на основі оцінки при-
таманних цьому об’єкту індивідуальних ризиків з 
метою формування або коригування умов догово-
ру страхування та визначення страхового тарифу; 
розробці заходів щодо забезпечення фінансової 
стійкості частини або всього страхового портфе-
ля; розробці та виконанні заходів щодо знижен-
ня прийнятих на страхування (перестрахування) 
ризиків. Перевагою цього підходу є те, що автор 
не обмежує процес андеррайтингу лише оцінкою 
ризику перед прийняттям рішення про взяття ри-
зику на страхування. На переконання вченого, 
андеррайтинг також здійснюється під час управ-
ління страховим портфелем та при врегулюванні 
збитків.

Досить спірними є висновки О. Є. Губар  [8], 
яка характеризує андеррайтинг як основний біз-
нес-процес, метою якого є управління фінансови-
ми ризиками страхової компанії та забезпечення 
прибутковості страхового портфеля. Такий підхід 
є надто загальним, оскільки на рівень фінансових 
ризиків страхової компанії впливає, зокрема, ін-
вестиційна діяльність страховика, до якої андер-
райтинг не має відношення.

Щодо офіційного визначення андерайтингу в 
сфері страхування, то в Законі України «Про осо-
бливості страхування сільськогосподарської про-
дукції з державною підтримкою» від 9.02.2012р. 
№4391-VI (ст.1) закріплено наступне визначення 
андерайтингу: «процес аналізу запропонованих до 

страхування ризиків, прийняття рішень про стра-
хування певного ризику та визначення тарифної 
ставки, адекватної ризику, франшизи та інших 
умов договору»  [9]. На нашу думку, такий важ-
ливий процес не може залишатися поза увагою 
держави, необхідним є, принаймні, закріплення 
визначення андерайтингу в Законі України «Про 
страхування».

Проаналізувавши наведені визначення, ба-
чимо, що здебільшого андерайтинг трактують 
як певний процес (або певну діяльність), який 
включає сукупність окреслених процедур (захо-
дів). На наше переконання, андерайтинг являє 
собою бізнес-процес, спрямований на прийнят-
тя рішення про страхування, який включає низ-
ку взаємопов’язаних процедур, таких як: оціню-
вання об’єкту страхування; визначення переліку 
факторів ризику; вимірювання ризиків; визна-
чення умов страхування; визначення страхового 
тарифу та ухвалення андерайтингового рішення.

Таким чином, загальні завдання андерайтин-
гу полягають у визначенні: переліку небезпек, до 
яких схильний конкретний об’єкт страхування; 
чинників, що впливають на можливе настання 
страхового випадку; оцінки об’єкта страхування; 
ймовірності настання збитків різного розміру; 
умов страхового покриття й розміру страхових та-
рифів. 

Для страховика необхідність андерайтингу 
підтверджується його функціями, а саме:

 —  прийняттям на страхування або відхилен-
ня від ризиків, властивих даному об’єкту з метою 
формування або коригування умов страхового по-
криття, умов договору страхування та визначення 
страхових тарифів, що забезпечують задані зна-
чення збитковості за видом страхування і страхо-
вим портфелем в цілому;

 —  розробкою методичних матеріалів щодо 
захисту всього або частини страхового портфеля;

 —  розробкою та контролем виконання стра-
хувальником рекомендацій щодо зниження при-
йнятих на страхування ризиків [7].

На нашу думку, процес організації андерай-
тингу в страхових компаніях повинен включати 
послідовність конкретних бізнес-процесів, таких 
як:

I. Оцінювання об’єкту страхування з точки 
зору визначення його відповідності критеріям ри-
зику, при дотриманні яких може бути укладений 
договір страхування.

II. Прийняття андеррайтингового рішення.
Рішення можна розподілити на три групи: 1) при-
йняти ризик на страхування; 2) прийняти ризик 
на страхування з додатковими умовами або пев-
ними застереженнями; 3) відмовити у прийнятті 
ризику на страхування. Зауважимо, що андерай-
тер має право відмовити у прийнятті на стра-
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хування найбільш ризикованих об’єктів, коли 
ймовірність страхової виплати та рівень збитку 
настільки великі, що вже не можуть розглядатися 
як випадкова подія.

III. Вимірювання ризиків, тобто оцінювання 
наслідків реалізації ризиків і виявлення можли-
востей щодо їх мінімізації.

IV. Визначення умов договору страхування, 
а саме переліку основних і додаткових умов, що 
включаються в договір страхування. Андеррай-
тером визначається страхове покриття, в межах 
якого страховик бере на себе відповідальність пе-
ред страхувальником, період страхування, умови 

виплати страхового відшкодування за настання 
страхового випадку, розмір франшизи. При цьому 
максимальний розмір страхового покриття зале-
жить від обсягу власних коштів страхової компа-
нії, наявності перестрахувального захисту та умов 
договорів перестрахування.

V. Супровід договору, тобто моніторинг ста-
ну об’єкта страхування, контроль виконання за-
ходів зі зниження ризиків.

При укладенні договору страхування відно-
сини клієнта та страхової компанії будуються за 
такою схемою (рис. 1).

Рисунок 1 – Місце андеррайтингу при укладанні договору страхування
Джерело: авторська розробка за  [5, С. 80-83]

Вважаємо, що найважливішим етапом андер-
райтингу є прийняття андеррайтингового рішен-
ня. На цьому етапі андеррайтер приймає рішення 
про те, страхувати конкретний ризик чи ні, так як 
ймовірні збитки занадто великі. Саме від прийня-
того рішення буде залежати майбутній розвиток 
бізнесу страхової компанії та фінансові результа-
ти її діяльності.

Усі андеррайтери дотримуються загальних 
правил класифікації ризиків, які ідентифікують 
різні класи за ймовірністю виникнення претензії. 
Також страхова компанія може розробити власні 
керівні принципи. 

Андеррайтер, беручи до уваги всю інформа-
цію, виносить рішення про укладення договору 
страхування (рис. 2).

Рисунок 2 – Роль андеррайтера при укладанні договору страхування
Джерело: авторська розробка за [6, с. 242-246]

Ринок страхових послуг залишається най-
більш капіталізованим серед інших небанків-
ських фінансових ринків України. Показни-
ки розвитку страхового ринку за останні роки 
(зменшення кількості страхових компаній, змен-
шення страхових премій, періодичне збільшення 

страхових виплат тощо) свідчить, що андерайтинг 
у страхових компаніях не повною мірою відпові-
дає європейському рівню. Незважаючи на значну 
кількість компаній (станом на 31.12.2015р. – 361), 
фактично на страховому ринку основну частку 
валових страхових премій – 96,5% – акумулюють 
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100 страховиків «non-Life» (31,1% усіх страхових 
компаній «non-Life») та 99,1% – 20 страховиків 
«Life» (38,5% усіх страхових компаній «Life»)  [13].

Згідно звіту Національної комісії, що здій-
снює державне регулювання у сфері ринків фі-

нансових послуг про стан страхового ринку Укра-
їни, на кінець першого півріччя 2016 року в країні 
нараховувалося 343 страхові компанії. З початку 
року зі страхового ринку пішло з різних причин 
18 компаній. Загалом з початку 2015 року з ринку 
пішло 39 компаній (табл. 1).

Таблиця 1 
Кількість страховий компаній в Україні

Кількість страховий 
компаній

Станом на 
31.12.2014

Станом на 
31.12.2015

Станом на 
30.06.2016

Темп приросту 2015 р. до 
2014 р., %

Загальна кількість 382 361 343 94,5

в т.ч. СК «non-Lofe» 325 312 298 96,0

в т.ч. СК «Life» 57 49 45 85,9

Джерело:  побудовано за даними  [12]

Як стверджує Приказюк Н. В., загалом з 
українського страхового ринку пішли невеликі 
страхові компанії, які переважно працювали в 
сегменті Автоцивілки (ОСАГО) та вели не зовсім 
чесну конкурентну боротьбу за рахунок демпінгу  
[11].

Однією з головних проблем страхового ан-
деррайтингу в Україні є те, що лише великі 
страхові компанії можуть собі дозволити послу-
ги андерайтерів та розвивати цей сегмент свого 
функціонування, дрібні страхові компанії рідко 
користуються їх послугами. Відповідно, на укра-
їнському ринку страхових послуг на послуги ан-

дерайтерів існує незначний попит, який протягом 
останніх двох років зменшується, адже обсяг стра-
хового ринку зменшується, у фінансовому секторі 
має місце криза неплатоспроможності, а послуги 
андерайтерів є коштовними. Страхові компанії 
намагаються уникати найму андеррайтерів на по-
стійній основі з метою зменшення витрат.

Для більш детального дослідження нами 
проаналізовано діяльність НАСК «Оранта» як 
результату провадження нею андеррайтингової 
діяльності. В таблиці 2 представлено основні фі-
нансово-економічні показники діяльності компа-
нії.

Таблиця 2
 Динаміка основних фінансово-економічних показників діяльності НАСК «ОРАНТА» м. Київ

Показники
Роки Темп росту, 

% 2013 до 
2015 рр.2013 р. 2014 р. 2015 р.

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, по-
слуг), тис. грн.

86167,8 104674,5 170870,2 198,3

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг), тис. грн.

86167,8 104674,5 170870,2 198,3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг), тис. грн.

1842,1 12041,5 29435,4 1597,9

Валовий прибуток (збиток) підприємства, тис. грн. 84325,7 92633,0 141434,8 167,7

Чистий прибуток (збиток) підприємства, тис. грн. 81347,7 77348,8 113698,0 139,8

Необоротні активи, тис. грн. 78497,1 288146,1 287795,0 366,6

Оборотні активи, тис. грн. 225488,7 131125,0 329421,0 146,1

Власний капітал, тис. грн. 275785,6 353134,4 466832,0 169,3

Статутний капітал, тис. грн. 11000,0 11000,0 11000,0 -

Зобов’язання, тис. грн. 28244,5 66413,5 150851,0 534,1

Джерело: розраховано на основі Звіту про фінансові результати
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Загалом спостерігається покращення діяль-
ності товариства у 2015 році порівняно з 2013 і 
2014 роками. Так, дохід від реалізації продукції 
та чистий дохід від реалізації продукції мають на-
явну позитивну тенденцію до зростання – прак-
тично до 200 %. Але, все ж таки, негативним мо-
ментом є те, що зростає також, і досить суттєво, 
собівартість 38 реалізованої продукції. У 2014 році 
порівняно з 2013 – вона збільшилась на 553,7 % 

або на 10199,4 тис. грн., а у 2015 році порівняно з 
2013 – на 1497,9 % або на 27 593,3 тис. грн. відпо-
відно. Це, в першу чергу, пов’язано із розширен-
ням чисельності найманих робітників, стрімким 
відкриттям нових представництв страхової ком-
панії у різних регіонах країни, а також значним 
зростанням вартості страхових послуг.

Для поглиблення дослідження нами визначе-
но основні показники страхової діяльності НАСК 
«Оранта» (табл. 3).

Таблиця 3 
Динаміка основних показників страхової діяльності НАСК «ОРАНТА» м. Київ

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Темп росту %  
2014/2015 рр.

Страхові платежі (премії, внески), тис. грн. 46852,8 140748,7 254 131,3 180,6

Частки страхових платежів (премій, внесків), 
належні перестраховикам, тис. грн.

1406,3 7344,8 14 306,4 194,8

Страхові виплати та страхові відшкодування, 
тис. грн.

621,3 5144,4 18 391,8 357,5

Операційні витрати, тис. грн. 2372,8 21762,1 37 155,8 170,7

Страхові резерви, тис. грн. 20049,2 256430,5 135 055,0 239,3

Джерело: розраховано на основі Звіту про фінансові результати

Страхова діяльність товариства є ефектив-
ною. Протягом досліджуваного періоду страхові 
платежі товариству мають стрімку тенденцію до 
зростання. Так, у 2014 році порівняно з 2013 ро-
ком – до 300,4 %, а у 2015 році порівняно з 2014 
роком – до 180,6 %. Це свідчить про те, що НАСК 
«ОРАНТА» проводить активну роботу із залучен-
ня клієнтів, а згодом має групу постійних клієнтів. 

Страхові виплати, встановлені за договором 
страхування, не перевищують збір страхових пла-
тежів у жодному періоді аналізу. І за 2015 рік стра-
хові платежі переважали страхові виплати на 235 
739,5 тис. грн. Але, все ж таки, страхові виплати 
мають також наявну тенденцію до зростання, що 
свідчить про постійне виникнення страхових ви-
падків. 

Отже, можна відзначити, що встановлений 
рівень надходжень страхових платежів є достатнім 
для проведення страхових виплат, тобто гарантує 
страхувальникові отримання страхового відшко-
дування у разі виникнення страхового випадку. 

Дослідження системи управління андеррай-
тингом в НАСК «Оранта», показують, що кожний 

вид страхування має свої особливості андеррай-
тингу. Без розуміння страхових ризиків і того, що 
приймається на страхування (об’єкта страхуван-
ня), а також опису факторів, які збільшують ймо-
вірність настання страхового випадку та очікува-
ний розмір страхового відшкодування, не можна 
правильно оцінити ризик.

Андеррайтинг необхідно здійснювати шля-
хом перевірки пропонованого на страхування ри-
зику по ряду параметрів, які залежать від конкрет-
ного виду страхування. Зокрема, при страхуванні 
КАСКО наземного транспорту такими параме-
трами можуть бути:

 —  коло осіб, допущених до керування авто-
мобілем, їх вік і досвід водіння;

 —  бажаний розмір франшизи;
 —  наявність протиугінних систем, умови 

зберігання автомобіля в нічний час.
Варто відмітити, що у повному циклі андер-

райтингу беруть участь не тільки андеррайтери. 
Нами узагальнено участь різних служб в процесі 
андеррайтингу (табл.4). 
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Таблиця 4. 
Участь служб страхових компаній в системі андерайтингу

Джерело: складено за [5, с. 242-246]

Варто відмітити, що з метою забезпечення і 
підвищення позитивного фінансового операцій-
ного результату по всій сукупності договорів стра-
хування, що укладаються страховиком, доцільно 
створювати власні служби андеррайтингу. Для ор-
ганізації ефективної служби андеррайтингу необ-
хідно забезпечити ефективну роботу традиційних 

служб страховика, насамперед фінансовий та опе-
раційний облік. 

Для оцінювання результативності здійснен-
ня андеррайтингу на страхових компаніях необ-
хідним є встановлення ключових показників 
результативності, які піддаються виміру. Нами за-
пропонована система показників для оцінки про-
цесу андеррайтингу в страхових компаніях Украї-
ни (рис. 3).

Рисунок 3 – Запропонована система показників для оцінки процесу андеррайтингу в страхових компаніях 
України

Джерело: авторська розробка за  [1, 3, 8]
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Таким чином, до заходів, яких потрібно вжи-
ти локально (в межах окремих страхових компа-
ній), на нашу думку, варто віднести такі:

 —  зміна системи мотивації: перехід до фік-
сованої оплати праці андеррайтерів;

 —  для малих страхових компаній у довго-
строковій перспективі бажано обов’язкове на-
ймання штатних андеррайтерів;

 —  уникнення виконання функцій андеррай-
терів страховими агентами;

 —  навчання професійних андерайтерів, під-
вищення їхньої кваліфікації;

 —  встановлення системи ключових показ-
ників для оцінки процесу андеррайтингу;

 —  підвищення контролю за структурою 
портфеля;

 —  введення автоматизованої системи управ-
ління андеррайтингом, тощо.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
андеррайтинг у страхуванні відіграє важливу роль, 
як ключовий індикатор попередньої та наступної 
економічної доцільності процесу страхування, 
адекватності системи управління операційною 
діяльністю страховика маркетинговій політиці, 
тарифній політиці, перестрахуванню. Андеррай-
тинг являється первинним чинником, що впли-
ває на надійність, стабільність організаційного 
розвитку і визначальним для якості фінансового 
менеджменту, стратегічного планування, бюджет-
ного управління страховика.

На основі проведеного аналізу можна ствер-
джувати, що наразі андеррайтинг в Україні сти-
кається з низкою проблем, що потребують ви-
рішення, зокрема, поточне скорочення обсягів 
страхового ринку України; низький попит на 
послуги андеррайтерів; виконання роботи андер-
райтерів страховими агентами; погана мотивація 
андеррайтерів; нестача кваліфікованих андер-
райтерів; відсутність методології андеррайтингу; 
тощо. 

Для вирішення існуючих проблем необхід-
ним є вжиття низки дієвих заходів як на загально-
державному рівні, так і в межах окремих страхо-
вих компаній.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

УДК 331.2 Т.О. Горбач

С.В. Сирцева

ВІДОБРАЖЕННЯ ВИНАГОРОД ПРАЦІВНИКАМ В ОБЛІКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті розглянуто порядок формування та відображення в бухгалтерському обліку ви-
нагороди працівників сільського господарства. Вдосконалeння систeми облiку винагород працiвникам, як 
iнформацiйної основи повноцiнного вiдтворeння трудових рeсурсiв, зростання нацiонального багатства кра-
їни та змeншeння вiдтоку носiїв iнтeлeкту в умовах eкономiчної кризи.

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, оплата праці, заробітна плата, винагорода пра-
цівникам, розвиток підприємства, трудовий потенціал.

Summary. The article considers the order of formation and reflection in accounting of the remuneration of ag-
ricultural workers. Improving the system of accounting of employee benefits, as an information basis for proper repro-
duction of labor resources, growth of the national wealth and reduce the outflow of the carriers of intelligence in the 
context of the economic crisis.

Key words: agricultural enterprise, wages, salaries, employee benefits, enterprise development, employment po-
tential.
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Постановка проблеми. Економічна криза 
останніх років внесла свої корективи в діяльність 
суб’єктів господарювання. Більшість сільськогос-
подарських підприємств Миколаївської області 
зіткнулися з фінансовими труднощами, які впли-
нули і на відносини із трудовими колективами. 
Уповільнення темпів розвитку економіки країни 
спричинило масове звільнення працівників, за-
тримку заробітної плати, скорочення соціальних 
пільг та, як наслідок, зниження рівня життя пра-
цівників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання формування та класифікації виплат пра-
цівникам досліджували зарубіжні вчені, зокрема, 
А. Андерсон, Д. Голд, Л. Портер. Загальні аспекти 
розвитку методології й організації обліку виплат 
працівникам висвітлені у роботах вітчизняних 
вчених: С. Голова, Р. Грачової, І. Саух, Н. Ткачен-
ко, Н. Шульги, І. Щирби. При всій значимості 
наукових досягнень невирішеними залишаються 
наступні питання: неузгодженість понятійно-тер-
мінологічного апарату щодо винагород працівни-
кам; відсутність практики застосування сучасних 
мотиваційних схем вітчизняними сільськогоспо-
дарськими підприємствами; недосконалість існу-

ючих класифікацій винагород працівникам відпо-
відно до міжнародних стандартів та вітчизняних 
нормативно-правових актів з бухгалтерського об-
ліку та звітності; недостатня розробленість орга-
нізаційно-методичних положень документування 
та обліку винагород працівникам. 

Мета дослідження. Метою роботи є об-
ґрунтування теоретичних положень та розробка 
практичних рекомендацій з удосконалення бух-
галтерського обліку винагород працівникам сіль-
ськогосподарських підприємств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Як 
соціально-економічна категорія заробітна плата 
вимагає розгляду з точки зору її ролі та значення 
для працівника і роботодавця.

Будучи основним джерелом доходу праців-
ників, заробітна плата є формою винагороди за 
працю і формою матеріального стимулювання 
праці. Вона спрямована на винагороду працівни-
ків за виконану роботу і на мотивацію досягнення 
бажаного рівня продуктивності. Тому правильна 
організація заробітної плати впливає на темпи 
зростання продуктивності праці, стимулює під-
вищення кваліфікації працівників.

Організація оплати праці передбачає:



Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

161

- Визначення форм і систем оплати праці 
працівників підприємства;

- Розробку критеріїв і визначення розмірів 
доплат за окремі досягнення працівників і фахів-
ців підприємства;

- Розробку системи посадових окладів служ-
бовців і фахівців;

- Обґрунтування показників і системи премі-
ювання співробітників.

В умовах ринкової економіки практичне 
здійснення заходів щодо вдосконалення організа-
ції оплати праці має грунтуватися на дотриманні 
ряду принципів оплати праці. Тим самим, через 
організацію заробітної плати досягається необ-
хідний компроміс між інтересами роботодавця 
і працівника, який сприяє розвиткові відносин 
соціального партнерства між двома рушійними 
силами ринкової економіки, що є головною скла-
довою успішного функціонування як окремого 
підприємства так і всього народного господарства 
країни.

Одним з основних принципів організації за-
робітної плати в сучасній економіці є принцип 
матеріальної зацікавленості працівника в резуль-
татах своєї праці, що означає, що встановлення 
безпосереднього зв’язку заробітної плати з кін-
цевими результатами виробництва є найважли-
вішою передумовою посилення дієвості оплати 
праці. Крім того, організація заробітної плати 
повинна відповідати наступним принципам: ви-
переджальні темпи зростання продуктивності 
праці в порівнянні з темпами зростання заробіт-
ної плати; розподіл заробітної плати в залежності 
від кількості та якості виконаної роботи; розви-
ток матеріальної зацікавленості працівників у по-
ліпшенні кінцевих результатів праці; поєднання 

централізованого регулювання заробітної плати з 
самостійністю підприємств.

Заробітна плата, як будь-яка економічна ка-
тегорія, виконує ряд функцій, а саме необхідні 
для розвитку суспільства функцію розподілу, яка 
передається безпосереднім виробникам чи при-
ватному власнику підприємства, держава вста-
новлює лише мінімальний рівень оплати праці; 
соціальну функцію, тобто існує два рівня забезпе-
чення соціальної орієнтації заробітної плати: на 
рівні держави і на підприємстві; і важливу для по-
зитивної фінансово-господарської діяльності під-
приємства стимулюючу (мотиваційну) функцію 
трудових доходів працівників, саме ця функція 
заробітної плати відіграє головну роль в інтенсив-
ному використанні живого праці, спрямовує її на 
реалізацію цілей управління.

Всі операції, пов’язані з урахуванням вико-
ристання робочого часу і нарахуванням оплати 
праці, оформляють відповідними первинними 
документами, форма і зміст яких визначаються 
специфічними особливостями виробництва.

Економічна криза останніх років внесла свої 
корективи в діяльність суб’єктів господарюван-
ня. Більшість сільськогосподарських підприємств 
України зіткнулися з фінансовими труднощами, 
які безпосередньо вплинули і на відносини з тру-
довим колективом. Скорочення обсягів господар-
ської діяльності спричинило масове звільнення 
працівників, затримку заробітної плати, змен-
шення соціальних пільг і послуг на підприємстві 
та зниження рівня життя працівників. Наслідком 
зниження рівня соціального захисту працівників 
стало соціально-психологічне напруження в ко-
лективах, що зрештою впливає на продуктивність 
праці та зацікавленість персоналу в професійному 
зростанні.

Таблиця 1 
Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати (на 1 число місяця, млн. грн.)  [1]
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2010 1390,8 1603,1 1644,5 1613,5 1598,6 1787,7 1701,2 1473,0 1333,0 1263,5 1209,8 1254,9

2011 1139,0 1252,6 1327,5 1227.8 1191,3 1185.3 1111,4 1104,7 1089,1 1114,0 1099,1 1037,3

2012 915,2 967,0 995,7 966,7 946,5 930,1 891,3 915.9 888,8 858,7 834,2 885,4

2013 830,1 936,6 1037,1 1013.1 994.8 980,1 923,3 925,1 922,4 964,7 925.9 953,6

2014 753,0 748,2 930,2 1047.0 1008,5 999,3 970,7 1084,8 1424,4 1927,7 2205,8 2366,9

2015 1320,1 1465,6 1574,8 1617,1 1495,9 1811,3 1915,5 1963,8 2004,2 1908,1 1970,8 х

Примітка: 1. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і 
м.Севастополя.; 2. Без частини зони проведення антитерористичної операції. 
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Як відомо, регулювання обліку винагород 
працівникам в Україні здійснюється трьома гру-
пами нормативно-правових актів, які мають різні 
рівні впливу (мезорівень, макрорівень і мікро-
рівень) та регламентують трудові відносини, до-
кументування операцій за винагородами пра-
цівникам, оподаткування винагород та пенсійне 
забезпечення працівників, утворюючи у своїй 
сукупності систему нормативно-правового забез-
печення обліку винагород працівникам в Україні. 
На мезорівні відбувається нормативне регулю-
вання обліку винагород працівникам за допомо-
гою міжнародних стандартів обліку та фінансової 
звітності.

Таким чином, зазначимо, що сучасний ме-
ханізм регулювання винагород працівникам в 
Україні є неефективним і вимагає вирішення ці-
лої низки проблемних питань через використан-
ня вдосконалених правових актів на макрорівні та 
мікрорівні, враховуючи цілі подальшого розвитку 
соціальної політики. Всі існуючі проблеми обліку 
винагород працівникам так чи інакше пов’язані з 
нормативно-правовим забезпеченням, які мож-
на поділити теж на три рівні (рис.1):  проблеми 
світового рівня; проблеми на рівні держави, які 
іншими словами можна назвати «теоретико-ме-
тодологічні проблеми»;  проблеми на макрорівні, 
які доцільно визначати як «організаційно-мето-
дологічні проблеми».

Рис.1. Проблеми бухгалтерського обліку винагород працівникам
Джерело: сформовано автором

Основними обліковими формами первинної 
документації виступають «Розрахунково-платіж-
на відомість працівника» та «Розрахунково-пла-
тіжна відомість (зведена)». Однак дані форми є 
застарілими і відображають нерелевантну інфор-
мацію. Наприклад, до видів утримань за відомістю 
відносяться внески до Пенсійного фонду, внески 
до Фонду зайнятості, внески до Фонду соціально-
го страхування з тимчасової втрати працездатнос-
ті, але ж з 2011 року всі ці внески було замінено на 
Єдиний соціальний внесок  [2].

Відповідно до типової форми П-6 і П-7 до ви-
дів нарахованих «оплат» відносяться:

- фонд основної заробітної плати;
- фонд додаткової заробітної плати;
- інші заохочувальні та компенсаційні ви-

плати;

- інші виплати, що не належать до фонду 
оплати праці.

Даний перелік не відповідає вимогам П(С)
БО 26 «Виплати працівникам» та обґрунтованій 
класифікації винагород працівникам. Відомості 
П-6 і П-7 є дуже розгалуженими, мають великий 
перелік поточних винагород, а саме включають 
сорок один вид винагород та сім інших видів ви-
плат. Жодна з цих винагород не розкриває зміст 
«інших довгострокових винагород працівникам», 
«винагород при звільненні» чи «винагород після 
завершення трудової діяльності».

На нашу думку, необхідно удосконалити існу-
ючі форми первинної документації з обліку вина-
город працівникам за допомогою:

- відокремлення розрахунку винагород 
працівникам та утримань з них;
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- поділу відомості на чотири окремі доку-
менти відповідно до видів винагород працівни-
кам: Відомість розрахунку поточних винагород, 
Відомість розрахунку інших довгострокових ви-
нагород працівникам, Відомість розрахунку ви-
нагород при звільненні та Відомість розрахунку 
винагород працівникам після закінчення трудової 
діяльності;

- узагальнення інформації у зведеній відо-
мості щодо винагород працівникам, яка має на-
зиватися Відомість розрахунку винагород праців-
никам (зведена).

Найскладнішим та малодослідженим є фор-
мування та послідовність складання документів 
щодо винагород після закінчення трудової ді-
яльності. Таким чином, здійснюючи побудову 
або удосконалення організації обліку винагород 
працівникам, підприємства мають підходити до 
цього питання обґрунтовано, враховуючи доціль-
ність, використовуючи результати досліджень та 
передовий досвід. 

Потребує удосконалення і методика обліку 
винагород після закінчення трудової діяльності, 
яка відповідно до запропонованої класифікації 
включає винагороди за пенсійними планами і ви-
нагороди за іншими соціальними програмами. 
Винагороди за пенсійним планами поділяють-
ся на пенсійні плани зі встановленим внеском 
і пенсійні плани зі встановленою винагородою. 

Удосконалення методики обліку винагород при 
звільненні:

1. Винагороди при звільненні включають під-
вищення виплат по закінченню трудової діяль-
ності та заробітну плату за певний період після 
закінчення трудової діяльності. Винагороди при 
звільненні, якщо вони нараховуються одноразо-
во, відносять до витрат того періоду, після якого 
працівник був звільнений.

Оскільки у цьому випадку економічних ви-
гід у майбутньому не очікується, такі винагороди 
дисконтуванню не підлягають і їх слід відобража-
ти на субрахунку 663 «Розрахунки за іншими ви-
нагородами».

2. Якщо ж виплати при звільненні нарахову-
ються як зобов’язання, які повинні погашатися 
поступово, протягом певного часу (або однора-
зово, але після більш ніж 12 місяців з дати звіль-
нення), то вихідна допомога дисконтується, тобто 
їх оцінка регулярно переглядається шляхом про-
ведення актуарних розрахунків. В цьому разі не-
обхідно вести облік винагород при звільненні на 
субрахунку 564 «Інші довгострокові винагороди».

Інформація про винагороди працівникам на 
вітчизняних підприємствах систематизується в 
регістрах бухгалтерського обліку, узагальнюєть-
ся у фінансовій звітності та примітках до неї. Від 
її повноти, достовірності та точності залежить 
якість і ефективність управлінських рішень у сфе-
рі використання трудових ресурсів. 

Назва рядка Код рядка

ф.1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан» (актив)

Активи за пенсійними планами 1032

ф.1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан» (пасив)

Довгострокові зобов’язання за винагородами працівниками 1521

Розрахунки за поточними винагородами працівниками 1630

ф.2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

Актуарні прибутки (збитки) 2296

Витрати на винагороди працівникам 2505

Джерело: сформовано автором

Забезпечити дотримання наведених якісних 
ознак обліку винагород працівникам сільсько-
господарських підприємств має автоматизована 
система бухгалтерського обліку, яка дозволить 
налагодити обмін інформаційними потоками усе-
редині торговельно-виробничого підприємства 
та поза ним, сприятиме підвищенню і підтримці 
конкурентних переваг, визначить стратегію роз-
витку підприємства та його трудового потенціалу.

Відповідно до запропонованих змін з орга-
нізаційно-методичного забезпечення винагород 
працівникам, необхідно наповнити додатковою 
інформацією Форму фінансової звітності 1 - «Ба-

ланс (Звіт про фінансовий стан)» та Форму фінан-
сової звітності 2 «Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід)» (табл.2).

У процесі діяльності на підприємстві скла-
дається велика кількість різноманітних звітних 
форм. Проте основним джерелом інформації про 
діяльність суб’єкта господарювання є його фінан-
сова звітність. Найбільш інформативними є саме 
річні форми, які, окрім основних показників, міс-
тять їх розшифровку у вигляді різного роду при-
міток.

Висновки За результатами проведеного ана-
лізу, необхідно відмітити що український стан-
дарт майже не вимагає від користувачів розкриття 
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інформації у примітках до фінансової звітності, 
що негативно впливає на зміст і суттєвість нада-
ної інформації у фінансовій звітності вітчизняни-
ми підприємствами.
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АННОТАЦИИ
Глущенко Я.И. Особенности экспорта и им-

порта транспортных услуг Украины
Аннотация. В статье рассмотрены основные 

тенденции динамики и структуры экспорта и им-
порта транспортных услуг Украины за 2010-2015 
гг. Установлено, что импорт транспортных услуг 
превышает их экспорт, в структуре экспорта пре-
обладают услуги трубопроводного транспорта, в 
структуре импорта - воздушного.

Ключевые слова: транспортные услуги, 
экспорт, импорт, удельный вес, динамика.

Ключник А.В., Поливода К. И. Роль меж-
дународного сотрудничества в развитии регионов 
Украины

Аннотация. В статье рассмотрена роль меж-
дународного сотрудничества в развитии регио-
нов Украины. Освещены основные нормативно-
правовые акты, согласно которым осуществляется 
межрегиональное международное сотрудниче-
ство. Раскрыта программа развития международ-
ного сотрудничества и межрегионального сотруд-
ничества. Указано, что внешнеэкономические 
связи способствуют развитию перспективных 
направлений экспортного потенциала. Рассмо-
трен опыт функционирования еврорегионов и 
высокого потенциала по созданию механизмов ре-
шения целого ряда проблем межгосударственных 
отношений. 

Ключевые слова: еврорегион, 
внешнеэкономические связи, международное со-
трудничество, межрегиональное сотрудничество, 
межрегиональное международное сотрудниче-
ство.

Яровой В.Ф. Совершенствование институ-
тов и перспективы кластеризации области туриз-
ма в процессе евроинтеграции

Аннотация. В статье проведен критический 
анализ процессов влияния процессов евроинте-
грации на развитие и совершенствование отече-
ственной туристической отрасли. Прежде всего, 
речь идет об усовершенствовании ее институцио-
нального обеспечения. Выявлены конкурентные 
преимущества отрасли туризма. Осуществлена 
оценка последствий внедрения отдельных со-
ставляющих европейского опыта в туристические 
институты. Обоснованы перспективы внедре-
ния кластеров в структуру отрасли. Определены 
перспективы дальнейших разработок.

Ключевые слова: отрасль туризма, 
евроинтеграционные процессы, конкурентные 
преимущества, туристические ресурсы, институ-
циональное обеспечение, кластеры, опыт, управ-
ление, перспективы.

Ашмарина Т.И. Этапы развития экономики 
природопользования 

Аннотация. В статье рассматриваются 
этапы становления экономики природополь-
зования в России, взгляды российских ученых-
экономистов, внесших вклад в развитие теории 
экономики природопользования. Обоснована 
перспективность ноосферного подхода, который 
позволяет взглянуть на существующие проблемы 
природопользования с новых позиций.

Ключевые слова: устойчивое развитие, 
ноосферные взгляды, природопользование, фи-
зическая экономия, экологическая экономика.

Бойко В.И., Атаманюк А.А. Сущность и 
проблемы функционирования заведений и орга-
низаций социальной инфраструктуры в контек-
сте государственной поддержки развития сель-
ских территорий

Аннотация. В статье осуществлена всесто-
ронняя характеристика сущности социальной 
инфраструктуры. Выявлены особенности функ-
ционирования ее учреждений и организаций в 
условиях сельских территорий. Определены за-
кономерности, проблемы и тенденции развития. 
Обоснованны принципы управления и регули-
рования. Определены формы и средства государ-
ственной поддержки на перспективу.

Ключевые слова: социальная инфраструкту-
ра, учреждения, организации, проблемы, тенден-
ции, сельские территории, регулирование, управ-
ление, государственная поддержка, развитие.

Елисеенко Е.В., Чулакова В.В. Малое 
предпринимательство в Украине: проблемы и 
перспективы развития

Аннотация. В статье исследовано состояние 
и особенности развития малого предпринима-
тельства в регионах Украины. В процессе ис-
следования выявлены проблемы и определены 
перспективы развития малого предприниматель-
ства на местном и региональном уровнях.

Ключевые слова: малое предпринима-
тельство, средний бизнес, крупный бизнес, 
региональный уровень, проблемы развития.

Игнатенко М.М. Новые подходы и формы 
государственной и местной поддержки разви-
тия составляющих социальной инфраструктуры 
сельских территорий

Аннотация. В статье выявлены основные 
проблемы обеспечения услугами социальной 
инфраструктуры населения сельских террито-
рий. Определенный ее современное состояние 
и размещение. Охарактеризованы существую-
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щие подходы к управлению и регулированию ее 
развития. Обоснованы новые инструменты го-
сударственно и местной поддержки в условиях 
административно-территориальной реформы на 
селе через нормативное планирование, создание 
целевых финансовых фондов как неприбыльных 
организаций, государственно-частное партнер-
ство.

Ключевые слова: социальная инфраструк-
тура, население, сельские территории, госу-
дарственная поддержка, управление, развитие, 
нормативное планирование, целевые фонды, 
неприбыльные организации, государственно-
частное партнерство.

Княженко И.И. Организационно-
экономический механизм государственного ре-
гулирования агропродовольственной системы 
Украины

Аннотация. В статье рассмотрен 
организационно-экономический механизм го-
сударственного регулирования агропродоволь-
ственной системы Украины, который содержит в 
себе бюджетно-налоговую, денежно-кредитную, 
закупочную, страховую и внешнеэкономическую 
деятельность.

Ключевые слова: агропродовольственная 
система, структурно-факторная модель, меха-
низм государственного управления, механизм го-
сударственного регулирования.

Кормышкин Ю.А. Генезис научных взглядов 
по трактовке понятия «аграрного предпринима-
тельства» на современном этапе развития

Аннотация. В статье на основе исследова-
ний и различных научных публикаций прове-
ден сравнительный анализ трактовки понятия 
«аграрное предпринимательство». Рассмотрена 
взаимосвязь понятий «предпринимательство» и 
«аграрное предпринимательство», исходя из об-
щности корня и сферы потребления. Обобщены 
теоретические положения о сущности аграрного 
предпринимательства и выявлены особенности 
предпринимательской деятельности в аграрном 
секторе.

Ключевые слова: предпринимательство, 
предприниматель, аграрное предприниматель-
ство, сущность понятия, сельское хозяйство.

Мармуль Л.А. Стратегические основы управ-
ления развитием социальной инфраструктуры 
сельских территорий

Аннотация. В статье выявлены основные 
проблемы функционирования и развития соци-
альной инфраструктуры сельских территорий. 
Названы объективные и субъективные причины 
ее свертывания. Определены возможные резервы 

и ресурсы улучшения инфраструктурного обес-
печения села. Установлено, что они проявляют-
ся в двух встречных процессах – нормировании 
социально-культурных потребностей и услуг с 
учетом резкого уменьшения и изменения половоз-
растной структуры населения, с одной стороны, 
а также поиска финансово-инвестиционных ис-
точников для их предоставления – с другой. Это 
позволило обосновать использование в управле-
нии развитием социальной инфраструктуры сель-
ских территорий нормативного планирования, 
создания фондов специального целевого финан-
сирования с привлечением общественных орга-
низаций, частных инициатив сельских общин.

Ключевые слова: социальная инфраструкту-
ра, сельские территории, демографическая струк-
тура населения, стратегии управления, норма-
тивное планирование, фонды финансирования, 
общественные организации.

Пилявский В.И., Рунчева Н.В. Использо-
вание производственно-ресурсного потенциала 
корпоративных агроформирований в обеспече-
нии устойчивого развития отраслей сельского 
хозяйства и сельских территорий

Аннотация. В статье выявлены конкурентные 
преимущества и проблемы формирования и ис-
пользования производственно-ресурсного по-
тенциала аграрных предприятий. Определены 
показатели и индикаторы их оценки для целей 
осуществления системного корпоративного 
управления. Разработана система управления 
повышением эффективности ресурсопользо-
вания с обоснованием этапов принятия управ-
ленческих решений. Обоснованы возможные 
результаты и эффекты развития агрокорпорацій 
для отраслей сельского хозяйства и сельских тер-
риторий в целом.

Ключевые слова: отрасли сельского хозяй-
ства, корпоративные аграрные предприятия, 
производственно-ресурсный потенциал, систем-
ное управление, контроль, мониторинг, воспро-
изведение, устойчивое развитие, усовершенство-
вание.

Романюк И.А. Новые факторы и концепции 
осуществления интенсификации сельского хо-
зяйства

Аннотация. Выявлено, что интенсификация 
производства в сельском хозяйстве как ведущее 
направление развития отрасли в 60-70-х годах 
прошлого века, не потеряла своей значимости и 
имеет приоритеты в современных условиях. Од-
нако указано, что рыночные факторы хозяйство-
вания, жесткая конкуренция на аграрных рынках, 
процессы глобализации значительно углубили 
ее содержание. Определено, что в современных 
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условиях осуществления интенсификации 
должні учитывать не только производственно-
экономические, но и организационно-
хозяйственные и социально-экономические 
факторы. На основе этого обоснована необхо-
димость расширения концепций и подходов к 
управлению ее развитием, начиная с затратной к 
ресурсной и функциональной.

Ключевые слова: интенсификация, сельское 
хозяйство, факторы, концепции, управления, 
усовершенствования, конкурентоспособность.

Трикоз И.В. Концептуальные основы разви-
тия сферы охраны здоровья

Аннотация. В статье исследованы 
концептуальные основы развития здравоохране-
ния. Определены основные направления Стра-
тегии развития СОЗ сферы здравоохранения. 
Исходя из цели, системы задач и основных на-
правлений, определены основные предложения 
для создания Концепции развития сферы здраво-
охранения в Украине. 

Ключевые слова: концепция, сфера здраво-
охранения, стратегия развития.

Федотова Т.А.,  Оксень К.Ю., Куражен-
ко А.А. Концептуальные подходы к анализу 
рынка труда

Аннотация. Проведено исследование 
основных положений классической, неокласси-
ческой, кейнсианской, монетаристской, марк-
систской и институционалистской школ отно-
сительно сущности рынка труда и механизма его 
регулирования. Определено, что данные кон-
цепции не выработали эффективного механизма 
функционирования рынка труда.

Ключевые слова: рынок труда, функциони-
рование, государственное регулирование, клас-
сики, неоклассики, кейнсианцы, монетаристы, 
марксисты, институционалисты.

Шило Е.М. Систематизация научных под-
ходов к сущности и экономической природе ка-
тегории «кластер»

Аннотация. В работе проведен 
категориальный анализ экономической отече-
ственной и зарубежной литературы терминологий 
кластера, что позволило условно разделить их на 
три группы. Сделана попытка развить представле-
ние о кластере в свете различных наук и трансфор-
мировать их в предметную область кластеров, что 
позволит по другому взглянуть на теорию класте-
ризации и расширить горизонты для ее анализа. В 
рамках проведенного анализа обобщены свойства 
кластеров в естественнонаучных дисциплинах, а 
также раскрывается содержание понятия «клас-
тер» в экономической науке. В заключительной 

части исследования уточнено экономическое со-
держание понятия «кластер» и предложено его ав-
торское видение.

Ключевые слова: кластер, кластеризация, 
кластерная теория, экономический кластер.

Баланда А.Л. Формирование теоретических 
основ оценки социального капитала предприятий 
сферы услуг

Аннотация. В статье обоснована авторская 
методика оценки социального капитала предпри-
ятия, основанная на подходе к управлению каче-
ством услуги, то есть на сопоставлении ожиданий 
клиента и восприятии уже полученной услуги. В 
результате применения сетевого подхода форма-
лизовано взаимосвязи между индивидуальными и 
групповыми уровнями социального доверия как 
базового элемента социального капитала.

Ключевые слова: социальный капитал, сфе-
ра услуг, сетевые связи, социальная доверие, ка-
чество услуги.

Галунец Н.И. Антикризисное управления 
процессом адаптации деятельности аграрных 
предприятий на мировом продовольственном 
рынке

Аннотация. В статье проведен анализ 
основных проблемных аспектов адаптации де-
ятельности аграрных предприятий в условиях 
мирового продовольственного рынка. Опред-
елена сущность, цели и задачи антикризисного 
управления. Акцентировано внимание на инстру-
ментах антикризисного управления в процессе 
адаптации деятельности аграрных предприятий 
в условиях мирового продовольственного рынка. 
Предложена наступательная и защитная тактика 
антикризисных мер в соответствии с видом адап-
тации деятельности аграрных предприятий.

Ключевые слова: аграрное предприятие, 
кризис, адаптация деятельности, антикризис-
ное управление, антикризисные меры, мировой 
продовольственный рынок.

Кривец Ю.Н. Социально-экономическая 
сущность и оценка эффективности корпоратив-
ного управления аграрных предприятий

Аннотация. В статье осуществлена всесто-
ронняя характеристика сущности корпоратив-
ного управления предприятиями агросферы. 
Выявлены его факторы, тенденции и проблемы 
развития. Определены концептуальные 
подходы относительно составляющих оценки 
эффективности корпоративного управления. 
Обоснован синергетический эффект корпорати-
зации аграрных предприятий. Разработаны даль-
нейшие направления совершенствования корпо-
ративного управления.
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Ключевые слова: корпоративное управле-
ние, аграрные предприятия, факторы, синергети-
ческий эффект, экономическая эффективность.

Писаренко В.В. Маркетинговое управление 
корпоративными отношениями в апк

Аннотация. Определена сущность марке-
тингового управления корпоративными отно-
шениями агропромышленных предприятий и 
факторы, влияющие на его эффективное фор-
мирование. Изложены материалы научных ис-
следований, направленных на систематизацию и 
структурирование проблем эффективного функ-
ционирования корпоративных формирований 
на аграрном рынке в контексте производства 
маркетинговых подходов к управлению деятель-
ностью сельскохозяйственных предприятий.

Ключевые слова: рыночная среда, стратегия, 
корпоративное развитие, маркетинговое управле-
ние, маркетинговые стратегии, аграрный рынок.

Постол А.А. Инновационные и 
инвестиционные основы совершенствования про-
изводственно-ресурсного обеспечения аграрных 
предприятий

Аннотация. Выявлено, что на 
производственно-ресурсный потенциал аграрных 
предприятий влияют сложные факторы развития 
и обеспечения. Его использование и воспроизве-
дение сопровождается определенными рисками и 
вызовами, прежде всего, инвестиционного харак-
тера. Определено особую остроту этих проблем 
для малых и средних агроформирований. Обосно-
вано, что рациональное использование ресурсов 
и средств на их сохранение обеспечит внедрение 
ресурсосберегающих инновационных технологий 
и новейшей техники. Разработаны методические 
основы управления процессами инновационного 
ресурсопользования на основе формирования со-
ответствующих системных блоков.

Ключевые слова: производственно-
ресурсный потенциал, обеспечение, аграрные 
предприятия, инновации, инвестиции, управле-
ние.

Горбач С.А. Зарубежный и отечественный 
опыт формирования и использования трудовых 
ресурсов сельских территорий региона: 
институциональные особенности

Аннотация. В статье рассмотрена сущность 
формирования трудовых ресурсов сельских тер-
риторий региона, зарубежный и отечественный 
опыт. Представлены различные научные точ-

ки зрения ученых-экономистов. Исследован 
зарубежный и отечественный опыт формирования 
трудовых ресурсов. Сформирован факторы влия-
ния на развитие, формирование и эффективное 
использование трудовых ресурсов.

Ключевые слова: труд, трудовые ресурсы, 
сельскохозяйственные предприятия, сельские 
территории.

Гудзь М.В. Анализ использования 
современных форм трудоустройства трудовых 
ресурсов в регионе

Аннотация. Проведен анализ состояния 
рынка занятости и его полово-ворзрастную и тер-
риториальную структуру. Выявлена устоявшаяся 
динамика к росту безработицы в абсолютном и 
относительном значении, которая повышает на-
грузку на государственный бюджет и заостряет 
социальную напряженность в экономике Запо-
рожской области. Проведен анализ современных 
форм трудоустройства трудовых ресурсов, в част-
ности телеработа Job sharing - модели распре-
деления должностных функций. Обоснована 
необходимость законодательного регулирования 
региональных рынков трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: регион, экономика, 
трудовые ресурсы, рабочая сила, трудоустрой-
ство, телетруд, Job sharing.

Гудзь П.В. Инновационная составляющая 
экономики знаний региона

Аннотация. Проанализированы и 
структурированы предпосылки формирования 
кластера экономики знаний региона, а именно 
архаичный тип воссоздания регионального про-
дукта. Для исследования содержания экономики 
знаний использован воспроизводительный 
подход и расширенная его форма, что позво-
ляет экстраполировать развитие отраслей и 
производств экономики знаний на основе си-
нергетического эффекта. На основе анализа 
современных технологических новаций, которые 
обеспечивают переход ведущих экономик мира 
на новый 4.0 технологический уклад, актуализи-
руется необходимость создания организационно-
экономических о единений инновационной 
экономики. Выявлено качественное влияние 
экономики знаний на социально-экономическое 
и экологическое развитие регионального хо-
зяйства. Ключевые слова: регион, инновации, 
экономика знаний, образование, наука, эффект.

Ключевые слова: регион, экономика региона, 
кластер, экономика знаний, кластер экономики 
знаний, образование, наука, инновации.
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Шинкарюк О.В., Сигайов А.А. Институа-
лизация ведущих элементов механизма государ-
ственного регулирования регионального челове-
ческого развития (часть іі)

Аннотация. В статье раскрыто состояние 
действующего нормативно-правового и поиско-
вого научно-методического обеспечения ведущих 
элементов механизма государственного регули-
рования регионального человеческого развития. 
Авторами представленный алгоритм функцио-
нирования механизма государственного регули-
рования регионального человеческого развития. 
Изложены предложения по совершенствова-
нию и дальнейшему развитию организационно-
экономического механизма государственного 
управления социально-экономическим раз-
витием в Украине, которые призваны обеспе-
чить разработку и реализацию Национальной и 
Региональных программ человеческого развития.

Ключевые слова: регион, механизм, развитие 
общества, программирования, планирования, 
финансирования, анализ, регулирование, мони-
торинг.

Беседин В.Ф., Столяров В.Ф., Островец-
кий В.И. Методологические основы формиро-
вания новой налоговой политики Украины в кон-
тексте евроинтеграции и устойчивого развития  
(часть іі)

Аннотация. В статье рассмотрены 
организационные формы совместной заин-
тересованности государства и бизнеса в на-
правлении нейтрализации негативных послед-
ствий финансово-экономического кризиса. 
Обоснованы основные направления реформиро-
вания налоговой системы Украины.

Ключевые слова: система налогообложения, 
доходы бюджета, налоги, налоговые льготы, на-
логовая нагрузка, налоговое администрирование.

Шишпанова Н.А., Михайловская К.В. 
Проблемы и перспективы развития андеррайтин-
га в менеджменте страховой компании

Аннотация. Исследованы сущностную ха-
рактеристику понятия «андеррайтинг» и предло-
жено авторское видение, что дает возможность 
по-новому позиционировать андеррайтинг, отли-
чая его от процесса продажи страховых услуг. 
Рассмотрены основные этапы андеррайтинга в 
страховании. Проанализирован процесс орга-
низации андеррайтинга в страховых компани-
ях Украины. Определены основные проблемы 
андеррайтинга на страховом рынке Украины и 
обоснованы предложения по их решению. 

Ключевые слова: страхование, андеррайтинг, 
андеррайтер, классификация андеррайтинга, 
риск-менеджмент.

Горбач Т.А., Сырцева С.В. Отраже-
ния вознаграждений работникам в учете 
сельскохозяйственных предприятий

Аннотация. В статье рассмотрен порядок 
формирования и отражение в бухгалтерском 
учете вознаграждения работников сельского хо-
зяйства. Совершенствование системы учета воз-
награждений работникам, как информационной 
основы полноценного воспроизводства трудовых 
ресурсов, роста национального богатства страны 
и уменьшения оттока носителей интеллекта в 
условиях экономического кризиса.

Ключевые слова: сельскохозяйственное 
предприятие, оплата труда, заработная плата, воз-
награждение работникам, развитие предприятия, 
трудовой потенциал.
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03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37,
Наукові інтереси: фінанси і математичне мо-

делювання

Беседін Василь Федорович, професор кафе-
дри економіки Бердянського університету ме-
неджменту і бізнесу, доктор економічних наук, 
професор

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: побудова в Українісоціаль-
но орієнтованої, регульованоїекономіки ринко-
вого типу

Столяров Василь Федосійович,
завідувач кафедрименеджменту і туризму-

Бердянського університету менеджменту і бізне-
су, доктор економічних наук, професор

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.
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Наукові інтереси: менеджмент і фінансовий 
механізм сталого розвитку

Островецький Віталій Ігорович, професор 
кафедри обліку і фінансів Бердянського універси-
тету менеджменту і бізнесу, доктор економічних 
наук, професор

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: податкова та бюджетна по-
літика

Шишпанова Наталія Олександрівна, асис-
тент кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування Миколаївського національного 
аграрного університету

54000, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9
Наукові інтереси: фінансове забезпечення 

розвитку трудового потенціалу сільських терито-
рій

Михайловська Катерина Вікторівна,
кафедра фінансів, банківської справи та стра-

хування Миколаївського національного аграрно-
го університету

54000, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9
Наукові інтереси: розвиток страхового ринку 

України

Горбач Тетяна Олексіївна,
кафедра обліку і оподаткування обліково-

фінансового факультету Миколаївського націо-
нального аграрного університету

54020, м. Миколаїв,вул. Георгія Гонгадзе, 9 
(Паризької комуни), ауд.114

Наукові інтереси:розвиток страхового ринку 
України

Гудзь Петро Васильович, директор Еконо-
міко-гуманітарного інституту Запорізький націо-
нальний технічний університет, доктор економіч-
них наук, професор

69063 Запоріжжя; вул. Жуковського, 64 
Наукові інтереси: регіональна економіка, 

економіка міста, економіка курорту

Гудзь Марина Вікторівна, завідувач кафедри 
управління персоналом та економіки праці Запо-
різького національного технічного університету, 
доктор економічних наук, професор

69063 Запоріжжя; вул. Жуковського, 64 
Наукові інтереси: регіональна економіка, ре-

креація

Писаренко Володимир Вікторович, завід-
увач кафедри маркетингуПолтавської державної 
аграрної академії, доктор економічних наук, про-
фесор

36003, Полтава, вул.. Сковороди 1/3, ПДАА, 
корпус №4, каб. 471

Наукові інтереси: формування конкурентної 
стратегії підприємств АПК та регулювання ці-
нової політики на ринку сільськогосподарської 
продукції; організаційно-економічний механізм 
формування конкурентоспроможності агропро-
мислового комплексу
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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) 6-48-57.
 • Додаткову інформацію можна отримати на сайті: http://bumib.edu.ua/.




