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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Земля завжди займала і займає одне з голов+

них місць при розрахунках національного багат+
ства держави. Земля є одним з головних природ+
них ресурсів, джерелом життя людей. Земля — це
основа, просторовий базис життя людини, а та+
кож головний засіб виробництва продовольства
та сировини, основа сільськогосподарського ви+
робництва.

УДК 628.472.38:631:332.2

І. С. Єремєєв,
д. т. н., професор, Національний технічний університет України "КПІ"
С. В. Марчук,
старший викладач кафедри менеджменту,
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана"

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОЛІГОНІВ

ТПВ НА ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО

ПРИЗНАЧЕННЯ

I. Yeremeyev,
Sc Dr, prof. National Technical University "Kyiv Polytechnic Institute"
S. Marchuk,
senior lecturer in management Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF POLYGONS MUNICIPAL SOLID WASTE
ON AGRICULTURAL LAND

У статті проаналізовано негативний вплив полігонів твердих побутових відходів на землі сільськогосподарсько0
го призначення. Порушення технологічних вимог складування твердих побутових відходів призводить до їх інтен0
сивного біохімічного розкладу, що супроводжується утворенням звалищного біогазу та фільтратів, які забруднюють
грунти та землі сільськогосподарського призначення. На теперішній час рівень забруднення сільськогосподарських
земель від полігонів ТПВ оцінюється за загальним умістом забруднюючих речовин — індикаторові забруднення.

Проте, незважаючи на значну кількість публікацій на тему впливу полігонів ТПВ на довкілля та землі сільсько0
господарського призначення, ця проблема залишається ще не повністю вирішеною і тому потребує подальших нау0
кових досліджень.

Стаття містить рекомендації щодо першочергових заходів запобігання забруднення земель сільськогосподарсь0
кого призначення.

The article analyzes the negative impact of solid waste on agricultural land. The violation of the technical requirements
storage of solid waste leads to their intense biochemical decomposition, accompanied by the formation of landfill biogas
and leachate, which can pollute the soil and of agricultural land. Currently the level of contamination of agricultural land
from landfills is estimated for the total content of pollutants — indicatorof pollution.

However, despite the considerable number of publications on the impacts of landfills on the environment and
agricultural lands, this issue is still not fully resolved and therefore requires further research.

The article contains recommendations on priority measures to prevent pollution of agricultural lands.

Ключові слова: земля, сміттєзвалища, полігон, утилізація, фільтрат, негативний вплив.
Key words: land, landfills, landfill, waste, leachate, negative impact.

За земельною територією Україна є однією з
найбільшою країною Європи, а за якісним скла+
дом грунтів та біопродуктивністю угідь — однією
з найбагатших держав світу.

Сучасне використання земельних ресурсів Ук+
раїни не відповідає вимогам раціонального при+
родокористування. Порушено екологічно допус+
тиме співвідношення площ ріллі, природних кор+
мових угідь, лісових насаджень, що негативно



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 15, 2015

4

впливає на стійкість агроландшафту. Надмірна
розораність території та величезний вплив діяль+
ності людини призвели до порушення природно+
го процесу грунтоутворення, до ерозійних про+
цесів. Розораність земель є найвищою і досягла 56
% території країни і 80 % сільськогосподарських
угідь. Щорічні еколого+економічні збитки від
ерозії грунтів досягають 9,1 млрд грн.

Забруднення земель сільськогосподарського
призначення зумовлює не тільки екологічні про+
блеми, зумовлені потраплянням хімічних еле+
ментів у грунтові води, продукти харчування, які
були вирощені на землі і т.п., але й на економіку
та соціальні фактори суспільного життя.

Забруднення земель сільськогосподарського
призначення також тісно пов'язана з твердими
побутовими відходами та місцями їх захоронен+
ня.

З давніх часів тверді побутові відходи, основ+
ну масу яких (від 45 до 80 %) становлять органічні
речовини, традиційно забороняють на міських
смітниках — спеціально відведених місцях, у ярах
або кар'єрах.

Більша частина ТПВ у світі поки складується
на смітниках, стихійних або спеціально організо+
ваних "сміттєвих полігонах". Однак це самий не+
ефективний спосіб боротьби із ТПВ, тому що
смітники та несанкціоновані звалища займають
величезні території часто родючих сільськогоспо+
дарських земель і характеризуються високою кон+
центрацією матеріалів, які містять вуглеводи
(папір, поліетилен, пластик, дерево, гума), часто
горять, забруднюючи навколишнє середовище га+
зами, що відходять. Крім того, смітники є джере+
лом забруднення як поверхневих, так і підземних
вод за рахунок дренажу смітників атмосферними
опадами.

У загальному плані полігонам ТПВ прита+
манним є комплекс факторів негативного впли+
ву на землі сільськогосподарського призначен+
ня: забруднення поверхневого стоку; забруд+
нення грунтів та, у подальших наслідках, хар+
чового ланцюга; забруднення порід зони нена+
сиченої фільтрації (зони аерації) і грунтових
(іноді напірних артезіанських) водоносних го+
ризонтів.

Звалища побутових відходів утворюють ви+
сокий ступінь ризику для здоров'я населення, що
мешкає поблизу цих звалищ, адже вони є місця+
ми розмноження комах, гризунів, бродячих тва+
рин, що переносять збудників інфекцій. Поліго+
ни ТПВ є найсприятливішим середовищем для
розвитку вилуговуванної рідини (фільтрату), яка
може забруднювати родючі частини грунту,
кількість і склад якої визначається вологістю,
розмірами й типом побутових відходів, а також
станом верхнього покриваючого шару. У свою
чергу ці характеристики залежать від дощових і
поталих вод, що просочуються через смітникову
товщу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ґрунтовне дослідження різних аспектів нега+
тивного впливу полігонів ТПВ проводять наступні
науковці: Д. Аадланд, Д. Бенжамін, Т. Кіннаман та
Д. Фуллертон, О.В. Прокопенко, А.А. Седаков,
І.М. Сотник.

Проте, незважаючи на значну кількість пуб+
лікацій на тему впливу полігонів ТПВ на довкілля
та земель сільськогосподарського призначення,
ця проблема залишається ще не повністю виріше+
ною і тому потребує подальших наукових дослі+
джень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження впливу полігонів

ТПВ на землі сільськогосподарського призначен+
ня.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Україна має розвинуту структуру міст і селищ.
На території України — 460 міст, селищ міського
типу — 885, а сіл — 28 388. Станом на 1 січня 2015
року загальна площа земельних ділянок в Україні
становила 6 296,5 тис. га. Землі сільськогоспо+
дарського призначення України складають
42731,5 тис. га — це становить 70,8% загальної те+
риторії країни.

Антропогенно+техногенний вплив на довкілля
постійно збільшується і досяг критичних значень,
що позначилось значною мірою на деградації
сільськогосподарського грунтового покриву.

Інтенсивне сільськогосподарське використан+
ня земель призвело до зниження родючості
грунтів через їх переущільнення, втрати грудку+
вато+зернистої структури, водопроникності та
аерозійної здатності з усіма екологічними на+
слідками.

Погіршуються фізичні і хімічні властивості
сільськогосподарських грунтів, зростають площі
деградованих земель, забруднених атмосферни+
ми викидами і стічними водами, радіонуклідами
та фільтратами з полігонів ТПВ.

Рельєф території України обумовлює підви+
щену вразливість землі до техногенного забруд+
нення з поверхні, в тому числі під впливом по+
лігонів ТПВ. Значна розчленованість рельєфу
сприяє також прискореному руху забруднень
сільськогосподарських грунтів, у тому числі в зо+
нах впливу полігонів ТПВ.

Незадовільний стан геологічного і суміжних
з ним середовищ у зоні впливу полігонів і неорга+
нізованих звалищ пов'язаний з тим, що місця ви+
далення відходів не відповідають санітарно+
гігієнічним нормам і експлуатуються без засто+
сування превентивних і надійних заходів ізоляції
їх від підземних вод.

 Значну небезпеку утворюють фільтрати, тоб+
то розчини, що утворюються внаслідок розчинен+
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ня солей відходів атмосферними опадами і кон+
денсаційною вологою, які фільтруються до грун+
тового покриву, забруднюючи породи зони
аерації і грунтові води. З фільтратами в середо+
вище потрапляють солі натрію, калію, кальцію,
магнію, а також хлориди, кислі карбонати, суль+
фати тощо. Крім того, у відходах тривалий час
зберігаються бактерії та мікроорганізми, що мо+
жуть викликати інфекційні захворювання. До по+
гіршення стану сільськогосподарських та інших
земель приводить несанкціоноване розміщення
відходів [1].

Протягом 2014 року в Україні утворилося
343,5 млн т відходів, у тому числі від економічної
діяльності підприємств та організацій — 337,4 млн
т, у домогосподарствах — 6,1 млн т. Із загального
обсягу утворених відходів 342,9 млн т становили
відходи ІV класу небезпеки, 641,5 тис. т — ІІІ кла+
су небезпеки, 24,2 тис. т — ІІ класу небезпеки, 2,1
тис. т — І класу небезпеки.

У таблиці 1 наведено основні показники ут+
ворення та поводження з відходами.

Необхідною складовою інтегральної оцін+
ки відходів при визначенні класів їх небезпе+
ки є також біологічна компо+
нента. Критерії оцінки відходів
за біологічними показниками
(форми та індекси кишкової па+
лички, патогенні мікроорганіз+
ми , віруси , найпро стіші,  н а+
явність та життєздатність яєць
геогельмінтів) мають бути вра+
ховані при визначенні потенцій+
ної небезпечності таких від+
ходів. Оцінка біологічної скла+
дової при визначенні класу не+

безпеки може здійснюватися за шкалою, на+
веденою в таблці 2.

 Зараз найпоширеніший спосіб знищення ТПВ
— це полігони для захоронення. На полігони ТПВ
приймаються тверді побутові відходи з житлових
будинків, громадських будинків і установ,
підприємств торгівлі, громадського харчування,
а також вуличний і садово+парковий змет, буді+
вельне сміття і деякі види твердих інертних
відходів за відповідним обгрунтуванням, а також
промислові відходи ІІІ—IV класів небезпеки з
дозволу місцевих органів санітарно+епідеміолог+
ічної та екологічної служб та пожежної інспекції.

У таблиці 3 наведено статистичні данні вида+
лення відходів у 2014 році в Україні за регіонами.

Полігони ТПВ є інженерними спеціалізовани+
ми спорудами, які призначені для захоронення
твердих побутових відходів.

 Екологічний стан грунту визначається
вмістом важких металів і мікробіологічними по+
казниками [4].

Аналіз дрібних фракцій муніципальних
відходів на багатьох полігонах дозволив виявити
значний діапазон вмісту важких металів у суб+

 Клас  
небезпеки 

Мікроорганізми Яйця 
геогельмінтів 
(життєздатні), 

шт./г
Індекс  
БГКП 

Індекс  
анаеробів 

Патогенна  
мікрофлора 

І ³ 1 × 106 ³ 1 × 107 присутня > 100 
ІІ 1 × 105 – 1 × 106 1 × 106 – 1 × 107 присутня 10–100 
ІІІ 1 × 103 – 1 × 105 1 × 103 – 1 × 106 відсутня £ 10 
IV < 1 × 103 < 1 × 103 відсутня відсутні

Таблиця 2. Шкала оцінки відходів за ступенем вираженості
біологічних ознак

Джерело: [3].

Таблиця 1. Основні показники утворення та поводження з відходами

Джерело: [2].

Примітка: без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони про+
ведення антитерористичної операції

 Обсяги 
відходів І–ІV класів 

небезпеки 

У тому числі 
І–ІІІ класів небезпеки 

тис. т у % 
 до 2013 р. тис. т у % 

до 2013 р. 
Утворено  343528,5 77,2 667,8 72,9 
Спалено з метою отримання енергії 856,1 97,0 0,6 54,5 
Спалено з метою теплової переробки відходів 66,3 189,9 7,6 54,3 
Утилізовано  105310,2 71,8 299,4 69,3 
Оброблено 197,3 х 30,3 х 
Видалено у спеціально відведені місця чи об'єкти 224388,9 84,8 67,8 65,8 
у тому числі на спеціально обладнані звалища 57212,7 97,3 52,1 93,9 
Знешкоджено 311,3 х 34,4 х 
Видалено іншими методами видалення 33893,9 162,0 0,4 869,0 
Розміщено на стихійних звалищах  141,3 162,7 0,0 41,7 
Вилучено внаслідок витікання, випаровування, пожеж, крадіжок 24,8 6,7 0,2 0,3 
Експортовано 409,4 128,5 3,2 55,2 
у тому числі     
для утилізації 279,3 х 3,2 х 
для видалення 130,1 х – х 
Імпортовано 9,8 5,8 9,2 200,0 
Загальний обсяг відходів, накопичених у спеціально відведених 
місцях чи об'єктах на кінець 2014 року 11581650,5 76,6 11552,1 92,1 
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стратах ТПВ (мг/кг): Cd — 9,5+1290; Cu — 5,0+
2000; Ni — 4,0+512; Zn — 34,6+7680; Mn — 65,0+
1212; Cr+10,4+2797; V — 8,9+914; Ti — 210+6200; Со
— 2,0+242. Порівняно із незабрудненими грунта+
ми, субстрати полігонів ТПВ найбільш збагачені
Cu (до 1500 разів), Cd (до 408 разів), Zn (до 290
разів), Pb (до 107 разів), Cr (до 78 разів), Co (до 40
разів), V (до 27 разів), Ni (до 25 разів). На поліго+
нах або звалищах на глибині 1,5—2 м і більше зав+
жди виявляється рідина сіро+чорного кольору з
БПК5 в межах 500—5 тис. мг/дм3. Це так званий
фільтрат, дуже отруйна рідина, яка безперервно
витікає з товщі відходів.

Полігон є потеціцно агре+
сивним як для навколишнього
середовища, так і для здоров'я
жителів міста. Волога у вигляді
природних опадів систематично
попадає на поверхню полігона,
проходять через його внутрішні
шари, розчиняє в собі тверді
токсичні речовини, що утвори+
лися нагромадилися і у вигляді,
так званого фільтрату,
фільтрується в грунт.

Токсичність фільтрату не
зменшується навіть при його
розведені в 100 разів. Як прави+
ло, ці звалища не обладнані про+
тифільтраційними екранами,
системами збору фільтрату,
який утворюється в тілі звали+
ща внаслідок випадання атмос+
ферних опадів і процесів роз+
кладання органічних речовин,
не здійснюється щоденне пере+
криття добового обсягу вивезе+
них відходів ізолюючим шаром.
Ґрунтові та поверхневі води, що
протікають через земляну за+
сипку, захоплюють розчинені і
суспендовані тверді речовини та
продукти біологічного розкла+
дання, тому розчини вилугову+
вання ТПВ містять різні хімічні
елементи та сполуки [5].

За даними відповідних
профільних інститутів встанов+
лені такі перевищення гранич+
нихї норм токсичних елементів
у зоні впливу полігона ТПВ:
свинцю в 16,8 разів, миш'яку в 8
разів, олова в 5 разів, хрому в 2,8
рази, цинку в 138 рази, міді в 19
разів.

На звалищах твердих побу+
тових відходів у результаті
гниття органічної частини
відходів утворюється легкозай+
мистий звалищний газ (ЗГ), до

складу якого входить біля 50% метану, двоокис
вуглецю, а також деякі інші складові. Метан є
парниковим газом, парниковий ефект якого в 21
раз перевищує парниковий ефект двоокису вуг+
лецю.

У результаті аналізу виявлено, що основним
джерелом забруднення сільськогосподарських
земель грунту є фільтратні стоки полігону, які
накопичуються у грунтах, та внаслідок значних
атмосферних опадів, що викликають перелив
фільтрату, потрапляють у грунт. Джерелом заб+
руднення фільтрату в основному є розкладання
харчових відходів і окислювання металів, так як

 

Спалено без 
отримання енергії 

Видалено у спеціально 
відведені місця та об'єкти 

Розміщено 
на стихійних 
звалищах, 
тис. т тис. т у % до 

2013 р. тис. т у % 
до 2013 р. 

Україна 66,3 189,9 224388,9 84,8 141,3 

Вінницька 0,0 – 610,4 102,0 – 

Волинська 1,3 
1041224,
4 438,6 87,9 – 

Дніпропетровська 0,4 2107,5 144104,3 80,3 0,2 

Донецька1 0,8 23,0 34194,6 91,6 – 

Житомирська 6,9 101,3 208,2 89,1 – 

Закарпатська 8,9 76068,8 115,8 96,1 – 

Запорізька 13,5 27628,0 2035,0 95,2 – 

Івано-Франківська 0,1 3,3 941,9 82,3 – 

Київська  1,9 1181,1 1417,7 89,8 3,2 

Кіровоградська 2,3 746,3 28203,3 139,4 3,2 

Луганська1 16,2 120,1 2880,7 22,4 1,2 

Львівська 0,0 0,0 2280,6 119,3 – 

Миколаївська 0,1 89,3 1680,6 90,7 0,8 

Одеська  2,5 91,8 520,7 89,0 – 

Полтавська 0,3 353,6 415,2 58,7 0,2 

Рівненська 0,0 84,7 839,7 424,2 0,0 

Сумська 7,6 229,9 644,1 119,9 0,0 

Тернопільська 0,0 77,4 30,5 62,3 – 

Харківська 2,0 – 1192,0 85,3 – 

Херсонська 0,0 0,7 127,3 155,1 132,4 

Хмельницька 0,0 30,7 318,9 95,3 – 

Черкаська 0,0 133,8 262,5 125,5 0,0 

Чернівецька 0,0 – 212,3 104,6 – 

Чернігівська 0,2 187,9 396,3 121,6 – 

м. Київ 1,3 109367,4 317,7 302,1 – 

Таблиця 3. Видалення відходів у 2014 році за регіонами

Джерело: [2].

1 Дані можуть бути уточнені.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 15, 2015

7

процес розпаду складних органічних речовин
відбувається вкрай повільно.

Виявлено, що фільтрат утворюється на ділянці
захоронення відходів протягом теплого і холод+
ного пір року. У теплий період — опади у вигляді
дощу. Утворення фільтрату в холодну пору року
пов'язане з таненням снігу на поверхні покладе+
них відходів за рахунок тепла, що виділяється при
розкладанні органічної речовини в товщі звалищ+
ного тіла, а також похованням значної частини
снігу спільно з укладуючими відходами.

Так на звалищах, споруджених без дотриман+
ня правил охорони навколишнього середовища
(що не мають протифільтраційного екрану, сис+
теми відводу й очищення фільтрату), фільтрат
вільно стікає по рельєфу, потрапляє у грунт, грун+
тові і підземні води. Проникнення фільтрату в
грунти і грунтові води може призвести до знач+
ного забруднення земель сільськогосподарсько+
го призначення не тільки шкідливими органічни+
ми і неорганічними сполуками, але і яйцями
гельмінтів, патогенними мікроорганізмами.

Зону впливу полігону ТПВ на землі сіль+
ськогосподарського призначення доцільно розг+
лядати як складну природно+техногенну геосис+
тему (ПТГС), де головним депонуючим елементом
щодо забруднень є родючі сільськогосподарські
землі (СГЗ).

Якщо оцінити показник уразливості земель
сільськогосподарського призначення ПУСГЗ заб+
рудненням як зворотний показник захищеності,
то можна запропонувати таку залежність [5]:

ПУСГЗ = (УЗ% + НЗ%) / ЗПВ (1),
де ЗПВ, УЗ, НЗ — відсоток території з захи+

щеними, умовно захищеними та незахищеними
сільськогосподарськими землями.

Показники уразливості земель сільськогоспо+
дарського призначення Київської, Вінницької,
Черкаської областей, складають, відповідно, 9,0;
9,0 та 1,0 (по Україні ПУСГЗ ≈ 1,5), тобто в пев+
них регіонах України ТПВ здатні сформувати ви+
сокий ризик забруднення сільськогосподарських
земель.

Оцінка ризику щодо забруднення земель
сільськогосподарського призначення спрямована
на: ризик надходження забруднених грунтів при
аварійних ситуаціях поводження з небезпечними
відходами; ризик забруднення грунтових вод/
питної води при надходженні компонентів небез+
печних відходів; ризик випаровування компо+
нентів небезпечних відходів з поверхні розливу,
грунтів (якщо аварійна ситуація сталася при пе+
ревезенні відходів).

Якщо визначено, що рівень концентрації пев+
ного забруднювача перевищує відповідний вста+
новлений критерій, то сільськогосподарських зе+
мель вважається неприпустимо високою (в ряді
випадків здійснюється подальша оцінка, навіть,
коли концентрація забруднюючої речовини зна+
ходиться на рівні встановлених критеріїв якості).

Шкідливий вплив на землі сільськогосподарсь+
кого призначення токсикантів, які містяться на
полігонах ТПВ, може бути визначений за величи+
нами ризику [5]:

( )( ) dteRisk
oo

Cba t

∫
−

⋅+ −
= 2lg

2
1
π (2),

де С — концентрація, що впливає;
a i b — емпіричні коефіцієнти, значення яких

залежать від класу небезпеки речовин.

( )tCURRisk ⋅⋅−−= exp1 (3),

де Risk — ризик виникнення несприятливого
ефекту, тобто імовірність виникнення цього
ефекту за заданих умов; С — реальна концент+
рація речовини, що здійснює вплив за час t; UR
— одиничний ризик, обумовлений як чинник
зростання ризику залежно від величини діючої
концентрації, як правило, визначається експер+
тними методами при статистичному аналізі екс+
периментального чи медико+статистичного ма+
теріалу, отриманого різними шляхами у по+
рівнянних ситуаціях.

Слід зазначити, що на теперішній час рівень
забруднення земель сільськогосподарського при+
значення від полігонів ТПВ оцінюється за загаль+
ним умістом забруднюючих речовин — індикато+
рові забруднення. Інформативність цього показ+
ника обмежена, тому що він не дає можливості
визначити рухливість шкідливих речовин, їхні
міграційні особливості, можливості переходити в
інші середовища, насамперед, у рослини і водні
горизонти.

Зазвичай захист від забруднення земель
сільськогосподарського призначення здійс+
нюється шляхом влаштування спеціального про+
тифільтраційного екрану впродовж всього днища
та бортів полігону, системи перехоплення, відве+
дення та очищення фільтрату, а також системи
спостережних свердловин для контролю якості
грунтових вод.

Слід відмітити, що такі первинні і доволі
ефективні заходи поводження з ТПВ, як по+
переднє сортування або компактування, прак+
тично відсутні, обсяги утилізації також не+
значні. Все це обумовлює зростання екотех+
ногенних навантажень як на існуючі полігони
ТПВ, так, доволі часто, виникнення стихійних
звалищ. За існуючими даними, кількість об+
лаштованих полігонів ТПВ не перевищує 10 %
від їх загальної кількості, що може свідчити
як про нагромаджений, так і зростаючий не+
гативний вплив полігонів ТПВ як на екологіч+
ну ситуацію, так і на стан забруднення сіль+
ськогосподарських земель на більшості тери+
торії України.

Таким чином, аналіз впливу полігонів ТПВ
на стан забруднення земель сільськогоспо+
дарського призначення України дозволяє також
зробити висновок, що в сучасних умовах оздо+
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ровлення економіки України може сформува+
тися дворівнева проблема: збільшення відходів
— з одного боку, та зростання екологічних ви+
мог щодо поводження з ними — з іншого. Уяв+
ляється, що першочерговими заходами щодо
зниження ризиків впливу полігонів ТПВ на стан
забруднення сільськогосподарських земель
цього походження можуть бути наступні: впро+
вадження маловідходних та безвідходних (енер+
гозберігаючих) технологій; утилізація та знеш+
кодження ТПВ за еколого+небезпечними техно+
логіями.

Беручи до уваги вплив полігонів ТПВ, їх
подальша реконструкція або будівництво, по+
винна враховувати, площі сільськогоспо+
дарських земель, техногенні зміни та мож+
ливість забруднення річкових басейнів та ба+
сейнів підземних вод, що в свою чергу можуть
забруднювати землі сільськогосподарського
призначення.

У цілому виконаний аналіз стану полігонів
ТПВ та їх негативний вплив на земель сільсько+
господарського призначення України дозволяє
сформулювати такі рекомендації щодо першочер+
гових заходів:

1) удосконалення системи моніторингу зон
впливу полігонів ТПВ, у т.ч. з використанням
технологій дистанційного зондування землі
(ДЗЗ);

2) удосконалення обліку обсягів та складу
ТПВ, впровадження їх первинного сортування та
утилізації на підприємствах міст та селищ з ме+
тою використання як вторинних сировинних ре+
сурсів;

3) еколого+технологічна реконструкція по+
лігонів ТПВ, у т.ч. обладнання системами водно+
екологічного захисту (нагірні водоперехватні ка+
нави, фільтраційні екрани та завіси);

4) розробка та реалізація програм з урахуван+
ням вимог та положень міжнародних стандартів
серії ISO.

ВИСНОВКИ
Отже, для запобігання забруднення земель

сільськогосподарського призначення та орга+
нізації їх належної охорони необхідно впрова+
джувати такі заходи: поховання відходів прово+
дити відповідно до існуючих екологічних норм;
відвід земель у районах, областях та населених
пунктах під звалище твердих побутових відходів
та визначення забруднених грунтів несанкціоно+
ваним розміщенням звалищ побутових відходів;
розробка карти деградації та сучасних даних про+
цесів ерозії грунтів; проведення оцінки екологіч+
ного стану сільськогосподарських земель
(кількість особо цінних, цінних земель та інші,
кількість екологічно чистих грунтів); для отриман+
ня даних щодо площ та просторового розподілу
грунтів, надійних даних про еродованість грунтів
забезпечення проведення суцільного грунтового

обстеження через кожні 20 років; розробка ме+
тодичних рекомендацій щодо порядку дій держі+
нспекторів з охорони навколишнього природно+
го середовища при аварійних ситуаціях в випад+
ках забруднення сільськогосподарських земель;
впровадження нових технологій вирощування
сільськогосподарських культур (впровадження
органічного (біологічного) землеробства без зас+
тосування отрутохімікатів і неякісних мінераль+
них добрив.
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ВСТУП
Останні події в Україні вкотре активізували

пріоритет забезпечення продовольчої безпеки,
яка визначається ефективністю організації сфе+
ри виробництва продуктів харчування. Дана сфе+
ра є особливо чутливою в кризових умовах та ви+
ступає важливим індикатором рівня зовнішньої
залежності країни. Якщо виробництво продуктів
харчування характеризується значними екзоген+
ними залежностями, то це ставить країну в умови
високого ризику її національної безпеки. Тому в
структурі національної економіки повинні чітко
визначатись ті сфери господарювання, які мають
виняткове стратегічне значення для існування
країни та задоволення базових потреб її населен+
ня. Оскільки сфера виробництва продуктів хар+
чування спрямована на задоволення потреб насе+
лення в їжі, без чого воно не спроможне продов+
жувати свою життєдіяльність, продовольча без+

УДК [338.439: 631.1]: 330.36
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У статті подано дефініції продовольчої безпеки країни та критерії її оцінювання. Виділено загальні проблеми
забезпечення продовольчої безпеки в Україні, що підтверджуються міжнародними рейтинговими оцінками. Проана0
лізовано структуру витрат домогосподарств України з часткою витрат на продукти харчування, а також кількісні
параметри їх споживання. Вивчено експортно0імпортну структуру щодо основних продовольчих груп товарів та ви0
значено рівень самозабезпеченості країни в них. Обгрунтовано алгоритм забезпечення продовольчої безпеки в
Україні з перспективою її самозабезпеченості.
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food security in Ukraine, which is confirmed by international rating were identified. The structure of household
expenditure in Ukraine with a share of expenditures for food, as well as quantitative parameters of their consumption
was analyzed. The structure of the export0import of basic food commodity groups and determined self0sufficiency of the
country in them was investigated. The algorithm of ensuring of the food security in Ukraine with a view to its self0
sufficiency was substantiated.

Ключові слова: продовольча безпека, сфера виробництва продуктів харчування, доктрина
самозабезпечення, витрати на продукти харчування.

Key words: food security, food production, the doctrine of self;reliance, the cost of food.

пека постає важливим індикатором рівня націо+
нальної безпеки. Вона повинна орієнтуватись на
самозабезпечуючий розвиток. Тобто рівень екс+
портно+імпортної діяльності має мати науково
обгрунтовану та регульовану межу та не допус+
кати можливостей "продовольчих" спекуляцій з
боку інших держав.

Обрана проблема дослідження актуальна не
лише з погляду поточної ситуації боротьби украї+
нського народу за економічну незалежність. На+
ступний етап розвитку України вимагає укорінен+
ня нової доктрини: в умовах активних інтеграц+
ійних процесів повинен зберігатись паритет зов+
нішньоекономічних відносин та використання
внутрішніх ресурсних можливостей. У цьому ви+
ражається доктрина самозабезпечуючого розвит+
ку, яка на фоні дискурсу переваг моделей відкри+
тої і закритої економіки дозволяє балансувати їх
ознаки.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У зв'язку з цим, теоретико+методологічну базу
дослідження визначають публікації, які обгрун+
товують сутність самозабезпечення через призму
сталості, збалансованості, економічної безпеки
(Власюк О., Гуменюк О., Користін О., Остапенко
Т., Пастернак+Таранушенко Г., Ткач В., Федуло+
ва І. та інші), а також напрацювання в галузі знань
продовольчої безпеки і виробництва продуктів
харчування (Дятлова Ю., Борщевський П., Вол+
ченко Н., Жежмойда О., Кваша С., Марченко О.,
Одінцов М., Ціхановська В. та багато інших).

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті визначено наукове обгрунтуван+

ня переваг самозабезпечення продовольчої без+
пеки України, виходячи з поточного рівня розвит+
ку сфери виробництва продуктів харчування.

Завданнями статті поставлено:
— визначення дефініції продовольчої безпе+

ки країни та критеріїв її оцінювання;
— виявлення загальних проблем забезпечен+

ня продовольчої безпеки в Україні, що підтверд+
жуються міжнародними рейтинговими оцінками;

— аналіз структури витрат домогосподарств
в Україні та рівень їхніх витрат на продукти хар+
чування;

— аналіз кількісних параметрів споживання
продуктів харчування в домогосподарствах Ук+
раїни;

— вивчення експортно+імпортної структури
щодо основних продовольчих груп товарів та
визначення рівня самозабезпеченості країни в
них;

— обгрунтування алгоритму забезпечення
продовольчої безпеки в Україні з перспективою
її самозабезпеченості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За визначенням ФАО (Продовольчої та

сільськогосподарської організації ООН), продо+
вольча безпека існує в тому випадку, якщо всі
люди в усі часи мають фізичний та економічний
доступ до достатньої кількості безпечної і пожив+
ної їжі, що відповідає їх дієтичним та харчовим
вподобанням, для забезпечення активного і здо+
рового життя. У контексті даного визначення ба+
гато вчених інтерпретують механізми забезпечен+
ня продовольчої безпеки у різних просторових ви+
мірах.

Розуміння продовольчої безпеки еволю+
ціонувало в ході глобального соціально+економіч+
ного поступу — від потреби системної пропозиції
продовольства до відповідності вимогам у харчу+
ванні осіб зі специфічними фізіологічними потре+
бами.

Нині вчені дуже багато дискутують про мето+
дичні засади оцінювання продовольчої безпеки
країни. У даному контексті розроблена методика

ФАО. Однак в ідеологічному плані фахівці чітко
обгрунтовують, що не обов'язково виробляти всі
без винятку види сільськогосподарської про+
дукції; головне — створити такі соціально+еко+
номічні відносини, за яких буде гарантовано дос+
туп до продуктів харчування всьому без винятку
населенню країни [6]. Вважаємо, що з погляду
останніх подій це твердження є дискусійним та
потребує перегляду.

За своїм економічним змістом продовольча
безпека охоплює три основні складові умови її
досягнення [10]:

1. Фізичну доступність продовольства, тобто
наявність продуктів харчування на всій території
країни за будь+якої потреби і в необхідному асор+
тименті;

2. Економічну доступність продовольства, за
якого рівень доходів населення дає змогу купля+
ти продукти харчування, незалежно від соціаль+
ного статусу і місця проживання;

3. Безпеку харчування, яку розглядають як
можливість запобігання виробництву, реалізації
і споживанню неякісних продуктів харчування,
що шкодять здоров'ю населення.

В Україні питання забезпечення продовольчої
безпеки було проблемним ще до подій кінця 2013
року. На фоні низького рівня матеріального доб+
робуту населення, калорійність раціону харчуван+
ня українця складало близько 2500 ккал (станом
на 2013 рік — 2969 ккал [1, с. 35]), тоді як у розви+
нених країнах — 3300+3800 ккал [4, с. 40]. Сьогодні
ситуація ще більше погіршується, хоча й не є клю+
човою в плані забезпечення продовольчої безпе+
ки країни. Основними проблемами вітчизняного
виробництва харчових продуктів є:

1) низька фізична та економічна доступність
населення до всіх груп товарів з високим рівнем
імпортозалежності їх ринків та закономірного
зростання внаслідок цього цін на них;

2) тотальне порушення норм безпеки харчу+
вання, а у випадках дотримання всіх стандартів —
обмеженість фізичної та економічної доступності
населення до таких груп товарів;

3) слабо розвинене бізнес+середовище в сфері
виробництва продуктів харчування, сільського
господарства з пріоритетом малих форм бізнесу,
контролю добросовісної конкуренції.

Ці "класичні" проблеми зумовлені, здебільшо+
го, суб'єктивними впливами на розвиток продо+
вольчого ринку з тісними взаємозв'язками з круп+
ними бізнесовими і політичними групами. У ре+
зультаті маємо ситуацію зубожіння селян і по+
гіршення суспільного здоров'я населення на фоні
прихованої монополізації прибуткової сфери ви+
робництва продуктів харчування та сільськогос+
подарської переробки. Згідно Глобального індек+
су продовольчої безпеки, Україна в 2014 році по+
сіла 52 місце зі 109 держав, що при її значних ре+
сурсних можливостях є дуже низькою рейтинго+
вою позицією. Зокрема за фінансовою доступні+
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стю вона обіймає 50 позицію, фізичною — 65 місце,
якістю і безпекою — 42 місце [11].

У підтвердження вказаних проблем забезпе+
чення продовольчої безпеки в Україні та виявле+
них низьких рейтингових позицій — наведемо
далі окремі статистичні дані. Якщо аналізувати
структуру сукупних витрат домогосподарств, то
частка споживчих витрат в них у 2014 році (за 9
місяців) становила 91,4%, в тому числі на продук+
ти харчування та безалкогольні напої 51,9%, ал+
когольні напої 1,4%, тютюнові вироби 2,0%.
Щодо останніх специфічних товарних груп, то
для них залишаються порівняно сталі тенденції
споживання. Упродовж 2005—2014 років в серед+
ньому їх частка в структурі сукупних витрат
складала 1,5% та 1,6% відповідно. Якщо аналізу+
вати тенденції щодо частки витрат на продукти
харчування та безалкогольні напої, то вона в се+
редньому наближалась до значення 51,7%, при+
чому максимального 56,6% у 2005 році та
мінімального 48,4% у 2008 році. Очевидно світо+
ва фінансово+економічна криза уповільнила про+
цеси спаду частки споживання продуктів харчу+
вання в сукупних витрат домогосподарств і сьо+
годнішня ситуація в Україні буде також вплива+
ти на їх зростання (рис. 1).

Таким чином, наразі суттєвого зростання ча+
стки витрат на продукти харчування в структурі
витрат домогосподарств не спостерігається. Од+
нак загалом вона залишається надзвичайно висо+
кою. За дослідженнями "РИА Рейтинг", Україна
посідає в Європі останнє 40+е місце за часткою
витрат на продукти харчування [9]. Тому дана
проблема тягнеться роками і проявлялась навіть
у більш благополучні періоди. Отже, критерій еко+
номічної доступності продуктів харчування для
населення України є проблемним протягом три+
валого періоду часу.

Аналіз тенденцій щодо кількісних параметрів
споживання продуктів харчування в домогоспо+
дарствах (у середньому за місяць у розрахунку
на одну особу) показує, що впродовж 2005—2014
років їх обсяги відзначались середньою мінливі+
стю. Найбільше скоротилось споживання кар+
топлі (в 0,7 раз) і цукру (в 0,8 раз). Проте зросло
споживання м'яса та м'ясопродуктів (в 1,1 раз)
та фруктів, ягід, горіхів, винограду (в 1,2 рази).
Однак для останньої товарної групи, а також
риби та рибопродуктів, характерне найбільше
скорочення споживання за 2013—2014 роки. Для
решти продуктів харчування скорочення наразі
несуттєві, однак їх подальше поглиблення слід
контролювати через регулювання ціноутворен+
ня, з чим в Україні існує чимало проблем. Для
прикладу, з початку 2015 року подорожчання
цукру становило 20%, овочів — до 18%, хлібобу+
лочних і макаронних виробів — до 5%. Знову ж
таки проблема криється в усталеній системі суб+
'єктивних впливів на розвиток продовольчого
ринку з тісними взаємозв'язками з крупними
бізнесовими і політичними групами. У результа+
ти механізми ціноутворення є необгрунтовани+
ми, особливо в періоди, коли рівень цін на соц+
іально значимі групи товарів повинен усталюва+
тись державою.

Якщо аналізувати кореляційний зв'язок об+
сягів споживання домогосподарствами про+
дуктів харчування і середньомісячної заробітної
плати, то при її зростанні населення споживає
менше картоплі (+0,95), хліба та хлібопродуктів
(+0,93), цукру (+0,73), молока та молокопродуктів
(+0,70). Закономірно зростає споживання м'яса
та м'ясопродуктів (0,69), а також фруктів, ягід,
горіхів, винограду (0,76). Для товарної групи з
оберненим кореляційним зв'язком в умовах кри+
зи слід найперше регулювати межі ціноутворен+

56
,6

53
,7

51
,9

48
,4 50

,4

51
,5

51
,7

50
,3

50
,2 51

,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

%

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

4500,0

грн.

Споживчі витрати, %

на продукти харчування та
безалкогольні напої, %

Середньомісячна заробітна
плата у розрахунку на одного
штатного працівника, грн.

Усього сукупних витрат , грн.

Рис. 1. Споживчі витрати домогосподарств у співвідношенні до тенденцій оплати праці
в Україні, 2005—2014 роки*

Джерело: розроблено автором на основі джерел [3; 5].



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 15, 2015

12

ня. І саме на ці товари країна має орієнтуватись
з залученням виключно внутрішніх ресурсних
можливостей.

Самозабезпечення розвитку сфери виробниц+
тва продуктів харчування розкриває аналіз екс+
портно+імпортної структури. Традиційно найви+
щою є імпортозалежність в Україні в розрізі то+
варних груп "риби і рибопродукти", "плоди, яго+
ди та виноград", "рослинна олія всіх видів", "м'я+
со і м'ясопродукти" [7, с. 54]. Останні дані щодо
обсягів виробництва, експорту й імпорту продо+
вольчої продукції офіційна статистика подає лише
до 2013 року, тому проаналізуємо експортно+
імпортні пропорції в даному періоді (табл. 1).

Бачимо, що Україна традиційно вирізняється
високими експортно+імпортними поставками зер+
на і зернобобових культур. Рівень самозабезпе+
ченості для даної продовольчої групи станом на
2013 рік складав 221%. Далі ідуть яйця (109,7%),
молоко то молочні продукти (101,6%), овочі та
баштанні продовольчі продукти (101,2%) [1, с. 42].
Для решти самозабезпеченість є неповною, особ+
ливо для плодів, ягід та винограду.

Виходячи з виявленої ситуації, вважаємо, що
слід розвивати наукову позицію контролю продо+
вольчої безпеки України з позиції її самозабез+
печення. Продовольча безпека має декларуватись
як імператив самозабезпечуючого розвитку краї+
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Рис. 2. Обсяг і структура споживання продуктів харчування в домогосподарствах України,
в середньому за місяць у розрахунку на одну особу, кг/шт., 2005—2014 роки*

Джерело: розроблено автором на основі джерела [3].

№ 
з/п 

Основні групи продовольчих 
товарів 

тисяч тонн % від обсягів 
виробництва 

На  
1 особу, 

кг Виробництво Імпорт Експорт Імпорт Експорт 

1 М’ясо та м’ясні продукти 2389 332 182 13,9 7,6 56,1 

2 Молоко та молочні продукти 11488 548 769 4,8 6,7 220,9 

3 Яйця 1133 5 105 0,4 9,3 309 

4 Зернові і зернобобові культури 63051 56360 27836 89,4 44,1 108,4 

5 Картопля 22259 23 16 0,1 0,1 135,4 

6 Овочі і баштанні продовольчі 
культури 10668 237 379 2,2 3,6 163,3 

7 Плоди, ягоди і виноград 2871 1172 392 40,8 13,7 56,3 

8 Цукор 1263 11 163 0,9 12,9 37,1 

9 Олія рослинна 3712 296 3353 8,0 90,3 13,3 

Таблиця 1. Зовнішньоторговельна відкритість основних продовольчих товарних груп
в Україні, 2013 рік

Джерело: розраховано автором на основі джерела [1, с. 36—40].
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ни. Поширеність такої доктрини зумовлено важ+
ливістю рівня продовольчої безпеки у забезпечен+
ня безпеки економічної — разом з інформацій+
ною, енергетичною, екологічною безпекою, без+
пекою виробництва та відносин власності, інши+
ми її видами [2, с. 108].

Самозабезпечення передбачає ресурсну спро+
можність вітчизняної організації сфери виробниц+
тва продуктів харчування задовольняти споживні
потреби населення, що формують первинний
рівень їхніх потреб, упродовж значного періоду
часу, без будь+яких імпортних операцій та виму+
шеного експорту — в силу надлишку вироблення
однієї продукції та відсутності практики виробниц+
тва іншої. Тобто самозабезпеченість — це не лише
максимальне, згідно з національними ресурсними,
природо+кліматичними особливостями, задово+
лення потреб населення у продуктах харчування,
що є життєво необхідними. Також це контроль
рівня експортоорієнтованості по тих товарних гру+
пах, які можуть приносити поточний дохід, однак
інтенсивне вирощування (переробка) котрих може
спричиняти ресурсне виснаження, надмірну за+
лежність від таких торгових операцій з стрімким
пониженням прибутковості у випадку їх припинен+
ня та можливості таким чином спекулювати ринок+
партнера у поставках продукції.

Доктрина самозабезпечення повинна лягти в
основну проекту Закону України "Про основні
засади продовольчої безпеки України", що декла+
ровано в плані роботи Міністерства аграрної пол+
ітики та продовольства України [8].

Слідування імперативу самозабезпечення в
реальності є дуже складним завданням. Наука
може грамотно обгрунтовувати дану доктрину,
однак механізмів її втілення в життя може так і
не бути віднайдено. Тому в світлі поступового пе+
реходу до самозабезпечення продовольчої безпе+
ки слід виділити першочергові кроки, які дозво+
лять викорінити існуючі проблеми деформовано+
го розвитку продовольчого сектору національної
економіки.

Вважаємо, що алгоритм забезпечення продо+
вольчої безпеки в Україні з перспективою його
самозабезпеченості повинен виглядати так:

1. Контроль механізмів ціноутворення на
сільськогосподарську продукцію. Це перша голов+
на умова. Для її досягнення необхідна політична
воля. Така практика з належним промоційним суп+
роводом підвищить довіру населення до вітчизня+
ного виробника та формуватиме суспільну єдність
— особливо в кризові періоди, коли необгрунто+
ване підвищення цін є неприпустимим та свідчить
про рівень економічної культури бізнесу.

2. Інформаційна прозорість. Сфера виробниц+
тва продуктів харчування може бути переведена
в систему саморегуляції за умов прозорості її
діяльності з можливістю громадського контролю,
в чому є високий інтерес. Для цього необхідно
впровадити низку світових практик, в тому числі

Європейську систему обліку та аграрної інфор+
мації в аграрній сфері (FADN), яка наразі в Ук+
раїні не діє.

3. Розвиток малого фермерства. Основою са+
мозабезпечення продовольчої безпеки в ринковій
економіці має бути малий бізнес. Це дозволить
вирішити низку питань громадянської активності,
рівня життя в сільській місцевості та розвитку са+
мозайнятості. Одночасно мале фермерство по+
винно супроводжуватись підтримкою різних
форм самоорганізації власних земельних ділянок,
що дозволить населенню більш ефективно вико+
ристовувати свої земельні ресурси.

4. Регулювання міри іноземного інвестування
в сфери виробництва продуктів харчування, а та+
кож рівня залежності від експортно+імпортних
операцій. Пріоритет продовольчого сектору на+
ціональної економіки має залишатись за вітчиз+
няними виробниками. Іноземні інвестиції повинні
залучатись як гарант прозорості ведення бізнесу
та промоції ресурсних можливостей країни в гло+
бальних масштабах.

5. Доступність до продуктів харчування
різних людей з різними потребами. Обсяги ви+
робництва сільськогосподарської продукції та її
експорту не є індикаторами продовольчої безпе+
ки; її показує відносна кількість споживання
продуктів харчування власним українським на+
родом у необхідній кількості й асортименті [6].
Тому асортиментні групи вітчизняної продо+
вольчої продукції мають диверсифікуватись для
різних сегментних груп, в тому числі з особли+
вими фізіологічними потребами (для прикладу,
несприйняття глютену).

Розвиток сфери виробництва продуктів хар+
чування насправді не є тривалим і складним про+
цесом. На початку він вимагає реального, не
декларативного впровадження кількох дієвих
заходів. На наше переконання, запропонований
автором перелік є цілком оптимальним. Це доз+
волить активізувати механізм сільськогоспо+
дарського виробництва. Рівень бізнес+, спожив+
чої культури населення надасть можливість
пришвидшити процеси розвитку даної сфери, а
колосальний ресурсний потенціал держави змо+
же бути трансформований у високопродуктивні
форми його використання — всупереч поточним
ресурсовиснажливим підходам. У випадку ре+
ального втілення на практиці визначених за+
ходів, наступним етапом самозабезпечення про+
довольчої безпеки України повинна стати тех+
нологізація сфери виробництва продуктів хар+
чування зі збереженням базових споживчих
стандартів.
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ВСТУП
Наукові дискусії щодо пріоритетів інно+

ваційного розвитку трудового потенціалу в Ук+
раїні тривають не один рік. Відколи стало зрозум+
іло, що найбільш розвинуті суспільства прогресу+
ють згідно концепції знань та людського інтелек+
ту, Україна розпочала пошук своє моделі розвит+
ку. Маючи достатній інтелектуально+трудовий
спадок та, на жаль, стрімко застаріваючу вироб+
ничу інфраструктуру, за роки незалежності наша
держава не змога трансформувати наявні перева+
ги в технологічні результати з помітними соціаль+
но+економічними ефектами.

Сьогодні вкотре постає питання, як зберегти
ще той людський потенціал, який був сформова+
ний попередніми поколіннями, доповнивши його
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прояви. Проаналізовано передумови інноваційного розвитку трудового потенціалу в Україні. З'ясовано сутність
технополісів, їх мету та специфіку при використанні та інноваційному розвитку трудового потенціалу населення.
Обгрунтовано можливості розвитку технополісів як інноваційних осередків використання трудового потенціалу в
Україні.

The essence of the employment potential of innovative in the article was formulated and its main manifestations
were specified. The background of innovative development of labor potential in Ukraine was analyzed. The essence of
technopolises, their purpose and specificity using innovation and development of labor potential of the population was
founded. The possibilities of technopolises as innovation centers use of labor potential in Ukraine was proved.

Ключові слова: трудовий потенціал, інноваційний розвиток, просторовий підхід, техно;
поліс, технопарк, інноваційна праця.

Key words: labor potential, innovative development, spatial approach technopolises, technopark,
innovative work.

новими віяннями розвитку молоді. При цьому
можна застосовувати різні підходи: структурно+
функціональний (з визначенням пріоритетної ком+
поненти трудового потенціалу, яка має найперше
розвиватись, наприклад, освіта й інтелект); діяль+
нісний (з цільовим стимулюванням ефективного
використання трудового потенціалу населення в
конкретних сферах зайнятості); суб'єктний (з ви+
діленням ключових агентів інноваційного розвит+
ку — самозайнятих, найманих працівників, пред+
ставників креативного класу і т. д.); системний (з
виявленням ефективних форм інноваційного роз+
витку трудового потенціалу в результаті акумулю+
ючих та синергетичних ефектів об'єднання здібно+
стей людини на рівні підприємства, населеного
пункту, регіону, держави). Нашим баченням є по+
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треба активізації використання ще одного важли+
вого підходу до інноваційного розвитку трудово+
го потенціалу — просторового. По+перше, це дик+
тують поточні внутрішні конфлікти, які диферен+
ціюють можливості саморозвитку різних областей
України. По+друге, черговий етап реалізації адмі+
ністративно+територіальної реформи підсилює
таку необхідність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико+методологічну основу даної публ+
ікації формують численні теорії і концепції, що
визначають тенденції просторового розвитку та
використання трудового потенціалу суспільства.
Найбільш грунтовні розробки щодо просторово+
го розвитку трудового потенціалу належать автор+
ству таких українських науковців, як Гнибіденко
І., Мельник Ю., Супіханов Б., Лузан Ю., Якуба К.,
Сус Т. (щодо сільських територій), Герасимчук З.,
Пасєка С., Лук'янченко Н., Антонюк В., Шаульсь+
ка Л., Тітова Н. (щодо регіональних аспектів), Сем+
бер С. (щодо локальних аспектів). Окремий зріз
формують концептуальні дослідження трудового
потенціалу Пирожкова С. (співставлення до про+
цесів демовідтворення), Долішнього М., Злупка С.,
Лібанової Е., Ядранського Д., Новікової О. (об+
грунтування структурних характеристик в умовах
ринкового переходу), Гринкевич С., Семикіної М.
(національний та регіональний вимір оцінювання
інноваційності), Шевчук Л. (сакральні аспекти тру+
допотенційного розвитку), Садової У., Коцур А.
(розвиток потенціалу в системній реалізації соц+
іальної політики), Колота А., Грішнової О. (ефек+
тивність використання в системі зайнятості), Вов+
канича С., Семів Л., Антонюк В., Криклія А. (інте+
лектуально+освітні аспекти трудопотенційного
розвитку) і т. д.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою публікації постає науково обгрунтува+

ти доцільність функціонування технополісів як
просторових форм інноваційного розвитку трудо+
вого потенціалу в Україні.

Цілями публікації визначено такі:
— сформулювати сутність інноваційного роз+

витку трудового потенціалу та конкретизувати
основні його прояви;

— проаналізувати передумови інноваційного
розвитку трудового потенціалу в Україні;

— з'ясувати сутність технополісів, їх мету та
специфіку при використанні та інноваційному роз+
витку трудового потенціалу населення;

— обгрунтувати можливості розвитку техно+
полісів як інноваційних осередків використання
трудового потенціалу в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інноваційний розвиток трудового потенціалу

вчені розглядають двояко: як закономірний про+
цес виокремлення в компонентній його структурі

інноваційної складової [6, с. 11]; як рушій форму+
вання регіональних інноваційних систем на основі
ефективного використання здібностей людини [1,
с. 232]. Вважаємо, що трудовий потенціал спро+
можний і проявляти інноваційні здібності люди+
ни, і через акумулятивні та синергетичні ефекти
детермінувати формування потужних регіональ+
них інноваційних систем, спроможних продукува+
ти конкурентоспроможний інноваційний продукт
та забезпечувати гідний рівень життя населення.

Стимулювання інноваційного розвитку трудо+
вого потенціалу найперше вимагає створення
сприятливих передумов, відповідного середовища
людської життєдіяльності, вагомою частиною кот+
рої є праця. Інноваційний розвиток трудового по+
тенціалу повинен проявлятись у:

— схильностях населення до інноваційної
праці — наявності в нього достатніх ментальних,
інтелектуально+освітніх, психологічних, організа+
ційних навиків трудової діяльності, для якої ха+
рактерна висока частка знаннєвої, інтелектуаль+
ної, творчої компоненти та яка здатна задоволь+
нити суспільні потреби з більш корисним ефектом
[4, с. 31; 3, с. 264];

— формуванні нових конкурентних вимог до
економічно активного населення на ринках праці
— знання нового програмного забезпечення,
лінгвістичні навики, стресостійкість, готовність
працювати понаднормово і т. д., однак серед них
особливо актуалізуються креативність, здатність
нестандартно мислити, оперативно приймати
рішення;

— впровадженні нестандартних підходів в уп+
равлінні персоналом, мотивації його інноваційної
праці, неперервного розвитку;

— зростанні частки зайнятих у знаннємістких
сферах економічної діяльності — комп'ютерних та
інформаційних технологій, генної інженерії, оп+
тоелектроніки, нанотехнологій, медицини, інже+
нерії і т. п. [2].

Тобто інноваційний розвиток трудового по+
тенціалу забезпечується в такому середовищі, що
мотивує населення до інноваційної праці. Хоча
людина може проявляти свою інноваційність у
будь+якій сфері зайнятості, однак існують ті га+
лузі, де інноваційна праця є обов'язковою умовою
використання трудового потенціалу (згадані ком+
п'ютерні та інформаційні технології, генна інже+
нерія, оптоелектроніка і т. д.). Для України розви+
ток таких сфер наразі є дуже проблемним. І про+
блеми виникають не лише на фоні поточної кризи
та стрімких спадних тенденцій економічного роз+
витку. Вони тягнуться ще з початку незалежності
країни, коли частка інноваційно активних
підприємств залишалась недостатньою у співстав+
ленні до відповідних тенденцій розвинених країн.
У середньому за останні 15 років в Україні близь+
ко 15% суб'єктів бізнесу були інноваційно актив+
ними, 12% впроваджували інновації. Питома вага
реалізованої інноваційної продукції в обсязі про+
мислової в середньому становила лише 5,5%, а пи+
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тома вага обсягу виконаних
наукових і науково+техніч+
них робіт у ВВП — близько
1% (рис. 1).

Так само існує чимало
проблем у сфері науково+
дослідної діяльності — зі
скороченням кількості
відповідних установ та
відсутності зв'язку між
кількістю осіб, які здобува+
ють наукові ступені та по+
казниками інноваційного
розвитку.

Можна багато дискуту+
вати про причину такої ситу+
ації, співставляти статис+
тичні показники до даних
розвинутих держав. Однак
наразі Україна втрачає свої
ресурсні можливості. Її при+
родно+ресурсний потенціал
використовується вкрай не+
ефективно з формуванням потужних корупційних
схем, які реально подолати дуже складно. Турис+
тично+рекреаційний потенціал також використо+
вується проблемно. Сформувалось чимало су+
б'єктивних відносин з приводу його використання
з прихованою монополією туристичного бізнесу.
Про фінансовий та організаційно+управлінський
потенціал країни взагалі складно говорити, тому
що він так і не був сформований. Тому трудовий
потенціал — це фактично найбільш конкурентос+
проможна ресурсна складова української держа+
ви. І лише завдяки його інноватизації можна спо+
діватись на поступовий вихід країни з існуючої
кризи.

Керуючись такими міркуваннями постає пи+
тання, які найбільш ефективні способи інновацій+
ного розвитку трудового потенціалу. Як вже було
сказано на початку статті, досить ефективним є
просторовий підхід. Серед новітніх просторових
форм організації суспільства як середовища кон+
центрації трудового потенціалу можна вважати
технопарки, технополіси, наукогради, спеціальні
економічні зони тощо [9, с. 108]. Центрами концен+
трації виникнення та впровадження новітніх тех+
нологій та інновацій прийнято вважати технопол+
іси. Просторово об'єднуючи науково+дослідні ус+
танови, фінансово+кредитні інститути, інноваційні
фонди, великі промислові компанії, консульта+
ційно+інформаційні та обчислювальні центри в
рамках промислово+наукових зон, технополіси є
найвищою формою синергетики об'єднання люди+
ни, науки, техніки та інформації.

Яскравим прикладом досягнення синергії в
розвитку є практика створення технополісів у
Японії. За підтримки уряду в країні активно реа+
лізовується програма створення в малих містах зон
новітніх технологій, метою яких є піднесення еко+
номіки на вищий шабель технологічного розвитку

та одночасне стимулювання розвитку периферій+
них префектур. Технополіси, що створюються у
районах зі слабким розвитком наукомістких ви+
робництв, на базі існуючих університетів у досить
короткий період часу перетворюються у міста, до
яких стягається потенціал найбільш кваліфікова+
них працівників та дослідників [9, с. 109].

Головною метою технополісів є провадження
прикладних наукових досліджень та комерціалі+
зація їхніх результатів. Атмосфера технополісів
насичена духом конкуренції та креативності. У
зв'язку із цим така просторова форма організації
суспільно+економічного життя як технополіси є
місцем, де в атмосфері творчості, ініціативності,
креативності, змагальності найповніше мають змо+
гу проявитися якісні складові трудового потенці+
алу. Попри усі позитиви для таких характеристик
у середовищі технополісів переваги застосування
отримують, як правило, висококваліфіковані кад+
ри, в той час як відчутним є брак ємності ринку
праці на працівників ненаукоємних професій та
фахівців (робітників) меншої кваліфікації [9, с.
109].

Таким чином, практика функціонування тех+
нополісів дає низку важливих переваг, які можна
систематизувати в розрізі системних, галузевих,
структурних, мотиваційних, іміджевих, просторо+
вих, споживчих (табл. 1). У реальності їх досягну+
ти дуже складно. Але розуміння колосальної їх на+
слідковості дозволяє доводити ідею доцільності
функціонування технополісів на теренах України.

Попередній досвід створення технополісів в
Україні практично себе не виправдав. Була декла+
рована доволі позитивна ідея створення техно+
парків (на відміну від технополісів вони є більш
масштабні та можуть виходити за межі одного на+
селеного пункту) на основі залишеного з часів
СРСР промислового спадку. Для прикладу, перша

Джерело: розраховано автором на основі джерела [5].
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Рис. 1. Основні індикатори інноваційного розвитку середовища
використання трудового потенціалу України, 2000—2014 рр., %
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ідея — це був розвиток
технопарку на базі роз+
формованої ракетної бази
у Львівській області [8, с.
45]. Однак вона не знайш+
ла ефективного втілення в
життя і наразі в Україні
налічується менше 20 тех+
нополісів, функціонування
котрих є більшою мірою
формальним.

Відомо, що технополіс
може розвиватись двома
шляхами: через створення
нового просторового утво+
рення (фактично — соціо+
технополісу) або ж роз+
витку на базі вже існуючо+
го населеного пункту, що
має для цього сприятливі
передумови. Для України
прийнятним є другий варі+
ант. Тому вважаємо, що
технополіси слід розвива+
ти вибірково на базі про+
відних освітньо+наукових
центрів в Україні. Лише за
успішного їх функціону+
вання можна такий досвід
поширювати на малі міста,
відновлюючи таким чином
їх потенціал (згідно прак+
тики Японії) та навіть роз+
вивати нові просторові
утворення.

Розвиток потужного технополісу доцільно
розпочинати на базі науково+освітніх комплексів
як об'єднань провідних наукових установ та
освітніх організацій. Цільовий проект розвитку
технополісу може надати нове "дихання" вітчиз+
няній науці, особливо в галузях знань фізико+ма+
тематичного, хімічного, біологічного, інженерно+
го напрямів, допоки в них ще зберігаються вітчиз+

няні наукові школи. Одночасно участь у техно+
полісі значно посилитись практичну складову
освітніх установ, у чому вони самі зацікавлені в
умовах високої конкуренції на ринку освітніх по+
слуг. А виробничий сектор технополіса дасть змо+
гу реалізувати підприємницький потенціал заці+
кавлених осіб, які готові інвестувати в знаннємісткі
сфери господарювання (рис. 2).

Таблиця 1. Обгрунтованість розвитку технополісів як інноваційних
осередків використання трудового потенціалу в Україні

№ 
з/п Переваги Сутність Наслідки Методи цільової 

підтримки 
1 Галузеві Розвиток наукоємних 

сфер бізнесу, а також 
науки й освіти 

Підвищення 
конкурентоспромож-
ності місцевого 
інноваційного продукту 

Розвиток 
пріоритетних 
наукоємних 
сфер-
локомотивів  

2 Структурні Якісні структурні 
трансформації місцевої 
економіки 

Створення інноваційних 
робочих місць 

Стимулювання 
бізнесу, 
самозайнятості 

3 Мотиваційні Потреба неперервного 
розвитку, навчання 
зайнятих та кадрового 
резерву 

Підвищення 
конкурентоспромож-
ності ринку праці 

Регулювання 
рівня оплати 
праці та інших 
стимуляторів 
інноваційної 
праці 

4 Іміджеві Формування 
привабливого 
економічного образу 

Залучення інвестицій в 
інноваційні проекти 

Виставкова 
діяльність, 
бізнес-промоція, 
лобіювання 

5 Просторові Стрімкий 
інфраструктурний та 
деморозвиток окремих 
поселень, формування 
інноваційних метрополій 

Демовідтворення 
населених пунктів, в т.ч. 
які прилягають до 
центрів технополісів 

Регіональне 
стратегічне 
планування, 
моніторинг 
ресурсного 
потенціалу, 
прогнозування 

6 Споживчі Кращий рівень 
національного 
виробництва та товарного 
наповнення ринку 

Формування високої 
споживчої культури 
населення 

Тимчасовий, 
при можливості 
прихований 
протекціонізм 

7 Системні Укорінення нової 
ідеології економічного 
розвитку, базованого на 
знаннях і технологіях 

Переорієнтація з 
сировинно виснажливих 
сфер на сфери, розвиток 
котрих базований на 
невичерпних ресурсах 
людського інтелекту 

Стратегічне 
програмування, 
міждержавне 
співробітництво  

Джерело: складено автором на основі джерела [7, с. 124].

Рис. 2. Синергетика участі в технополісі: суб'єктний підхід*

Джерело: складено автором.
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Для того, щоб ідею поширення технополісів в
Україні реально втілити в життя, українські вчені
повинні деталізувати відповідний мотиваційний
процес покроково. Наразі українська наука дуже
мало розкриває перспективність просторового
розвитку трудового потенціалу на інноваційних
засадах через практику технополісів. Тому вчені і
фахівці повинні більше уваги приділяти даній темі.
Предметом наших подальших досліджень буде
конкретизація мотиваційних механізмів ефектив+
ного розвитку технополісів в Україні на базі нау+
ково+освітніх комплексів.

Отже, пріоритетом інноваційного розвитку
трудового потенціалу в Україні має бути просто+
ровий підхід. Доцільно стимулювати специфічні
просторові утворення з особливими умовами по+
силення інноваційності трудового потенціалу.
Однією з таких форм є технополіс. Розвиток тех+
нополісів в Україні слід початково здійснювати на
базі провідних науково+освітніх центрів. Запору+
кою ефективності їх діяльності має бути політич+
на воля місцевих органів влади з публічною про+
моцією відповідних заходів та реальна зацікав+
леність наукового, освітнього й бізнес+секторів до
участі у проекті створення технополісу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ

ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Економічні умови, у яких провадять свою
діяльність вітчизняні страхові компанії, важко на+
звати стабільними та сприятливими для ведення
бізнесу. Подолавши наслідки фінансової кризи
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THE FEATURES OF MODERN INSURANCE COMPANIES AS ONE OF THE TYPE OF FINANCIAL
INSTITUTIONS ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT

Запропоновано визначення поняття управління економічною безпекою страхової компанії, під яким пропонується
розуміти один із процесів менеджменту страхової компанії, що спрямований на досягнення високого рівня захисту
ресурсів компанії від негативного впливу різного роду загроз шляхом реалізації широкого спектру управлінських
рішень щодо використання наявних у страхової компанії фінансових можливостей та контролю ризиків, що їх су0
проводжують, задля гарантування інтересів компанії та її клієнтів під час надання страхових послуг. Виявлено особ0
ливості управління економічною безпекою вітчизняних страхових компаній у сучасних умовах господарювання із
врахуванням специфіки їх господарської діяльності. Встановлено перелік елементів процесу управління економіч0
ною безпекою страхових компаній, конкретизовано суб'єктів управління та визначено їх основні завдання.

A definition of the management of the insurance company economic security at which proposed to understand one
of the management processes of the insurance company that aims to achieve a high level of protection of resources from
the negative impact of different kinds of threats by implementing a wide range of management decisions on the use of
existing insurance companies and financial capacity control risks accompanying them, to guarantee the interests of the
company and its customers in the provision of insurance services is offered. The features of management of domestic
insurance companies economic security in the current economic conditions, taking into account the specifics of their
business are specified. The list of elements of the insurance companies economic security management are established
and set of management and their main task are specified.

Ключові слова: страхові компанії, економічна безпека, управління економічною безпекою,
фінансова безпека, небезпеки, загрози.

Key words: insurance companies, economic security, management of economic security, financial
security, danger, threat.

2008—2009 років, сучасні страховики опинились
під впливом численних загроз, пов'язаних із полі+
тичними, воєнними, фінансовими обставинами,
що мають місце нині в Україні. Бажання вижити у
конкурентній боротьбі, не збанкрутувати через
втрату клієнтів та знецінення власних фінансових
активів по причині девальвації гривні, жага до ут+
римання ринкових позицій, досягнення високого
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рівня рентабельності та гарантування перспектив
свого розвитку змусило менеджмент страхових
компаній вдатись до використання механізмів за+
безпечення економічної безпеки страховиків. Їх
наміри досягнути результативності у питанні уп+
равління економічною безпекою виявили
відсутність належної теоретико+методологічної
бази для організації ефективного менеджменту
економічної безпеки страхових компаній на при+
кладному рівні. Тому проведення наукових дос+
ліджень за заявленою у даній роботі тематикою
можна вважати актуальним та своєчасним. Вир+
ішення проблеми ефективного управління еко+
номічною безпекою на рівні окремого страхови+
ка дозволить зробити внесок у вирішення важли+
вого завдання — забезпечення високого рівня
фінансової безпеки держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання, пов'язані із особливостями управ+
ління економічною безпекою страхових компаній,
досліджуються сучасними науковцями з різних
теоретичних позицій. Так, І.Б. Черкаський, Л.М. Рем+
ньова, Л.Д. Лебединська розглядають проблему
управління ризиками діяльності страхових
компаній в контексті економічної безпеки [1],
Т.В. Яворська наголошує на необхідності розроб+
лення державної системи економічної безпеки
страхових підприємницьких структур в Україні
[2], І.Г. Бабець пропонує сучасний підхід до інтег+
ральної оцінки безпеки страхового ринку Украї+
ни [3], Г.В. Кравчук, М.В. Дубина зупинили свою
увагу на розгляді теоретичних аспектів визначен+
ня та систематизації факторів впливу на фінан+
сово+економічну безпеку розвитку страхового
ринку України [4], А.О. Єпіфанов, О.М. Деркач
конкретизували роль міжнародного регулюван+
ня у забезпеченні фінансової безпеки страхового
ринку [5], а Л.В. Нечипорук систематизувала на+
прями убезпечення страхового ринку України [6].
Дослідженню окремих складових економічної
безпеки присвятили свої праці Матвійчук Л.О., що
вивчає концептуальні аспекти фінансової безпе+
ки страхових компаній [7] та О.Й. Жабинець, що
досліджує захист інформації та інформаційну
безпеку страхових компаній у площині українсь+
ких реалій та досвіду США [8, 9]. Заслуговують
на увагу і здобутки молодих вчених у цій царині,
зокрема прикметним є дослідження В.М. Кудака,
у якому представлена збалансована система по+
казників Нортона+Каплана у розробленні стра+
тегії економічної безпеки страховика [10]. Разом
із тим, комплексного дослідження, яке б давало
змогу зрозуміти, який зміст варто вкладати у по+
няття управління економічною безпекою страхо+
вих компаній, які завдання та етапи доцільно ви+
окремлювати у цьому процесі, аби він був резуль+
тативним, у процесі аналітичної обробки науко+
вих джерел нами знайдено не було.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,

КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ
Таким чином, приділяючи увагу різним аспек+

там та проблемам забезпечення економічної без+
пеки страховиків, сучасні вчені лишають поза сфе+
рою своїх наукових інтересів питання, що стосу+
ються саме формування та реалізації механізму
управління цим процесом. Тому доцільно прове+
сти дослідження особливостей менеджменту еко+
номічної безпеки страхових компаній, особливо
зважаючи на велику кількість загроз, що нині суп+
роводжують їх господарську діяльність.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є конкретизація змісто+
вого наповнення поняття управління економіч+
ною безпекою страхових компаній, визначення
особливостей процесу ефективного менеджмен+
ту економічної безпеки страховиків. Реалізація
поставленої мети не видається можливою без ви+
конання ряду важливих завдань: по+перше, необ+
хідно встановити сутність наукової категорії уп+
равління економічною безпекою страхової ком+
панії, по+друге, визначити специфічні риси, при+
таманні процесу управління економічної безпеки
страховиків, встановити суб'єктів управління і,
по+трете, зробити припущення щодо того, як саме
повинен бути організований процес управління
економічною безпекою страхової компанії, аби
дозволити їй мінімізувати загрози своїй діяль+
ності та водночас максимізувати власну рента+
бельність.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для дослідження процесу управління еконо+
мічною безпекою страхової компанії важливо ус+
відомити, який стан страховика можна вважати
безпечним з економічної точки зору. Так, Т.В. Явор+
ська пропонує під економічно безпечною страхо+
вою компанією розуміти страховика, що виваже+
но підходить до здійснення своєї діяльності, опе+
ративно реагує на будь+які ринкові невдачі,
зовнішні та внутрішні загрози з метою їх міні+
мізації або уникнення. Дослідниця вважає, що
формувати систему управління безпекою страхо+
вих компаній в країні мають відповідні структури
влади, зокрема органи страхового нагляду, стра+
хові компанії та їх об'єднання [11, c. 668]. З та+
кою позицією не можна не погодиться, щоправда
власні зусилля страхових компаній у процесі уп+
равління їх економічною безпекою доцільно по+
ставити на перше місце у пропонованому переліку
суб'єктів менеджменту економічної безпеки. Зу+
силля зовнішніх державних регуляторів також
мають велике значення, зокрема, контроль стану
економічної безпеки страхового ринку має
здійснювати, відповідно до своїх повноважень,
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Національна комісія, що здійснює державне ре+
гулювання у сфері ринків фінансових послуг. На
саморегулівні організації та об'єднання страхо+
виків у цьому процесі доцільно покласти інфор+
маційну та дорадчу функції, оскільки реального
впливу на діяльність страхових компаній та їх еко+
номічну безпеку вони не мають, так як не володі+
ють владою до примусу страховиків до організації
системи власного захисту від різного роду небез+
пек і загроз.

Власники страхових компаній та менеджмент
найбільш зацікавлені у формуванні ефективної
системи їх економічної безпеки, а тому доміну+
юча роль у процесі управління економічною без+
пекою відводиться саме внутрішнім структурам
страховика. Під управлінням економічною без+
пекою страхової компанії пропонуємо розуміти
один із процесів менеджменту страхової ком+
панії, що спрямований на досягнення високого
рівня захисту її ресурсів від негативного впливу
різного роду загроз шляхом реалізації широко+
го спектру управлінських рішень щодо викорис+
тання наявних у страхової компанії фінансових
можливостей та контролю ризиків, що їх супро+
воджують, задля гарантування інтересів ком+
панії та її клієнтів під час надання страхових по+
слуг.

Розглянемо особливості управління еко+
номічною безпекою сучасних страхових компаній
в Україні. І.Б. Черкаський, Л.М. Ремньова, Л.Д.
Лебединська звертають увагу на дві групи ризиків,
притаманних сучасним страховикам, існування
яких, на їх думку, зумовлює необхідність двох на+
прямів ризик+менеджменту страхової компанії:
1) управління страховими ризиками, які приймає
страхова компанія на страхування з метою змен+
шення страхових виплат у майбутньому; 2) уп+
равління ризиками господарської діяльності
страхової компанії з метою мінімізації можли+
вих втрат від непродуманих рішень [1, c. 19]. Та+
ким чином, до процесу управління економічною
безпекою страхових компаній ці напрями також
варто включити, проте механізм реалізації уп+
равління економічною безпекою страхових уста+
нов, на нашу думку, повинен включати і інші еле+
менти.

Так, до складу механізму забезпечення еконо+
мічної безпеки страховиків, спираючись на про+
позиції А.М. Єрмошенко, доцільно віднести на+
ступні елементи: суб'єкт і об'єкт управління; су+
купність фінансових інтересів; функції, принци+
пи і методи управління; інструментарій управлін+
ня економічною безпекою; критерії оцінки рівня
економічної безпеки; техніку і технологію управ+
ління, використання яких в сукупності сприяє
досягненню кінцевих цілей управління страховою
організацією [12].

Етапами функціонування механізму забезпе+
чення економічної безпеки страховиків слід вва+
жати: вчасне виявлення та аналіз зовнішніх та

внутрішніх загроз економічній безпеці страхови+
ка; оцінку поточного стану економічної безпеки
та запровадження заходів щодо його моніторин+
гу; реалізацію запланованих заходів, спрямованих
на забезпечення економічної безпеки; здійснен+
ня відповідних заходів контролю щодо забезпе+
чення економічної безпеки [12].

Для реалізації процесу управління економіч+
ною безпекою у страхових компаніях повинні
бути визначені суб'єкти такого управління. Опти+
мальним вирішенням цього питання може стати
створення служб безпеки (або економічної без+
пеки) страховиків. Мета їх діяльності у рамках за+
безпечення безпеки страхових компаній повинна
полягати у запобіганні витоку комерційної та кон+
фіденційної інформації, виявленні і попередженні
можливих посягань на законні права та інтереси
страхової компанії, оцінці ефективності управлі+
ння корпоративними ресурсами компанії, допо+
могу керівникам страховика у прийнятті управлі+
нських рішень.

В обов'язки служб безпеки або економічної
безпеки страхової компанії повинні входити такі
завдання:

— захист життя і здоров'я управлінського пер+
соналу та працівників страхової компанії;

— охорона майна, комерційної та страхової
таємниці, цінностей страхової компанії;

— консультування та рекомендації з питань
правомірного захисту від протиправних посягань;

— збереження цілісності корпоративних ре+
сурсів компанії та проведення внутрішніх розслі+
дувань.

Щодо вирішення широкого кола функціональ+
них завдань, служба економічної безпеки страхо+
вої компанії повинна працювати в тісному кон+
такті з маркетинговими відділами, особливо це
стосується завдань вивчення конкурентів і умов
конкурентної боротьби, забезпечення економіч+
ної безпеки страхової компанії у процесі взає+
модії з партнерами та клієнтами.

Для гарантування стійкості в конкурентній
боротьбі, служби економічної безпеки і маркетин+
гу мають регулярно здійснювати інформаційно+
аналітичну роботу, до завдань якої входять:

— інформаційне забезпечення керівництва
компанії з питань економічної безпеки компанії
та ефективної страхової діяльності;

— збір, обробка інформації і розробка про+
гнозів розвитку страхового ринку;

— вивчення конкурентів, їх намірів проти
страхової компанії, засобів і методів конкурент+
ної боротьби;

— вивчення криміногенної обстановки в регі+
оні діяльності страхової компанії та випадків
страхового шахрайства;

— вивчення партнерів і клієнтів страхової ком+
панії, рівня їх платоспроможності;

— виявлення намірів кримінальних структур
щодо страхової компанії;
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— виявлення міри обізнаності (витоку інфор+
мації) сторонніх осіб про діяльність страхової
компанії;

— надання рекомендацій керівництву та ме+
неджменту страхової компанії на основі аналізу
наявних загроз і прогнозів.

При виконанні поставлених завдань у
страхових компаніях у рамках управління
економічною безпекою повинні відпрацьову+
ватися системи зб ору,  обр обки, аналізу
інформації, її зберігання та використання,
розроблятися класифікація ознак того, що
готуються певні небажані дії проти страхо+
вої компанії, визначатися етапи їх підготов+
ки, проводитися систематизація цих ознак і
відбуватися розробка на їх основі системи
прогнозів щодо дій конкурентів та інших
організацій, організованих груп і  просто
осіб.

Співробітники охоронних і маркетинго+
вих служб страхових компаній повинні вміти
збирати економічну інформацію з відкритих
джерел, отримувати її від державних органі+
зацій, приватних фірм, банків, використову+
вати технічні засоби, знати організацію і пла+
нування інформаційної роботи, здійснювати
ко нтро ль за викор истанням ін фор мації,
своєчасно контролювати її проходження і
знищення.

Отже, процес управління економічною безпе+
кою страхової компанії — це такі етапи, як:

— виявлення причин небезпеки;
— попередження негативного впливу різного

роду загроз;
— припинення протиправних і злочинних дій,

афер, шахрайства, розкрадань з метою економі+
чного підриву діяльності страхової компанії з
боку зовнішніх сил; виявлення кримінальних
структур, конкурентів, шахраїв, несумлінних
партнерів і внутрішніх загроз; припинення роз+
крадань, скоєних персоналом компанії; знаход+
ження інформатора супротивника (вербування
співробітника); звільнення від недобросовісних
співробітників.

Служба економічної безпеки страхової ком+
панії повинна розробляти і проводити заходи
щодо забезпечення захисту відомостей, що ста+
новлять комерційну таємницю. У рамках управл+
іння економічною безпекою страховика повинно
бути належним чином організовано захист комер+
ційних секретів компанії, створено режим комер+
ційної таємниці, налагоджено технічний захист
інформації, а також розроблено алгоритм на ви+
падок протидії недобросовісній конкуренції та
промисловому шпигунству. До завдань щодо за+
безпечення інформаційної безпеки страхової ком+
панії також входять організація захисту персо+
нальних даних в страховій компанії, контроль за
дотриманням організаційних, правових та техні+
чних вимог з обробки персональних даних, роз+

робка алгоритмів і покрокових дій щодо виконан+
ня вимог законодавства, а також налагодження
взаємодії з органами державного нагляду та ре+
гуляторами.

Одним з джерел витоку економічної інфор+
мації є співробітники страхової компанії. Служ+
ба безпеки (економічної безпеки) при прийомі фа+
хівця на роботу повинна проводити його пере+
вірку і давати санкцію відділу кадрів на прийом
або відмову у прийомі на роботу розглянутого
претендента.

При настанні страхового випадку, а в деяких
випадках і при прийомі об'єкта на страхування,
служба економічної безпеки повинна проводити
певну розшукову роботу з пошуку і розкриття
факту втрати застрахованого майна або при ук+
ладанні договору страхування при необхідності
здійснювати перевірку благонадійності й поряд+
ності клієнта з метою запобігання шахрайству
(фахівці повинні вміти розрізняти поведінкові оз+
наки недобросовісних страхувальників), а також
знати процедури взаємин з правоохоронними
органами в ході розслідувань випадків шахрайства
та інших загроз, що можуть чинити негативний
вплив на економічні показники страхової ком+
панії.

Таким чином, управління економічною без+
пекою страхової компанії повинно враховувати
норми законодавства в області корпоративної
безпеки. На першому етапі менеджменту систе+
ми економічної безпеки в страхових компаніях
відповідальними особами повинно здійснювати+
ся визначення внутрішніх і зовнішніх загроз для
страхового бізнесу. Доцільно до цього процесу
також залучати об'єктивних зовнішніх фахівців,
зокрема, для аудиту економічної безпеки стра+
хової компанії або ж скористатись можливістю
аутсорсингу задля отримання професійних по+
слуг із забезпечення безпеки страхового бізне+
су.

Важливим моментом є уточнення регламентів
взаємин між підрозділами, що беруть участь в уп+
равлінні економічною безпекою, а також оцінка
нормативно+правового забезпечення їх діяль+
ності. Крім того, у рамках юридичного супрово+
ду управління економічною безпекою необхідни+
ми складовими є організація договірної роботи з
позиції безпеки, забезпечення антикорупційної
(антишахрайської) експертизи цивільно+правових
договорів, документального аналізу надійності
контрагентів і безпеки комерційних пропозицій
(Due Diligence), активне та вміле застосування тех+
нології конкурентної розвідки, раціональне уп+
равління дебіторською заборгованістю, правови+
ми ризиками і ризиками втрати ділової репутації,
вибудовування відносин з державними органами,
контроль за дотриманням в компанії антикоруп+
ційного законодавства тощо.

Під час проведення дослідження нами було
встановлено, що у процесі управління еконо+
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мічною безпекою страхової компанії велике зна+
чення надається забезпеченню інформаційної без+
пеки. Проте, не останнє місце у системі економі+
чної безпеки фінансових установ, і страхових ком+
паній зокрема, займає кадрова безпека. Суттєво
спростити процедуру управління кадровою без+
пекою може якісно сформована політика кадро+
вої безпеки. Вона повинна включати в себе такі
складові, як мінімізація ризиків, пов'язаних з
протиправними діями з боку персоналу, пере+
вірка персоналу при прийомі на роботу, збір та
аналіз інформації про фізичну особу (наприклад,
за методом SMICE), порядок аналізу резюме. Під
час управління кадровою безпекою страховика
дуже важливо навчитись визначати ознаки не+
безпеки у кандидатів на посади та розробити ме+
ханізм безпечного звільнення персоналу без зав+
дання шкоди корпоративним ресурсам та репу+
тації компанії. Також важливо організувати за+
хист від інсайдерських загроз таких, як змова
страхувальників та страхових агентів, оформлен+
ня страховки "заднім числом" і підробка доку+
ментів.

Суттєво оптимізувати процес управління еко+
номічною безпекою страхової компанії може на+
явність у її структурі відділу внутрішнього конт+
ролю. Можна рекомендувати побудову системи
внутрішнього контролю сучасного страховика за
моделлю Косо, компонентами якої є контрольне
середовище, оцінка ризиків, контрольні процеду+
ри, моніторинг ризиків, інформація / комуніка+
ція, тобто процедури, які можуть стати в нагоді у
процесі менеджменту економічної безпеки ком+
панії.

Ефективне функціонування системи внут+
рішніх перевірок (внутрішніх розслідувань) та
фінансових розслідувань дозволить вивести уп+
равління економічною безпекою страхової ком+
панії на новий рівень ефективності. Та для цього
фахівці з економічної безпеки повинні володіти
методиками проведення судово+бухгалтерської
експертизи (технологія форензик), вміти забез+
печити достовірність звітності компанії. Комп+
лаєнс в страховому бізнесі також може стати
одним із інструментів управління економічною
безпекою.

Отже, на теоретичному рівні можна вияви+
ти чимало особливостей управління економіч+
ною безпекою сучасних страхових компаній. Їх
вміле врахування у цьому процесі дозволить
зробити їх сильними сторонами страховиків у
процесі боротьби із негативними факторами
зовнішнього та внутрішнього середовища фун+
кціонування.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Дослідження особливостей управління еконо+
мічною безпекою сучасних страхових компаній як

одного із видів фінансових установ дало змогу
зробити наступні висновки.

1. Під управлінням економічною безпекою
страхової компанії пропонуємо розуміти один
із процесів її менеджменту, що спрямований на
досягнення високого рівня захисту ресурсів
компанії від негативного впливу різного роду
загроз шляхом реалізації широкого спектру
управлінських рішень щодо використання на+
явних у страхової компанії фінансових мож+
ливостей та контролю ризиків, що їх супровод+
жують, задля гарантування інтересів компанії
та її клієнтів під час надання страхових послуг.

2. Суб'єктами управління економічною без+
пекою страхової компанії повинні стати у пер+
шу чергу спеціалізовані підрозділи з безпеки та
їх співробітники. Інші структурні підрозділи за
необхідності повинні сприяти їм у вирішенні
питань захисту компанії. Крім того, суб'єкта+
ми управління економічною безпекою фінан+
сових установ в Україні повинні бути і дер+
жавні регулятори, зокрема для учасників стра+
хового ринку це Національна комісія,  що
здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг. Дорадчі та інформаційні
функції в управлінні економічною безпекою
страховиків можуть виконувати саморегулівні
організації страхового ринку та об'єднання
страхових компаній.

3. Як і будь+яка діяльність, економічна без+
пека підлягає управлінню, яке має здійснювати+
ся службами безпеки або економічної безпеки
страхових компаній, у функції яких входять: уп+
равління всіма ланками страхової компанії у
сфері її безпеки; виявлення фактів порушень за+
конодавства з боку державних органів, порушен+
ня договорів і контрактів партнерами і клієнта+
ми страхової компанії; припинення посягань на
власність і майно страхової компанії, мініміза+
ція загроз для стабільної, прибуткової роботи
страхової компанії; протидія недобросовісній
конкуренції; стеження і припинення вербування
цінних працівників страхової компанії конкурен+
тами; вивчення партнерів, конкурентів компанії,
тощо.

Перспективи подальших досліджень у даному
науковому напрямі вбачаємо у конкретизації ролі
державних органів у процесі управління економ+
ічною безпекою як страхових компаній, так і усіх
фінансових установ, що функціонують нині в Ук+
раїні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Міграційні процеси відбувалися протягом

всього періоду існування людства, проте пере+
міщення людей ніколи раніше не мало такого
впливу на економічний розвиток, політичне та
соціальне життя, культурну сферу країн при+
значення та походження міграції. Сьогодні у
світі значно більше міжнародних мігрантів, ніж
будь+коли: за даними Департаменту з економі+
чних і соціальних питань ООН кількість
мігрантів у світі стабільно зростає: 1960 р. —
3,2 млн; 1995 р. — 35 млн; 1997 р. — 40 млн; 2000
р. — 120 млн; 2007 р. — 192 млн; близько 214
млн — у 2010 р. та 232 млн у 2014 р. [3].

Це обумовлено тим, що демографічна та
соціальна структура в промислово розвинутих
країнах створила потребу в робітниках та фа+
хівцях з інших країн. Тому в останні роки спо+
стерігається збільшення кількості країн поход+
ження та призначення трудової міграції. Трьо+
ма основними факторами, що продовжують
сприяти трудовій міграції, є демографічні зміни
та потреби ринку праці у багатьох промислово
розвинених країнах та у НІК, безробіття і на+
слідки кризи у менш розвинених країнах та
встановлені міждержавні сімейні, культурні та
історичні зв'язки. У своїй щорічній доповіді
Міжнародна організація праці зазначила, що на
даний час кількість безробітних людей у світі
складає 203,3 млн чол. [6]. Тож, для багатьох
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людей трудова міграція може бути єдиним шля+
хом для вирішення проблем безробіття.

Зазначимо, що міграційні процеси є немину+
чими і потенційно вони можуть бути вигідними
для будь+якої країни. Але, на жаль, дуже склад+
но оцінити реальні масштаби міграційних про+
цесів, а тому складно сформувати адекватну су+
часним вимогам міграційну політику держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання міжнародної трудової міграції

є предметом досліджень багатьох науковців,
у тому числі вітчизняних: В.В. Білоцерківця,
О.О. Завгородньої, В.К. Лебедєвої, А.О. Задої,
В.М. Тарасевича, Л.С. Шевченко, О.А. Грицен+
ко [1], Т.М. Камінської, С. М. Макухи [5], Р.В. Ку+
лика, О. Іляша, Г.П. Балабанової, О. Мали+
новської та ін. Кожен з науковців вніс свій
вклад у дослідження міграційних процесів, та
це питання щороку треба поновлювати та роз+
глядати з урахуванням нових світових і націо+
нальних тенденцій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення на основі вітчиз+

няних і зарубіжних статистичних даних та про+
ведених досліджень сучасного стану міжнарод+
ної трудової міграції основних причин і тен+
денцій та можливих позитивних і негативних
наслідків цього явища.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Міжнародна трудова міграція може бути

зумовлена різними чинниками: політико+право+
вими, воєнними, релігійними, етнічними, націо+
нальними, расовими, родинними, екологічними,
економічною політикою ТНК (які концентрують
трудоємні виробництва в одних країнах і нау+
коємні в інших) та ін., однак більшість дослід+
ників указують на її переважно економічне по+
ходження: робоча сила переміщається із країн
з низьким рівнем життя до країн із вищим рівнем
унаслідок національних розбіжностей у рівнях
заробітної плати і зайнятості, умовах праці й
підприємницької діяльності.

Хоча все частіше працівники переїжджають
в багаті країни не з найбідніших держав, а з
країн із середнім доходом на душу населення
— від $1 тис. до $12 тис. Уродженцями таких
країн є близько 60 % нинішніх трудових
мігрантів проти 48 % в 1990 році [2].

Крім того, в багатьох країнах у зв'язку з па+
дінням народжуваності кількість населення
стрімко зменшується. Тому держави проводять
політику, що стимулює приплив мігрантів.
Більше того, останніми роками посилюється
боротьба за висококваліфіковані кадри, в тому
числі — зарубіжні. Стимулюючий вплив на
міграційні процеси справляє також бурхливий
розвиток засобів зв'язку та транспорту.

Як йдеться в новій доповіді Департаменту
ООН з економічних і соціальних питань, за ме+
жами країни народження зараз проживають
232 млн чол., що становить 3,2 % від чисельності
населення землі. Серед міжнародних мігрантів
налічують близько 20 млн біженців; решта
(близько 93 %) змінили місце проживання пе+
реважно з економічних причин, тобто є трудо+
вими мігрантами.

Панівна більшість міжнародної міграції за+
лишається сконцентрованою у декількох краї+
нах. 75 % усіх світових мігрантів зосереджено
у 12 % усіх країн світу. Географічними центра+
ми сучасної імміграції є найбільш розвинені
країни такі, як США, Канада, Австралія, біль+
шість західноєвропейських країн, а також краї+
ни з високими доходами від продажу нафти та
інтенсивним економічним зростанням (Сауді+
вська Аравія, Бахрейн, Кувейт, Об'єднані Араб+
ські Емірати, Австралія, Нова Зеландія).

Все ж найбільша кількість мігрантів у США,
які набагато випереджають інші країни світу
щодо міграції. Зараз у США працюють близь+
ко 20 % від загального числа трудових мігрантів
світу (46 млн осіб) [2].

Підвищеною популярністю користується і
Росія, що знаходиться на другому місці, — 11

млн мігрантів. Німеччина за два з лишком де+
сятиліття перемістилася з шостої позиції на
третю.

Всього в країнах з високим доходом на душу
населення (понад $12 тис.) проживають 160 млн
мігрантів, або 69 % від загального числа, проти
87 млн, або 57 %, 23 роки тому [2].

У контексті трудової міграції більш ніж
красномовним виглядає порівняння українсь+
кої зарплатні із заробітками в країнах призна+
чення працівників+мігрантів. Так, середня зар+
плата в Україні, що ледь перевищує 100 євро, є
майже у 20 разів меншою, ніж в Італії, в 6 разів
меншою, ніж у Польщі, майже в 4 рази — ніж в
Росії [4].

Конфлікт в Україні та санкції щодо російсь+
кої економіки можуть вплинути на обсяги гро+
шових переказів в країнах Європи та Централь+
ної Азії, повідомляється в доповіді фахівців
Світового банку. Між тим, експерти очікують,
що в 2014 році кількість грошових переказів
трудових мігрантів в країни, що розвиваються,
збільшиться на 5 %. Зі слів пана Діліпа Ратха
(старшого економіста Світового банку) в 2013
році обсяг грошових переказів в країни, що
розвиваються, склав 413 млрд доларів, а в 2014
— 435 млрд [7]. Хочемо зауважити, що це тільки
офіційно задокументовані дані. Сюди не вхо+
дять обсяги грошових переказів по неофіцій+
ним каналам. П'ятірку лідерів за надходження+
ми грошових переказів мігрантів (у відсотках
від ВВП) очолив Таджикистан (42 %), на дру+
гому місці — Киргизстан (32 %), на четвертому
— Молдова (25 %). У грошовому вираженні
лідером по переказах є Індія з показником в 71
млрд доларів, другу сходинку посідає Китай (64
млрд доларів), а десяте місце займає Україна
(9 млрд доларів). В абсолютних цифрах обсяг
грошових переказів мігрантів по всьому світу,
включаючи перекази в країни з високим рівнем
доходів, складе в цьому році 582 млрд доларів,
а в 2015 році — 608 млрд доларів. Виходить, що
українські трудові мігранти за кордоном є го+
ловним валютним донором вітчизняної еконо+
міки. Згідно з інформацією міжнародних гро+
мадських об'єднань українців, грошові надход+
ження від них можуть перевищувати доходи від
ключових експортних галузей — металургії та
аграрного сектора.

Масове переміщення робочої сили, якими б
причинами воно не обумовлювалось викликає
помітні соціально+економічні наслідки як для
країн+реципієнтів, в які мігрують кадри, і для
країн+донорів, звідки вони виїжджають.

Для країни+реципієнта позитивним на+
слідком трудової міграції є зростання сукупно+
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го попиту, національного виробництва та еко+
номічного розвитку. Кваліфіковані іммігранти
сприяють інвестиціям у нові підприємства і про+
екти та інноваційному розвиткові постіндустрі+
альних країн. Кожний четвертий молодий уче+
ний США — це мігрант. Багато розвинених країн
відкривають програми набору IT+спеціалістів,
медсестер, науковців з біології, хімії, математи+
ки та інших наук і одержують значну економію
на підготуванні фахівців.

Позитивним також є те, що притік інозем+
них працівників дає можливість зменшити
вартість робочої сили, прискорити темпи роз+
витку НТП, збільшувати обсяги виробництва
ВВП і національного доходу. Користь від
імміграції є особливо відчутною, якщо ім+
мігранти везуть з собою в чужу країну значний
фінансовий капітал, або ж є висококваліфіко+
ваними спеціалістами. Саме фінансові засоби,
рівень освіти і кваліфікації іммігрантів перетво+
рюють їх у важливе джерело економічного зро+
стання країни, що приймає переселенців.

Попит на мігрантів зростає і під впливом
старіння населення у розвинених країнах або
його низької природної плинності. Шляхом
залучення працівниць молодого віку деякі краї+
ни намагаються розв'язати демографічні про+
блеми.

У більшості випадків мігранти заповнюють
ті ніші ринку праці, які є непопулярними серед
місцевого населення. Через це у країнах+реци+
пієнтах співіснують два сегменти ринку праці:
національний та іноземний. Імпорт дешевої
робочої сили є вигідним для місцевих робото+
давців, оскільки дозволяє їм тиснути на праці+
вників під час трудових переговорів про рівень
заробітної плати. Іноземних працівників часто
розглядають і як певний амортизатор у випад+
ку криз і безробіття: їх першими звільняють,
поповнюючи резервну армію праці. У багатьох
країнах легальних мігрантів не забезпечують
пенсіями (економія на пенсійному забезпе+
ченні) і не враховують при реалізації різного
роду соціальних програм.

Негативним моментом імпорту робочої
сили є підвищення соціальної напруги в країні,
оскільки місцеві робітники та їх профспілки
зростання безробіття і погіршення умов про+
дажу робочої сили пов'язують з притоком у
країну іммігрантів.

Слід зважати й на зростання утриманства
тих мігрантів, які живуть на різні соціальні
пільги за рахунок податків інших громадян. Як
правило, це характерно для європейських країн
із соціально орієнтованою ринковою економі+
кою.

Серед позитивних наслідків еміграції для
країни+донора визначають зменшення рівня
безробіття, зниження соціальної напруже+
ності, зростання трансфертних грошових пере+
казів, які формують позитивне сальдо платіж+
ного балансу країни. За світовими досліджен+
нями, доходи мігрантів, які прибувають з бідних
країн до багатших, у середньому більші у 15
разів. Тому грошові перекази фізичних осіб
зростають вищими темпами, ніж кількість са+
мих міжнародних мігрантів. Вони підтримують
доходи родин на батьківщині, що впливає на
внутрішній попит і внутрішні інвестиції, розви+
ток регіонів і національного ринку.

У разі тимчасової міграції, коли працівни+
ки повертаються додому, велику роль відігра+
ють здобуття ними зарубіжної освіти, перей+
мання досвіду і традицій інших культур, роз+
ширення професійних навичок, загального
світогляду, розуміння стандартів цивілізовано+
го побуту. Проте далеко не завжди мігранти
повертаються. Тоді національна економіка не+
поворотно втрачає висококласних фахівців,
плоди їх потенціальної діяльності, витрати на
освіту та підвищення кваліфікації. Зменшуєть+
ся обсяг виробництва національного доходу і
ВВП падають темпи розвитку НТП. Еміграція
дуже часто завдає шкоди інтелектуальному
потенціалу країн+експортерів робочої сили,
оскільки скорочується кількість носіїв націо+
нальної культури, прогресивних тенденцій та
ідей, представників середнього класу, який є
основою стабільності суспільства. Якщо ж ви+
їжджають молоді працівники, то зменшується
підприємницька активність у національній еко+
номіці, погіршується репродуктивний стан на+
селення країн+донорів.

Під впливом еміграції відбуваються нега+
тивні змінну у віковій та статевій структурі на+
селення країн+донорів. Серед тих, хто залишає
країну в пошуках роботи і заробітку, перева+
жають чоловіки працездатного віку. А тому в
країні спостерігається старіння нації та зрос+
тання питомої ваги жінок в загальній чисель+
ності населення.

Не можна не бачити негативних наслідків
еміграції і для самих мігрантів. Вони, по+пер+
ше, несуть певні матеріальні збитки, зв'язані з
переїздом з однієї країни в іншу, а також ви+
трати, пов'язані з пошуками роботи. Крім еко+
номічних, мігранти зазнають моральної та со+
ціально+психологічної шкоди: відірваність від
сім'ї і друзів, необхідність вивчати чужу мову,
звичаї та порядки. Приймаючи рішення емігру+
вати, люди піддають себе ризику, адже ніхто з
них не знає, як складеться їх життя на новому
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місці. Цей ризик особливо великий у випадку,
коли організують еміграцію сумнівні посеред+
ники.

Узагалі, трудова еміграція є тільки симпто+
мом, а не причиною неефективності економіч+
ної і політичної систем країни+донора. Емігран+
ти прагнуть не тільки отримувати високі дохо+
ди, а й розширювати коридор можливостей і
прав, відсутніх у неправових державах. Діти
мігрантів мають значно більші шанси на вижи+
вання, доступ до гідної освіти та медичної до+
помоги. В умовах нинішнього зниження
бар'єрів на шляху до еміграції протистояти ви+
годам еміграції можуть тільки більші вигоди
для того, аби залишитися на батьківщині.

ВИСНОВКИ
Отже, як бачимо, міжнародна трудова міг+

рація має для країн та людей як позитивні, так
й негативні наслідки. Саме тому важливо виро+
бити таку державну міграційну політику, яка
могла б подолати недоліки і раціонально вико+
ристовувати позитивні наслідки для економіч+
ного розвитку країни.

Розмір, напрямки та масштаби міграційних
процесів певною мірою свідчать про те, що цьо+
му питанню й досі приділяється замало уваги.
Одна з причин цього те, що основним джере+
лом відомостей про міграцію населення є дер+
жавна статистика, яка включає облік міграції і
матеріали переписів населення; крім того, про+
водяться вибіркові обстеження, метою яких є
вияв причин і мотивів міграції. Проте вони не
надають достовірних відомостей про цей про+
цес. Тому дуже важко аналізувати реальні роз+
міри і структуру міжнародної трудової міг+
рації. Оскільки дійсні розміри міграції можуть
вдвічі перевищувати офіційні дані.
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EVALUATION OF TRANSPORT ENTERPRISES PERFORMANCE FOR DEVELOPMENT
OF RESORT INFRASTRUCTURE

Посилення конкуренції на ринку транспортних послуг у туристичній сфері зобов'язує ведення бізнесу з високим
рівнем конкурентних переваг. У статті розглядаються питання оцінки ефективного функціонування транспортних
підприємств для забезпечення розвитку інфраструктури курортів, визначено основні принципи здійснення комплек0
сної оцінки рівня конкурентоспроможності транспортних підприємств.

У науковій роботі запропоновано визначення інтегрального показника оцінки рівня конкурентоспроможності
транспортних підприємств, широке застосування якого можливе як в теоретичних дослідженнях, так і в практиці
економічного аналізу. Інтегральний показник представляє собою агреговану форму певних коефіцієнтів, включає в
себе важливі кінцеві критерії конкурентоспроможності, якими є прибутковість, обсяг стратегічних інноваційних інве0
стицій та частка підприємств на ринку. Ці критерії, на наш погляд, об'єднують у себе абсолютну більшість факторів,
які здійснюють вплив на діяльність транспортних підприємств в умовах конкурентного ринку та визначають перс0
пективи їх функціонування і розвитку, що в підсумку забезпечує максимальну достовірність очікуваних результатів.

Increasing competitiveness in the transportation services market in tourist industry compels that business is
conducted with high level of competitive advantages. In the article the issues of transport enterprises performance for
development of resort infrastructure are considered, the basic principles for comprehensive evaluation of the transport
enterprises degree of competitiveness are defined.

In this scientific work there is also suggested a definition of the integral index for evaluation of the transport enterprises
degree of competitiveness, the widespread use of which is possible both in theoretical studies and in practice of economic
analysis. The integral index is the aggregated form of certain coefficients, comprises the important end criteria of
competitiveness, which are the profitability, the scope of strategic innovative investments, and the enterprise's share of
the market. In our opinion these criteria are combining the absolute majority of the factors influencing the activities of
transport enterprises under competitive market conditions and determine the prospects of functioning and development
thereof, which ultimately provides for the highest reliability of expected results.

Ключові слова: підприємства, транспортні підприємства, ефективність, конкурентоспро;
можність, інтегральний показник.

Key words: enterprises, transport enterprises, performance, competitiveness, integral index.

них процесів у світовий та європейський
простір, постає багато питань, що стосуються
пошуку шляхів підвищення ефективності фун+
кціонування суб'єктів господарювання різних
сфер діяльності і форм власності. Особливої
уваги, з нашої точки зору, заслуговує розгляд
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проблем становлення і розвитку транспортних
підприємств, діяльність яких сприяє ефектив+
ному вирішенню економічних та соціальних
проблем переходу до нових умов господарю+
вання в туристичній сфері.

У 2015 році Україна, поряд з Республікою
Бенін, Боснією і Герцеговиною, Брунеєм та
Еквадором не увійшла до рейтингу туристич+
ної конкурентоспроможності країн планети,
який був складений експертами Світового еко+
номічного форуму (ВЕФ), "через недостатню
кількість даних", що пояснюється складною
геополітичною ситуацією в країні [1]. Проте
досвід зарубіжних країн (наприклад, Франції,
Німеччини та Іспанії, яка у цьому році очолила
список ВЕФ) переконливо доводить необхід+
ність наявності в будь+якій національній еко+
номіці високорозвиненої інфраструктури, бо
саме вона, на нашу думку, є тим самим локомо+
тивом, який буквально тягне за собою економ+
ічний і соціальний розвиток туризму.

Тому проблеми ефективного функціону+
вання транспортних підприємств з метою за+
безпечення розвитку інфраструктури туризму
є актуальними для сьогодення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивчення та систематизація наукових пуб+
лікацій показує, що проблемі дослідження ту+
ристичної галузі в сучасних умовах приділяють
значну увагу такі вчені+економісти, як Агафо+
нова Л.Г., Балабанов І.Т., Герасименко В.Г.,
Нездоймінов С.Г, Кифяк В.Ф. та ін. [2—6]. Про+
те динамічна зміна умов господарювання, ще й
у період загострення економічної кризи, вима+
гає поглиблення й розширення досліджень оп+
тимізації економічної поведінки транспортних
підприємств з метою підвищення рівня їх кон+
курентоспроможності та ефективності функ+
ціонування на внутрішньому й зовнішньому
ринках.

МЕТА СТАТТІ
Основною метою статті є дослідження

процесу оцінки ефективності функціонуван+
ня транспортних підприємств для забезпечен+
ня розвитку інфраструктури курортів через
застосування економіко+математичних ме+
тодів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Й ОБГРУНТУВАННЯ ОТРИМАНИХ

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз стану транспортних підприємств з

метою оцінки їх рівня ефективності функціо+

нування доводить, що ефективність діяльності
— це досить складний, інтегральний показник,
який формується під впливом багатьох фак+
торів, і позначається на всіх аспектах діяль+
ності господарюючих суб'єктів. На нашу дум+
ку, підвищення ефективності функціонування
транспортних підприємств напряму залежить
від рівня їх конкурентоспроможності, і є, по
суті, складним, багатофакторним процесом,
який підлягає стратегічному управлінню. Таке
управління, на наш погляд, може здійснювати+
ся за допомогою відповідних показників, відхи+
лення яких відображає вплив всієї сукупності
факторів, які впливають на рівень як ефектив+
ності, так і конкурентоспроможності господа+
рюючих суб'єктів.

З метою забезпечення науково+мето+
дологічних основ організації процесу управ+
ління конкурентоспроможності транспорт+
них підприємств та розрахунку оцінки їх
рівня, всі фактори, які впливають на продук+
тивність використання економічних ресурсів
та визначають конкурентні переваги госпо+
дарюючих суб'єктів, можна згрупувати у два
блоки, один з яких об'єднує так звані базисні
фактори, другий — фактори конкурентного
середовища. Взаємодіючи та доповнюючи
один одного, зазначені блоки факторів ут+
ворюють два джерела конкурентоспромож+
ності: операційну ефективність і стратегіч+
не позиціювання. Ключовими складовими
останнього є інноваційна активність транс+
портних підприємств та їх адаптивність на
ринку.

Ефективність використання економічних
ресурсів підприємств може бути охарактери+
зована та зведена до оцінки операційної ефек+
тивності діяльності підприємств галузі, інно+
ваційної активності та ринкової адаптивності.
Зрозуміло, що подібна оцінка неможлива без
порівняння та зіставлення відповідних показ+
ників господарюючих суб'єктів і їх конку+
рентів.

Ми вважаємо, що комплексна кількісна
оцінка рівня конкурентоспром ожності
транспортного підприємства може бути за+
безпечена таким показником, який враховує
вплив всієї сукупності факторів, які форму+
ють цей рівень. На нашу думку, основу роз+
роблення комплексної оцінки повинен скла+
дати ряд принципових методичних поло+
жень:

1. Принцип системності. Цей принцип ба+
зується на понятті системи, коли поведінка
кожного окремого її елементу впливає на по+
ведінку цілого. Саме таким цілим є система
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факторів конкурентоспроможності підпри+
ємств, яка проявляється в результаті взаємодії
комплексу зовнішніх та внутрішніх умов кон+
курентної боротьби. В деяких випадках той чи
інший фактор може відігравати вирішальне зна+
чення, однак таким він стає тільки при відпові+
дному поєднанні всіх інших факторів та пара+
метрів. Ось чому для повноцінного розкриття
сутності таких складних явищ, як процес підви+
щення конкурентоспроможності підприємств,
показники, які характеризують різноманітні
сторони цього процесу, повинні бути зведені в
систему.

2. Принцип комплексної оцінки факторів.
Оскільки кожен показник системи представляє
собою кількісну оцінку впливу на досліджува+
ний процес будь+якого фактора або групи фак+
торів, то вся система логічно пов'язаних між
собою та доповнюючих один одного показників
повинна будуватися у відповідності з комплек+
сом факторів, які обумовлюють підвищення
конкурентоспроможності підприємств. А це
означає, що розробці зазначених показників
повинно передувати дослідження всього ком+
плексу факторів, які визначають розвиток до+
сліджуваного процесу.

3. Принцип функціональної управлінської
направленості. В силу того, що метою створен+
ня системи показників є управління процесом
підвищення конкурентоспроможності транс+
портних підприємств, у такій системі повинні
налічуватися показники, які пов'язані із різно+
манітними управлінськими функціями: плану+
ванням, організацією, управлінням, контролем,
мотивацією та стимулюванням, координацією
та регулюванням.

4. Принцип обліку специфіки виробництва.
Система, яка розробляється, повинна включа+
ти в себе показники, які відображають спе+
цифічні галузеві особливості діяльності та вра+
ховують їх вплив на конкурентоспроможність
підприємств.

5. Принцип ієрархічності показників. По+
казники, які органічно наповнюють досліджу+
вану систему, повинні ранжуватися по їх важ+
ності, спадаючи у своїй побудові, у відповід+
ності з аналітичним прийомом — від загаль+
ного до часткового. Визначенню провідних ла+
нок досліджуваного процесу повинні сприяти
зведені, узагальнюючи показники, які забез+
печують найбільш повну, по можливості інтег+
ральну характеристику основних напрямів
підвищення конкурентоспроможності підпри+
ємств галузі. Часткові показники системи по+
винні доповнювати загальну картину за раху+
нок впливу на досліджуваний процес специф+

ічних особливостей діяльності господарюючо+
го суб'єкта.

6. Принцип інформаційної забезпеченості.
Створювана система повинна містити такі по+
казники, розрахунок яких може забезпечува+
тися повною, достовірною, точною та своєчас+
ною інформацією, яка є у діючих формах об+
ліку та статистичній звітності. Така постанов+
ка питання відкидає різного роду показники,
які отримані в результаті абстрактних побу+
дов або експертним шляхом, оскільки такі по+
казники, на наш погляд, мало сприяють роз+
витку практики економічного аналізу та пла+
нуванню.

7. Принцип забезпечення порівняння. У
відповідності до цього принципу побудова
системи показників повинна будуватися з
урахуванням дотримання умов порівняння
показників за їх об'ємними характеристика+
ми, строками оцінки, методами отримання
інформації, одиницями вимірювання та спо+
собами розрахунку. Забезпечення вказаних
умов не допускає наявності в досліджуваній
системі різнорозмірних та різноскладових
показників, які порушують її побудову та
логіку.

8. Принцип безперервності. Зазначений
принцип враховує можливе коректування тих
чи інших показників системи або включення до
неї додаткових показників по мірі надходжен+
ня нових даних про об'єкт дослідження або
про його конкурентне середовище. При цьо+
му таке коректування повинне носити диск+
ретний характер, а його необхідність може
бути встановлена тільки за результатами прак+
тичного використання розробленої системи
показників.

З метою урахування впливу операційної
ефективності, інноваційної активності та
ринкової адаптивності на рівень конкурен+
тоспроможності транспортних підприємств,
який оцінюється за допомогою єдиного інтег+
рального показника, необхідно використову+
вати інтегрально+індексний метод побудови
його моделі. Суть даного методу зводиться до
розрахунку коефіцієнтів операційної ефек+
тивності діяльності підприємств, їх інновац+
ійності та адаптивності, наступній їх інтег+
рації (перемноженні) та знаходженні кореня
відповідного ступеню. Комплексний критерій
можливо отримати, визначаючи середнє
арифметичне або середнє геометричне показ+
ників.

На нашу думку, для забезпечення конку+
рентоспроможності підприємств галузі бажа+
но, щоб всі коефіцієнти були відмінні від нуля,
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бо якщо один із коефіцієнтів дорівнюватиме
нулю, то в такому випадку діяльність госпо+
дарюючих суб'єктів не можна визнати конку+
рентною.

Перший із коефіцієнтів у формулі відобра+
жає операційну ефективність діяльності під+
приємств, результатом якої є вироблені това+
ри та послуги. Успішність цієї діяльності ви+
значається тією сумою, яку споживачі готові
заплатити за продукцію підприємств. І якщо
сума виручки від реалізації продукції переви+
щує сукупні витрати на всі необхідні види
діяльності з її виробництва та збуту, підприє+
мства функціонують рентабельно, що засвід+
чує прийнятний рівень їх операційної ефек+
тивності.

Ми вважаємо, що в якості найбільш універ+
сального показника операційної ефективності
підприємств може виступати відношення ви+
ручки від всіх видів діяльності до витрат, які при
цьому понесені.

Для визначення коефіцієнта операційної
ефективності підприємств необхідно порівня+
ти величину розрахованого показника дослід+
жуваного господарюючого суб'єкту з відпові+
дним показником підприємств вибірки. Слід
зазначити, що під вибіркою варто розуміти та+
кий склад конкурентів, який в ході конкретно+
го економічного аналізу необхідний для зістав+
лення з досліджуваним господарюючим су+
б'єктом.

Наступні два коефіцієнта в сукупності
характеризують стратегічне позиціювання
господарюючих суб'єктів, включаючи в себе
результативність інноваційних процесів та
ринкову адаптивність транспортних підпри+
ємств.

Основою адаптивності є активна іннова+
ційна діяльність господарюючого суб'єкта,
яка стосується наукову+дослідної, виробни+
чої, організаційної, фінансової та інших
сторін функціонування сучасних підпри+
ємств.

Транспортні підприємства повинні систе+
матично виділяти ресурси на здійснення ін+
новаційної діяльності з метою постійного
технічного, технологічного та організаційно+
го удосконалення виробництва. Наявність та+
ких ресурсів та ефективність їх впроваджен+
ня — запорука успішного виживання та еко+
номічного зростання підприємства у конку+
рентних умовах ринку. На нашу думку, важ+
ливим індикатором інноваційної активності
господарюючих суб'єктів є обсяг інвестицій+
них ресурсів, які направляються на розроб+
ку та практичну реалізацію інноваційних про+

цесів. При цьому величину інвестиційних ре+
сурсів необхідно порівнювати із загальними
виробничими витратами підприємств та
співвідносити отриманий показник з аналог+
ічним показником у часі.

Таким чином, ступінь інноваційної актив+
ності підприємств може бути представлена
відношенням частки інноваційних витрат в за+
гальному обсязі виробничих витрат підпри+
ємств на даний момент часу до аналогічного по+
казника попереднього періоду.

Логіка подальших досліджень при оцінці
конкурентоспроможності підприємств галузі
пов'язує розглянуті вище показники іннова+
ційності та операційної ефективності госпо+
дарюючих суб'єктів із результативністю їх про+
яву у зовнішньому середовищі. Відношення
транспортних підприємств із зовнішнім середо+
вищем просліджується через показник їх рин+
кової адаптивності, який характеризує те по+
ложення, яке господарюючі суб'єкти займають
на ринку. Висока адаптивність передбачає на+
явність адекватної долі ринку, яка, на думку
багатьох вчених, є одним із основних показ+
ників конкурентоспроможності, що враховує
масштаби виробництва підприємств та ефек+
тивність їх діяльності.

Разом з тим, порівняння часток ринку (об+
сягів виручки) підприємств+конкурентів може
призвести до того, що домінуючим критерієм
оцінки конкурентоспроможності господарю+
ючих суб'єктів стане саме цей показник. Але,
на нашу думку, навіть при значній частці рин+
ку підприємства можуть мати збитки та діяти
менш ефективно, ніж конкуренти з меншою
часткою ринку. Також менша частка ринку
може пояснюватися специфікою діяльності
підприємств (обмеженням цільового сегмен+
ту ринку; оптимальним масштабом виробниц+
тва, при якому досягається його максимальна
ефективність; об'єктивною обмеженістю ре+
сурсів, які знаходяться у розпорядженні
підприємств та ін.), при цьому ефективність
виробництва таких підприємств може бути
досить високою.

В якості показника ринкової адаптив+
ності  п ідп риєм ств  слід розглянути не
співвідношення часток ринку конкурентів в
абсолютному виразі, а відношення зміни ча+
стки ринку досліджуваного господарюючих
суб'єктів у порівнянні з минулим періодом
до ідентичного показника підприємств ви+
бірки.

Частка ринку, яку займають підприємства,
може визначатися співвідношенням виручки
підприємств від всіх видів діяльності та обсягу
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ринку. Слід зазначити, що під ринком необхід+
но розуміти всю сукупність економічних сек+
торів, де здійснюється діяльність підприємства
та його конкурентів.

Зазначимо, що відношення величини ви+
ручки поточного періоду до величини вируч+
ки у минулому періоді є індексом зміни показ+
ника виручки. Тому відношення зміни частки
ринку ідентично відношенню індексів зміни
обсягів виручки. Це дозволяє зробити висно+
вок, що співвідношення індексів зміни величи+
ни виручки досліджуваного господарюючого
суб'єкта та підприємств вибірки, характеризує
динаміку позиції підприємства на ринку,
відображаючи показник його ринкової адап+
тивності.

Слід відзначити, що всі перераховані вище
коефіцієнти, які відображають операційну
ефективність, інноваційну активність та ринко+
ву адаптивність підприємств, в сукупності ха+
рактеризують конкурентоспроможність госпо+
дарюючих суб'єктів.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО

ДОСЛІДЖЕННЯ
Ми вважаємо, що інтегральний показник,

який представляє собою агреговану форму
вказаних коефіцієнтів, включає в себе важ+
ливі кінцеві критерії конкурентоспромож+
ності, якими є прибутковість, обсяг стратегі+
чних інноваційних інвестицій та частка
підприємств на ринку. Ці критерії, на наш по+
гляд, об'єднують в себе абсолютну більшість
факторів, які здійснюють вплив на діяльність
транспортних підприємств в умовах конку+
рентного ринку та визначають перспективи їх
функціонування та розвитку, що в підсумку
забезпечує максимальну достовірність очіку+
ваних результатів.

Достовірність результатів підтверджується
і тим, що у ході розрахунків при оцінці рівня
конкурентоспроможності підприємств не вико+
ристовуються різного роду синтетичні, умовні
показники. Навпаки, вся необхідна вихідна
інформація, яка має вартісний вираз, може бути
отримана з даних бухгалтерської та статистич+
ної звітності підприємств, що підвищує точність
та оперативність розрахунків.

Таким чином, запропоноване визначення
інтегрального показника оцінки рівня конку+
рентоспроможності транспортних підприємств
є тим інструментом, широке застосування яко+
го можливе як в теоретичних дослідженнях, так
і в практиці економічного аналізу, і дозволить
прискорити вирішення проблеми ефективного

функціонування підприємств галузі з метою
забезпечення розвитку інфраструктури туриз+
му.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Епоха вступу цивілізації у нове тисячоліття

характеризується масштабними зрушеннями в
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NEW MARKETS AS A CONSEQUENCE OF MODERN SOCIETY'S NEEDS

Стаття порушує питання сучасного розвитку галузей харчової промисловості в Україні, що розглядаються в кон0
тексті і тенденціях структурних трансформацій світової економіки, які зумовлюють виникнення і формування но0
вих ринків. Мета статті полягає у виявленні наслідків структурних трансформацій галузевих ринків харчової про0
мисловості в умовах поточної кризи та формування нових ринків внаслідок зміни потреб суспільства. Дослідження
виконано на прикладі розвитку олієжирової галузі. Стаття аргументує, що великі корпоративні підприємства сьо0
годні мають достатній запас міцності для самостійного вирішення багатьох проблем   економічних, технічних, зако0
нодавчих, кадрових, інноваційних. Маючи у своїй структурі іноземний фінансовий капітал вони швидко будують і
впроваджують закордонні інноваційні техніку та технології. При цьому перевага надається готовим виробничо0тех0
нологічним лініям. Це не сприяє взаємоузгодженому розвитку вітчизняної науки й виробництва. Формування та ак0
тивний розвиток нових ринків у галузях харчової промисловості сприяє розвитку традиційних ринків в інших галу0
зях національної економіки. Однак цей інноваційний потенціал використовується недостатньо. Автор наголошує на
критично низькій інноваційній активності малих і середніх вітчизняних підприємств0виробників, що підтверджує
мізерний рівень впровадження техніко0технологічних інновацій та ступінь зносу основних засобів. Переважна
більшість впроваджених інновацій полягає у зміні складу або інгрідієнтів у готових харчових продуктах й не сто0
сується техніко0технологічного оновлення виробництва. Автор робить висновок, що в нових умовах компанії зму0
шені корегувати власні стратегії розвитку, зокрема щодо закупівлі сільськогосподарської сировини, географії екс0
порту промислової продукції, фінансування оборотного капіталу та ін.

The article raises the question of the modern food industry in Ukraine, considered in the context of structural
transformations and trends of the world economy that determine the emergence and development of new markets. The
purpose of the article is to identify the effects of structural transformations sectoral markets food industry in terms of
the current crisis and the formation of new markets as a result of the changing needs of society. The research was conducted
on the example of oil and fat industry. The article argues that large corporate enterprises now have sufficient margin to
independently solve many problems: economic, technical, legal, personnel, innovation. Corporations having in its structure
a foreign financial capital, are able to quickly build and put into operation foreign innovative techniques and technologies.
Preference is given to ready technological lines. This is not conducive to the coordinated development of national science
and production. The formation and active development of new markets in the food industry promotes traditional markets
in other areas of the national economy. But that innovative potential insufficient use. The author emphasizes the critically
low innovation activity of small and medium0sized domestic manufacturers, which confirms the meager level of
implementation of technical and technological innovation and the degree of depreciation. The vast majority of embedded
innovation is to change the composition or ingredients in finished food products and does not apply to the technical and
technological renewal of production. The author concludes that in the new environment, companies have to adjust their
development strategy, including the purchase of agricultural raw materials, the geography of exports of industrial
products, working capital finance, and others.

Ключові слова: харчова промисловість, ринки продовольства, інноваційні галузеві ринки.
Key words: food industry, food markets, innovative industry markets.

соціально+економічній і технологічній структурі
з відповідною трансформацією інституціональ+
них основ усієї сучасної економіки. Трапляють+
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ся випадки, "коли локальні економіки окремих
країн поступово втрачають потенції саморозвит+
ку, інтегруючись в загальнопланетарний орга+
нізм з універсальною системою регулювання" [1,
с. 339]. На наш погляд, сучасний розвиток галу+
зей харчової промисловості в Україні слід розг+
лядати в контексті і тенденціях структурних
трансформацій світової економіки, які зумовлю+
ють виникнення і формування нових ринків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Результати досліджень щодо особливостей
формування галузевих ринків викладені в пра+
цях вітчизняних і зарубіжних вчених+еко+
номістів: Т.Г. Дударя, А.І. Ігнатюк, Д.Ф. Криса+
нова, І.І. Лукінова, Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель+
Веселяка, П.Т. Саблука, М.П. Сичевського,
Л.В. Старшинської, В.О. Точиліна, О.Г. Шпи+
чака, Луіса М.Б. Кабраля, Ф. Шерера, Д. Росса
та інших вчених. Однак в умовах сьогочасної
кризи науковий інтерес до проблем галузевих
ринків посилився в зв'язку з необхідністю вив+
чення реакції компаній на зовнішні виклики,
їхньої здатності до адаптації й реагування на
зміни умов ринку. Крім того, варто виявити ха+
рактер зв'язків між структурою ринків продоволь+
ства й параметрами їхньої результативності, роз+
крити потенції використання цих зв'язків для ви+
явлення антикризових заходів сприяння розвит+
ку інноваційної системи харчової промисловості.

МЕТА СТАТТІ
На прикладі розвитку олієжирової галузі в

умовах поточної кризи виявити наслідки струк+
турних трансформацій галузевих ринків харчо+
вої промисловості та формування нових ринків
внаслідок зміни потреб суспільства.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Харчова промисловість України в сучасних

умовах зазнає інтенсивної перебудови структу+

ри виробництва і витрат, у тому числі за
рахунок активного інноваційного проце+
су. За цих умов, усі господарські форму+
вання (великі, середні і малі) для забезпе+
чення себе усіма необхідними ресурсами
й засобами виробництва змушені взаємо+
діяти. Отже, мають існувати певні про+
порції у кількості і якості ресурсів, які ви+
робляються і передаються у межах еко+
номічної системи шляхом конкурентної
торгівлі. Ринкова організація не лише ак+
тивно перебудовує структури витрат, а й
інститути, у межах яких вони починають
діяти.

Достатньо показовою у цьому сенсі є
структурні трансформації галузей еконо+
міки України на зовнішніх ринках. Зовні+

шньоторговельне сальдо безпосередньо відобра+
жає стан рахунку поточних операцій й, відпові+
дно, платіжний баланс. Передусім слід наголо+
сити на різку зміну товарної структури експор+
ту. Як тільки економіка трохи оговталася від кри+
зи 2009 р., в Україні почало зростати негативне
сальдо зовнішньо+торговельного балансу. За
підсумками 2012 р. воно склало  15,4 млрд дол.
США, а коефіцієнт покриття експортом імпор+
ту знизився до 0,82. З настанням нової хвилі кри+
зи (2014 р.) сальдо зовнішньої торгівлі товарами
стрімко підвищилося до  0,54 млрд дол., а ко+
ефіцієнт покриття експортом імпорту майже на+
близився до одиниці (0,99) [2; 3]. Металургія, що
була основним постачальником іноземної валю+
ти в Україну, зазнала відчутних втрат. Її частка,
яка зазвичай була найбільшою у структурі за+
гального обсягу експорту, знизилася з 31,2%
(2011р.) до 23,9% (2014 р.). Натомість галузі про+
довольчого комплексу зайняли провідний сег+
мент у структурі торгового балансу. Частка зер+
нових культур в загальному обсязі експорту
впродовж 2011 2014 рр. зросла з 5,3 до 12,1%;
продукції олієжирової галузі — з 5,0 до 7,1%;
насіння та плодів олійних рослин — з 2,1 до 3,1%;
готових харчових продуктів — з 4,3 до 5,7% (рис.
1). Структура зовнішньої торгівлі лишається ру+
хомою і у поточному році.

Олієжирова галузь України — одна із неба+
гатьох, яка навіть в умовах світової фінансово+
економічної кризи стрімко розвивається і є бюд+
жетоформуючою галуззю агропромислового
комплексу з потужним експортним потенціалом.
Вона вже кілька років поспіль демонструє високі
показники зростання виробництва. Тому для
дослідження змін у структурі галузевих ринків в
умовах кризи нами обрано саме цю галузь.

Головною турботою українських виробників
є забезпечення сировиною своїх переробних по+
тужностей. Обсягів виробленої в Україні сиро+
вини не вистачає, щоб забезпечити усі олієекст+
ракційні заводи з переробки соняшнику, потуж+
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Рис. 1. Товарна структура експорту окремих груп
продукції продовольчого комплексу в Україні, %
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ності яких щороку зростають. Тому торгівля на+
сінням олійних здавна була болючою проблемою
у відносинах між вітчизняними виробниками олії
і монополістами+зернотрейдерами, що поставля+
ють насіння олійних культур до ЄС. Вітчизняні
олієжировики свого часу пролобіювали обме+
ження експорту цієї сировини, тоді як європейці
зацікавлені у тому, щоб купувати її й перероб+
ляти самостійно. За інформацією експертів з пи+
тань євроінтеграції, експортне мито на насіння
соняшника має бути поступово замінене компен+
саційним збором, який збережеться на рівні 10%
протягом 15 років після набуття чинності угоди
про зону вільної торгівлі. Експортне мито діє і
на насіння льону, чим дуже незадоволені аграрії
і європейці: їм воно заважає заробляти. Втім, на+
лагодженню власного виробництва лляної олії
воно так і не посприяло. Дефіцит сировини й на+
далі буде підштовхувати виробників до перероб+
ки інших олійних культур, в першу чергу сої та
ріпаку.

Підприємства олієжирової галузі фахівці
поділяють на три категорії. До першої категорії
належать підприємства, що виробляють олію: ол+
ієжирові і олійноекстракційні комбінати. До дру+
гої — відносяться дрібні виробники рослинної
олії в сільськогосподарських підприємствах, де
рослинна олія виробляється для забезпечення
власних потреб і не є основним видом діяльності.
Ці переробні підприємства надто залежні від си+
туації на ринку. До третьої категорії відносять
маргаринові заводи.

Переробкою насіння олійних культур отри+
мують: рослинну олію і шрот (продукти первин+
ної переробки); майонез, маргарин, жири кон+
дитерські (більш глибока переробка); кісточко+
ву крихту, соняшникове борошно і білкові кис+
лоти [4]. Лушпиння соняшнику є сировиною для
виробництва паливних пелет. Налагодження ви+
робництва паливних пелет зумовило формуван+
ня нового і вельми перспективного для поточно+
го часу ринку.

Україна — чи не єдина країна в світі, де насе+
лення віддає перевагу нерафінованій соняшни+
ковій олії — це особливість національних сма+
кових традицій.

Ринок олієжирової продукції монополі+
зований. Найбільша кількість підприємств
об'єднана в асоціацію "Укроліяпром". Таке об'єд+
нання полегшує її учасникам вирішення еконо+
мічних, організаційних, технічних та інших про+
блем, питань зовнішньоекономічної діяльності,
митно+тарифного, технічного та законодавчо+
го регулювання. Функціонування асоціації доз+
волило не лише зберегти олієжирову галузь
України як єдине ціле, але й сприяло збережен+
ню і розвитку базової нормативно+технічної і
технологічної документації, створенню єдино+
го інформаційно+аналітичного простору, підви+

щенню рівня наукового забезпечення підпри+
ємств.

У сезоні 2013—2014 МР Україна підтвердила
своє лідерство у виробництві соняшнику (11 млн
т) і соняшникової олії (4,3—4,5 млн т). Експорт
соняшникової олії оцінюється на рівні 4,2 млн т.
Основна тенденція цього сегменту ринку в тому,
що аграрії відійшли від продажу насіння соняш+
нику до реалізації соняшникової олії. Ринок ра+
фінованої соняшникової олії також активно роз+
вивається, розширює свій сегмент, що у 2013—
2014 маркетинговому сезоні становив близько
570 тис. т [5].

Соняшникова олія завдяки миту стала одним
з головних експортних продуктів України (54,3%
світового експорту). Щороку продаж вітчизня+
ної олієжирової продукції на світових ринках за+
безпечує Україні близько 4 млрд валютної вируч+
ки [6]. Тому чимале здивування і розчарування
виробників олієжирової галузі викликає нама+
гання влади відмінити експортне мито на насіння
соняшнику. На початку 2015 року у Верховіній
Раді України було зареєстровано законопроект
"Про внесення змін до Закону України "Про
ставки вивізного (експортного) мита на насіння
деяких видів олійних культур". Очевидно, що
прийняття цього Закону вигідне монополістам+
зернотрейдерам. Натомість асоціація "Укроліяп+
ром" категорично заперечує скасування зазна+
ченого вивізного мита, оскільки його відміна при+
зведе до експорту насіння, а не олії, що унемож+
ливить подальший стабільний ефективний роз+
виток олієжирового комплексу й зумовить кри+
зову ситуацію на олійному ринку України. У цьо+
му випадку зупиняться, головним чином, олійні
заводи, що розташовані в невеликих районних
містах та сільській місцевості, які утримують всю
інфраструктуру населених пунктів і є основни+
ми платниками податків на своїх територіях.

Подібний регуляторний вакуум здатен закр+
іпити імідж України як сировинного додатку до
розвинених країн світу і знищити одну з небага+
тьох галузей агропромислового комплексу з по+
тужним експортним потенціалом і тенденцією до
стабільного ефективного розвитку.

Україна — лідер з виробництва соняшника і
сьогодні усі вироблені його обсяги переробляє
на власних потужностях, які, за даними асоці+
ації "Укроліяпром", наразі складають 13,5 млн
тонн на рік.

В олієжировій галузі лише за останні 15 років
було збудовано 27 заводів, 13 терміналів для пе+
ревалки олії, а в модернізацію, енергоощадні тех+
нології та вирішення логістичних проблем галузі
інвестовано понад 2 мільярди гривень [6].
Найбільш значущими проектами, реалізованими
впродовж трьох останніх років стали: будівниц+
тво олієекстракційного заводу українською ком+
панією ViOil (потужність 1,8 тис. тонн на добу,



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 15, 2015

38

Вінницька обл.) і російською "Дельта Вілмар
СНД" (1,2 тис. тонн на добу); заводу ТД "Оліяр"
(потужність 1,2 тис. тонн на добу, Львівська обл.)
[7].

Нині найбільшими виробниками сирої со+
няшникової олії є: група компаній "Кернел",
"Каргілл", "Креатив", група компаній "Оптимус"
та промислова група ViOil. У свою чергу лідера+
ми з виробництва рафінованої соняшникової олії
є група компаній "Кернел", "Бунге Україна", "Ол+
іяр", "Дельта Вілмар СНД" і група компаній "Оп+
тимус". Виробництво соняшникової олії у 2014/
2015 МР асоціація "Укроліяпром" прогнозує на
рівні 4,3 млн тонн [8].

Оскільки обсяги виробництва рослинної олії
і шроту значно перевищують внутрішні потреби,
понад 90% цієї продукції постачається на
зовнішні ринки: 54,3% світового ринку соняшни+
кової олії і 65,8% (3,75 млн т; 2014/2015 МР) со+
няшникового шроту належить Україні [9]. Збер+
ігається стійка тенденція нарощування перероб+
ки сої і ріпаку на вітчизняних олієжирових
підприємствах (табл. 1).

Вельми перспективним є ринок шроту, попит
на нього на світовому ринку зростає, вектори
торгівлі розширюються, незважаючи на високі
ціни. В Україні виробляється 6,1 млн т шроту, а
використовується лише 1,5 млн т. Решта експор+
тується. Купує цю продукцію Франція, Біло+
русь, Ізраїль [10]. Наразі освоюється ринок
Китаю. У 2013/2014 маркетинговому році ва+
лютна виручка від експорту олієжирової про+
дукції склала понад 4,7 млн дол. США (рис. 2).

Розвиток олієжирової галузі — один з по+
казових прикладів, коли корпоративна органі+
зація великих формувань забезпечує збалан+
сований інноваційний розвиток основного ви+
робництва і створює умови для розвитку су+
міжних інноваційних ринків.

Прагнучи до підвищення ефективності
своїх компаній, менеджмент корпоративних
формувань олієжировиків, з одного боку, ак+
тивно інвестує власне виробництво, з іншого
— шукає максимально вигідну модель розвит+
ку. Для компаній, які в своїй структурі мають
багато різнопрофільних активів, останній

спосіб особливо важливий, оскільки став тенден+
цією і зумовив зміну структури ринку. Не+
профільні активи розвивають переважно ті ком+
панії, в яких вони, хоча б частково, входять у ви+
робничий цикл. Наприклад, компанія "Креатив
Груп" розвиває свинокомплекс, рослинництво і
виробництво пелет, тому що це дає можливість
диверсифікувати прибуток і не вимагає особли+
вих зусиль за рахунок синергії з основними
бізнесом — виробництвом рослинної олії і мар+
гаринів [12].

Щоб уникнути формування економіки краї+
ни як "сировинного додатка", у процесі визна+
чення економічних переваг галузевого розвитку
важливо акцентувати увагу не лише на структур+
них трансформаціях макросередовища, а й на
чинниках вищого порядку, яким притаманна
тісна залежність від ефективності використан+
ня природних й інтелектуальних ресурсів, які
слугують основою для утворення нових ринків.
До таких чинників відносяться: технології ефек+
тивного виробництва енергетичної рослинної си+
ровини та її глибокої переробки; ресурсозбері+
гаючі промислові технології з виробництва та за+
стосування енергетичної продукції; гнучкі тех+
нології управління виробництвом; маркетингові
"know+how"; технології аналізу й управління
інформаційними потоками.

 
ЕКСПОРТ, тис. дол. США

Олія соєва - 
95800 (2%)

Олія ріпакова -
52182 (1%)

Маргпродук-
ція та жири 
спеціального 
призначення - 

68305 (1%)

Шрот 
соняшнико-
вий - 893500 

(19%)
Олія 

соняшникова - 
3563321 (77%)

Рис. 2. Експорт олієжирової продукції з України

Джерело: сформовано за даними асоціації "Укролфяпром" [11].

Таблиця 1. Виробництво та експорт основних видів олій

Джерело: інформація асоціації "Укроліяпром" (Основные тенденции масличного рынка Украины в 2014/2015 МГ. — Масложи+
ровой комплекс. — 2014. — №4 (47). — С. 19.)

Назва 

2012/2013 МР 2013/2014 МР 2014/2015 МР 
вироб-
ництво, 
тис. т 

експорт, 
тис. т 

виробництво, 
тис. т 

експорт, 
тис. т 

виробництво, 
тис. т 

експорт, 
тис. т 

Рослинні олії, всього 3597 3319,37 4840 4363,11 4600 4275 
у тому числі:             
соняшникова (з 
урахуванням 
олійниць) 

3513 3245,5 4650 4186,2 4300 4000 

ріпакова  4,0 3,9 60,0 59,1 100 95 
соєва  80,0 70,0 130,0 117,8 200 180 
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Оскільки сьогодні ринок олієжирової галузі
перенасичений потужностями для переробки со+
няшнику (за даними "Укроліяпром" профіцит
становить 20%), нові підприємства з переробки
олійних будуються чи реконструюються таким
чином, щоб переробляти насіння інших видів ол+
ійних культур: сої, ріпаку, льону та ін. Тому нові
заводи завчасно проектуються для мультисиро+
винної переробки.

Активно розвивається ще один диверсифіко+
ваний напрям олієжирової галузі ринок палив+
них пелет з лушпиння соняшнику (про це згаду+
валося вище) та макухи, що дало змогу державі
стати однією з потужніших постачальників цієї
продукції до країн Євросоюзу. Виробництво па+
ливних гранул (пелет) та брикетів з макухи щор+
ічно становить понад 450 тис. тонн. Протягом
останніх років динамічно зростають кількісні та
вартісні обсяги експорту продукції цієї товарної
групи. Значна частка експорту припадає на краї+
ни Європи. Найбільшим і стабільним європейсь+
ким споживачем українських пелет і гранул є
Польща, яка імпортує понад 45% обсягу цього
виду палива, імпортованого країнами Європи з
України.

Пелети і соняшникове лушпиння використо+
вуються як енергетичні ресурси й на вітчизняних
підприємствах харчової промисловості. Зокрема
на Дніпропетровському олієекстракційному за+
воді (ТМ "Олейна"), за рахунок використання
нової технології спалювання цих відходів, щорі+
чне споживання природного газу підприємством
знизилося з 11—12 млн до 2,3 млн кубометрів.
На ПАТ "Миронівський хлібопродукт" — вико+
ристання соняшникового лушпиння як палива
дозволило скоротити споживання газу на 6 тис.
кубометрів на рік [14].

Популярною темою на початку ХХІ століття
стали інноваційні технології отримання біоди+
зельного палива — ефірів жирних кислот, одер+
жаних у результаті етерифікації, переважно рос+
линних олій, які потребують спеціального налаш+
тування дизельних двигунів. У тропічних країнах
дизельні двигуни переоснащуються для роботи
на пальмовій олії, в Європі — на ріпаково+мети+
ловому ефірі (біодизелі). Заводи з виробництва
біодизеля з'являлися десятками. Очолила цей
рух Німеччина і дуже скоро досягла рівня вироб+
ництва в декілька мільйонів тонн на рік. Інвес+
тиції поверталися дуже швидко. Водночас було
введено акциз на біопаливо, який, як і належить
акцизному податку, "зрізав" надприбутки. Однак
дещо пізніше європейський ринок сильно
підірвала програма стимуляції виробництва біо+
палива в США і тоді Єврокомісія була змушена

встановити імпортні мита для заокеанського біо+
палива. Незважаючи на це заводи продовжува+
ли будуватися, забезпечуючи виробництво за
такою технологією: через рослинну олію (ріпа+
кову, соєву, пальмову тощо) пропускають мета+
нол — продукт перегонки нафти. В результаті
гідролізу в присутності каталізаторів відбуваєть+
ся розшарування суміші на власне біодизель1 (ме+
тилестер) і технічний гліцерин з високим вмістом
води. Так, на 100 тонн олії потрібно приблизно
11 тонн метанолу, з яких виходить 100 тонн біо+
дизеля і 11 тонн гліцерину [14].

Технологія отримання біодизеля, не дивля+
чись на простоту, має й недоліки. Одержану су+
міш продуктів розділяють, нейтралізують і ре+
тельно промивають. У результаті утворюються
великі кількості солей, мила і стічних вод, які не+
обхідно утилізовувати. Сам же каталізатор при
цьому безповоротно втрачається. А корисний
гліцерин, який при цьому отримують як побічний
продукт, — забруднений розчином солей й ви+
магає додаткового очищення. Все це підвищує со+
бівартість біодизеля й зменшує конкурентоспро+
можність цієї технології.

Впродовж останніх п'яти років зросла
кількість розробок інноваційних технологій,
присвячених більш екологічно чистому способу
отримання біодизеля із застосуванням різнорі+
дних за складом (гетерогенних) каталізаторів ос+
новної і кислотної природи. Їх перевага не лише
у тому, що їх можна використовувати багато
разів, а й у тому, що біодизель виходить набага+
то вищої якості. При цьому виключається стадія
попередньої обробки олії, мінімізується обсяг
рідких відходів, не утворюються солі та мило.
Проте до цих відходів ставляться особливі вимо+
ги: вони мають бути стійкі до води, оскільки її
містять початкові продукти [16].

У Європі головним виробником біодизеля є
Німеччина (понад 2,9 млн т), Франція (до 1,9 млн
т), Іспанія (до 0,9 млн т), Італія (до 0,7 млн т),
Бельгія (0,4 млн т). При цьому потужність німець+
ких заводів оцінюється в 4,9 млн т, іспанських —
4,4 млн т (майже в 5 разів більше ніж виробляєть+
ся), французьких — 2,5 млн т, італійських — 2,3
млн т.

Слід відмітити, що в країнах Євросоюзу ви+
робництво біодизельного палива має істотну дер+
жавну підтримку. Літр цього палива у Європі на
0,10—0,15 євро дешевший, ніж традиційного ди+
зельного.

Наразі в Україні, за даними Мінагропроду,
побудовано 42 біодизельні установки й заводи,
які за повного завантаження можуть виробляти
близько 500 тис. тонн біодизельного палива на

_________________________________
1 Для довідки: біодизель (продукт олійного виробництва, biodiesel, Fatty Acid Methyl Ester, FAME) — складний метиловий ефір

з характеристиками дизельного палива, що виробляється переважно з олійних сільськогосподарських культур: ріпаку, соняшни+
ку, пальмової олії, сої та ін. Останнім часом з'явилися інноваційні розробки із створення біодизеля з водоростей (біопаливо "тре+
тього покоління") [15].
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рік (зокрема, у м. Калуш Івано+Франківської об+
ласті побудовано завод, потужністю 170 тис.
тонн). У фермерських господарствах Украї+
ни виробляється від 50 до 70 тис. тонн біодизеля
на рік [17]. Собівартість 1 літра цього палива
змінюється від 1 до 1,5 дол. США й залежить від
низки чинників: врожайності ріпаку, ефектив+
ності використання соломи та шроту, вартості
хімічних інгредієнтів (метанолу й лугу), глибини
переробки сировини та ряду інших економічних
та техніко+технологічних чинників [18].

Перспективи розвитку ринку біодизеля оче+
видні, але залишається багато невирішених пи+
тань, що вимагають спільного опрацювання дер+
жавою, наукою і учасниками ринку.

Організаційно+економічні заходи держави
щодо стимулювання виробництва та споживан+
ня біопалива мають включати:

— визначення джерел і напрямів фінансуван+
ня у сфері біопалив;

— створення системи державних стандартів
у сфері біопалива, які містять нормативно+
технічні показники споживчої якості, нормати+
ви енергетичної цінності, екологічної безпеки та
показники щодо безпеки праці і здоров'я люди+
ни;

— застосування у сфері біопалива еконо+
мічних важелів і стимулів, передбачених законо+
давством України для підприємств, установ,
організацій і громадян, діяльність яких пов'яза+
на з розробками і впровадженням маловідход+
них ресурсозберігаючих та екологічно безпечних
технологій у процесі використання біопалива;

— стимулювання наукових розробок і впро+
вадження нових технологій, обладнання, матер+
іалів у процесі виробництва та споживання біо+
палива;

— стимулювання підприємств виробників ма+
шин, механізмів, приладів, енергетичних уста+
новок, інших технічних засобів та пристроїв для
них, що працюють на біопаливі, а також під+
приємств, установ, організацій і громадян, які пе+
реобладнують технічні засоби, що працюють на
традиційних видах палива, для споживання біо+
палива;

— створення спеціального інформаційного
фонду з метою накопичення, систематизації та
поширення інформації про наявність в Україні
біопалива.

ВИСНОВКИ
1. Стан розвитку олієжирової галузі в Укра+

їні констатує, що великі корпоративні підприє+
мства сьогодні мають достатній запас міцності
для самостійного вирішення багатьох проблем
економічних, технічних, законодавчих, кадро+
вих, інноваційних. Маючи у своїй структурі іно+
земний фінансовий капітал вони швидко буду+
ють і впроваджують запозичені (імпортні) інно+

ваційні техніку та технології з переробки олій+
ної сировини. При цьому перевага надається го+
товим виробничо+технологічним лініям. Усе це
не сприяє взаємоузгодженому розвитку вітчиз+
няної науки й виробництва.

Водночас слід зазначити, що патентна база
України налічує близько 1930 захищених інно+
ваційних розробок обладнання для олієжирової
галузі, з них 212 — це устаткування для вироб+
ництва біодизельного пального з рослинних олій,
яке в Україні слабо впроваджується.

Разом з тим, великий олієжировий бізнес має
певні проблеми, на які складно впливати і, які не+
можливо передбачити   це зокрема: 1) дисбаланс
між ціною на олійну сировину, ціною олії на
внутрішньому ринку та експортною ціною. Впро+
довж поточного року на олійному ринку виник+
ла ситуація, коли стрімко подорожчав соняшник
(з 3,5 до 10,0—11,0 тис. грн./т), в той час як екс+
портні ціни на олію та шрот знижувалися; 2)
військові дії на Сході країни зумовили виведен+
ня з ладу і неможливість подальшого функціо+
нування підприємств у Донецькій та Луганській
областях.

Внаслідок відкриття кордонів ЄС чималою
проблемою для галузі у найближчому майбутнь+
ому може стати поглиблення конкуренції на зов+
нішньому ринку через підвищення пропозиції ол+
ієжирової продукції. Проте це питання можли+
во вирішити за допомогою державних регуля+
торів. Звісно, для цього знадобиться певний час.

2. Інноваційна активність малих і середніх
вітчизняних підприємств+виробників олієжиро+
вої продукції критично низька, що підтверджує
мізерний рівень впровадження техніко+техноло+
гічних інновацій (17% у 2013 р.) та ступінь зносу
основних засобів (50%). Переважна більшість
впроваджених інновацій не стосується техніко+
технологічного оновлення виробництва, що мало
б зменшити його енергоємність та ресур+
сомісткість, а полягає у зміні складу або ін+
грідієнтів у готових харчових продуктах. Це
підтверджує скорочення на 23,3% (2014 р.) випус+
ку машин для виробництва харчової продукції
вітчизняною промисловістю. Причин цьому де+
кілька. Крім традиційних проблем вітчизняного
бізнес+середовища (політичних, інституціональ+
них, організаційних), в знаки даються: відсут+
ність фінансових ресурсів, кваліфікованих
кадрів, зв'язків з науково+дослідними установа+
ми.

Зарубіжних досвід сприяння розвитку мало+
му інноваційному бізнесу свідчить, що одним із
варіантів покращання цієї ситуації є залучення
партнерських стосунків товаровиробників оліє+
жирової продукції різних форм власності та вла+
ди до створення Науково+інформаційного галу+
зевого центру допомоги у впровадженні інно+
вацій малому бізнесу. Фінансування центу має
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здійснюватися за рахунок податків великого
бізнесу (можливо добровільних внесків), законо+
давче врегулювання належить владі.

3. Чималі обсяги виробництва шротів в Ук+
раїні — це потенціал для активного розвитку
ринку тваринницької продукції: молока, м'яса
та продуктів їх переробки. Натомість, спостер+
ігаємо протилежний ефект: тваринництво зане+
падає, а харчові добавки для виробництва
кормів імпортуємо. Для виправлення цієї ситу+
ації науці, бізнесу і владі, спільно, необхідно
вирішити ряд завдань: 1) відпрацювати механізм
реалізації шроту за прийнятними цінами вітчиз+
няним сільгосптоваровиробникам, що займа+
ються вирощуванням сільськогосподарських
тварин; надання преференцій на придбання
шроту господарствам населення та фермерсь+
ким господарствам, які відгодовують худобу; 2)
залучити фахові наукові установи до розробки
кормових раціонів відгодівлі худоби на основі
різних видів шротів (соняшникового, соєвого,
ріпакового та ін.).

4. На прикладі розвитку ринків продукції ол+
ієжирової галузі в умовах поточної кризи вияв+
лено наслідки кризових впливів на результа+
тивність компаній та зміну структури галузевих
ринків харчової промисловості, основні з них:
унеможливлення закупівлі необхідного обсягу
сільськогосподарської сировини (у тому числі у
міжсезоння) для повного завантаження вироб+
ничих потужностей через скорочення фінансу+
вання оборотного капіталу українських товаро+
виробників європейськими банками; коливання
і диспаритет світових закупівельних цін на
сільськогосподарську сировину та готову про+
дукцію харчової промисловості (наразі закупі+
вельні ціни сільськогосподарської сировини
підвищуються, а харчової продукції промисло+
вого виробництва — зменшуються); вимушена
зміна географії експорту — пріоритетним век+
тором стає Китай, ринок якого стрімко розви+
вається; забезпечення відповідності якісних ха+
рактеристик вробленої продукції вимогам країн
імпортерів.

5. У нових умовах компанії корегують власні
стратегії розвитку, зокрема щодо: закупівлі
сільськогосподарської сировини, географії екс+
порту промислової продукції, фінансування обо+
ротного капіталу тощо. Підприємства змушені
відпрацьовувати нові сучасні антикризові стра+
тегії, завданнями яких є: пошук інвесторів та аль+
тернативних джерел доходів для заміни банківсь+
кого фінансування; фокусування управлінських
функцій на утриманні стабільного рівня оборот+
ного капіталу; оптимізація кредитних умов; ре+
тельний контроль витрат на усіх етапах бізнес+
процесу, у тому числі за рахунок припинення
програм капітального інвестування нового буді+
вництва виробничих потужностей.
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ВСТУП
Методологія (підходи) державного регулю+

вання розвитку галузі містять у собі цілі, за+
кони, принципи, методи й функції, технології
управління й практику управлінської діяль+
ності. Складні економічні умови, які характерні
для національної економіки України, і в яких
працює сьогодні вітчизняна промисловість,
підвищують актуальність використання сучас+
них моделей і методів управління з метою прий+
няття ефективних рішень.
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Дослідження довело, що сучасний стан економіки України потребує раціонального й ефективного поєднання
державного і ринкового механізмів при розробці моделі комплексної стратегії зростання стратегічного потенціалу,
а також забезпечення умов з боку держави для співіснування державного регулювання й самостійності підприємств
реального сектору економіки різних форм власності. Визначено основні форми сполучення ринкового й державного
регулювання: система контрактування; матеріальна й фінансова державна підтримка; змішане приватно0державне
підприємництво; інвестиційна діяльність; податкове регулювання; цінове регулювання; оренда державного майна;
стимулювання експортної діяльності.

Research has proven that the current state of Ukraine's economy requires efficient and effective combination of state
and market mechanisms in the development of a comprehensive strategy model of strategic growth potential and ensure
the conditions of the state for coexistence and autonomy of state regulation of the real sector of different ownership. The
basic form of combination of market and state regulation: contracting system; material and financial state support; mixed
public0private enterprise; investment activities; tax regulations; price regulation; lease of state property; stimulate exports.

Ключові слова: виробництво, галузь, комплексна стратегія, реальний сектор економіки,
система.
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Дослідження історії наукової думки надає
можливість дійти висновку, що теоретичне ос+
мислення управлінських процесів протікало
нерівномірно. Крім того, успіхи в теорії управ+
ління залежали від розвитку реального секто+
ру економіки, та досягнень, що мали місце в
інших, пов'язаних з управлінським процесом
областях, а саме: математиці, інженерних
науках, психології, соціології, антропології.

Теоретичну і методологічну основу держав+
ного регулювання національної економіки



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 15, 2015

44

становлять праці вітчизняних вчених: О. Амо+
ші, Б. Буркинського, А. Гальчинського, В. Но+
вицького, Б. Пасхавера, В. Пілюшенка, О. По+
важного, Ф. Поклонського, А. Садекова, М. Чу+
маченка

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження існуючих ме+

тодичних засад державного регулювання роз+
витку реального сектору економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Варто зазначити, що державне регулю+

вання розвитку реального сектору економі+
ки може здійснюватися тільки в тому випад+
ку, якщо існує реально діюча система, яка є
органічною частиною економіки, і має назву
система управління. Система управління
життєздатна і результативна при ефективно+
му менеджменті, тобто при використанні об+
грунтованих підходів і методів.

Аналіз розвитку теорії і практики управ+
ління дозволив виділити основні підходи до
регулювання. А саме: класичний або тради+
ційний; процесний; системний і ситуаційний
підхід. Розглянемо більш детально ці підхо+
ди.

Традиційний або класичний являє собою
підхід з позицій виділення чотирьох різних
шкіл. Виділяють наступні школи: наукового
управління, адміністративного управління,
людських відносин і науки про поводження,
науки управління або кількісних методів.
Сутність цього підходу полягає в окремому
розгляданні таких категорій як: робота,
адміністрування, персонал, мотивація праці,
лідерство, організаційна культура тощо [4,
с. 54].

Слід звернути увагу, що використання
традиційного підходу до регулювання роз+
витку галузей національної економіки має
такі основні недоліки, що значно вплива+
ють на ефективність господарської діяль+
ності: відсутність орієнтації на замовника;
наявність функціональних бар'єрів між
підрозділами; низька оперативність і адап+
тивність до ситуації, що змінюється, оск+
ільки обмін інформацією провадиться, як
правило, через керівників, це приводить до
значних тимчасових втрат часу, зниженню
реакції на ринкові зміни й економічну си+
туацію взагалі.

Процесний підхід був вперше запропоно+
ваний прихильниками школи адміністратив+
ного управління, які намагалися визначити
функції менеджменту. Однак вони розгляда+

ли ці функції як незалежні друг від друга. На
противагу цьому процесний підхід розгляда+
тиме функції управління: планування, орган+
ізацію, мотивацію і контроль як взаємоза+
лежні. Відповідно з цим підходом, управлі+
ння розглядається як процес, в якому роз+
робка основних етапів — алгоритму управ+
ління підприємством галузі ставиться на
перший план.

Безумовно будь+яка діяльність протікає
в певній системі і має мету, для досягнення
якої організується певний процес — логіч+
на послідовність дій, що призводить до по+
слідовної зміни проміжних станів системи,
у якій цей процес протікає, і перетворює
вхідні ресурси в вихідні.

Отже, сутність і призначення процесу
(процесного підходу) полягає в тому, щоб,
змінюючи вхід, одержати задане значення
цільової функції на виході. В основі даного
підходу лежить інформація про бізнес+про+
цес як послідовність дій, що вживаються для
досягнення конкретних цілей. При цьому
якість виконання попереднього етапу — не+
обхідна умова забезпечення якості виконан+
ня наступного етапу (функції). Обов'язки,
сфера відповідальності, критерії успішної
діяльності для кожного співробітника сфор+
мульовані й мають сенс лише в контексті
конкретного завдання або процесу.

Необхідно зазначити, що в галузі про+
тікає безліч процесів. М. Портер пропонує
класифікацію процесів, що базується на
їхній ролі в створенні додаткових цінностей
(кожний процес має вносити додатковий
вклад стосовно попереднього процесу в
цінність кінцевого продукту) [3, с.154].
Відповідно до цього критерію всі процеси
підрозділяють на три групи: основні, які
зв'язані безпосередньо з виробництвом про+
дукції; процеси, що забезпечують підтрим+
ку основних процесів; управлінські процеси,
які включають процеси по встановленню
цілей і формуванню умов для їхнього досяг+
нення. Всі ці процеси взаємозалежні між со+
бою й утворюють єдину систему.

Процесний підхід у чистому виді зустрі+
чається дуже рідко. Фактично він являє со+
бою матричний спосіб управління, коли
процес пронизує кілька функціональних
підрозділів і має, наприклад, керівника про+
екту, що не є начальником цих підрозділів.
Впровадження такої системи управління
дозволило їм досягти певних успіхів.  А
саме: підвищення ефективності роботи;
відкриття можливості надавати нові послу+
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ги і товари без збільшення штату співробі+
тників; скорочення часу і зниження витрат
при обслуговуванні клієнтів; скорочення
часу розробки нових товарів, послуг і на+
прямів діяльності.

Впровадження процесного підходу щодо
управління підприємствами має наступні пе+
реваги в порівнянні з традиційним: орієнта+
ція на результат; спрощення системи управ+
ління; відсутність меж між підрозділами, що
значно спрощує взаємодію між підрозділа+
ми, зменшує кількість зайвих інформаційних
потоків; зростання оперативності й адаптив+
ності діяльності підприємств галузі; скоро+
чення невиправданих витрат, оптимальне
планування ресурсів і можливість відсте+
ження інвестицій, що вкладені в проект по
створенню цінності, оскільки весь процес
створення цінності розглядається від почат+
ку й до кінця; уникнення браку продукції,
досягнення максимальної якості й усунення
непродуктивних витрат.

Слід звернути увагу на те, що ефек+
тивність цього процесу значно знижується
під впливом, як мінімум, наступних фак+
торів: нерозуміння адміністрацією підпри+
ємств необхідності впровадження процесно+
го підходу як ідеології; відсутність готов+
ності до змін у структурі управління та в
організаційній структурі підприємства; по+
будова системи процесів, яка не відповідає
реальному виробничому процесу під+
приємств реального сектору економіки; від+
сутність правильної регламентації процесів,
помилки при створенні системи показників
та  ув'язуванні процесів і  показників;
відсутність на підприємствах чіткої системи
розподілення обов'язків між різними цент+
рами відповідальності, обмеженість фінан+
сових ресурсів, відсутність інформаційних
та управлінських зв'язків між окремими
структурними підрозділами; низький рівень
розвитку управлінських технологій на бага+
тьох підприємствах.

Таким чином, процесно+орієнтований
підхід щодо управління підприємствами —
це управлінський інструмент, що не тільки
знижує непродуктивні витрати, але й підви+
щує якість продукції, дозволяє мати повну
інформацію про поточний бізнес+процес і
приймати своєчасні, стратегічно правильні
рішення.

Необхідно зазначити, що дослідження
регулювання як процесу привело до широ+
кого поширення системних методів аналізу.
Застосування системного підходу тісно по+

в'язане з використанням загальної теорії
систем для прийняття управлінських рішень.

Необхідно звернути увагу, що в основі
системного підходу знаходиться поняття си+
стеми — впорядкованої сукупності взаємо+
залежних і взаємодіючих елементів (частин),
закономірно утворюючих єдине ціле, яке во+
лодіє властивостями, відсутніми в елементах
і відносинах, його утворюючих.

Підгрунтям системного підходу є ідея де+
композиції й інтеграції системи, її підсистем
і елем ентів п ри аналізі  взаємозв 'язків
підприємств галузі із зовнішнім середови+
щем і прийнятті управлінських рішень, що
забезпечують комплексний підхід до їх фун+
кціонування й одержання бажаного резуль+
тату з  урахуванням сукупного впливу
зовнішніх і внутрішніх факторів.

Галузь  у рамках даного п ідходу
розглядається як сукупність взаємозалеж+
них елементів (підрозділів, функцій, про+
цесів, методів). Основна ідея системної
теорії полягає в тому, що будь+яке рішення
(дія) має наслідки для всієї системи. Замість
інтуїтивних рішень, що засновані на прак+
тичному досвіді спеціалістів галузі, ситуац+
ійний підхід пропонує методи раціональних,
якісних і кількісних оцінок. Всі окремі ло+
кальні цілі і задачі підпорядковуються за+
гальній глобальній цілі.

Системний підхід являє собою методоло+
гічне вираження принципу системності і в
цілому загальної теорії систем, загальнона+
учну методологію якісного дослідження та
моделювання різноманітних об'єктів і про+
цесів як систем. Більшість  дослідників
підкреслює методологічну роль системного
підходу, його якісний характер. Таке розу+
міння системного підходу пов'язано з тим,
що він призваний виконувати функції інтег+
ративного характеру, особливо там, де не
можуть бути ефективними такі наукові за+
соби, як спостереження або експеримент.
Системний підхід дозволятиме знайти зв'я+
зок логістичних об'єктів і процесів, які на
перший погляд не пов'язані один з одним [1,
с. 41].

Слід зазначити, що методологія даного
підходу спирається на домінуючу роль ціло+
го по відношенню до складових частин еле+
ментів. Системний підхід до рішення різних
задач використовує когнітивні підходи сто+
совно рішення слабо структурованих та не+
достатньо формалізованих задач.

Системний підхід дозволяє науково об+
грунтовано вирішувати завдання оптимізації
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структури й функціонування великих і
складних систем. Системний підхід припус+
кає три аспекти формування, функціонуван+
ня й вивчення системи:

— функціональний аспект полягає у виз+
наченні складу функцій — завдань, які по+
винна виконувати система й відповідні відо+
соблені підсистеми. В основі реалізації фун+
кціонального аспекту лежить побудова де+
рева цілей системи, вершиною якого є голов+
на мета, а відгалуженнями — локальні цілі,
реалізація яких забезпечує досягнення го+
ловної мети;

— елементний аспект передбачає виді+
лення в системі певного набору елементів,
який необхідний для реалізації конкретних
функцій+завдань. При цьому відбувається
рух по дереву функцій+завдань знизу наго+
ру;

— організаційний аспект установлює
структуру системи, точну мету для кожної
структурної частини, формує склад і зв'яз+
ки між елементами системи.

Забезпечення взаємозв'язку і єдності за+
значених трьох аспектів системного підхо+
ду при формуванні організації і її структур+
них частин дозволяє впорядкувати й спрос+
тити структуру п ідп риєм ств,  досягти
цілісності частин і отримання ними якісно
нових властивостей і характеристик. У ре+
зультаті реалізації цього підходу створю+
ються передумови для ефективного управл+
іння підприємством і галуззю в цілому.

У зв'язку з вищезазначеним основними
цілями, що постають перед підприємствами
реального сектору економіки в контексті ви+
користання системного підходу, є наступні:
зниження емерджентності, підвищення си+
нергічності; забезпечення позитивної муль+
типлікативності; забезпечення стабільності
функціонування галузі; забезпечення сумі+
сності роботи підсистем організації; забез+
печення адаптивності роботи підприємств;
забезпечення ефективної роботи зворотних
зв'язків на підприємствах як усередині
підсистем, так і між підсистемами.

Отже, системний підхід у теорії управління
дозволяє сконцентрувати увагу на цілісності
структури підприємства; характеризує взаємо+
залежність частин організації, що працюють
заради однієї мети; орієнтує управління під+
приємством на кінцеві результати діяльності в
умовах швидко мінливого зовнішнього середо+
вища; дозволяє розробити ефективну страте+
гію діяльності підприємств, розкрити взаємоз+
в'язок різних проблем [5, с. 37].

Але слід зазначити, що системний підхід
до управління не дає відповіді на питання
стосовно того, чому підприємства з под+
ібною структурою, діючи в одному зовніш+
ньому середовищі, наприклад, ті, що працю+
ють в одній галузі й реалізують свою продук+
цію на тих самих ринках, значно відрізня+
ються за результатами функціонування [2, с.
35].

Ситуаційний підхід вніс значний вклад
у розвиток теорії управління, оскільки
містить конкретні рекомендації із застосу+
вання наукових концепцій, принципів, ме+
тодів залежно від сформованої ситуації й
умов зовнішнього середовища. Крім того,
даний підхід розширив практичне застосу+
вання теорії систем за рахунок визначен+
ня основних внутрішніх і зовнішніх фак+
торів, які впливають на галузь, та зорієн+
тувавши управління на сукупність різних
за своїм впливом змін, що характеризують
певну ситуацію в національній економіці.
Його застосування засновано на альтерна+
тивності досягнення однієї і тієї ж мети під
час прийняття або реалізації управлінсько+
го рішення, врахуванні непередбачених об+
ставин.

Необхідно звернути увагу, що ситуацій+
ний підхід не виходить із того, що концепції
наявних в галузі підходів не вірні. Він погод+
жує конкретні прийоми й концепції з певни+
ми ситуаціями, які склалися, для того, щоб
досягти цілей з максимально можливою
ефективністю. З цією метою в рамках дано+
го підходу виконуються наступні дії: визна+
чається, які зміни ситуації відбуваються в
зовнішньому оточенні й усередині галузі ,
який вплив вони матимуть на ефективність
діяльності; досліджується які моделі управ+
ління за яких умов зовнішнього середовища
виявляються найбільш ефективними. На
підставі вищевказаних дій, на основі отри+
маних результатів приймаються рішення про
побудову системи розвитку галузі для кон+
кретних умов. Слід звернути увагу, що діаг+
ностика ситуації дозволяє визначити альтер+
нативні алгоритми, а врахування реальних
суб'єктивних і об'єктивних факторів, що
впливають на неї, дає можливість вибрати
найбільш оптимальний шлях по її вирішен+
ню.

У рамках даного підходу заперечується
можливість висування будь+яких універ+
сальних принципів управління підприєм+
ством та галуззю поза контекстом діяль+
ності, специфіки ситуації, типу розв'язува+
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них завдань і зовнішнього середовища, тех+
нологій, які використовуються.

При виконанні управлінських функцій на
певному підприємстві галузі у конкретних
умовах необхідно брати до уваги специфічні
відмінності й особливості діяльності стосов+
но загальних тенденцій і узагальнених ха+
рактеристик і моделей. Ці відмінності (роз+
ходження) — ситуаційні змінні — розділя+
ються на дві основні категорії: внутрішні та
зовнішні фактори, що мають певний вплив на
діяльність як окремих підприємств галузі.

Ключовим моментом ситуаційного підхо+
ду, на погляд С.А. Каміонського, є визначен+
ня цілей, інтересів та потреб всіх взаємопо+
в'язаних суб'єктів як всередині самого
підприємства, так і за його межами. Саме
ціль є системо утворюючим, інтегруючим
фактором, який поєднує окремі об'єкти і
єдине ціле, у певну систему. Це поєднання
здійснюється тому, що окремі об'єкти не зав+
жди можуть бути достатніми засобами для
досягнення цілей в галузі обслуговування
споживачів, а за рахунок об'єднання вони
отримують нову системну, інтегральну вла+
стивість [2, с. 37].

На відміну від всіх попередніх методів уп+
равління колективними діями, підприємства
галузі використовуватимуть постійне кори+
гування своєї стратегії відповідно до конк+
ретної ситуації, визначаючи її унікальні вла+
стивості перед тим, як прийняти управлінсь+
ке рішення. Отже, погодження конкретних
принципів й методів роботи з певними ситу+
аціями, відсутність орієнтації на універ+
сальність розв'язання конкретних проблем
сприятимуть підвищенню ефективності
діяльності галузі.

Варто звернути увагу на те, що важливим
моментом в регулюванні розвитку галузей
національної економіки є співіснування дер+
жавного регулювання й самостійності
підприємств різних форм власності.

Поєднання державного регулювання з
господарською самостійністю підприємств
вимагає узгодження взаємодії всіх ланок
державного апарату з підприємствами й ад+
ресним розмежуванням конкретних функцій
і відповідальності між окремими рівнями в
ієрархії самої державної підсистеми керу+
вання. Відповідно форми й методи держав+
ного регулювання розвитку повинні здійс+
нюватися таким чином, щоб не тільки не вик+
лючати ринкові регулятори (конкуренцію,
механізми ціноутворення тощо), але й взає+
модіяти з ними.

Зупинимося на основних формах сполу+
чення ринкового й державного регулюван+
ня. Не ставлячи завдання вичерпного аналі+
зу всієї їхньої сукупності, представляється
доцільним зробити акцент на характеристиці
найбільш значних з них.

1. Система контрактування (є формою
взаємодії держави й підприємництва, в ос+
нову якої покладена реалізація державного
замовлення на виробництво продукції про+
мисловості в підприємницькому секторі еко+
номіки).

2. Матеріальна й фінансова державна під+
тримка підприємств галузі. Може здійсню+
ватися у вигляді дотацій, субсидій, суб+
венцій, податкових пільг, пільгового креди+
тування з метою підтримки вітчизняних
підприємств реального сектору економіки.

3. Змішане приватно+державне підприєм+
ництво. Воно представлено акціонерними
товариствами, що виникли в процесі прива+
тизації, і частина акцій яких зберігається в
руках держави. Основною метою змішаного
приватно+державного підприємництва є, з
одного боку, максимізація прибутку на вкла+
дений капітал, з іншого боку — забезпечен+
ня макроекономічної стабільності націо+
нальної економіки в цілому. Варто підкрес+
лити, що дана форма взаємодії держави й
підприємництва має немаловажне значення
для галузі, оскільки є джерелом залучення
додаткових державних субсидій і дотацій,
гарантованих поставок сировини, забезпе+
чення збуту продукції. Однієї з форм злит+
тя державного й недержавного капіталу є
створення фінансово+промислових груп.

4. Інвестиційна діяльність. Будучи кошта+
ми державної промислової політики, інвес+
тиції разом з тим виступають коштами підви+
щення ефективності роботи галузі. Отже, у
наявності сприятливого інвестиційного
клімату зацікавлена як держава, так і рин+
кові структури. Оздоровлення інвестиційно+
го клімату передбачає взаємодію державних
структур і підприємств галузі в ряді на+
прямків. З боку держави заходи, що спрямо+
вані на активізацію інвестиційного процесу
включають: створення сприятливого інвес+
тиційного клімату для вітчизняних і інозем+
них інвесторів; формування податкової си+
стеми, сприятливої для інвестиційної діяль+
ності господарюючих суб'єктів; залучення
іноземного капіталу на тендерній основі. На
галузевому рівні шляхи залучення інвестицій
включають: підвищення рентабельності
підприємств; утворення галузевих і міжгалу+
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зевих фондів амортизації на основі економ+
ічно обгрунтованих нормативів амортиза+
ційних відрахувань.

5. Податкове регулювання.
6. Цінове регулювання.
7. Оренда державного майна.
8. Стимулювання експортної діяльності.
У сучасних умовах господарювання серй+

озну роль грає орієнтація як виробничої, так
і підприємницької діяльності на ринок, на
споживача. А це вимагає використання нау+
кових підходів або концепцій до регулюван+
ня розвитку галузі, включаючи й державну
підтримку.

Таким чином, перед підприємствами ре+
ального сектору економіки постає задача
вибору оптимальних моделей і методів уп+
равління. Безумовно, використання лише
одного з методів може не привести до очі+
куваного результату. Тому доцільно ство+
рення системи, яка дозволяє використову+
вати будь+який який з них або декілька у
комплексі, що надає можливість сформува+
ти сучасну ефективну систему регулюван+
ня розвитку галузі.

ВИСНОВКИ
Визначено, що сучасний стан економіки

України потребує раціонального й ефектив+
ного поєднання державного і ринкового ме+
ханізмів при розробці механізму стратегіч+
ного управління. Важливим моментом в
управлінні національною економікою є
співіснування державної регуляторної пол+
ітики й самостійності підприємств різних
форм власності. Поєднання державного ре+
гулювання з господарською самостійністю
вимагає узгодження взаємодії всіх ланок
державного апарату з підприємствами й ад+
ресним розм ежуванням конкретних
функцій і відповідальності між окремими
рівнями в ієрархії самої державної підсис+
теми управління. Визначені основні форми
сполучення ринкового й державного регу+
лювання: система контрактування; матері+
альна й фінансова державна підтримка;
змішане приватно+державне підприємницт+
во; інвестиційна діяльність; податкове регу+
лювання; цінове регулювання; оренда дер+
жавного майна; стимулювання експортної
діяльності.

Перед підприємствами реального секто+
ру економіки постає задача вибору опти+
мальних моделей і методів регулювання роз+
витку. Зазначено, що використання лише
одного з методів не приводить до очікувано+

го результату. Обгрунтовано доцільність
створення системи, яка дозволяє використо+
вувати будь+який з них або декілька у комп+
лексі, що надає можливість сформувати су+
часну ефективну систему регулювання роз+
витку галузі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування кожної держави забезпе+

чується ефективним державним управлінням та
ефективним функціонуванням підприємств, що
складають основу її економіки.

Перехід до ринкової економіки визначив
для багатьох підприємств проблему реформу+
вання систем управління шляхом введення та+
ких організаційних моделей, які забезпечують
максимізацію прибутку, у короткостроковій
перспективі, примноження капіталу, у довго+
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строковій перспективі, та вирішення соціаль+
них проблем персоналу підприємства. Але, на
жаль, перехідний процес затягнувся і сучасне
управління суб'єктами господарювання голов+
ним чином орієнтовано на рішення короткост+
рокових проблем. Тобто власники та менедж+
мент підприємства бажають заробляти скорий
прибуток і не спрямовані на розширення та роз+
виток [13].

Між тим, в умовах ринкової економіки жит+
тєдіяльність та ефективне функціонування
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кожного підприємства забезпечує саме розви+
ток. А отже, питання розвитку підприємства є
досить актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасних умовах функціонування розви+
ток став одним з найважливіших понять еко+
номіки. В цьому напрямі розвиток почав ви+
вчатися під впливом об'єктивних обставин та
отримав поширення на макрорівні і макрорівні
окремого підприємства [18]. Сьогодні багато
науковців займаються питанням розвитку

підприємства Альберт М., Богатирьов І.О., Ко+
шельнік В.М., Мескон М. Х., Погорелова Ю.С.,
Хедоури Ф., та інші, але це питання все ще по+
требує удосконалення. Зокрема необхідне по+
дальше дослідження сутності розвитку та уза+
гальнення його видів і характеристик у відпов+
ідності до розвитку підприємства.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є аналіз еволюції поняття роз+

виток, узагальнення сутності розвитку як нау+
кової категорії та визначення системоутворю+
ючих характеристик розвитку підприємства.

Таблиця 1. Еволюція ідеї розвитку

Джерело: складено автором на основі опрацювання наукової літератури.

Автор Визначення розвитку Сутність розвитку 
Геракліт (антична 
філософія) [28; 17] 

Формулювання фрази: «Все тече, все 
змінюється» 

Все постійно знаходиться в процесі виникнення та 
зникнення, тобто світ постійно розвивається та 
змінюється 

І. Кант (18 століття) [24] Ідея розвитку – «ризикована природа 
розуму» 

Багато галузей неможливо було представити такими, 
що розвиваються. І. Кант застосував ідею розвитку до 
пояснення виникнення сонячної системи. 

Г. В. Ф. Гегель (німецька 
класична філософія) [32] 

Механізм та джерело розвитку –
виникнення, боротьба та подолання 
протилежностей 

У теорії Г. В. Ф. Гегеля принцип розвитку є 
універсальним. Діалектика Г. В. Ф. Гегеля дає вчення 
про загальний розвиток, яке відображене в 
ідеалістичній формі 

Ідеологія реформізму (2-га 
пол. 19 сторіччя) [32] 

Монотонний еволюційний процес, що 
має лінійну спрямованість 

Ідею розвитку сприймають у формі плоского 
еволюціонізму 

В. І. Ленін (марксистка 
теорія) [32] 

Універсальна властивість матерії, 
загальний принцип, що є основою 
пояснення історії суспільства та 
пізнання 

Цілісна наукова концепція розвитку побудована 
марксистами. Матеріалістична діалектика є основою 
загальної теорії розвитку. Особливості процесів 
розвитку відображають закони: єдності та боротьби 
протилежностей, переходу кількісних змін в якісні, 
заперечення заперечення 

Б. А. Грушін  [7; 8] Найвищій тип руху, зміна матерії та 
свідомості; перехід від одного якісного 
стану до іншого, від старого до нового 

Розвиток характеризується специфічним об’єктом, 
структурою (механізмом), джерелом, формами і 
спрямованістю 

1. Філософський 
енциклопедичний словник – 
1989 р. [30, с. 561]  
2.  Є. Г. Юдін. – 1983 р. [32] 

Незворотні, спрямовані, закономірні 
зміни матеріальних та ідеальних 
об'єктів 

Розвиток визначає зміну складу або структури об’єкта 
дослідження, тобто його трансформацію 

Великий енциклопедичний 
словник – 2000 р. [21] 

Спрямовані, закономірні зміни За результатами розвитку виникає новий якісний стан 
об’єкта (його склад або структура). Сучасна наука 
розглядає спеціальні наукові теорії розвитку де 
головним предметом розгляду є зворотні процеси, 
нелінійні, стрибкообразні перетворення 

Л. А. Маркова (нова 
філософська енциклопедія – 
2001 р.) [14] 

Необоротні поступальні зміни 
предметів духовного і матеріального 
світу у часі, що розуміється як лінійний 
та односпрямований 

У давній філософії існувало циклічне розуміння часу, 
а отже, не існувало поняття розвитку. В новий час 
поняття лінійного часу і відповідно поняття розвитку 
стали домінуючими 

В.Л. Абушенко  (всесвітня 
енциклопедія філософія – 
2001 р.) [1, с. 847] 

Характеристика якісних змін об’єктів, 
поява новітніх форм буття, новацій і 
нововведень та спряжений з 
перетворенням їх внутрішніх і 
зовнішніх зв’язків 

Розвиток виражає, насамперед, процеси змін, 
припускає збереження (системного) якості об’єктів, 
що розвиваються  

Філософія: 
енциклопедичний словник 
(за редакцією А. А. Івіна – 
2004 р.) [24] 

Поступальний рух, еволюція, перехід з 
одного стану до іншого 

Розвиток протиставляється творенню, вибуху, появі з 
нічого, спонтанному формуванню з хаосу та 
катастрофіцизму, що має за основу одномоментне 
заміщення існуючих об’єктів зовсім новими 

В. Н. Коновалов  
(Політологія. Словник. – 
2010 р.) [22] 

Багатомірний процес, що розуміється 
як зміна стану від менш задовільного до 
більш задовільного 

Розвиток представляє собою нормативну концепцію 
та не має єдиного загального визначення. Розвиток не 
може зводитись до якоїсь універсальної формули і 
повинен розглядатися в залежності від часу, місця і 
обставин 

Філософський 
енциклопедичний словник – 
2010 р. [23] 

Розвиток (еволюція, генезис) –
закономірні зміни матерії і свідомості, 
їх універсальна властивість 

Виявлення, знайдення речей, частин, станів, 
властивостей, відносин, які були вже підготовлені, але 
не були доступні сприйняттю, особливо у розумінні 
сходження від нижчого та малозначущого до вищого і 
повноцінного 



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 15, 2015

51

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вперше ідея розвитку була сформульована
античним філософом Гераклітом. Але спроби
створити універсальну теорію розвитку, яка б
пояснювала механізм розвитку в кожній окре+
мо взятій галузі знань досі не мають позитив+
ного результату (табл. 1) [24].

Погорелов Ю.В. визначає розвиток як за+
гальнонаукову категорію з трьох сторін:

— як закон (перехід від одного буття до
іншого);

— як принцип (іманентна риса буття);
— як явище (протилежність буття, яке зна+

ходиться в незмінному стані) [18].

Вініченко І.І. приходить до висновку, що в
науковій літературі увага стосовно розвитку
здебільшого акцентується на трьох взаємопо+
в'язаних процесах:

— зміни (розвиток відбувається під впливом
реалізації політики певної світоглядної спря+
мованості);

— зростання (збільшення кількісних пара+
метрів об'єкта);

— поліпшення (розвиток розглядається ча+
стіше в соціальному контексті) [5].

Розвиток характеризуються різноманітні+
стю видів. Автором представлена узагальнена
на основі обробки літератури класифікація
видів розвитку (рис. 1).

Рис. 1. Класифікація видів розвитку

Джерело: розроблено автором на основі опрацювання наукової літератури.
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Кожний вид розвитку має свою сутність
(табл. 2).

Досить суттєвою характеристикою розвит+
ку є час. Класично вважається, що час має
лінійний напрямок і виявляє спрямованість роз+
витку. Будь+який розвиток здійснюється у ре+
альному часі [32].

Здатність до розвитку — це загальна влас+
тивість матерії і свідомості. У результаті роз+
витку виникає новий якісний стан об'єкту, який
полягає у зміні його складу або структури, тоб+

то виникнення, трансформації або зникнення
його елементів і зв'язків. Тільки одночасне за+
стосування таких визначених властивостей, як
незворотні, спрямовані, закономірні зміни ви+
діляє процес розвитку серед інших змін (рис.
2) [10, с. 303, 16, 27, 32].

Розвиток це не просто зміни, тобто не кож+
на зміна об'єкта є його розвитком. Розвиток —
це зміни пов'язані з перетворенням внутрішньої
будови об'єкта, в структурі, що представляють
собою сукупність взаємопов'язаних елементів,

Таблиця 2. Сутність видів розвитку

Джерело: складено автором на основі опрацювання наукової літератури.

№ Вид розвитку Сутність розвитку
1 Екстенсивний  - проява або збільшення вже існуючого [23]

Інтенсивний - виникнення якісно нових форм [23] 
2 Екзогенний - несучасний, несправжній розвиток який визначається тільки оточуючим 

середовищем [23] 
Ендогенний - справжній розвиток, джерело якого знаходиться в середині об’єкта, що 

розвивається [23] 
3 Індивідуальний - розвиток якого-небудь об’єкта [23] 

Загальний - розвиток суспільства, підприємства [23]
4 Прогрес 

 
- це розвиток від нижчої якості або сутності до вищої, більш розвинутої, що 
виражається в процесі переходу від однієї стадії, ступеня, етапу до 
наступних або трансформації менш досконалої форми у більш досконалу 
[20, с. 109] 

Регрес - це «процеси деградації, зниження рівня розвитку підприємства» 
[25, с. 169] 

Пульсація - відповідає послідовним періодичним коливанням стану підприємства [19] 
Незмінність - постійність кількісних показників стану [19] 

5 Еволюція - форма розвитку, що полягає в безперервній, поступовій кількісній зміні, 
яка підготовлює якісну зміну [9, с. 254], повільні поступові, зазвичай 
приховані від очей зміни [14], пов’язана з поступовими кількісними змінами 
об’єкта [21] 

Революція - це докорінна, стрибкоподібна зміна [6 с. 162-163], раптові, різкі, 
стрибкоподібні зміни [14], якісні зміни в структурі об’єкта [21] 

6 Неорганічна 
матерія 

- фізичні або хімічні форми матерії [7]

Органічна матерія - біологічна форма [7]
Соціальна матерія - суспільно-економічні, політичні форми матерії [7]
Свідомість - наука, мораль, ідеологія [7]

7 Вертикальна 
інтеграція 

- розвиток за рахунок збільшення контролю над усім шляхом просунення 
продукції чи послуг до споживача [5] 

Горизонтальна 
диверсифікація 

- розвиток за рахунок освоєння суміжних сегментів ринку [5] 

Поглиблення 
ринку 

- розвиток що обумовлює надання таких якостей і властивостей (продукції 
чи менеджменту), за яких споживачі починають купувати у більшій 
кількості [5] 

8 Кількісний аспект - збільшенням масштабів споживання економічних ресурсів [4] 
Структурний 
аспект 

- міни в складі елементів і їхніх комбінацій [4]

Якісний аспект - зрушення в споживчих характеристиках елементів, у їхній індивідуальній і 
інтегральній корисності [4] 

9 Творчій - здійснюється під впливом інноваційних факторів [11]
Імітаційний - здійснюється під впливом інвестиційних факторів [11]

10 Організаційний - удосконалення системи управління [12]
Техніко-
технологічний 

- якісні зміни у технічному оснащенні підприємства [12]

Соціальний - якісні зміни соціально-психологічного клімату [12]
Економічний - якісні зміни у фінансово-економічній діяльності [12]

11 Векторний - має вектор розвитку [19]
Квазіхаотичний - здійснюється без формалізації вектору розвитку [19]

12 Прожективний - передбачає зміни об’єкту розвитку зі створенням визначеного 
попереднього образу змін [19] 

Непрожективний - передбачає зміни об’єкту розвитку без створення визначеного 
попереднього образу змін [19] 

13 Локальний - відображає локальні зміни [2] 
Загально-
корпоратинвний 

- відображає зміни у всіх сферах діяльності [2]
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зв'язків і залежностей. Таким чином, у мате+
ріальному і духовному світі, де все перебуває у
постійному руху та змінюється, про розвиток
можливо говорити тільки по відношенню до
об'єктів з простою або складною системною
будовою [8].

Розвиток являє собою системну складову,
яка розглядається в якості певних зв'язків су+
купності інших складових системи. З іншої сто+
рони, розвиток — це властивість системних
об'єктів, що визначає пристосування цієї сис+
теми до умов зовнішнього та внутрішнього се+
редовища з метою забезпечення подальшого
функціонування системи [30; 21].

Великий тлумачний словник сучасної украї+
нської мови трактує поняття розвиток як про+
цес, у наслідок якого відбувається зміна якості
об'єкта, що розвивається, перехід від одного
якісного складу до іншого, вищого [26, с. 1043].

Розвиток є важливою характеристикою
підприємства. І у практичному аспекті укра+
їнські науковці вважають представлену вище
трактовку досить спрощеною. Досвід підпри+
ємств свідчить, що для підприємства не завжди
є благом перехід до більш складної організа+
ційної структури. Такий підхід обумовлений
тим, що більш складна структура підприємства
може бути передумовою втрати контролю над
процесами, які здійснюються на підприємстві
[30].

Кількісні зміни на підприємстві — це на+
слідок його якісних функціональних характе+
ристик. Якісні зміни у функціонуванні підприє+
мства неодмінно призводять до кількісних змін

показників діяльності підприємства. Таким чи+
ном, розвиток підприємства можливо зрозум+
іти в двох аспектах [29]:

— кількісний вимір, тобто фізичне укруп+
нення підприємства (наприклад, нові підрозді+
ли напрямки діяльності, розширення ринків
збуту);

— якісний вимір, тобто вимір функціональ+
ності підприємства (наприклад, змога вести
успішну конкурентну боротьбу, ефективне сти+
мулювання попиту на свою продукцію).

За результатами проведеного дослідження
щодо сутності розвитку представимо, розроб+
лену автором, узагальнену характеристику
розвитку, як наукової категорії (рис. 3).

З метою проведення подальшого дослід+
ження стосовно розвитку необхідно предста+
вити це поняття у відповідності до підприєм+
ства. Сутність поняття розвитку підприємства
знайшла відображення у наукових концепціях
багатьох вчених.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.
зіставляють розвиток з культурою підприєм+
ства. На їх погляд розвиток представляє собою
довгострокову програму удосконалення мож+
ливостей вирішувати різні проблеми і здібнос+
тей до відновлення, особливо шляхом підви+
щення ефективності управління культурою
організації [15].

Богатирьов І.О. визначає розвиток підприє+
мства як сукупність змін різної економічної
природи, спрямованості, інтенсивності. Такі
зміни об'єктивно відбуваються в соціально+еко+
номічних системах під впливом зовнішніх і

Рис. 2. Властивості розвитку

Джерело: розроблено автором на основі опрацювання наукової літератури.
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внутрішніх факторів. Як наслідок, такі зміни
призводять до переходу підприємства у різно+
манітні організаційно+економічні стани віднос+
но стійкого характеру [3].

Згідно з думкою Погорелова Ю.С., розви+
ток підприємства — це безупинний процес,
який відбувається у відповідності з програмою
зміни станів підприємства, кожен з яких є які+
сно іншим за попередній. Це дає змогу підприє+
мству як складній системі розкрити та реалі+
зувати нові можливості, властивості, якості та
характерні риси, що сприяють здатності під+
приємства виконувати нові функції, вирішува+
ти нові завдання, що зміцнює його позиціюван+

ня в зовнішньому середовищі і підвищує здат+
ність протидіяти його негативним впливам [18
с. 49].

Кошельник В.М. узагальнює думки вчених
щодо розвитку підприємства і представляє
його визначення як процес, результатом яко+
го є надбання нових кількісних і якісних ха+
рактеристик економічно+виробничої систе+
ми, покращення показників ефективності
функціонування і збільшення потенціалу
підприємства, який допомагає йому присто+
суватися до змін в екзогенному та ендоген+
ному середовищі, що зберігає свою життєз+
датність.

Рис. 3. Узагальнена характеристика розвитку як наукової категорії
Джерело: розроблено автором на основі опрацювання наукової літератури.
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Серед існуючих видів розвитку для підпри+
ємств, на думку Кошельнік В.М., домінуючим є
економічний розвиток, який забезпечує жит+
тєдіяльність підприємства та є основою інших
видів розвитку. Економічний розвиток пов'яза+
ний не тільки з проблемами функціонування
підприємства, а й відображає еволюцію меха+
нізму господарювання, що призводить до зміни
системи в цілому [12].

За результатами проведеного досліджен+
ня автором визначено системоутворюючи ха+
рактеристики розвитку підприємства як такі,
що:

— досить складні і мають різний ступень не+
визначеності;

— носять інноваційний характер;
— передбачають структурні зміни у всіх

сферах діяльності підприємства;
— грунтуються на ресурсних обмеженнях;
— узгоджуються с критеріями розвитку

підприємства;
— мають довгострокові та важкозворотні

наслідки;
— переводять підприємство з його сучасно+

го стану в бажане чи прогнозоване майбутнє.

ВИСНОВКИ
З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

У ході дослідження:
— проведено аналіз еволюції поняття роз+

виток. Визначено, що сьогодні питання розвит+
ку, зокрема підприємства, є дискусійним;

— представлено узагальнену на основі об+
робки наукової літератури класифікацію видів
розвитку. Визначені у класифікації види роз+
витку стосуються не тільки поняття розвитку
як такого, а й мають відношення до розвитку
підприємства;

— запропоновано узагальнену характери+
стику розвитку як наукової категорії;

— визначено системоутворюючі характери+
стики підприємства.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Перспективним напрямом подальшого дос+

лідження є визначення взаємозв'язку між еко+
номічним і соціальним розвитком підприємства.
Обгрунтування дослідження соціально+еконо+
мічного розвитку підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перед суспільством завжди поставала проблема

ефективного використання земельних ресурсів, вир+
ішення якої дало б змогу максимально задовольнити
потреби суспільства. Дана проблема стосується також
й ефективного використання потенціалу земель
сільськогосподарського призначення. Оскільки еко+
номічний потенціал земель сільськогосподарського
призначення відіграє важливу роль у розвитку про+
дуктивних сил країни, а його нераціональне викорис+
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MECHANISM OF ECO!SUSTAINABLE USE OF THE ECONOMIC POTENTIAL
OF AGRICULTURAL LAND

У статті наведено причини негативного стану земель сільськогосподарського призначення і їх економічного по0
тенціалу. Ці проблеми випливають з незакінченості земельної реформи, зневажанні технологіями їх раціонального
використання, відсутністю дієвих національної, галузевих і регіональних програм з охорони земель та ефективних еко0
лого0економічних важелів у землекористуванні, недосконалості нормативно0правової бази, зниження рівня управлін0
ня в землекористуванні та низькою ефективністю виробництва. Також у статті наведено механізм еколого0збалансова0
ного використання економічного потенціалу земель сільськогосподарського призначення, який сприятиме комплекс0
ному вирішенню багатьох питань, що є важливими у сфері землекористування в Україні, і дасть змогу більшою мірою
поєднати інтереси людини та природи (зокрема земельних ресурсів) для досягнення взаємовигідного рішення.

In the article describes the reasons for the negative state of agricultural lands and their economic potential. The problems
arising from non completeness land reform, trampling of technology the rational use, lack of effective national, sectoral
and regional programs of land protection and effective ecology0economic instruments in the land use, the imperfection of
the legal framework, reduction of land use management and low efficiency of production. Also in the article are listed the
mechanism of eco0sustainable use of the economic potential of agricultural land that will contribute to solving many complex
issues that are important in land use management in Ukraine, and will allow greater extent to combine the interests of man
and nature (including land resources) to achieve mutually beneficial solutions.

Ключові слова: еколого;збалансоване використання, механізм, земля, сільське господарство,
економічний потенціал, природокористування, земельна реформа.

Key words: eco;sustainable use, mechanism, land, agriculture, economic potential, natural
management resources, land reform.

тання призводить до того, що грунти втрачають свої
якісні властивості, що призводить до погіршення їх
якісного стану. Тому на даний час основою подаль+
шого розвитку сільського господарства і збільшення
валової продукції є ефективне використання еконо+
мічного потенціалу землі та підвищення її продуктив+
ності. Виходячи з цього пошук шляхів вирішення про+
блеми раціонального використання економічного по+
тенціалу земель сільськогосподарського призначен+
ня є досить актуальним.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико+методичні засади ефективного та
раціонального використання, а також охорони й
відтворення земельних ресурсів досліджували, на+
самперед, такі вчені, як Д.І. Бабміндра, Г.Д. Гуцу+
ляк, Д.С. Добряк, Й.М. Дорош, Л.Я. Новаковський,
М.Г. Ступень, А.М. Третяк, М.М. Федоров та інші.
Проблемам визначення економічного потенціалу
земельних ресурсів присвячені наукові праці та+
кого вітчизняного таких вітчизняних вчених, як:
О.В. Величко, Ю.Г. Власенко, В.В. Россоха.

ЦІЛІ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є висвітлення еколого+економі+
чних проблем збалансованого використання еко+
номічного потенціалу земель сільськогосподарсь+
кого призначення та обгрунтування механізму їх
вирішення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах коли природні ресурси обмежені, а
потреби населення постійно зростають, підвищен+
ня економічної ефективності їх використання на+
буває першочергового значення. Затяжна криза в
аграрній сфері, посилила негативні прояви у ефек+
тивному використанні економічного потенціалу
земель сільськогосподарського призначення. А
культура землеробства в умовах екологічної кри+
зи і відсутності необхідних матеріально+технічних
засобів знизилася, технології і системи землероб+
ства, що застосовуються при обробітку грунту
призводять до грунторуйнівних процесів, через що
сільськогосподарське використання земель набу+
ло виснажливого характеру. Така існуюча остан+
німи роками стійка тенденція до погіршення якіс+
ного стану сільськогосподарських угідь, та неспри+
ятливі процеси в майбутньому можуть стати заг+
розою національній безпеці України [1].

Причинами вказаних негараздів є незакін+
ченість земельної реформи, зневажання техноло+
гіями їх раціонального використання, відсутність
дієвих національної, галузевих і регіональних про+
грам з охорони земель та ефективних екологічних
важелів у землекористуванні, недосконалість нор+
мативно+правової бази та зниження рівня керова+
ності в землекористуванні. Але основною пробле+
мою є низька ефективність виробництва, а дегра+
дація грунтів є її наслідком [1; 2].

Так, інтенсивне використання сільськогоспо+
дарських земель призводить до деградації земель
внаслідок дії природних і антропогенних чинників.
Тому для використання сільськогосподарських
земель важливими є раціональна структура агро+
ландшафтів і їх просторовий розвиток, що пе+
редбачає територіальну організацію сільськогос+
подарських угідь, виробництво економічно доціль+
ної кількості продукції, збереження екологічної
рівноваги всіх природних чинників.

У раціональному використанні економічного
потенціалу сільськогосподарських підприємств
важливе значення має збереження родючості
грунту. При нинішній системі землеробства, недо+
статньому внесенні органічних добрив і відносно
низькій питомій вазі багаторічних трав у структурі
посівних площ створюються умови для зниженням
загальних запасів гумусу, виникає загроза дегра+
дації грунтів — погіршення фізичних властивос+
тей, зниження природної родючості й ефектив+
ності використання мінеральних добрив.

Раціональне та збалансоване використання
економічного потенціалу сільськогосподарських
земель означає максимальне залучення до госпо+
дарського обігу всіх земель та їх ефективне вико+
ристання за основним цільовим призначенням,
створення найсприятливіших умов для високої
продуктивності сільськогосподарських угідь і
одержання на одиницю площі максимальної
кількості продукції за найменших витрат праці та
коштів не виснажуючи при цьому грунт [1].

Упровадження еколого+збалансованого вико+
ристання економічного потенціалу земель
сільськогосподарського призначення є довго+
тривалим процесом [3]. Оскільки механізм еколо+
го+збалансованого використання економічного
потенціалу земель сільськогосподарського при+
значення є органічною складовою економічного
механізму природокористування то відповідно,
ряд заходів, щодо екологобезпечного використан+
ня економічного потенціалу земель сільськогоспо+
дарського призначення мають узгоджуватись з
іншими економічними механізмами і природними
процесами, що реалізовуються у єдиній економічні
системі господарювання.

На нашу думку, механізм еколого+збалансова+
ного використання економічного потенціалу зе+
мель сільськогосподарського призначення має
включати такі його взаємопов'язані структурні
елементи, як екологічна, економічна, інституцій+
на, інформаційна, соціальна та політико+правова
складові (рис. 1).

На нашу думку, даний механізм еколого+зба+
лансованого використання економічного потенц+
іалу земель сільськогосподарського призначення
сприятиме комплексному вирішенню багатьох пи+
тань, які є важливими у сфері землекористування
в Україні, і дасть змогу більшою мірою поєднати
інтереси людини та природи (зокрема земельних
ресурсів) для досягнення взаємовигідного рішен+
ня.

Даний механізм має шість складових, які в свою
чергу, реалізуються через певні важелі впливу.

При здійсненні оцінки економічної складової
важливу роль відіграють заходи економічного сти+
мулювання ефективного землекористування, які
включають податкові пільги, виплати і відшкоду+
вання, субсидії та дотації, компенсацію відсотків
за банківські кредити, державні закупівлі сільсько+
господарської продукції для тих землекористу+
вачів які сприяють поліпшенню якості грунтів, про+



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 15, 2015

60

водять раціональне і екологобезпечне землекори+
стування за свій рахунок [4; 5]. У разі здійснення
державою таких необхідних заходів, як консерва+
ція деградованих чи забруднених земель має бути
передбачена компенсація коштів сільськогоспо+
дарським товаровиробникам.

Проте разом з вищезазначеними заходами сти+
мулювання держава може здійснювати й "примусо+
ве стимулювання" тих землекористувачів, які не+
ефективно використовують земельні ресурси, не дба+
ють про їхній екологічний стан, своїми діями при+
зводять до деградації таких земель. До таких "сти+
мулів" можна зарахувати штрафи, платежі, додат+
кове оподаткування, різні збори та інші санкції.

Екологічна складова передбачає насамперед
вдосконалення процесів стандартизації та норму+
вання у сфері землекористування. Оскільки багато
нормативів та стандартів не відображають реаль+
ного стану речей, тому багатьом виробникам вигід+
ніше сплатити штраф, ніж проводити певні роботи
щодо відновлення земельних ресурсів. Виходячи з

цього державним та місцевим органам влади слід
першочергово впровадити такі стандарти і норма+
тиви, які б відповідали концепції екологобезпечного
землекористування і забезпечували економічну
ефективність використання економічного потенці+
алу сільськогосподарських угідь [4; 6].

Винятково важливою є соціальна складова, яка
має передбачати низку заходів щодо формування й
підвищення екологічних знань та свідомості грома+
дян дасть змогу через певний період сформувати той
прошарок ефективних землекористувачів, який буде
реалізовувати у практичній площині принципи еко+
лого+збалансованого землекористування.

Політико+правова складова насамперед поля+
гає у забезпеченні створення і функціонування
виваженої раціональної системи нормативно+за+
конодавчих актів, що регулюватимуть екологобез+
печне використання економічного потенціалу зе+
мель сільськогосподарського призначення.

Інституціональна складова полягає в створенні
системи ефективних інститутів контролю та уп+

Рис. 1. Складові механізму екологоRзбалансованого використання економічного потенціалу
земель сільськогосподарського призначення

 
Механізм еколого-
збалансованого 
використання 
потенціалу 

сільськогосподарських 
земель 

Економічна складова 
 Заходи економічного 

стимулювання ефективного 
землекористування.  

 Фінансове забезпечення 
реалізації екологобезпечного 
землекористування. 

 Розвиток страхування земель 
від зниження їх якісного стану за 
форс-мажорних обставин. 

 Введення санкцій за 
неефективне землекористування 

Екологічна складова 
 Стандартизація та 

нормування у сфері сталого 
землекористування. 

 Здійснення 
екологічного моніторингу та 
екологічного аудиту 
використання земельних 
ресурсів. 

 Розробка і 
вдосконалення регіональних 
програм з підвищення 
родючості грунтів. 

 Вдосконалення 
існуючої методики еколого-
економічної оцінки збитків 
від деградації земель 

Інформаційна складова 
 Створення єдиної 

динамічної інформаційної 
бази земель сільсько-
господарського призначення. 

 Запровадження 
сучасних інформаційних 
технологій з моніторингу 
стану земельних ресурсів. 

 Широка інформаційна 
підтримка заходам 
екологобезпечного 
землекористування 

Соціальна складова 
 Проведення державної 

політики щодо підвищення 
екологічної свідомості 
громадян. 

 Підтримка на 
державному та регіональному 
рівнях формування ефективних 
землекористувачів 

Політико-правова складова 
 Розробка та реалізація 

концептуальної дієвої програми 
розвитку екологобезпечного 
землекористування. 

 Забезпечення створення 
та функціонування раціональної 
системи нормативно-
законодавчих  актів в сфері 
екологобезпечного 
землекористування 

Інституційна складова 
 Розвиток ринку землі 

сільськогосподарського призначення 
та його інфраструктури. 

 Акціонування земельних 
ділянок. 

 Створення системи 
ефективних інститутів  контролю та 
управління земельними ресурсами. 

 Розвиток системи 
саморегулюючих об'єднань в сфері 
земельних відносин та 
земелекористування 



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 15, 2015

61

равління земельними ресурсами. Діючі державні та
регіональні інститути не повною мірою забезпе+
чують ефективне управління земельними ресурса+
ми. Причинами такого є недосконалість законо+
давства, часткове дублювання функцій, відсутність
відповідальності за результати, недостатність по+
вноважень, нездатність своєчасно реагувати на
порушення та інше.

Інформаційна складова повинна передбачати
функціонування єдиної динамічної інформаційної
бази моніторингу стану земель сільськогоспо+
дарського призначення та їх використання, яка б
містила всю необхідну актуальну технічну, еконо+
мічну, екологічну інформацію і допомагала б ефек+
тивнішому використанню таких земель.

Функціонування описаного механізму еколо+
го+збалансованого використання економічного
потенціалу земель сільськогосподарського при+
значення, на нашу думку, дозволить перейти на
новий, якісний рівень ефективного землекорис+
тування з максимальним врахуванням інтересів
природи та людини в контексті сталого розвит+
ку.

ВИСНОВКИ
Таким чином, для того, щоб подолати гостру

екологічну кризу в землекористуванні та стати на
шлях еколого+збалансованого використання еко+
номічного потенціалу земель сільськогосподарсь+
кого призначення потрібно здійснити глибоку на+
уково обгрунтовану реконструкцію землекористу+
вання, яке буде відрізнятися від традиційного си+
стемністю, екологічністю, соціально+економічною
вмотивованістю.

У той же час для подолання еколого+економі+
чної кризи в землекористуванні, раціонального та
ефективного використання земель, а також вико+
нання завдань з їхньої охорони та відтворення
родючості й екологічних функцій грунтового по+
криву основними стратегічними напрямами діяль+
ності повинні стати:

— раціональне використання земель (зокрема
під господарськими системами і поселеннями)
шляхом упорядкування структури їхнього розпо+
ділу за категоріями, угіддями і власниками. При
цьому обов'язковим є дотримання екологічних
вимог при землеустрої території, здійснення за+
ходів консервації деградованих і технічно+забруд+
нених угідь, обмеження відведення продуктивних
земель для несільськогосподарських цілей;

— зменшення розораності грунтового покри+
ву;

— поетапне встановлення еколого+збалансо+
ваного співвідношення земельних угідь у зональ+
них системах землекористування;

— формування систем грунтозахисного адап+
тивно+ландшафтного землеробства;

— екологічна стабілізація ландшафтів через
здійснення заходів щодо грунтозахисної контур+
но+меліоративної організації території, встанов+
лення збалансованого співвідношення природних

та антропогенно змінених земель, заліснення та
рекреаційне освоєння територій;

— удосконалення та застосування економіч+
них важелів впливу на суб'єкти землегосподарю+
вання стосовно забезпечення сталості й оптималь+
ної структури агроландшафтів.

Одночасно слід передбачити запровадження
системи економічних і юридичних санкцій за по+
гіршення якості, порушення або знищення грун+
тового покриву.
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ВСТУП
Важливим регіональним аспектом стратегічно+

го планування є раціональне територіальне розм+
іщення продуктивних сил. Умовами успішного соц+
іально+економічного розвитку регіонів є облік
факторів, що впливають на розміщення господа+
рюючих суб'єктів, що випускають конкурентосп+
роможну продукцію, максимальне використання
переваг галузевої спеціалізації на основі наявно+
го природно+ресурсного потенціалу території. Це
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ORGANIZATIONAL!ECONOMIC MECHANISM OF RESOURCE!BASED SECONDARY
REGIONAL ENERGY AND MATERIAL RESOURCES

У статті досліджено особливості формування економічного механізму енергозбереження на базі використання
вторинних енергетичних і матеріальних регіональних ресурсів. Сформульовано систему показників ефективності
використання вторинних енергетичних ресурсів промисловості в системі енергопостачання регіону. Запропоновано
модель територіальної організації енергозбереження в регіон, яка грунтується на методології формування економі0
чного механізму, в основу якого покладено максимальне використання вторинних енергоресурсів галузей спеціалі0
зації територій. Розроблені індикатори оцінки ефективності діяльності місцевої виконавчої влади в галузі енергоз0
береження та підвищення енергетичної ефективності.

In the article the features of formation of the economic mechanism of energy conservation based on the use of recycled
regional energy and material resources. The system of indicators of efficiency of use of secondary energy resources industry
in the energy supply system of the region. The proposed model of the territorial organization of energy conservation in
the region, which is based on the methodology of formation of the economic mechanism, based on the maximum use of
secondary energy resources sectors of the territories. Developed indicators for assessing the performance of local Executive
authorities in the field of energy saving and energy efficiency increase.

Ключові слова: енергоефективність, вторинні енергетичні ресурси(ВЕР), механізм енер;
гозбереження, енергозбереження в регіон, енергетична безпека країни, індикатори промислової
спеціалізації територій, територіальний коефіцієнт утилізації.

Key words: energy, secondary energy resources(ware), the mechanism of energy conservation,
energy conservation in the region, the country's energy security, indicators of industrial specialization
of territories, territorial utilization coefficient.

сприяє залученню інвестицій, збільшенню зайня+
тості населення та вирішення інших назрілих рег+
іональних проблем.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка та досліджен+

ня концептуальних підходів, методологічних ос+
нов і організаційно+економічних методів форму+
вання регіональної системи стратегічного управ+
ління енергоефективністю.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Комплексність проблеми підвищення енерго+

ефективності визначає широке коло досліджень у
цьому напрямі. Різні аспекти підвищення енерго+
ефективності досліджували такі вчені, як Башма+
ков І.О., Безруких П.П., Гнідий М.В., Кулик М.М.,
Лапко О.О., Лір В.Е., Маляренко В.А., Микитенко В.В.,
Огурцов А.П., Суходоля О.М., Черепанова В.О.,
Шидловський А.К. та ін. Питаннями формування
стратегії сталого розвитку окремих регіонів та на+
ціональної економіки в цілому займалися Алексан+
дров І.О., Буркинський Б.В., Геєць В.М., Заблодсь+
ка І.В., Кизим М.О., Коваленко М.А., Масловська
Л.Ц., Сенчагов В.К., Пила В.І., Тищенко О.М., То+
піха В.І., Шаститко А.Є. та ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основою планування є узагальнена характерис+

тика території, що містить кількісну оцінку макси+
мального техногенного навантаження, яке може вит+
римати і переносити протягом тривалого часу еколо+
гічна система регіону без порушення її структурних
та функціональних властивостей, що відображають
само відновлювальний потенціал навколишнього се+
редовища. Таким чином, при плануванні розвитку
продуктивних сил регіону на довгострокову перспек+
тиву необхідно враховувати ступінь відповідності за+
гального виробничого навантаження на територію її
екологічної техноємної — граничної витривалості
стосовно шкідливих промислових впливів [2].

З метою виявлення найбільш ресурсномістких
та екологічно неблагополучних регіонів країни
необхідно визначити їх промислову спеціалізацію
на основі індикативного методу досліджень. В
якості індикаторів промислової спеціалізації те+
риторій може бути використаний модифікований
коефіцієнт їх галузевої спеціалізації (Ксi).

Коефіцієнт Ксi являє собою відношення пито+
мої ваги даної галузі в структурі промислового
виробництва регіону до питомої ваги тієї ж галузі
в обсязі виробництва країни:

          Орi      Осi 

Ксi = ---- : ----   ,
         Прi         Пс 

(1),

де О
рi

, О
сi
 — обсяг виробництва i+ої галузі ре+

гіону та країни, млн грн.;
П

рi
, П

с
 — обсяг всього промислового вироб+

ництва i+го регіону та країни, млн грн.
Згідно з галузевою теорією регіональної еко+

номіки величина цього коефіцієнта, рівна або
більше одиниці, означає приналежність даної про+
мисловості до галузей спеціалізації регіону.

До галузей спеціалізації країни можуть бути
віднесені наступні: електроенергетика, чорна та
кольорова металургія, машинобудування, АПК,
хімічна і харчова промисловості.

Регіональний менеджмент формується із залу+
ченням високопрофесійних фахівців+експертів,
менеджерів і представників бізнесу.

Ними здійснюються:
— експертна оцінка енергетичних і граничних

екологічних навантажень території;
— облік утворюємих у процесі виробництва

вторинних матеріальних та енергетичних ресурсів;
— регулювання обсягів взаємозамінності гене+

рованої енергії на регіональній ТЕЦ утилізаційної
енергії, виробленої на металургійному підпри+
ємстві;

— визначення та планування можливих до реа+
лізації квот на викиди забруднюючих речовин за+
цікавленим партнерам, у тому числі і закордонним;

— розрахунок обсягу отриманих в результаті
ресурсозбереження економії фінансових коштів і
визначення напрямів їх використання для приро+
доохоронних та інших цілей;

— створення інфраструктури для реалізації
програми ресурсозбереження: інформаційних
бірж відходів, ринків вторинної сировини та
енергії, а також квот на викиди забруднюючих
речовин; системи екологічного страхування та ін.;

— контроль і економічне стимулювання всіх
напрямів ресурсозбереження [1].

Функціонально+цільова модель територіальної
організації ресурсозбереження та охорони навко+
лишнього середовища промислового регіону, що
складається з 5+ти основних блоків:

— група експертів з енергопостачання
здійснює розробку відповідної нормативно+право+
вої та проектної документації;

— група експертів з охорони навколишнього
середовища здійснює розробку екологічної нор+
мативно+правової та проектної документації;

— група обліку утворення та використання
вторинних матеріальних ресурсів;

— контролюючі функції виконує Державне
агентство з енергоефективності та енергозбере+
ження України та Державна екологічна інспекція
України;

— Державні органи здійснюють впроваджен+
ня програм розвитку регіонів та організацію їх
інфраструктури.

З метою вдосконалення економічного механі+
зму управління еколого+економічними системами
регіонів обгрунтовано застосування як адмініст+
ративно+правових, так і економічних (ринкових)
важелів управління.

Необхідним є створення з цією метою в регіо+
нах інфраструктури, що забезпечує підприємствам
можливість продавати (перерозподіляти) невико+
ристані квоти на викид з метою залучення інвес+
тицій для здійснення природоохоронних заходів.
Це екологічна банківсько+кредитна система,
інформаційні біржі відходів і вільних квот на ви+
киди, окупність їх діяльності надзвичайно висока,
як показує досвід роботи канадських інформа+
ційних бірж відходів.

Теоретичною передумовою при розробці тери+
торіальної організації розвитку і розміщення про+
дуктивних сил у регіонах з високою питомою ва+
гою промислових підприємств є необхідність мак+
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симального врахування галузевих
можливостей комплексного викорис+
тання природної сировини та охорони
навколишнього середовища.

При прогнозуванні енергопоста+
чання територій від зовнішніх і влас+
них джерел використовуються еконо+
міко+математичний та графо+аналі+
тичний методи.

Існуюча методика економічних
розрахунків вибору оптимального ва+
ріанту теплопостачання має бути мо+
дифікована з урахуванням максималь+
ного використання ВЕР в енергосисте+
мах регіонів. Можна запропонувати
використовувати метод вибору тепло+
генеруючих джерел на перспективу за
допомогою графіка теплових наванта+
жень за тривалістю, а також алгорит+
му розрахунку економічного ефекту,
виходячи з економії палива за рахунок
використання ВЕР в енергопоста+
чальній системі району (Е

вер
) з ураху+

ванням нового регіонального коефі+
цієнта — територіального коефіцієн+
та утилізації енергетичних ресурсів
Куе

тер
 — частки фактично використано+

го утилізаційного тепла Qвик
факт

 в сумар+
ному тепловому навантаженні регіону
ΣQ

те
):

 Куэ
тер

= Qвик
факт

 /ΣQ
тер

(2).
Алгоритм розрахунку економічного ефекту

використання ВЕР (Е
вер

, млн грн./рік) з урахуван+
ням територіального коефіцієнта утилізації Ку

тер
нами представлений у вигляді:

Е
вер

= Qчас
max 

. τ
вер 

. Ку
тер

 [Ц
т
. b

зам
 + (И

зам
 — И

вер
)]+ Е

(К
вер

 ψ — К
зам

) (3),
де Qчас

max
 — максимально+годинне теплове на+

вантаження регіону, Гкал/годину; τ
вер  — число

годин використання максимуму виробки утиліза+
ційного тепла, година; И

зам
, И

вер
 — експлуатаційні

витрати при експлуатації заміщаємої енергоуста+
новки відповідно без вартості палива, що витра+
чається і при утилізації ВЕР, грн. / рік; К

вер
, К

зам
 —

капітальні витрати (основні фонди) заміщаємого
енергоджерела і пов'язані з утилізацією ВЕР, грн.;
ψ — коефіцієнт надійності утилізаційної установ+
ки.

Введення в розрахунки територіального кое+
фіцієнта утилізації енергетичних ресурсів Куе

тер
 дає

уявлення про повноту використання ВЕР в регіо+
нальних теплопостачальних системах.

Дана обставина має виняткове значення при
формуванні бюджетів всіх рівнів, оскільки в них
повинні більш достовірно відбиватися потреби ре+
гіонів у державних ресурсах у вигляді субсидій,
субвенцій, дотацій і трансфертного фінансування.

Введення в експлуатацію утилізаційного об+
ладнання дає значну економію палива за рахунок
використання ВЕР і повинен вестися відповідно до

зростання теплових навантажень споживачів, які
в кожному конкретному випадку в плановому по+
рядку повинні прогнозуватися на відповідні часові
рівні розвитку [3].

Слід структурувати показники економічного
ефекту, одержуваного в результаті використання
ВЕР для цілей теплопостачання регіону, який
представлений у вигляді суми приватних ефектів
ΣЕ

i
, тис. грн.:
ΣЕ

i
 = Е

1
 + Е

2
 + Е

3
 + Е

4
 + Е

5
(4).

Система показників ефективності використан+
ня вторинних енергетичних ресурсів підприємств
кольорової металургії в енергопостачанні регіону
дана у вигляді схеми, на якій представлені індекси
Е

1
 — Е

5
 (рис. 1).

Однак оцінку ефективності використання ВЕР
не можна обмежувати тільки енергетичними по+
казниками, необхідний також облік соціальних і
екологічних факторів. Їх частка в сумарному еко+
номічному ефекті складає близько 50%

Для раціональної територіальної організації
розвитку регіону виконується техніко+економіч+
не обгрунтування (ТЕО) його перспективного
енергопостачання. Вибір оптимальної схеми енер+
гопостачання базується на багатоваріантних
розрахунках на перспективу, які грунтуються на
максимально достовірних прогнозних даних про
обсяг і режими теплоспоживання.

Дисконтовані витрати на теплопостачання ре+
гіону (З) є функцією великого числа змінних:

Рис. 1. Система показників ефективності використання
ВЕР промисловості в системі енергопостачання регіону
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З = f (Г
1
, Г

2
,Г

3
,…,С

1
,С

2
,С

3
,…,П

1
,П

2
,П

3
,…) (5),

де Г
1
,Г

2
,Г

3
,…; С

1
,С

2
,С

3
,…; П

1
,П

2
,П

3
,… — відпо+

відно параметри теплогенеруючих джерел, тепло+
вих мереж та обладнання.

При виборі оптимальної схеми теплопостачан+
ня промислового регіону на довгострокову перс+
пективу нами порівнювалися кілька можливих ва+
ріантів, що відрізняються витратами на вироблен+
ня та розподіл теплової енергії при дотриманні
умов порівнянності варіантів по тепловим наван+
таженням на певному часовому етапі (T), якості
навколишнього середовища.

Рішення поставленої задачі можна істотно по+
легшити, виявивши повну систему зв'язків між па+
раметрами окремих елементів, що характеризують
схему, використовуючи для цього економічний
критерій оптимальності — мінімум дисконтованих
витрат (З

t
), включаючи комплекс вартісних техні+

ко+економічних показників таких, як капіталовк+
ладення (K

t
) та експлуатаційні витрати (І

t
).

Оптимальним є варіант з найменшими витра+
тами:

                             T                   T 

F = min [  ∑ Кt (1+r)-t + ∑ Іt  (1+r)-t] 

                            t=0                t=0 
(6),

де r — відсоткова ставка в ча+
стках.

Економічний критерій опти+
мальності визначається залежні+
стю питомих капіталовкладень у
теплогенеруючі джерела та теп+
лові мережі від основних вплива+
ючих на них параметрів.

В основу розрахунку покла+
дені нормативні дані про питомі
капіталовкладення в ТЕЦ к

тец
, ко+

тельні к
к
 й теплові мережі к

к.с.
. В

якості палива прийнятий природ+
ний газ.

Аналіз нормативних даних по+
казав, що параметрами, що визна+
чають величину питомих капіта+
ловкладень у ТЕЦ і котельні, є
розрахункове максимально+го+
динне теплове навантаження рег+
іону Qгод

розрах
 і частка технологічно+

го навантаження Qгод
тех

 у загально+
му обсязі теплоспоживання
γ

тех
=Qгод

тех
/Qгод

розрах
.

Питомі капіталовкладення в
теплові мережі, в свою чергу, ви+
значають розрахункове макси+
мально+годинне навантаження
Qгод

розрах
 і теплову щільність району

qт Гкал/(ч·га+1). Шляхом регрес+
ійного аналізу можуть бути отри+
мані аналітичні залежності пито+
мих капіталовкладень від зазначе+
них факторів, які використову+

ються в розрахунках економічного критерію оп+
тимальності теплопостачання регіону:

к
тец

 = (800 + 200 γ
тех

) (Qгод
розрах

)+0,193 (7),
к

к
 = (52 + 75 γ

тех
) (Qгод

розрах
)+0,23 (8),

к
т.с.

 = 7,55 q
т

+1,11 (Qгод
розрах

)0,173 (9).
Коефіцієнти кореляції, що дозволяють судити

про зв'язок між розрахунковими к
р
 і фактичними

к
ф
 питомими капіталовкладеннями, для к

тец
, к

к
, к

т.с.
,

відповідно, складають 0,924, 0,938 и 0,986, що го+
ворить про достатньо тісну (майже функціональ+
ну) залежність між ними.

Рівняння дозволяють визначити питомі капіта+
ловкладення в ТЕЦ, котельні та теплові мережі для
безперервного ряду значень теплових наванта+
жень Qгод

розрах
 , в той час як нормативні дані носять

дискретний характер.
 Максимально+годинне теплове навантаження

промислового регіону підсумовується з потреб у
теплі на опалення і вентиляцію Qов

год
, гаряче водо+

постачання Qгв
год

 і технологічне виробництво Qтехн
год.

.
На підставі дослідження впливу кліматичних

умов на економічність теплопостачання району зі
змішаним тепловим навантаженням виведений
критерій, що дозволяє дати кількісну оцінку цьо+
го впливу. Це кліматологічний коефіцієнт К, який
запропоновано визначати за формулою:

Рис. 2. Результати реалізації моделі енергозбереження
за етапами прогнозування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація конкурентних переваг енергозбереження регіонів, які включають 
галузі енергетики та промисловості

Етапи 
реалізації 

Перший  
етап 

(2015- 
2020 рр.) 

Другий 
етап 

(2020- 
2025 рр.) 

Третій  
етап 

(до 2030 р.) 

Прогнозне поле пріоритетів, орієнтирів 
і результати енергозбереження регіону 

Використання ВЕР в енергопостачанні регіону на 25% - 
Ку

тер
 =0,25. Результат:  

- Зниження теплоспоживання від ТЕЦ до 50%; 
- Економія палива у розмірі 125 тис. т у. т. / рік; 
- Економічний ефект від утилізації ВЕР - 
104,2 млн грн. / рік; 
- Скорочення екологічних платежів за наднормативні 
техногенні викиди на 10% 

Використання ВЕР в енергопостачанні регіону на 50% - 
Ку

тер
 =0,5. Результат:  

- Зниження теплоспоживання від ТЕЦ до 30%; 
- Економія палива у розмірі 284 тис. т у. т. / рік; 
 - Економічний ефект від утилізації ВЕР - 
322,4 млн. грн. / рік; 
- Скорочення екологічних платежів за наднормативні 
техногенні викиди на 23% 

Використання ВЕР в енергопостачанні регіону на 85% - 
Ку

тер
 =0,85. Результат:  

- Відмова від теплопостачання від ТЕЦ; 
- Економія палива у розмірі 498 тис. т у. т. / рік; 
- Економічний ефект від утилізації ВЕР - 
842,7 млн грн. / рік; 
- Скорочення екологічних платежів за наднормативні 
техногенні викиди на 47% 
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К = 1/Т{γ
ов 

. ϕ
ов 

. n
ов

 + γ
ов

 [n
ов

+( n
гв

+ n
ов

) 
. ϕ

гв 
.  0,96]

+ γ
техн

 [n
ов

+( n
техн

+ n
ов

) 
. ϕ

техн 
. 0,96]}  (10),

де γ
ов , γгв

, γ
техн

 — частка в загальному теплоспо+
живанні відповідно навантажень опалювально+
вентиляційної, гарячого водопостачання та техно+
логічної;

ϕ
ов

, ϕ
гв

, ϕ
техн

 — температурні відносини для
кожного виду названих навантажень;

n
ов

, n
гв

, n
техн

 — тривалість опалювального пе+
ріоду і теплових навантажень технологічної та го+
рячго водопостачання, час;

Т — число годин використання теплового на+
вантаження на рік, година.

γ
ов

 = Qов
час

/ Qчас; γгв = Qгв
час

/ Qчас; γ
техн

 = Qтехн
час 

/
Q

час
; γ

ов
+γ

гв
+ γ

техн
=1 (11).

Річне теплоспоживання регіону Qгод визна+
чається за формулою:

 Q
год

 = Q
час 

. К 
. Т, тис. Гкал (12).

Таким чином вирішується оптимальний вибір
всіх елементів теплопостачальної системи: тепло+
генеруючих джерел — теплових мереж — спожи+
вачів.

ВИСНОВОК
Пріоритети, орієнтири і результати реалізації

стратегії енергозбереження в регіоні за етапами
прогнозування представлені на рис 2. Запропоно+
вана модель територіальної організації енергозбе+
реження в регіоні грунтується на методології фор+
мування економічного механізму, в основу якого
покладено максимальне використання вторинних
енергоресурсів галузей спеціалізації розглянутих
територій.

Нами розроблено індикатори оцінки ефектив+
ності діяльності місцевої виконавчої влади в галузі
енергозбереження та підвищення енергетичної
ефективності (табл. 1).

Це показники частки у валовому регіонально+
му продукті (ВРП) енергії і матеріалів, виробле+
них з використанням вторинних енергетичних
(ВЕР) і матеріальних (ВМР) ресурсів і відходів
місцевого виробництва.

№ Регіональні індикатори 
енергозбереження Розрахункова формула 

1 Частка в ВРП вироблення 
електричної та теплової енергії з 
використанням ВЕР 

Dуэ
тер = ΣЭут/ВРП, 

Dуэ
тер = ΣQут/ВРП, де 

ΣЭут, ΣQут   - сумарний обсяг виробництва 
електричної та теплової енергії на базі 
використання ВЕР, млн грн. 

2 Частка в ВРП виробництва 
продукції з ВМР 

Dум
тер =ΣВут/ВРП, ΣВут =ΣВут

i, де 
ΣВут, ΣВутi  - сумарний обсяг виробництва 
всієї і i - ї продукції в регіоні з ВМР, млн грн. 

3 Територіальний коефіцієнт 
утилізації енергетичних ресурсів 
Куэ

тер: теплової енергії, 
електроенергії 

Кут
тер= ΣQут /ΣQтер, 

Куэ
тер= ΣЭут /ΣЭтер, де 

ΣQтер, ΣЭтер - сумарний обсяг споживання 
електричної і теплової енергії в регіоні, млн 
грн. 

4 Територіальний коефіцієнт 
утилізації матеріальних ресурсів 
Кум

тер 

Кум
тер = Ввт / ΣВi, де

ΣВi – сумарна витрата i-го матеріально-
сировинного ресурсу в регіоні, млн грн. 
Ввт   - ВМР регіону, млн грн. 

Таблиця 1. Система показників оцінки ефективності діяльності місцевої виконавчої влади в
галузі енергозбереження

Організаційно+економічний механізм ресур+
созбереження буде працездатний за умови введен+
ня суворої регулярної (квартальної, річної)
звітності за показниками виходу та використання
утворюємих вторинних ресурсів для всіх під+
приємств і організацій регіону [4]
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перед багатьма країнами світу останніми

роками постає питання про необхідність поси+
лення регулюючої ролі держави щодо викори+
стання земельних ресурсів, а особливо земель
сільськогосподарського призначення. Адже
проблема полягає в необхідності вивчення та
адекватного сприйняття зарубіжного досвіду
вдосконалення земельних відносин та можли+
востей його застосування в Україні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням нашого дослідження є встанов+

лення основних етапів використання земельних
ресурсів, узагальнення основних положень за+
рубіжного досвіду і обгрунтування пропозицій
щодо їх застосування в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження зарубіжного

досвіду щодо державного управління земель+
ними ресурсами; розгляд питань регулювання
ефективного використання земель сільськогос+
подарського призначення та земельного обо+
роту в розвинених країнах світу.

УДК 332.3.21

М. Я. Височанська,
аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

M. Vysochanska,
Post+graduate, Institute of agroecology and environmental NAAS

FOREIGN EXPERIENCE LAND USE

У статті проаналізовано досвід країн Центральної та Східної Європи та умови використання ринку сільськогос0
подарських земель та орендування земель у цих країнах. З'ясовано основні позитивні шляхи розвитку, які могли б
сприяти ефективній реалізації земельної реформи в Україні. Запропоновано шляхи удосконалення земельного зако0
нодавства в Україні виходячи із зарубіжного досвіду.

The article analyzes the experience of Central and Eastern Europe and Conditions market of agricultural land and
lease of land in these countries. It was found the main positive path of development, which could contribute to the effective
implementation of land reform in Ukraine. Ways of improving land legislation in Ukraine on the basis of foreign experience.

Ключові слова: зарубіжний досвід, землі сільськогосподарського призначення, ринок земель,
оренда.

Key words: international experience, agricultural land, land market, lease.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Зарубіжний досвід у сфері управління зе+
мельними ресурсами досліджувався багатьма
вченими, серед яких Г. Бистров, А. Варламов,
Ю. Дехтяренко, Є.Нестеровський, А.Третяк.

Теоретичні питання використання земель+
них ресурсів і землекористування набули роз+
витку у працях таких зарубіжних учених, як:
Т.М. Бургесс, І.Р. Вебстер, Д. Беккер, Н. Берг,
Д. Хелмс, Р. Парке, Т.А. Вебер і Д.А. Маргхим.
Значний внесок в удосконалення методів ра+
ціонального використання та розширеного
відтворення земельних ресурсів країни внес+
ли вчені країн СНД: Ю.Д. Білик, В.Г. В'юн,
Д.С. Добряк, В.В. Дорофієнко, В.Г. Горлачук,
Г.І. Горохов, О.Г. Мордвінов, І.В. Петенко,
Л.Я. Новаковський, А.Я. Сохнич, М.М. Трего+
бчук. Проте систематизованого дослідження
зарубіжного досвіду використання земельних
ресурсів та можливостей його застосування в
Україні на сьогоднішній день не висвітлено в
доступній вітчизняній економічній літературі,
що створює подальше дослідження у цьому
напрямі.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сучасному рівні законодавство низки

країн дозволяє стверджувати, що практично в
кожній країні світу існують ті чи інші обмежен+
ня. Адже ці обмеження, пов'язані з розміром
земельних ділянок, більш характерні для країн
з перехідною економікою та для країн з обме+
женою кількістю земельних ресурсів.

Основою сучасної земельної політики в
Німеччині є федеральний акт із використання
землі, на основі якого прийнято відповідні нор+
мативні акти у кожній із земель держави [3, с.
4.].

Оскільки, законодавство передбачає дотри+
мання співвідношення між земельними площа+
ми й поголів'ям тварин, які на них вирощують,
що зумовлено потребами дотримання екологі+
чного балансу на територіях. Загалом тут
сільське господарство розглядають як один з
основних чинників екологічної безпеки країни.

А в Нідерландах для кожного виду земле+
користування використовуються землі згідно
з їх цільовим призначенням і для кожного виду
землекористування передбачено окремий вид
діяльності зі забороною займатися будь+яки+
ми іншими, крім визначених.

Якщо використовувати такий досвід в Укра+
їні перш за все потрібно прийняти спеціальний
закон, який би передбачав необхідність здійс+
нення зонування території країни на якій було
б виділено територію спеціально для одержан+
ня спеціального дозволу на здійснення будів+
ництва кожного несільськогосподарського об+
'єкта в таких зонах.

У Великій Британії вся земля належить ко+
ролівській родині, але права на володіння нею
вільно продаються, що дає змогу використову+
вати її досить ефективно. Водночас змінити
цільове використання земельної ділянки тут
дуже складно. Власникам землі заборонено
продавати її іноземцям [19, с. 8].

Основною метою земельної реформи в
Італії було підвищення ефективності викорис+
тання земельних ділянок концентрацією їх у
руках тих, хто займається обробітком, та ак+
тивізацією земельного ринку. Завдяки держав+
ному регулюванню цього процесу селяни купу+
вали землю за ціною, нижчою від ринкової,
маючи змогу при цьому здійснювати оплату за
неї завдяки кредитам банків, що надавалися
навіть на 30 років. Відсоткова ставка за такими
кредитами не перевищувала 3,5% на рік [12, c.
42].

В Ізраїлі вся земля належить державі, а її
використання перебуває під суворим держав+
ним контролем [21, с. 86—87].

У Китаї землю не можна ні купувати, ні про+
давати, але нелегально китайці і продають, і ку+
пують її, влада ж просто дивиться на це "крізь
пальці", розуміючи обмеженість проведених
сільськогосподарських реформ і необхідність
впровадження ринку землі на основі введення
приватного землеволодіння [11, c. 111].

Успіх у земельних перетвореннях Китаю
пов'язаний не із забезпеченням зрівняльного
перерозподілу земель, а зі створенням можли+
востей для їх обігу з метою формування опти+
мальних за розмірами земельних ділянок та
їхнього ефективного використання [17, с. 62].

У Болгарії одержати землю іноземці мо+
жуть лише у спадок, оскільки право власності
на неї в цій країні на них не поширюється, так
само, як і на юридичних осіб, у яких частка за+
кордонного капіталу вища, ніж 50% [12, c. 41].

У країнах Західної Європи більшість вико+
ристовують оренду сільськогосподарських зе+
мель як організаційну форму. Наприклад, у
Бельгії в оренді перебуває понад 70, а у Німеч+
чині та Франції — понад 60% землі, у Нідерлан+
дах — 35%. У середньому в країнах Євросоюзу
в оренді використовують 40% сільськогоспо+
дарських угідь [18, с. 147; 7, с. 48; 14], оскільки
орендувати землю тут вигідніше, ніж купувати
(на одиницю площі власної землі орендар орен+
дує удвічі більше) [1, с. 148]. Хоча серед розви+
нутих кран є й такі, де рівень орендних відно+
син не має такого високого розвитку щодо
кількості сільськогосподарських угідь у такій
формі використання. Наприклад, у Канаді —
лише 30, в Японії — 20, у Новій Зеландії — 14, в
Австралії та Аргентині — 5% [24].

Зазначимо, що в цих країнах переважає при+
ватна та державна власність на землю, порівня+
но з її орендою. Якщо взяти до прикладу, 65%
площ сільськогосподарських угідь у Нідерлан+
дах — у власності держави, яка і є основним
орендодавцем. Проте відмінна риса орендних
відносин у цій країні — найпривабливіша дов+
гострокова оренда землі — навіть на 99 років
(як і в Ізраїлі). Із орендованих 35% землі 20%
орендують у держави, 15% — у приватних влас+
ників.

Водночас у різних країнах орендні відноси+
ни мають відмінності в їх реалізації. Наприк+
лад, у Франції землевласник може одержати
назад свою землю після закінчення терміну
договору оренди лише у разі декларування ним
намірів щодо того, що він сам займатиметься
фермерством. Інакше договір між землевлас+
ником та орендарем продовжується автоматич+
но на період усього часу, протягом якого орен+
дар вестиме на цій землі сільськогосподарське
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виробництво. Мінімальний термін орен+
ди тут раніше був установлений дев'ять
років, а три десятиріччя тому його про+
довжили до 18 і 25 років [8, с. 105; 1, с.
149]. Але варто зазначити, що в законо+
давстві Данії, Німеччини, Франції,
Іспанії, Швейцарії, Італії, Норвегії вста+
новлено максимальні розміри концент+
рації землі у власності юридичних і
фізичних осіб [8, c. 105.] У таких країнах,
як Вірменія, Грузія, Молдова масово
відмовилися від створення сільськогос+
подарських підприємств і передали зем+
лю селянам. В Азербайджані, Киргизії,
Таджикистані, Узбекистані нема, приват+
ної власності на землю. Держава в цих
країнах передала землю в постійне воло+
діння. Групи працівників або сім'ї орендують у
підприємствах землю [8, с. 105]. Зазначимо, що
цінність землі визначається рентним доходом,
який вона може приносити. Адже оцінку землі
визначають по+різному і навіть пов'язують з
орендною платою.

У США середня вартість 1 га сільськогос+
подарських угідь — 2,5 тис. дол., ріллі — 3,5 тис.
дол. при великій відмінності між регіонами:
близькі до найбільших міст угіддя оцінюються
в розмірі 18—19 тис. дол. [4, c. 6].

Земельний ресурс України оцінено в розмірі
330 млн грн., що становить 44,4% усієї вартості
природно+ресурсного потенціалу [16]. Зазна+
чимо, що вартість земельного ресурсу України
незначна, проте цінність його дуже висока. Без
догляду на земельні ресурси Україна й надалі
втрачатиме позиції у світовій економіці.

Після таких великих за територією країн
світу, як США, Китай, Росія і Канада, Україна
володіє найбільшим масивом земель сільсько+
господарського призначення і входить до п'ятір+
ки країн, в яких на одного жителя припадає
понад 0,5 га сільськогосподарських угідь та
ріллі [5, с. 25].

Проте у різних країнах орендні відносини
мають відмінності в їх реалізації. Наприклад, у
Франції землевласник може одержати назад
свою землю після закінчення її договору орен+
ди лише у разі декларування ним намірів щодо
того, що він сам займатиметься фермерством.
Інакше договір між землевласником та оренда+
рем продовжується автоматично на період усьо+
го часу, протягом якого орендар вестиме на цій
землі сільськогосподарське виробництво.
Мінімальний термін оренди тут раніше був ус+
тановлений дев'ять років, а три десятиріччя
тому його продовжили до 18 і 25 років [8, c. 105;
1, с. 152].

У країнах Західної Європи 90 % договорів
оренди укладають на термін понад дев'ять
років, що включає повну ротацію сівозмін,
окупність основних фондів. Це досягається
шляхом гармонізації інтересів суб'єктів орен+
дних відносин з умовами оренди за рахунок ви+
сокої орендної плати. У Нідерландах термін
оренди становить 6—12 років, у Люксембурзі
— 6—9, Франція — 9, у Португалії для орен+
дарів, що використовують найману працю,
мінімальний термін оренди становить 10 років.
Середній термін оренди у США становить 5 —
10 років, у Китаї — 30—50 років [7; с. 140—141].

У Бельгії широке застосування орендних
відносин є одним з ключових чинників розвитку
сільського господарства й ефективного викори+
стання земельного фонду. У цій країні частка зе+
мель, що використовують фермери на основі
оренди, в середньому щорічно становить 67,7%,
у Франції — 52,7%, в Англії — 37,4%, у США —
41%, у Голландії — 38%, у Німеччині — 36%, в
Італії — 18,8%, у Данії — 18,5%. Адже орендна
плата є ключовим аспектом орендних відносин.
У сільському господарстві розвинених країн світу
її порівнюють з рентою. Так, у Швеції вона ста+
новить 5—8% від вартості землі, або 7—9% від
вартості реалізованої продукції [23, с. 100—102].

Найбільшими площами сільськогосподарсь+
ких угідь володіють: Китай — 496 млн га, Авст+
ралія — 466, США — 427, Бразилія — 246, Ка+
захстан — 222, Росія — 210, Індія — 181 млн га
та інші країни (табл. 1). На одну особу в Україні
припадає 0,7 га орної землі, тоді як у Європі цей
показник становить у цілому 0,25 га, у т. ч. у
Польщі — 0,30 га, Франції — 0,31 га, у США —
0,54 га, у світі — 0,24 га [20, с. 139].

Якщо Україна в Європі займає 5,7% тери+
торії, то її сільськогосподарські угіддя — 18,9,
а рілля — 32,5 млн га. (табл. 1).

Джерело: [10].

Таблиця 1. Порівняльний аналіз структури
земельних ресурсів в Україні та інших країнах світу
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Україна 60,4 32,5 7,8 70,9 75,9 18,7
Іспанія 50,6 13,7 10,3 59,7 45,4 34,1
Німеччина 35,7 11,8 5,2 47,9 69,0 30,4
Польща 32,3 12,6 4,0 57,8 67,4 21,4 
Румунія 23,8 9,4 4,8 62,1 63,5 32,4
Франція 55,2 8,5 11,1 54,9 61,0 36,6
Швейцарія 4,1 0,4 1,1 38,7 25,0 68.8 
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В європейських країнах сільськогоспо+
дарська освоєнність території досить різна.
Внаслідок несприятливих кліматичних умов на
півночі Європи площі розорюваних земель не
перевищують 10% загальної площі сканди+
навських країн. У структурі сільськогоспо+
дарських угідь площа пасовищ та луків в цих
країнах сягає 2%. У Центральній Європі спос+
терігається найбільша сільськогосподарська
освоєність території. Так, у Франції вона ста+
новить 54,9% від загальної площі країни, у
Польщі — 57,8, Німеччині — 47,9; Іспанії — 59,7;
Швейцарії — 38,7%. На півдні Європи площі
оброблюваних земель коливаються в межах від
15 до 20,6%. Найбільша площа території Іспанії,
Франції використовується під виробництво
кормових культур.

Україна — одна із найбільших країн Євро+
пи. Її земельний фонд становить 60,35 млн га
[15], що становить 5,7% території Європи та
0,5% площі земної кулі. Земельні ресурси Ук+
раїни характеризуються високим біопродук+
тивним потенціалом, в структурі якого пере+
важають родючі грунти чорноземного типу —
60,2% від площі орних земель [20, с. 24], що
становить близько 7% світових запасів [6, с.
35]. Країна має унікальні можливості завою+
вати гідне місце на світових продовольчих
ринках завдяки поставкам екологічно чистої
продукції, оскільки володіє близько 8 млн га
відносно чистих земель [13, с. 46]. За підра+
хунками експертів, за раціональної структу+
ри землекористування та відповідного науко+
вого і ресурсному забезпечення, вона здатна
забезпечити продуктами харчування від 140
до 180 млн осіб на рік [20, с. 60; 22, с. 75; 6, с.
37].

Варто відмітити, що у далекому зарубіжжі
(США, країни західної Європи) проблемі ство+
рення економічного механізму регулювання
грунтозахисної діяльності приділяється особ+
лива увага. Так, у США поширена стратегія "зе+
леного" і "червоного" квитка, що передбачає
заохочення фермерів, які добре захищають
грунт від ерозії, і штраф через суд для тих, хто
порушив установлені грунтозахисні вимоги.
Фермери заохочують за мульчування і скоро+
чення посівів ерозійно+небезпечних культур; їм
безкоштовно постачають інструкції і проекти
з екологічно надійної організації території і
будівництва протиерозійних терас. У багатьох
округах США в рамках програми з охорони
грунтів фермери за впровадження грунтоза+
хисних технологій одержують від 25 до 30 до+
ларів на акр щорічно протягом трьох років [2,
с. 22—23].

Отже, сільське господарство України є од+
нією з найважливіших сфер матеріального ви+
робництва, вона не в змозі забезпечити потре+
би у продовольстві. Проте урожайність основ+
них видів сільськогосподарських культур у
нашій державі у 2, а то й в 4 рази нижча, ніж у
європейських країнах, земельно+ресурсний
потенціал яких поступається нашому. А вироб+
ництво валової продукції сільського господар+
ства в Україні в розрахунку на один гектар
сільськогосподарських угідь становить 270
євро, тоді як у європейських країнах — понад
2 тис. євро, і свідчить про низьку культуру
вітчизняного землеробства і не ефективне ви+
користання земель сільськогосподарського
призначення.

При цьому офіційно держава підтримує
державну й колективну власність у сільському
господарстві й заперечує будь+яку можливу
еволюцію в напрямі приватної власності на зем+
лю і приватнопідприємницьку діяльність у
сільському господарстві [18, с. 63].

Світовий досвід засвідчує поступове звужен+
ня сфери ринкових відносин. Земельні ресурси
є обмежені, тому будь+які реформування є на+
слідком перерозподілу земель і доходів від їх
використання. Адже велику роль у потенційно+
му забезпеченні раціонального використання
земельних ресурсів України повинно бути мон+
іторинг земель, який передбачає систему спос+
тережень за станом земель з певною метою своє+
часного виявлення змін та їх оцінки [9].

ВИСНОВКИ
На нашу думку, головною метою земельної

політики має бути стабільність та ефективність
функціонування системи сільськогосподарсь+
кого землекористування, зорієнтованої на ви+
рішення питань продовольчої безпеки країни
та досягнення добробуту сільських громад і
територій. З цією метою, зважаючи на досвід
розвинених країн, необхідно на державному
рівні визначити науково обгрунтовані моделі,
систему норм і стандартів користування
сільськогосподарськими землями. Крім цього,
одним з головних завдань державної земельної
політики на стратегічну перспективу має бути
формування стійкого агроекологічного іміджу
України як країни, яка виробляє якісну продук+
цію.

Основними проблемами, якими характери+
зуються ринки сільськогосподарських земель
у країнах Центральної та Східної Європи, ста+
ли наступні:

— велика приватизація сільськогосподарсь+
ких земель;
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— неадекватно висока кількість нових влас+
ників не є професійними фермерами, що спри+
чинює зростання площ необроблюваних зе+
мель;

— у деяких країнах "тіньових" незареєстро+
ваних контрактів між іноземцями і місцевими
власниками щодо придбання сільськогоспо+
дарських земель, зокрема, запровадженими
обмеженнями на купівлю+продаж сільськогос+
подарських земель іноземним юридичним та
фізичним особам;

— призупинення в приватизації сільсько+
господарських земель, на яких немає попиту.

Перелічені фактори можуть сприяти фор+
муванню дієвого ринку сільськогосподарських
земель в Україні, розвитку відповідної інфра+
структури, що поліпшить продуктивність сіль+
ськогосподарського виробництва та зміцнить
конкурентоспроможність вітчизняного АПК
на регіональних та світових ринках.

Адже збільшити вивчення та оцінку сучас+
ної практики функціонування ринків сільсько+
господарських земель у постсоціалістичних
країнах, що дозволить враховувати як пози+
тивні результати, так і можливі проблеми та
перешкоди під час земельної реформи в Ук+
раїні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аварія на Чорнобильській АЕС стала при+

чиною серйозних збитків для соціальної сфе+
ри та економіки як в Україні, такі і поза її ме+
жами. Катастрофа порушила виробництво та
нормальну життєдіяльність у багатьох регіо+
нах нашої держави. Київська область є однією
з найбільш постраждалих внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС. Особливо забруднени+
ми виявились райони її північної частини —
Київського Полісся — Бородянський, Бро+
варський, Вишгородський, Iванкiвський, Киє+
во+Святошинський, Макарiвський і Полiський,
райони. Вилучені з сільськогосподарського
користування у зв'язку з радіоактивним заб+
рудненням землі нині поділяються на такі
зони:

УДК 338.43:332.368

О. І. Гриник,
науковий співробітник лабораторії екологічного менеджменту,
Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО

ВИКОРИСТАННЯ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ
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FEATURES OF FUNCTIONAL USE OF RADIOACTIVELY CONTAMINATED KYIV POLISSYA
AGRICULTURAL LANDS

У статті розкрито головні чинники погіршення соціально0економічної та екологічної ситуацій на території Киї0
вського Полісся. Зазначено, що основними перешкодами на шляху екологізації сільськогосподарського виробницт0
ва в регіоні є насамперед недостатнє нормативно0правове регулювання, відсутність стратегічного плану розвитку
регіону з урахуванням його соціально0економічних та екологічних особливостей, відсутність дієвого економічного
механізму стимулювання виробників, недостатнє фінансування заходів з реабілітації постраждалих від аварії на ЧАЕС
сільськогосподарських угідь та низький рівень екологічної свідомості населення.

Визначено основні напрями використання радіоактивно забруднених сільськогосподарських земель Київського
Полісся в сучасних соціально0економічних та екологічних умовах. Окреслено основні шляхи покращення радіоло0
гічної ситуації та відродження повноцінного аграрного виробництва досліджуваного регіону.

The article describes the key factors of socio0economical and ecological situations worsening on the territory of
Kyiv Polissya. It is noted that the main obstacles for the agricultural production ecologization in the region primarily are
the legal regulation lack, lack of the region strategic development plan considering its the socio0economic and
environmental features, the lack of effective economic mechanism to stimulate producers, the lack of rehabilitation
funding for the suffered after ChNPP accident agricultural lands and low environmental awareness.

The main directions of Kyiv Polissya radioactively contaminated agricultural lands use in modern socio0economic
and environmental conditions were defined. The basic ways of improving the radiological situation and revival of full
agricultural production in studied region were outlined.

Ключові слова: Київське Полісся, сільськогосподарські землі, функціональне використан;
ня, збалансований розвиток.

Key words: Kyiv Polissya, agricultural lands, functional use, sustainable development.

— перша (Зона відчуження) — 2,15 тис. км2;
— друга (зона безумовного (обов'язкового)

відселення) — 0,92 тис. км2;
— третя (зона гарантованого добровільно+

го відселення) — 1,25 тис. км2.
Четверта зона (посиленого радіоекологічно+

го контролю) була відмінена останніми змінами
до закону України "Про правовий режим тери+
торії, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Наслідки Чорнобильської катастрофи ста+
ли вагомим гальмуючим чинником економічно+
го розвитку як постраждалого регіону, так і
України загалом. У сучасних економічних умо+
вах гостро постало питання повернення у ви+
користання вилучених внаслідок аварії на
ЧАЕС сільськогосподарських земель.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В останні роки актуальним і широко обго+
ворюваним стало питання повернення до обро+
бітку вилучених з використання радіоактивно
забруднених внаслідок аварії на Чорнобиль+
ській АЕС сільськогосподарських земель. Рад+
іологічна складова цієї проблеми широко вис+
вітлена в роботах як вітчизняних, так і закор+
донних вчених таких, як Прістер Б.С., Дутов
О.І., Ландін В.П., Кучма М.Д., Перепелятніков
Г.П., Alexakhin R.M. та ін. Вченими запропоно+
вано основні напрями поліпшення екологічно+
го стану сільськогосподарських угідь в регіоні
радіоактивного забруднення.

Водночас забезпечення збалансованого роз+
витку аграрного сектору економіки постраж+
далого регіону та гарантування загострення
економічної та екологічної кризи викликало
потребу детального вивчення соціально+еконо+
мічного аспекту цієї проблематики. Значний
прикладний і методичний внесок у вирішення
цього питання зробили такі науковці, як О.І. Фур+
дичко, С.Ю. Булигін, О.В. Ходаківська, М.І. Май+
стренко, О.І. Ковалів, О.В. Кустовська та ін.
Однією з причин незадовільного екологічного
стану сільськогосподарських угідь, постражда+
лих внаслідок Чорнобильської катастрофи, виз+
начено тривале нераціональне використання
природно+ресурсного потенціалу, надмірне ан+
тропогенне навантаження на нього тощо. Це не
могло не відобразитись на рівні продуктивності
аграрного виробництва. Визначено, що найбільш
перспективним шляхом розвитку сільського гос+
подарства на забруднених землях є підвищення
культури землеробства і якнайшвидший перехід
на використання сучасних ресурсозберігаючих
технологій, що знижують наслідки радіоактив+
ного забруднення земельних угідь. Окреслено
основні механізм стимулювання сільськогоспо+
дарських товаровиробників щодо виробництва
екологобезпечних продуктів харчування. Особ+
ливу увагу науковці звертають на те, що раціо+
нальне використання земельних ресурсів на ра+
діоактивно забруднених територіях неможливе
без впровадження заходів щодо їх екологізації
та прийняття екологічно спрямованих управлі+
нських рішень. Це передбачає впровадження
комплексу заходів, що забезпечують виробниц+
тво сільськогосподарської продукції із наймен+
шим вмістом радіонуклідів, сприяють збережен+
ню й відтворенню родючості грунтів, запобіга+
ють порушенню екологічної збалансованості в
навколишньому природному середовищі шля+
хом розробки й упровадження екологічно без+
печних технологій.

Однак варто зазначити, що питання стосов+
но визначення напрямків використання радіо+
активно забруднених сільськогосподарських
земель Київського Полісся в сучасних соціаль+
но+економічних та екологічних умовах в межах
стратегічного плану розвитку регіону Київсь+
кого Полісся і досі залишається відкритим.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи було визначення напрямів

використання радіоактивно забруднених
сільськогосподарських земель Київського
Полісся в сучасних соціально+економічних та
екологічних умовах.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Основними чинниками, що спричинили зане+

пад українського села на території Київського
Полісся, стали як економічна розбалансованість,
яка виникла в усіх галузях економічної діяльності
держави внаслідок реформ 90+х роках минулого
століття, так і наслідки Чорнобильської аварії.
Особливо це позначилося на аграрному секторі,
коли великотоварні сільськогосподарські під+
приємства розпалися, а натомість були створені
дрібні. На жаль, нові агроформування виявились
неспроможними створити достатню кількість
робочих місць, забезпечити належну зайнятість,
гідну заробітну плату селянам, розвивати соц+
іальну інфраструктуру.

Як свідчить проведене дослідження, в ра+
діоактивно забруднених районах Київського
Полісся фондозабезпеченість і фондооз+
броєність майже такі самі, як і загалом в області,
однак показники виробництва валової продукції
на 100 га сільськогосподарських угідь, на 1 пра+
цівника та на 1 грн. основних виробничих фондів
були нижчі від обласного рівня. Валовий дохід
на 100 га сільськогосподарських угідь та на 1 грн.
основних фондів у досліджуваних районах був
нижчим порівняно з рештою районів Київської
області. Таким чином, у регіоні склалися неспри+
ятливі соціально+економічні умови, які спричи+
нили природне скорочення населення та відтік
сільських мешканців як до міст області, так і до
інших регіонів.

Нині на радіоактивно забруднених терито+
ріях розташовано близько 150 населених
пунктів, з них:

— у першій зоні радіоактивного забруднен+
ня — 69 населених пунктів;

— у другій — 20 населених пунктів;
— у третій — 33 населених пункти.
За даними Головного управління статистики

у Київській області, загалом в регіоні Київського
Полісся проживає 438,1 тис. чол. Для всіх рай+
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онів, окрім Києво+Святошинського, характерне
стале скорочення населення. Частка сільського
населення становить приблизно 248 тис. чол., тоб+
то 57% від загальної кількості. Співвідношення
чисельності сільських і міських мешканців по рай+
онах Київського Полісся та Київщини загалом на
2014 р. представлено на рисунку 1.

Нині більшість сільськогосподарської про+
дукції регіону виробляється саме в особистих
господарствах селян, які неспроможні забезпе+
чити належний рівень екологізації виробництва,
особливо з урахуванням специфіки ведення
сільськогосподарської діяльності на радіоактив+
но забруднених територіях. У господарствах на+
селення утримувалось 45% загальної чисельності
великої рогатої худоби, у тому числі корів — 53%;
свиней — 26%, овець і кіз — 86%, птиці всіх видів
— 19%. Господарствами населення у 2014 р. ви+
рощено 96% загального врожаю картоплі, 88%
овочів, 81% плодів і ягід, 11% зерна, 6% цукрових
буряків (фабричних), 2% соняшнику.

За час після Чорнобильської катастрофи на
забруднених територіях відбулися зміни ра+
діоекологічної ситуації. Це відбулося завдяки
природнім реабілітаційним процесам (фізичний
розпад радіонуклідів, їх іммобілізація грунтово+
поглинаючим комплексом), а також впроваджен+
ню комплексу протирадіаційних заходів тощо.

За наведеними даними видно, що сьогодні
навіть у зонах відчуження та зоні безумовного
(обов'язкового) відселення, за умови впровад+
женні комплексу протирадіаційних заходів,
можливе отримання сільськогосподарської
продукції, яка відповідатиме чинним гігіє+
нічним нормативам.

З огляду на зниження рівня радіоактивно+
го забруднення грунтів на значних територіях

та зростаючу потребу в якісній сільськогоспо+
дарській продукції доцільним і актуальним є
визначення напрямів використання радіоактив+
но забруднених сільськогосподарських земель
Київського Полісся в сучасних соціально+еко+
номічних та екологічних умовах. У Поліській
зоні Київщини за рівнем радіоекологічного
впливу слід виділити три регіональних рівні:

— території з високою щільністю радіоак+
тивного забруднення, які, згідно з законодав+
ством, належать до зони безумовного (обов'яз+
кового) відселення і є частково придатні для
розвитку агропромислового виробництва (за
умови проведення реабілітаційних заходів) з
орієнтацією на "лісовий сценарій";

— території, де проживає населення, що
виробляє агропромислову продукцію переваж+
но для власних потреб і, частково, для прода+
жу, а також заготовляє частку харчових про+
дуктів лісу (гриби, ягоди, сік тощо);

— селітебні приміські регіони, що виробля+
ють агропромислову продукцію, орієнтовану
на реалізацію для споживання міськими меш+
канцями, та заготовляють лісову продукцію [1].

До територій, що непридатні для сільськогос+
подарського користування, належать землі Зони
відчуження, на яких найближчі роки недоцільно
вести сільськогосподарську діяльність. Загальна
площа територій зі щільністю забруднення 137Cs
понад 555 кБк/м2 становить 0,70 тис. км2; зі
щільністю забруднення 90Sr понад 10 кБк/м2 ста+
новить 1,0 тис. км2. Майже 50% цієї території
вкрито лісами, 23% займають перелоги і 13% —
болота. Тому на цих землях найбільш прийнят+
ним є "лісовий сценарій" їх використання. На те+
риторії Київського Полісся перевагу слід нада+
вати штучному створенню лісових насаджень з
участю головних та супутніх лісових порід, ха+
рактерних для цієї кліматичної зони.

До територій, що придатні для обмеженого
сільськогосподарського користування, нале+
жать землі третьої та частково другої зон ра+
діоактивного забруднення зі щільністю забруд+
нення 137Cs менше 555 кБк/м2 та зі щільністю
забруднення 90Sr менше 10 кБк/м2 і розташо+
ваних поза межами селітебних територій Киї+
вської агломерації. 35% цієї території вкрито
лісами, 15—20% займають перелоги і 7% — бо+
лота, 1—2% — сільськогосподарські землі. На
даний час тут функціонують 4 великих
сільськогосподарських та декілька десятків
фермерських господарств. Однак викликає за+
непокоєння якість сільськогосподарської про+
дукції, виробленої в особистих підсобних гос+
подарствах населення, оскільки саме вона є
основною складовою раціону харчування

43%
57%

61%

39%

Міське населення Сільське населення

К
иї
вс
ьк
а 
об
ла
ст
ь 

К
иї
вс
ьк
е 
П
ол
іс
ся

 
Рис. 1. Співвідношення чисельності

сільських і міських мешканців по районах
Київського Полісся та Київщини загалом

(2014 р.)
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місцевих мешканців. У деяких населених пунк+
тах Київського Полісся і нині трапляються не+
поодинокі випадки, коли питома активність
137Cs в сільськогосподар+ській продукції, на+
самперед тій, що виробляють в особистих
підсобних і фермерських господарствах насе+
лення, перевищує чинні гігієнічні нормативи, а
доза опромінення місцевих мешканців може
наближатись до 5 мЗв/рік [2; 3; 4].

Аналіз споживчого кошику сільських меш+
канців радіоактивно забруднених районів Київ+
щини, проведений Інститутом агроекології і при+
родокористування за співпраці з Чорнобильсь+
кою комісією відродження та розвитку ПРО ООН
в рамках дослідження соціально+економічного
статусу мешканців забруднених регіонів та мож+
ливості реалізації науково+обгрунтованої систе+
ми контрзаходів в агросфері [1; 5], свідчить, що
частка городини власного виробництва (картоп+
ля та овочі) у раціоні місцевого населення є пере+
важаючою. Сільськогосподарська продукція
місцевого виробництва споживається населен+
ням без достатнього радіаційного контролю, що
призводить до зростання доз внутрішнього оп+
ромінення населення.

Таким чином, внесок харчових продуктів
місцевого походження у дозу внутрішнього
опромінювання зростає. Особливо небезпечни+
ми в радіологічному сенсі є торфові та торфо+
болотні грунти, які досить поширені на тери+
торії Київського Полісся.

Відповідно до Закону України "Про право+
вий режим території, що зазнала радіоактив+
ного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи" [6], територія приміської зони м.
Київ не належить до жодної з нині існуючих зон
радіоактивного забруднення. Однак на ринки
міста потрапляє продукція з досі забруднених
районів, яка часто не відповідає вимогам дію+
чим нормативам вмісту в ній радіонуклідів.
Тому згідно з Законом України "Про правовий
статус і соціальний захист громадян, які пост+
раждали внаслідок Чорнобильської катастро+
фи" [7] — "Продукція, вироблена в зонах ра+
діоактивного забруднення, повинна мати сер+
тифікат відповідності затвердженим допусти+
мим рівням вмісту радіонуклідів, в якому заз+
начаються відомості про місце виробництва
продукції, вміст радіонуклідів, відповідально+
го виробника цієї продукції і контролера, який
перевірив її на вміст радіонуклідів".

До селітебних приміських територій, що
виробляють сільськогосподарську продукцію,
орієнтовану на споживання міськими мешкан+
цями, належать населені пункти Вишгородсь+
кого, Макарівського, Броварського та Києво+

Святошинського районів. 35% цієї території
займають ліси, 30% — перелоги та пасовища,
10—12% — землі сільськогосподарського при+
значення  1 . Однак, беручи до уваги, що великі
агропромислові підприємства на цій території
майже відсутні, перевірка сільськогосподарсь+
кої продукції, що вирощується сільськими меш+
канцями у приватних підсобних господарствах
у невеликій кількості, маже не проводиться.
Ситуація ускладнюється ще й тим, що жителі
сільських населених пунктів не мають змоги
забезпечити належний рівень екологізації ви+
робництва з урахуванням екологічних особли+
востей регіону. Майже не враховуються ані
ступінь забрудненості території радіоактивни+
ми речовинами, ані типи грунтів, на яких виро+
щуються сільськогосподарські культури.

Тому лише на основі визначених пріоритетів
соціально+економічного розвитку стратегічно+
го планування має формуватися мета та завдан+
ня соціально+економічного розвитку конкрет+
ного регіону, відповідно до яких розробляють+
ся комплексні схеми, генеральні плани і проек+
ти державного землеустрою і землевпорядку+
вання на національному, регіональних і місце+
вих рівнях. Центральним має залишатися ви+
значення конкретних механізмів і заходів з мо+
делювання комфортних умов для проживання
і діяльності людини як основного суб'єкту гос+
подарювання в конкретних умовах [8].

Основними перешкодами на шляху еколо+
гізації сільськогосподарського виробництва на
території Київського Полісся є насамперед не+
достатнє нормативно+правове регулювання у
сфері екологізації, відсутність стратегічного
плану розвитку регіону з урахуванням його соц+
іально+економічних та екологічних особливос+
тей, відсутність дієвого економічного механіз+
му стимулювання, недостатнє фінансування за+
ходів з реабілітації постраждалих від аварії на
ЧАЕС сільськогосподарських угідь та низький
рівень екологічної свідомості населення [9].

ВИСНОВКИ
Ліквідація великих сільськогосподарських

підприємств, припинення контрзаходів на ра+
діоактивно забруднених територіях, різке
зменшення доз внесення мінеральних та орга+
нічних добрив призвело до зниження рівня ро+
дючості грунтів і, як наслідок, — до підвищен+
ня ризику отримання сільськогосподарської
продукції, яка не відповідає вимогам діючих
нормативів вмісту у ній радіонуклідів.

Подальше покращення радіологічної си+
туації та відродження повноцінного аграрно+
го виробництва на території Київського Пол+
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ісся можливе лише за умови розроблення стра+
тегічного плану розвитку регіону з урахуван+
ням його соціально+економічних та екологіч+
них особливостей, дієвого економічного меха+
нізму стимулювання, належного фінансування
заходів з реабілітації постраждалих від аварії
на ЧАЕС сільськогосподарських угідь. Сьо+
годні і у віддаленій перспективі, саме організа+
ція ведення сільськогосподарського виробниц+
тва визначатиме ступень продовольчої безпе+
ки населення України.
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ВСТУП
На сучасному етапі сфера послуг є одним з

найбільш перспективних видів економічної
діяльності як в Україні, так і в світовій економіці.
Інтенсивний розвиток сфери послуг знаходить
своє відображення у зростанні її частки у вало+
вому внутрішньому продукті країни і в структурі
споживання населення. Активний розвиток сфе+
ри послуг загострює конкурентну боротьбу на
всіх її рівнях, що вимагає від підприємств, заці+
кавлених у підвищенні ефективності своєї діяль+
ності, забезпечення певної підтримки, форму+
вання і розвитку конкурентних переваг з ураху+
ванням сучасних тенденцій в управлінні, техно+
логії і організації інфраструктурно+інституцій+
ного забезпечення. Інтеграція національної еко+
номіки у світовий господарський простір веде до
посилення конкуренції, зміни конкурентного се+
редовища, значного збільшення іноземних по+
стачальників послуг, а також інтелектуалізації
даного сегмента ринкової економіки. Посилен+
ня конкурентної боротьби зумовлює не+
обхідність цілеспрямованої діяльності з управ+
ління інфраструктурно+інституційного забезпе+
чення підприємств сфери послуг, використову+
ючи міжнародний та вітчизняний досвід і нау+
кові розробки.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблема інфраструктурно+інституційно+

го забезпечення підприємств сфери послуг,
носить комплексний характер. Методичні та
практичні питання вище зазначеної проблема+
тики опрацьовуються багатьма авторами, зок+
рема: Гринько Т.В. [2], Пакуліна А.А. [3], Пи+
туляк Н.С. [4], Проскурня М.Г. [5], Ярошен+
ко Ф.О. [6], Хлістунова Н.В. [10].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Аналіз теоретичних джерел і практики гос+

подарювання показав, що, незважаючи на ве+
лику кількість робіт, присвячених даній темі,
питання інфраструктурно+інституційного за+
безпечення підприємств сфери послуг не знай+
шли достатньо повного висвітлення. Це пов'я+
зано з рядом причин: по+перше, у науковій літе+
ратурі недостатньо розроблені підходи до уп+
равління інфраструктурно+інституційного за+
безпечення підприємств з урахуванням спе+
цифіки підприємств сфери послуг; по+друге,
існуючі методики оцінки та планування конку+
рентоспроможності підприємств даної сфери
діяльності носять локальний характер, що в
умовах швидкої модифікації послуг не забез+
печує стійкості підприємства на цьому ринку
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навіть у середньостроковій перспективі; по+
третє, не досить вивчені базові умови ефектив+
ного управління інфраструктурно+інституцій+
ним забезпеченням підприємств сфери послуг.

 Внаслідок цього доцільним є виявлення та
систематизація закономірностей механізму
функціонування інфраструктурно+інституцій+
ного забезпечення зовнішньоекономічної
діяльності підприємств сфери послуг в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Як свідчить динаміка кількості діючих

підприємств сфери послуг в Україні за 2011—2014
рр. одиниць за відсотковим відношенням, зміст
сфери послуг трансформується в бік наукоємних
технологій та послуг пов'язаних з транзитно+
транспортною сферою та за своїм змістом
змінюється дуже повільно. Загалом динаміку
кількості діючих підприємств сфери послуг в Ук+
раїні за 2011—2014 рр. представлено на рисунку 1.

Слід відмітити, що сфера торгівлі в Україні за
аналізований період не розширила, але й не змен+
шила своїх обсягів, діяльність готелів та ресто+
ранів є радянським спадком, з відповідною інфра+
структурою. Вони не являють собою комерцій+

ного інтересу для інвестування. Загалом розши+
рення наявне в сферах консультування з питань
інформатизації, розроблення програмного за+
безпечення та консультування в цій сфері, оброб+
лення даних та діяльності транспорту та зв'язку.
В цілому порівняльна характеристика структури
підприємств сфери послуг України за 2011—2014
рр. представлена на рисунку 2.

Наступним аспектом діяльності підприємств
сфери послуг в Україні є динаміка індексів капі+
тальних інвестицій підприємств сфери послуг за
видами економічної діяльності. Інноваційний век+
тор розвитку вітчизняної економіки визначений
у законах України "Про інноваційну діяльність"
та "Про пріоритетні напрями інноваційної діяль+
ності в Україні", Постанові Кабінету Міністрів
України від 14 травня 2008 р., №447 "Про затвер+
дження Державної цільової економічної програ+
ми "Створення в Україні інноваційної інфраст+
руктури" на 2009—2013 рр.". Інноваційна
діяльність є невід'ємним складником виробничо+
господарської діяльності підприємства, зорієн+
тованої на оновлення і вдосконалення його ви+
робничих сил і організаційно+економічних відно+
син. Разом з цим аналіз та узагальнення статис+

Рис. 1. Динаміка кількості діючих підприємств сфери послуг в Україні
за 2011—2014 рр., одиниць

Джерело: [8, 7].
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тичних даних щодо інвестицій виявив зменшення
індексів капітальних інвестицій підприємств сфе+
ри послуг з кожним роком (рис. 2).

За аналізований період динаміка індексів ка+
пітальних інвестицій підприємств сфери послуг
була низхідною майже за всіма сферами діяль+
ності. Особливої уваги заслуговує професійна
наукова та технічна діяльність з найнижчими по+
казниками, що обумовлено відтоком наукових
кадрів та поступовими системними зсувами у си+
стемі вищої освіти. Наступною сферою, що ха+
рактеризується стрімким зменшенням, це — на+
укові дослідження. Особливістю наукової систе+
ми України є одночасне поєднання таких ознак:
середній розмір, перебування на пострадянсько+
му просторі, слабка інтегрованість у механізми
підтримки науково+технічної діяльності з боку
Євросоюзу, широкий предметно+тематичний
спектр напрямів діяльності. При цьому вона за+

лучає іноземні інвестиції в НДДКР, які у віднос+
ному аспекті є екстремальними для її "вагової"
категорії, здійснюючи це не одноразово, а про+
тягом більшої частини останнього двадцятиріч+
чя з тенденцією до зростання. Підприємства, на
які залучалися інвестиції протягом аналізовано+
го періоду з позитивною динамікою за аналізо+
ваний період це: діяльність транспорту та зв'яз+
ку, комп'ютерне програмування, інформація та
телекомунікації [2].

Таким чином авторський аналіз дає змогу
стверджувати, що найбільшими сегментами
підприємств сфери послуг є підприємства транс+
порту та зв'язку та підприємства сфери інфор+
маційних технологій. Проте, зовнішньоеконом+
ічна діяльність цих категорій підприємств знач+
но диференційована. Так підприємства транс+
портних послуг на сьогодні мають не достатній
потенціал росту. Це твердження зумовлене тим,
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Рис. 2. Порівняльна характеристика структури підприємств сфери послуг України
за 2011—2014 рр.

Джерело: [7; 8].
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що Україна в системі міжнародних транспорт+
но+комунікаційних зв'язків об'єктивно виходить
за межі власних інтересів у зв'язку з її тяжін+
ням до географічного центру Європи, проте ди+
наміка шляхів сполучення загального користу+
вання свідчить про негативний тренд. Наступ+
ним аспектом позиціювання підприємств сфери
послуг є обсяги експорту+імпорту послуг за ре+
гіонами. Слід підкреслити, що скорочення/зро+
стання експорту та імпорту товарів порівняно з
попереднім роком відбувалося нерівномірно на
території України. Загалом з переважанням цен+
тральних та східних областей. Загалом обсяги
експорту+імпорту послуг за регіонами у 2014
році представлені в табл. 1.

Аналізуючи авторські узагальнення, треба
відзначити, що на відміну від сальдо експорту та
імпорту товарів, сальдо послуг в Україні — по+
зитивне, у розмірі майже 5,6 млрд долларів
США. Загальне сальдо враховує також не роз+
поділені за регіонами обсяги. Майже по всій те+
риторії експорт послуг переважає над імпортом.
Помітне виключення — Полтавська область, що
має велике від'ємне сальдо. Наступним аспектом
позиціювання підприємств сфери послуг є зов+
нішньоекономічна діяльність. Вигідне транзит+
не розташування України традиційно забезпе+
чує переважання транспортних послуг у
зовнішній торгівлі послугами. На транспортні
послуги України припадає понад 40% експорту
послуг. У структурі експорту транспортних по+
слуг провідне місце належить трубопровідному
транспорту, питома вага якого в загальному об+
сязі експорту транспортних послуг збільшилась
з 39,5% у 2011 р. до 42,8% у 2014 р. [8; 9].

Таке зростання відбулось в основному через
збільшення надходжень за транспортування
газу за рахунок підвищення тарифів. Також слід
відзначити, що позитивні зрушення спостеріга+
лись у деяких сферах високотехнологічних по+
слуг. Так, за 2011—2014 рр. значною мірою зріс
експорт комп'ютерних послуг (з 158,0 млн дол.
США в 2011 р. до 358,1 млн дол. США в 2014 р.),
різних ділових, професійних та технічних послуг
(з 1167,1 млн дол. США до 1509,2 млн дол. США
відповідно) і послуг з ремонту (з 326,5 млн дол.
США до 426,9 млн дол. США відповідно). Таким
чином, авторський аналіз дозволяє стверджува+
ти, що на сьогодні підприємства сфери послуг в
Україні розвиваються не рівномірно за своїми
підгалузями. Так, більше половини ринку сфе+
ри послуг в Україні відіграють підприємства
сфери транспорту і зв'язку та підприємства
інформаційної сфери.

Окремо треба відмітити підприємства сфе+
ри освіти, які за аналізований період втрачали
як дохід, так і кількість абітурієнтів. Фінансові
послуги, до періоду майдану, поступово
збільшувалися, проте після другої половини
2014 року стали знижуватися безпрецедентни+
ми темпами, так станом на 1 січня 2015 року в
Україні, за даними Національного банку Украї+
ни, налічувалося 163 банки, що на 17 одиниць
менше ніж роком раніше (180 банків станом на
01.01.2014). Загалом вся система інфраструк+
турно+інституційного забезпечення зсувалась,
про що свідчить таблиця 2.

Систематизуючи аналітичні узагальнення, слід
підкреслити, що за оцінками як внутрішніх, так і
іноземних економічних суб'єктів, ефективності

Джерело: [1, 7, 9].

Рис. 3. Динаміка індексів капітальних інвестицій підприємств сфери послуг за видами
економічної діяльності у% до попереднього року
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стан інституційного середовища Україні зали+
шається несприятливим. Серед основних причин,
що обумовлюють несприятливий інвестиційний
клімат в Україні та стримують економічний роз+
виток, численні вітчизняні та зарубіжні досліджен+
ня традиційно відзначають нестабільність украї+
нського законодавства, зарегульованість біль+
шості ринків, нерозвиненість ринкової інфраст+
руктури, зокрема фондового ринку, сильний по+
датковий тиск, бюрократизм і корупцію в місце+
вих і центральних органах влади [10].

ВИСНОВОК
Отже, в процесі виявлення закономірностей

механізму функціонування інфраструктурно+
інституційного забезпечення зовнішньоеконо+
мічної діяльності підприємств сфери послуг в
Україні обгрунтовано наступні висновки: по+
перше, підприємства сфери послуг на сьогодні
в Україні представлені досить фрагментарно,
що виражається у тому, що половина реалізо+
ваних послуг в Україні — це операції з нерухо+
мим майном, транспортні послуги та послуги в

Джерело: [6; 8].

Таблиця 1. Обсяги експортуRімпорту послуг за регіонами у 2014 році

1 З 1 кварталу 2013 року запроваджена нова методологія, система обліку в статистиці зовнішньої торгівлі послугами України та
Класифікація зовнішньоекономічних послуг, що відповідають рекомендаціям Керівництва зі статистики міжнародної торгівлі
послугами (Статвідділ ООН, 2010) та Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції, шостого видання
(МВФ, 2009).

Територіальні 
одиниці 

Експорт Імпорт 

Кількість 
підприємств 

Вартість, 
млн дол. 
США 

Відсотків до 
загального 
обсягу 

Кількість 
підприємств 

Вартість, 
млн дол. 
США 

Відсотків 
до 

загального 
обсягу 

Вінницька 80 59,3 0,4 83 33,2 0,4 

Волинська 115 57,6 0,4 251 42,4 0,6 

Дніпропетровська 297 542,9 3,7 347 504,1 6,6 

Донецька 323 639,6 4,3 350 621,2 8,2 

Житомирська 75 40,8 0,3 60 15,3 0,2 

Закарпатська 206 292,4 2 117 48,4 0,6 

Запорізька 181 228,7 1,5 126 103,4 1,4 

Івано-Франківська 97 68,5 0,5 100 34,4 0,5 

Київська 236 477,8 3,2 252 309,4 4,1 

Кіровоградська 25 20,4 0,1 47 48,3 0,6 

Луганська 151 157,4 1,1 175 167,4 2,2 

Львівська 466 395,7 2,7 352 113,2 1,5 

Миколаївська 143 621 4,2 97 78,2 1 

Одеська 924 1178,3 7,9 469 268,6 3,5 

Полтавська 146 79,3 0,5 218 191,6 2,5 

Рівненська 78 65,5 0,4 74 27,9 0,4 

Сумська 67 55,4 0,4 73 77,9 1 

Тернопільська 47 58,3 0,4 69 12,6 0,2 

Харківська 509 345 2,3 299 181,4 2,4 

Херсонська 136 41,3 0,3 50 5 0,1 

Хмельницька 80 40,3 0,3 108 16,6 0,2 

Черкаська 87 26,7 0,2 63 20,5 0,3 

Чернівецька 53 17 0,1 24 2,4 0 

Чернігівська 71 21,3 0,1 64 30,4 0,4 
Київ 2375 4018,9 27,1 1922 3132,7 41,2 
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сфері інформаційних технологій. За аналізова+
ний період значна кількість підприємств сфери
послуг в Україні не мала належної інвестицій+
ної підтримки, оскільки зовнішні фактори мак+
росередовища постійно демонстрували волон+
тильну динаміку. По+друге, стосовно зовніш+
ньоекономічної діяльності підприємств сфери
послуг, то цей аспект також викликає занепо+
коєння, бо структура експорту та імпорту по+
слуг в Україні виявлялася досить не достатньо
збалансованою. Ті категорії послуг, які потен+
ційно національна економіка здатна забезпечу+
вати самостійно, імпортуються, так, наприклад,
будівництва та наукові розробки стали лідера+
ми з імпорту. Щодо експорту, то регіональна
структура також досить асиметрична. Області
з містами+міліонерами лідують за всіма стаття+
ми експорту послуг. Окремо слід виділити той
факт, що основними статтями експорту послуг
є сфера транспорту та зв'язку та підприємства
сфери інформаційних технологій. Саме ці дві
категорії підприємств продемонстрували як
стійкість у період новітньої економічної неста+
більності, так і значний потенціал у зовнішнь+
оекономічній діяльності на відміну від інший ка+
тегорій підприємства сфери послуг.

По+третє, авторський аналіз інфраструктур+
но+інституційного забезпечення підприємства
сфери послуг свідчить про значні системні труд+
нощі в трансформації існуючої національної кон+
цепції сприяння веденню бізнесу та його зовніш+
ньоекономічній складовій. Авторський аналіз
виявив, що динаміка показників інфра+
структурного забезпечення за останні роки якщо
не погіршувалися, то залишалися не змінними,
так, наприклад, кількість транспортних шляхів в
Україні за аналізований період не збільшувалась,
що говорить про недостатні дії держави та бізне+
су в активізації інфраструктурно+інституційно+
го забезпечення підприємств сфери послуг. Та+
кож у процесі аналізу виявлено, що на категорі+
ях підприємств, де інфраструктурно+інституцій+
ного забезпечення акцентується більше на недер+
жавних організаціях мають динаміку росту по+
рівняно з іншими категоріями підприємств. Та+
ким чином, на відміну від існуючих, на нашу дум+
ку, інститут зовнішньоекономічної діяльності це
— сукупність як формальних, так і неформаль+
них інституцій, що, конкуруючи між собою, за+
безпечують функціонування зовнішньоекономі+
чної діяльності підприємств на основі виникнен+
ня координації, прогнозування поведінки, та зни+

Показник 

Рейтинг України (місце / значення показника) 

2012 
2013 2014 

знач. відносно 
2012 р. знач. відносно 

2013 р. 
1 2 3 4 5 6 

Легкість ведення бізнесу (загальний 
рейтинг) 145 152 -7 137 +15 

Кількість процедур 10 9 -1 7 -2 
Тривалість, днів 27 24 -3 22 -2 
Вартість (% доходу на од. населення) 6,1 4,4 -1,7 1,5 -2,9 
Мінімальний сплачений капітал, (% 
доходу на од. населення) 2,2 1,8 -0,4 0 -1,8 

Отримання дозволу на будівництво: 179 180 -1 183 -3 
Кількість процедур 22 21 -1 20 -1 
Тривалість, днів 374 375 +1 375 - 
Вартість, (% доходу на од. населення) 1737,6 1462,3 -275,3 1272,6 -189,7 
Міжнародна торгівля 139 140 -1 145 -5 
Документи на експорт 6 6 - 6 - 
Час експорту (днів) 31 30 -1 30 -1 
Вартість експорту (дол. США / 
контейнер) 1560 1865 +305 1865 - 

Забезпечення виконання контрактів: 43 44 -1 42 +2 
Кількість процедур 30 30 - 30 - 
Час (днів) 345 343 -2 343 - 
Судові витрати (% від вартості позову) 41,5 41,5 - 41,5 - 
Процедури неплатоспроможності 
(закриття бізнесу): 150 156 -6 157 -1 

Час (років) 2,9 2,9 - 2,9 - 
Вартість (% майна) 42 42 - 42 - 
% покриття боргів кредиторів 7,9 8,9 +1 8,7 -0,2 

Таблиця 2. Динаміка ефективності інституційного середовища економіки України в рейтингу
Світового банку (за даними звітів "Ведення бізнесу", 2012 — 2014 рр.)

Джерело: [1].
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ження рівня невизначеності середовища, у яко+
му діють підприємства що здійснюють зовнішнь+
оекономічну діяльність. І якщо певна частина
інституцій формального чи неформального ха+
рактеру не забезпечує ефективність зовнішньо+
економічної діяльності, то її заміняє інша інсти+
туція. Тобто, на нашу думку, саме ефективність
зовнішньоекономічної діяльності детермінує
складові інституту сприяння зовнішньоеко+
номічній діяльності, а не навпаки.

Як висновок, слід додати, що аналіз теоре+
тичних концепцій сприяння зовнішньоеко+
номічній діяльності дає змогу стверджувати, що
на сьогодні склалась така ситуація, в якій кож+
на країна має свою унікальну інституційну
структуру зовнішньоекономічної діяльності, що
детермінована тільки і не тільки формальними
правилами, а саме: інфраструктурним забезпе+
ченням. Тому визначення змісту та ролі інфрас+
труктури зовнішньоекономічної діяльності
підприємств несе значний інтерес та практичну
цінність у підвищенні ефективності зовнішньо+
економічної діяльності підприємств України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Щодня науковий прогрес обумовлює нові вимо+

ги до економічних знань. Не так до їхнього обсягу,
як до якості, що відображає імперативи прогресив+
ного господарювання.

Економіка заснована на знаннях існувала завж+
ди, а економіка знань тільки в умовах сьогодення
починає перетворюватися з "речі в собі" в "річ для
суспільства". Знання — це свідоме й цілеспрямова+
но актуалізована, узагальнена, систематизована,
структурована й скоординована інформація, що
являє собою перевірений практикою й відносно ре+
альний результат пізнання дійсності. Створення і
розвиток новітніх знань не може бути фрагментар+
ним: потрібна систематизована процедура їх фор+
мування й позиціонування в більш загальній системі
вже існуючих знань.

Поява концепції інтелектуального капіталу доз+
воляє систематизувати й об'єднати в узагальнюючу
економічну категорію персоніфіковані знання, сис+
тематизовані дані, інформаційні технології, програм+
не забезпечення, формалізовану інтелектуальну
власність тощо і створює легітимну основу для вжи+
вання терміна "інтелектуальна економіка". Сьогодні
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про стан речей можна судити досить точно: сучасна
економіка — це економіка, заснована на інтелекту+
альному капіталі та інтелектуальній праці [2, с. 9].

У силу розвитку прогресивних течій та напрямів
бізнесу, що вимагають постійно більшої розумової
уваги і знань, з'явилося поняття інтелектуальної еко+
номіки. На рівні господарюючого суб'єкта розгля+
дається, як її елемент, інтелектуальний капітал. В
свою чергу наявність інтелектуального капіталу є
конкурентною перевагою підприємства. Інтелекту+
альний капітал підприємства — це нагромаджена у
процесі інтелектуальної діяльності і розвитку
підприємства сукупність знань, досвіду, навичок,
творчості, здібностей, взаємовідносин, що мають
економічну цінність і використовуються у процесі ви+
робництва та обміну з метою отримання прибутку.
Саме тому доцільно розглянути його особливість та
специфічність форм вираження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогодні вивченням поняття інтелектуального
капіталу займалося багато зарубіжних та вітчизня+
чих вчених, а саме С. Легенчук, А. Полторак, П. Лер+
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нер, А. Буєвич, Л. Нападовська, Г. Швиданенко, Н.
Шевчук, О. Бутнік+ Сіверський, В. Литвин, Л. Феду+
лова, Т. Стюарт, Д. Даффі, А. Козирьов, В. Олейко,
Л. Осмятченко та ін. Але питання не досліджено по+
вністю, існує ряд неточностей, які пов'язані із спе+
цифічністю інтелектуального капіталу та його скла+
дових.

Досі не існує єдиного підходу до визначення ка+
тегорії інтелектуальний капітал, його складових і що
вони собою являють. А також парадигма існування
інтелектуального капіталу як частини накопичено+
го ресурсу невіддільної від індивіда чи потенціаль+
ної складової інноваційного розвитку підприємства,
результату розумової діяльності.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є виявити специфіку інте+

лектуального капіталу і вплив емоцій його носіїв на
розвиток інтелектуального капіталу підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інтелектуальні знання — це знання багатства, що
забезпечують ріст, на основі відтворення факторів для
процесу капіталізації знань. Неважко побачити, що
інтелектуальний капітал за змістом суттєво "глибший"
розумового капіталу, що представляє собою систему
більш великих виробничих, причому не тільки новітніх
цілеспрямованих знань. Якщо з людським капіталом
як таким інтелектуальний капітал співвідноситься як
"ціле" і "частина", то з розумовим капіталом це
співвідношення характеризується діалектикою "за+
гального" і "особливого", де в якості особливого вис+
тупає інтелектуальний капітал. Важливо зробити ряд
уточнень, пов'язаних з синтезом інтелекту й інтелек+
туального капіталу. Насамперед, інтелект і інтелек+
туальний капітал як творчі цінності виникли практич+
но одночасно з появою людини. Інтелектуальний ка+
пітал був, якщо не властивий, то характерний для
будь+якого типу економічної системи. Але чи був він
основним у рішенні господарських завдань економі+
чної системи чи суспільства?

Тобто загальне в розумовому й інтелектуально+
му капіталі полягає в тому, що предметом їх впливу
є інформація, однак творче застосування інтелекту+
ального капіталу безпосередньо пов'язане з викори+
станням індивідуальних креативних здібностей. Ак+
туалізація й наступна капіталізація такої інформації
забезпечує розширене відтворення життєвих благ на
основі поглибленої переробки природних ресурсів,
навіть тих, що скорочуються. Специфіка інтелекту+
ального капіталу визначається тим, що його носієм
є людина. Від її культурного рівня, мотивації, уста+
новок, рішень і дій залежить не тільки актуальність
інтелектуальних знань, але і їх трансформація в ка+
пітальну цінність, а також сам творчий процес. Лю+
дина приводить у "рух" свої знання й інші види "не+
живого" капіталу, організує й управляє творчим
процесом, задаючи йому відповідну спрямованість і
наповнюючи певним змістом. Ця обставина виявляє
вихідну особливість інтелектуального капіталу: у си+

стемі єдиного творчого капіталу він є тією основою,
що інтегрує і розвиває [1, с. 25—31].

Однією із найцікавіших особливостей інтелекту+
ального капіталу є його здатність до саморозвитку,
тобто даний капітал, розглянутий у єдності з люди+
ною відтворює необхідні творчі якості й характери+
стики у свідомому руслі. Складності й протиріччя
сучасного відтворювального процесу, а також зрос+
таючі й мінливі вимоги до створення життєвих благ
обумовлюють необхідність не лише прискореного,
але й випереджального, диверсифікованого харак+
теру розвитку інтелектуального капіталу. Цей капі+
тал повинен бути здатний не стільки адекватно реа+
гувати на мінливі умови творчого процесу, скільки
активно впливати на ці умови, пристосовуючи їх до
потреб розвитку особистості й суспільства.

Розглянуті вище особливості інтелектуального
капіталу "зводяться" ще в одну специфічну його
властивість, яка з'являється у вигляді здатності да+
ного капіталу до внутрішньої систематизації якіс+
них характеристик і кількісних властивостей осо+
бистості. Інакше кажучи, при творчому викорис+
танні інтелектуального капіталу "працює" уся сис+
тема креативних і моральних людських властивос+
тей, реалізується особистість як така, а не які+не+
будь одна або дві її характерні ознаки. Творче фор+
мування особистості завжди відображає не тільки
рівень її відповідних знань, але ще "пофарбоване"
її емоціями й почуттями, матеріалізує в створюва+
ному продукті ментальні, морально+етичні цінності
й суспільно+психологічні настанови суб'єкта. Внут+
рішня систематизація різних елементів інтелекту+
ального капіталу особистості тим ефективніша й
успішніша, чим вищий рівень її загальної й профес+
ійної культури, більш чітко виражена мотивація до
творчо+трудової діяльності.

Найважливішою особливістю інтелектуального
капіталу є те, що здійснювана на ринку інтелекту+
ального капіталу купівля+продаж здібностей люди+
ни до певної творчої діяльності, усе меншою мірою
погоджується із принципом еквівалентного обміну,
а в наростаючому ступені здобуває потенціал для
розвитку. Невіддільність інтелектуального капіталу
від його власника формує можливість того, що в ході
творчого процесу особистість може реалізувати свої
творчі здібності в набагато вищому ступені, що пе+
редбачає й регламентує контракт із роботодавцем.
Виникаючі тут позитивні для роботодавця можли+
вості не враховуються в діючих контрактах, при+
наймні, протягом деякого інтервалу часу.

Структуру ж інтелектуального капіталу підприє+
мства доцільно відображати через вже класичні еле+
менти, запропоновані Т. Стюартом (2):

1. Людський капітал — складається із знань,
практичних навичок, інтелектуальних та творчих
здібностей, моральних цінностей робітників підприє+
мства, тобто об'єднує все те, що має безпосереднє
відношення до людини.

2. До складу організаційного капіталу входять
технології, НДДКР, системи управління, технічне та
програмне забезпечення, організаційна структура,
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культура організації, ноу+хау, документи, що закрі+
плюють права інтелектуальної власності тощо.

3. Споживацький (клієнтський) капітал — об+
'єднує систему відносин, що склалися у підприємства
з контрагентами, в першу чергу з споживачами, а
також, бренди, торговельні марки, імідж організації,
тобто все, що дозволяє збільшувати ступінь проник+
нення на ринок та забезпечувати відданість спожи+
вачів.

Специфічність кожної складової інтелек+
туального капіталу підприємства без сумніву дає
підгрунтя для подальших міркувань і розгляду їх
окремо. Найцікавішим є факт невіддільності даного
капіталу від носія. Людський капітал як вираження
являє людину або творчий, креативний колектив, що
генерує ідеї і втілює їх із позитивний ефектом для
господарювання суб'єкта.

Тому, доцільно говорити в розгляді поняття інте+
лектуального капіталу про рівень інтелекту (IQ) та
про емоційний інтелект (EQ) носія (персоналу
підприємства). Емоційний інтелект являє собою, за
словами Д. Гоулмену, "здатність людини пояснюва+
ти власні емоції та емоції оточуючих з тим, щоб ви+
користовувати отриману інформацію для реалізації
власних цілей" [6]. Конкретна структура емоційно+
го інтелекту, за Д. Гоулменом, є набором різно+
якісних і навіть різноспрямованих параметрів: по+
перше, розуміння власних емоцій, цілей і результатів
своєї поведінки, і разом з тим, розуміння емоцій і по+
ведінки інших людей; по+друге, вміння регулювати
свої емоції і поведінку та впливати на поведінку
інших людей.

Вітчизняними та зарубіжними вченими виявле+
но факт, що рівень IQ свідчить про розумові здібності
персоналу, а рівень EQ говорить про можливості до
креативного розвитку, мислення та управління про+
цесами для успішного функціонування суб'єкта гос+
подарювання. Таким чином, доцільно говорити, що
безпосередній вплив на розвиток підприємства, а
вчасності його інтелектуального капіталу має така
специфічна характеристика людини, тобто людсько+
го капіталу (складової інтелектуального капіталу
підприємства) як емоційних інтелект.

Фактично будь+яка людська діяльність здійс+
нюється під впливом емоцій. Від рівня володіння
ними персоналом залежить якість виконання його
виробничих завдань та посадових обов'язків. Нау+
кою менеджменту та психологією розглянуто емоц+
ійний розум працівника у 2+х складових: природної
і соціальної. Природна складова є вродженою або
формується на ранніх стадія розвитку і включає в
себе: темперамент, вміння опрацювання інформації.
Соціальна складова є вищою за рангом і включає:
впевненість у своїй емоційній компетентності, роз+
виток емоційних знань і навичок, і може бути керо+
ваною. Процесами соціальної складової є самооці+
нка, саморегуляція, набуті процедурні та деклара+
тивні навички. Привести в дію організовану систему
для отримання необхідного результату можливо
лише шляхом певного впливу на неї управляючого
органу або особи. Необхідні певні інструменти впли+

ву на елементи системи, щоб вона почала своє функ+
ціонування.

Одним з таких інструментів є мотивація. Моти+
вація є специфічною функцією керівника підприєм+
ства. Направленість його роботи спрямовується на
контроль та управління емоційним розумом люди+
ни. Теорія мотивації за Абрахамом Маслоу, що ба+
зується на ієрархії потреб, визначає два рівні потреб
— соціальні та фізіологічні. Саме на задоволення
соціальних потреб і орієнтація на таку складову його
як саморозвиток, орієнтується робота керівника і ви+
користання його емоційного інтелекту. Адже задо+
волення цього рівня потреб створить найкращі умо+
ви для розвитку інтелекту. В свою чергу як резуль+
тат інтелектуально+творчої діяльності та його капі+
талізації створить додатковий прибуток підприєм+
ству та розвиток інтелектуального капіталу.

Основою відтворення і розвитку інтелек+
туального капіталу є наукова діяльність. Про зна+
чущість науки в сучасних суспільно+економічних
трансформаціях, підкреслює, що "постіндустріаль+
не суспільство виникає в результаті науково+техніч+
ної революції, яка забезпечує високе зростання про+
дуктивності праці в матеріальному виробництві,
відносне, а потім і абсолютне зменшення зайнятих у
ньому і прискорений розвиток сфери послуг, тобто
науки, інформації, освіти, культури, що перетво+
рюється в пануючу і визначальну сферу економіки.
Інформація, наука, знання стають основними дже+
релами зростання її ефективності". А також пишуть:
"…розвиток інформації, науки, освіти, культури
людської особистості, її соціокультурних і духовних
потреб визначає нарощування інтелектуального по+
тенціалу постіндустріального суспільства, який виз+
начає розвиток економіки та суспільства. Нагромад+
ження інтелектуального капіталу супроводжується
удосконаленням умов і механізмів для ефективного
його використання, посилення його впливу на еко+
номічний і соціальний розвиток" [5].

Інтелектуальний капітал, таким чином, набуває
ролі домінуючого фактора в інноваційному розвит+
ку господарюючого суб'єкта та інтелектуальної еко+
номіки.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Новизна та специфічність інтелектуального ка+
піталу підприємства та відсутність єдиного категор+
іального підходу до визначення його сутності дає
змогу визначати та розглядати дане поняття з різних
сторін його застосування і формування. Єдине, що є
точним — його невіддільність від носія до моменту
капіталізації результатів, тобто отримання прибут+
ку від інтелектуально створеного продукту. Струк+
турність та елементи інтелектуального капіталу
підприємства наштовхують на нові напрями дослід+
ження та стають опорою для розвитку досліджень у
даному напрямі.

Особливість складових інтелектуального капіта+
лу, а саме, наявність елементу — людського капіта+
лу, який напряму пов'язаний із людиною, тобто, пер+
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соналом підприємства зводить до думки про вплив
емоцій людини на формування та використання інте+
лектуального капіталу. А отже, доцільно поряд із
інтелектом . як основою, розглядати емоційний інте+
лект, який характеризує синтез використання та во+
лодіння сукупності знань, досвіду, навичок, твор+
чості, здібностей, взаємовідносин, що мають еконо+
мічну цінність для підприємства.

Розвиток емоційного інтелекту майже те саме, що
й викорінювання старих звичок. Чим частіше повто+
рюється якась поведінкова модель, тим грунтовніше
вона закріплюється у відповідних відділах мозку.

Найбільшого значення має система розвитку
емоційного розуму персоналу в середині підприєм+
ства. Як правило, розвиток емоційного інтелекту
працівників, керівників, управлінців відбувається під
час лідерських тренінгів. Такі тренінги є досить ре+
гулярними. Тренінги проводяться з участю спеціал+
ізованих компаній. Доцільними способами розвит+
ку є: тренінги (особистісного росту, ефективної ко+
мунікації, ефективності лідера тощо) у середовищі
компанії; саморозвиток навичок сприйняття та кон+
тролю власних емоцій. Він досягається шляхом по+
стійного самоконтролю та аналізу власних почуттів,
особливо під час стресових ситуацій. Саморозвиток
є ключовим методом розвитку емоційного інтелек+
ту персоналу. Він має внутрішній і зовнішній напрям;
ефективний зворотній зв'язок. Вміння отримувати та
надавати зворотній зв'язок — це важливіші комуні+
кативні навички управлінців та керівників відділів
підприємства.

Основним джерелом розвитку інтелектуальної
економіки стає реінвестований інтелектуальний ка+
пітал, який акумулюється як окремими громадяна+
ми, так і компаніями; капітал, самозростання якого
не скорочує особистого споживання громадян, а
фактично припускає його. Збільшення ролі інтелек+
туального капіталу перетворює фінанси із головно+
го джерела ринкової сили на її наслідок. Гроші втра+
чають значення, а конкурентоспроможність усе
більше визначається технологіями та знаннями, пе+
редача і використання яких набагато складніше за
передачу і використання грошей. Головними бар'є+
рами на шляху розповсюдження технологій та знань
є погана освіта і низький добробут: неосвічений не
зможе використовувати технології, навіть якщо от+
римає їх, а бідне суспільство не збереже достатню
для користування ними кількість освічених людей.
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