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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сфері побудови відносин Україна — ЄС, на

сьогодні в якості ключових завдань виступають
питання формування теоретико�методологічного
підгрунтя обгрунтування трансформаційних про�
цесів з боку нашої держави. При цьому, з об'єктив�
них причин, це торкається, у першу чергу, визна�
чення напрямів упорядкування національних ме�
ханізмів управління економікою для переходу на
модель збалансованого розвитку і управління при�
родокористуванням, у контексті забезпечення по�
вноцінної євроінтеграції до 2030 року [1].

Для нашої країни екологічні проблеми — над�
то гостра, і не лише через Чорнобиль, а й у зв'язку
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НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ В

РАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ

В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

УКРАЇНИ

У статті проаналізовано сучасний стан економічного механізму раціонального природокористування в контексті
Євроінтеграції України. Проаналізовано витрати на імплементацію екологічного законодавства ЄС згідно з досві5
дом країн центральної та східної Європи і Туреччини. Запропоновано, трансформаційні напрями раціонального при5
родокористування, які передбачають інтеграційний процес.

In the article the modern state of economic mechanism of rational management of nature is analysed in the context
of Eurointegration of Ukraine. Charges are analysed on implementation of eco law of EU according to experience of
countries of central and east Europe and Turkey. It is of fered,transformation directions of rational management of nature,
that envisage an integration process.

Ключові слова: раціональне природокористування, охорона навколишнього середовища, зба5
лансоване природокористування, економічний механізм.

Key words: rational management of nature, guard of environment, balanced management of nature,
economic mechanism.

з дуже сумними реаліями забруднення та якості
довкілля. Так, офіційно визнано, що близько 15%
території України з населенням понад 10 млн пе�
ребуває у критичному екологічному стані. При
цьому серед європейських країн наша держава має
найвищий показник антропо� та техногенних на�
вантажень на навколишнє природне середовище
практично на всій території, що не лише в кілька
разів перевищує відповідні показники розвинених
країн світу, а й продовжує зростати. Величезних
масштабів набули забруднення повітряного басей�
ну, водних і земельних ресурсів, а також деграда�
ція грунтів та водойм, що завдає серйозної мате�
ріальної шкоди національному господарству. Че�
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рез кризовий стан навколишнього природного се�
редовища Україна має міжнародний статус зони
екологічного лиха, а у світової спільноти слушно
склався переважно негативний "екологічний"
імідж України [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розгляд сучасних проблем охорони довкілля
та визначенню напрямків формування та реалізації
економічного механізму України, в тому числі в
умовах європейської інтеграції, присвятили свої
публікації такі вчені, як О. Веклич, Т. Ковалевсь�
ка, О. Колєнов, О. Островерх та ін. [3; 4; 5]. Про�
блемою розбудови сучасної системи охорони на�
вколишнього природного середовища й природо�
користування досить грунтовно займалися бага�
то вітчизняних науковців такі, як: (О. Балацький,
Б. Данилишин, О. Веклич, О. Лазор, Л. Мельник,
К. Ситник, В. Трегобчук, О. Фурдичко, О. Шаблій
та ін.). Незважаючи на високий рівень наукових
досліджень стосовно зазначених проблем, чима�
ло аспектів економічного механізму охорони на�
вколишнього природного середовища є недостат�
ньо з'ясованими.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення напрямів трансфор�

мації економічного механізму раціонального при�
родокористування та охорони навколишнього
природного середовища.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Діяльність Європейського Співтовариства
щодо охорони довкілля почалася у 1972 р., коли у
Стокгольмі відбулася перша міжнародна конфе�
ренція Організації Об'єднаних Націй (ООН), при�
свячена екологічним проблемам. Її назва була до�
сить красномовною — "Людина і навколишнє при�
родне середовище". З міжнародної громадськості
було звернення до проблем навколишнього при�
родного середовища, особливо тим, які пов'язані
з деградацією природних систем і транскордонним
забрудненням [6].

В Україні поки, що не сформовано дієвої та
послідовної державної екологічної політики, яка
передбачає реалізацію принципів раціонального
природокористування та мінімізацію негативного
впливу на екологію господарської діяльності лю�
дини. Це підтверджує 102 позиція України серед
132 країн світу у 2012 р. у міжнародному рейтингу
екологічних досягнень (Environmental performance
Index), розрахованому фахівцями Єльського уні�
верситету (США) за 25�ма показниками, що харак�
теризують дієвість державної політики держав
щодо збереження екосистем (загалом екологічно
чистою в Україні, згідно дослідження, вважаєть�
ся лише 6 % її території [7].

Сучасна практика природокористування зас�
відчує низьку ефективність використання еконо�

мічного механізму в цій сфері. Насамперед це по�
в'язано з недосконалістю економічних, правових
та соціальних механізмів раціонального природо�
користування та низьким рівнем його впроваджен�
ня в практику господарювання.

У країнах з перехідною економікою такий не�
долік спричиняє зміщення акцентів на фінансові
процеси без відповідного розвитку реальної еко�
номіки, що призводить до різноманітних дефор�
мацій в економічному і соціальному розвитку.
Саме невідповідність фінансових і реальних еко�
номічних процесів стала важливим фактором не�
баченого раніше перерозподілу багатства, накопи�
чення великих капіталів у надзвичайно короткі
терміни, соціального розшарування суспільства,
різних фінансових афер тощо. Щодо диспропорцій
у співвідношенні фінансових і економічних про�
цесів, то вони є важливою складовою сучасної кри�
зи. Тому відновлення належної уваги до реальних
економічних процесів є необхідною умовою виз�
начення справжньої ролі капіталізації в трансфор�
мації економіки України [8, с. 192].

За оцінками В. Тарновського, тільки у країнах
Європейського Союзу налічується понад 150 різ�
них механізмів управління охороною довкілля, що
поділяються на адміністративні, економічні, рин�
кові й засновані на активній участі громадськості
[9]. Але усі держави застосовують на своїй тери�
торії ті механізми, які оптимально пристосовані до
моделі та стану розвитку країни.

У ЄС використовують значний арсенал еконо�
мічних важелів і засобів регулювання. Вони є до�
сить ефективними і різноманітними. Внаслідок
цього в багатьох економічно розвинутих держав
світу нагромаджено значний досвід використання
різних економічних методів і інструментів регулю�
вання процесом екологізації підприємництва на
макро� і мікрорівнях господарювання. У США, як
і в Європі, змінилися пріоритети у боротьбі з заб�
рудненням атмосфери. Головні програми спрямо�
вані не на введення в дію очисного обладнання, а
на створення екологічно чистих технологій [10].

Передбачається, що інтеграційний процес,
який має складатися з двох трансформаційних на�
прямів:

— Перший напрям визначається до 2025 р. За
цей період мають бути визначенні базові органі�
заційно�економічні та правові засади модернізації
механізмів управління природокористуванням,
зокрема, в частині децентралізації повноважень в
управління природними ресурсами.

— Другий напрям має охоплює період з 2020
по 2025 роки. За цей період необхідно забезпечи�
ти формування інституціональних структур та
економічних важелів (включаючи фінансові, зок�
рема, рентні)

Одним із основних напрямів трансформації
фінансово�економічної складової формування та
реалізації механізму до законодавства ЄС має ста�
ти припинення бюджетних асигнувань і субсиду�
вання завідомо еколого�небезпечних виробництв.
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Законодавство ЄС має передбачати удосконален�
ня механізму оподаткування еколого�небезпечної
діяльності суб'єктів господарювання шляхом зап�
ровадження європейського принципу, що "забруд�
нювач платить" у повній мірі, що сприятиме змен�
шенню забруднення навколишнього природного
середовища.

Якщо ураховувати досвід країн ЄС, можна
відокремити, що проведення державної політики
збалансованого розвитку потребує координації
зусиль не тільки органів виконавчої влади, але й
громадських організацій, науковців, засобів масо�
вої інформації.

У контексті євроінтеграційних намірів Укра�
їни доцільно здійснити аналіз державних ініціа�
тив щодо формування потенціалу збалансовано�
го регіонального розвитку передових країн ЄС,
визначення основних засад та інструментів реа�
лізації регіональної політики, спрямованих на
вирішення конкретних проблем розвитку регі�
онів.

Важливим напрямом трансформації раціо�
нального природокористування економічного ме�
ханізму в умовах інтеграції є приведення українсь�
кої системи податків та штрафів в екологічній
сфері до стандартів ЄС, яке має передбачати сут�
тєве (науково обгрунтоване та суспільно�прийнят�
не) підвищення рівня екологічних податків та,
особливо, штрафів до рівня, при якому вони вико�
нували б не тільки функцію наповнення Держав�
ного бюджету, але й стали дієвим інструментом за�
хисту довкілля, сприяючи та стимулюючи запро�
вадження суб'єктами господарювання та суспіль�
ства в цілому заходів щодо недопущення та зни�
ження рівня забруднення навколишнього при�
родного середовища.

На думку професора О. Веклич, у разі приве�
дення вітчизняної системи екологічних податків до
стандартів ЄС їх питома вага в зведеному бюджеті
України могла б збільшитися до 6—9 % порівняно

з нинішнім рівнем у майже 3 млрд
грн., або лише 1% податкових над�
ходжень [3].

У цілому слід зазначити, що за
оцінками експертів, адаптація еколо�
гічного законодавства України до
стандартів Європейського Союзу
може коштувати 50—100 млрд євро
[3].

Але як бачимо з (рис. 1), витрати
на інвестиційні потреби екологічно�
го законодавства ЄС переважає Ту�
реччина 65000—68000 млн євро. Най�
менше витрат на інвестиційні потре�
би екологічного законодавства у
Словенії і становить 2430 млн євро.

Якщо оцінювати зарубіжний
досвід та можливості його адаптації
до умов України, важливі не стільки
конкретні деталі, наприклад,  подат�
кові схеми, критерії вирівнювання,

підходи до ідентифікації проблемних ареалів, які
в кожній державі визначаються індивідуально,
скільки його загальна ідеологічна платформа.
Тому такий досвід, зокрема ЄС, на нашу думку,
становить величезний інтерес, даючи змогу уник�
нути концептуальних помилок.

ВИСНОВКИ
Модернізація механізмів системи управління

природокористуванням в контексті євроінтеграції,
передбачає виконання низки завдань, об'єднаних
рамками єдиної парадигми, що спирається на кон�
цепт збалансованого розвитку:

— забезпечити функціонування організа�
ційного механізму охорони навколишнього сере�
довища (введення єдиних правил оцінки впливу на
навколишнє середовище, моніторинг навколишнь�
ого середовища через Європейське агентство з
навколишнього середовища,

— розвиток економічного механізму охорони
навколишнього середовища (система фінансуван�
ня екологічних заходів,

— становлення механізму захисту екологічних
прав особистості.

Сучасний економічний механізм природоохо�
ронною діяльністю, що існує в Україні, характе�
ризується негнучкістю свого інструментарію, не
конструктивністю щодо подолання суперечностей
взаємодії суспільства з навколишнім природним
середовищем. У чинному економічному механізмі
України відсутні такі інструменти, як кредитуван�
ня природоохоронних заходів та пільгове оподат�
кування. Отже, необхідним є вдосконалення ме�
ханізмів управління охороною довкілля на основі
використання світового досвіду.
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THEORETICAL AND ORGANIZATIONAL BASES OF SYSTEM FORMATION OF MANAGEMENT
OF PRODUCTION COSTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Дієвий механізм управління витратами виробництва розглянуто як систему відносин, що виникають при реалі5
зації взаємопов'язаних і взаємообумовлених цілей, принципів, функцій та методів, які дозволяють керуючій підсис5
темі шляхом впливу на керовану підсистему реалізовувати управлінські рішення.

Управління витратами — це динамічний управлінський процес, спрямований на планування витрат, організацію
раціонального їх витрачання, здійснення контролю за виконанням виробничого плану, який є складовою системи
управління підприємством.

На основі узагальнення методичних підходів до оцінки системи управління виробничими витратами виявлено їх
недоліки та запропоновано універсальну методику, яка грунтується на розрахунку системи показників та інтеграль5
ного показника ефективності підприємства. Відповідно до запропонованого підходу, доцільно використовувати такі
групи показників ефективності управління витратами: загальні показники ефективності підприємства; показники
економічності менеджменту підприємства та показники продуктивності праці менеджменту.

An effective mechanism for cost management of production considered as a system of relations arising in the
implementation are interrelated and interdependent objectives, principles, functions and methods that allow the
controlling subsystem by exposure to a controlled subsystem to implement management decisions.

Cost management is a dynamic management process, focused on cost planning, organization of the rational
expenditure, monitor the implementation of the production plan, which is an integral part of the enterprise management
system.

On the basis of generalization of methodological approaches to the evaluation of the system of production costs
management identified their weaknesses and proposed universal method, which is based on the calculation of indicators
and integral indicator of efficiency of the enterprise. Under the proposed approach, it is advisable to use the following
groups of indicators of efficiency of cost management: General performance indicators of the enterprise; efficiency of
management and productivity management.

Ключові слова: система, управління, витрати, механізм, підприємство.
Key words: system, management, cost, mechanism, enterprise.

няних господарюючих суб'єктів після перехо�
ду економіки країни на ринкові принципи ве�
дення бізнесу. В умовах командно�адміністра�
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тивної системи господарювання ціноутворен�
ня було прерогативою державних органів вла�
ди, міністерств і відомств та грунтувалося на
реалізації затратного підходу, що передбачає
включення у вартість продукції повної величи�
ни понесених витрат на її виробництво і реалі�
зацію. Тому централізоване управління еконо�
мікою виключало реальну можливість управ�
ління виробничими витратами, адже у керівників
підприємств і організацій не було суттєвих сти�
мулів для їх зниження.

У сучасних умовах розвитку економіки ціна
на продукцію визначається на основі ринково�
го закону попиту і пропозиції з урахуванням
реально сформованих умов господарювання.
Тому для ведення ефективної виробничої
діяльності необхідним є постійний контроль за
рівнем виробничих витрат і реалізація можли�
вості їх зниження. Для цього на підприємствах
слід організувати ефективний процес управ�
ління виробничими витратами на основі вико�
ристання існуючої системи знань у цій галузі
економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико�методологічні засади форму�
вання системи управління витратами сільсько�
господарськими підприємствами були відобра�
женні в наукових дослідженнях С. Дем'яненка,
М. Дем'яненка, В.Дієсперова, В. Зіновчука, М. Ма�
ліка, С. Мочерного, В. Месель�Веселяка, Н. Про�
зорова, М. Хорунжого, О. Шпичака.

Однак мінливість зовнішнього середовища
та посилення кризових явищ актуалізує сучасні
підходи до проблем дослідження з урахуван�
ням необхідності розв'язання ряду завдань
щодо удосконалення системи управління ви�
робничими витратами господарств корпора�
тивного сектору аграрної економіки, діагнос�
тики зовнішнього середовища підприємств і
забезпечення їх економічної стійкості в довго�
строковій перспективі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розробка теоретич�

них, методологічних положень формування
системи управління витратами сільськогоспо�
дарських підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Витрати на виробництво є одним із об'єктів

управління на сільськогосподарському підпри�
ємстві. Взаємодія суб'єктів і об'єктів у процесі
управління має системну природу, тому під�
приємства, що функціонують на ринку, є сис�

темою. Принцип системності розглядається як
один із найбільш важливих принципів управ�
ління витратами. Для вирішення завдання
підвищення ефективності управління витрата�
ми необхідно визначити ті системні властивості
сільськогосподарського підприємства, які без�
посередньо впливають на ефективність управ�
ління витратами на виробництво.

Для поняття "система" в науковій літературі
існують наступні визначення. Під системою ро�
зуміють набір простих частин. Слід зазначити,
що не будь�яка сукупність елементів, навіть
взаємопов'язаних, є системою. Так, якщо су�
купність взаємопов'гязаних елементів не до�
статня для виконання функцій, які повинна ре�
алізовувати система (частина необхідних еле�
ментів відсутня), то не можна стверджувати
про наявність повноцінної системи, здатної до
функціонування.

У теорії систем і теорії організації йдеться
про те, що однією із характерних рис системи є
властивість організації, під якою розуміють
таке ціле, що більше суми своїх частин. Саме
цілісність є тією характеристикою системи, яка
відрізняє систему від простої сукупності дея�
ких елементів [1]. Водночас цілісність системи
є наслідком наявності внутрішніх зв'язків між
елементами системи, тому такі зв'язки слід
вважати суттєвою ознакою поняття. Дослі�
дник А. Холл розширює зміст даного поняття,
а саме: крім взаємозв'язку елементів він визна�
чає як особливість системи, наявність в її еле�
ментах деяких якісних властивостей — атри�
бутів, і виділяє зв'язки не тільки між елемента�
ми, але й між їхніми атрибутами [2].

Третя група визначень уточнює і конкрети�
зує ознаки системи. Так, К. Уотт в якості ха�
рактеристики системи називає не просто зв'яз�
ки між елементами, а конкретний вид зв'язку
— причинно�наслідкові [3]. При цьому інші
види зв'язків між елементами системи — орга�
нізаційні, ієрархічні, функціональні і т.д., не
враховано у визначенні, що звужує зміст понят�
тя. Зазначимо, що у визначенні поняття "сис�
тема" виділяють наявність у процесах функці�
онування системи цілепокладання. Умовою до�
сягнення системою заданого результату також
є наявність у системи цілісності.

Вважаємо, що під якісною визначеністю
системи слід розуміти не тільки властивості її
елементів, але і таку властивість системи, як
організованість елементів. Очевидно, що для
того, щоб система виконувала свої функції,
необхідним є особливий порядок побудови її
елементів, а не просто їх сукупність. Сукупність
елементів може бути поєднана між собою, тоб�
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то елементи будуть взаємопов'язані, але якщо
порядок з'єднання елементів неправильний, то
система не буде виконувати задані функції. При
проведенні цього дослідження будемо додер�
жуватися умови дотримання певного порядку
об'єднання елементів системи, що є важливим
при вивченні діяльності сільськогосподарсько�
го підприємства.

Системна природа економічних явищ і про�
цесів розглядалася у працях вітчизняних та за�
рубіжних науковців.

Сільськогосподарське підприємство як си�
стема має такі характерні ознаки:

система є матеріальною з точки зору при�
роди складових її елементів;

функціонування системи носить циклічний
характер, тобто являє собою сукупність явищ і
процесів, що становить кругообіг протягом
певного проміжку часу. Циклічний характер
функціонування системи передбачає виділен�
ня тимчасового аспекту в її дослідженні. Без�
перервність кругообігу господарських процесів
забезпечує відтворення матеріальних благ. Ця
особливість системи робить її складовою час�
тиною системи більш високого рівня, а саме:
сільськогосподарське підприємство як система
бере участь у макроекономічних процесах
відтворення, розподілу, обміну та споживання
матеріальних благ;

важливою характеристикою системи є на�
явність у ній активного елемента — людини. Ця
характеристика зумовлює ряд специфічних
властивостей системи, наприклад, нестаціо�
нарність окремих елементів системи і варі�
антність її поведінки. Наявність активного еле�
менту робить систему динамічною, тобто здат�
ною змінювати свою структуру. Крім того, си�
стема здатна адаптуватися до зміни зовнішніх
і внутрішніх умов функціонування;

система розмежована з точки зору зовніш�
нього і внутрішнього середовища. Зовнішнє се�
редовище включає в себе економічні, соціаль�
но�культурні, політико�правові, міжнародні,
екологічні та інші умови господарювання.
Внутрішнє середовище — це господарські про�
цеси, в яких беруть участь елементи системи.
Із зовнішнього середовища у внутрішнє надхо�
дять ресурси виробництва, а з внутрішньої у
зовнішню — готова продукція, виконані робо�
ти та надані послуги. Процес переміщення еле�
ментів із зовнішнього середовища у внутрішнє
і навпаки свідчить ще про одну характеристи�
ку системи — відкритість, тобто система є
відкритою з точки зору взаємовідносин із се�
редовищем. Взаємовідносини системи і середо�
вища мають складний характер. Особливістю

цього є наявність у системи граничних можли�
востей (факторів, що обмежують масштаби
господарської діяльності). Такими обмежува�
чами можуть виступати багато факторів, най�
важливішими з яких є попит (обсяг продажів),
ресурси та ресурси фінансування;

цілісність системи передбачає її ізольо�
ваність від зовнішнього середовища, що забез�
печується за допомогою її внутрішніх зв'язків,
які повинні бути сильніші, ніж зовнішні — в
іншому разі цілісність системи порушується;

неадитивність, емерджентність системи, які
розглядаються як синоніми та подаються як
різні поняття. Відомо, що емерджентність, як і
неадитивність, передбачає появу у системи но�
вих властивостей, що не притаманні властиво�
стям елементів системи або суми властивостей
елементів системи. Отже, ці поняття можна
розглядати як синоніми.

Сільськогосподарське підприємство є особ�
ливо складною системою, елементи якої гру�
пуються в підсистеми, що вступають у взаємо�
відносини між собою як деякі цілісності. По�
ділити складно організовані системи на підси�
стеми можна за різними ознаками, однак спе�
цифічною рисою систем за участю людини є
наявність у них процесів управління. Під управ�
лінням розуміють процес організації такого
цілеспрямованого впливу на об'єкт, у резуль�
таті якого об'єкт переходить у необхідний стан.
У системах із наявністю процесів управління
виділяють систему управління, під якою розу�
міють систему, в якій реалізуються функції уп�
равління, і виділяють в ній дві підсистеми: ке�
руючу і керовану.

Структура системи управління сільськогос�
подарським підприємством складається із ке�
руючої та керованої системи. Основною фун�
кцією керуючої підсистеми є вплив на керова�
ну підсистему, яка являє собою об'єкт управ�
ління. Витрати на виробництво є складовою ча�
стиною об'єкта управління. Із зовнішнього се�
редовища у внутрішнє надходять ресурси ви�
робництва: засоби праці, предмети праці, жива
праця, фінансові ресурси. Зовнішнє середови�
ще є також постачальником інформації, яка в
сучасній економіці також має досить високу
цінність і є об'єктом управління. У процесі гос�
подарської діяльності ресурси виробництва
взаємодіють між собою, змінюють свої власти�
вості, і на виході виробничого процесу одержу�
ють готову продукцію, які надходять із внутрі�
шнього середовища в зовнішнє. Витрати на ви�
робництво є витратами ресурсів виробництва
у процесі випуску продукції, виконання робіт,
надання послуг; у процесі виробництва також
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відбувається перенесення вартості використа�
них у виробництві ресурсів на результат вироб�
ничого процесу — готову продукцію (роботи,
послуги).

У свою чергу, керуюча та керована підсис�
теми складаються з окремих елементів. Так,
науковці зазначають, що керуюча система
являє собою сукупність взаємопов'язаних
структурних елементів (інформації, технічних
засобів її обробки, фахівців, відділів (бюро) з
управління, зв'язків і відносин між ними, відпо�
відних функцій, методів і процесів управління
[4]. При цьому під структурою елементів сис�
теми управління розуміють характер взаємо�
зв'язку між елементами, тобто будь�яка систе�
ма управління виробництвом має свою струк�
туру. Структуру управління підприємством
розглядають як упорядковану сукупність взає�
мопов'язаних елементів, що знаходяться між
собою у стійких відносинах та забезпечують їх
функціонування й розвиток як єдиного цілого
[5]. З точки зору організації виробництва виді�
ляють цехову, безцехову та корпусні структу�
ри. З погляду організації системи управління
підприємством розрізняють лінійну, матричну
структури управління, а також структуру єди�
ного стратегічного майбутнього.

Систему управління витратами слід розу�
міти як сукупність прийомів і способів, інстру�
ментів і важелів впливу на формування витрат,
спрямовану на досягнення їх максимальної
ефективності на підприємстві у процесі відтво�
рення, за постійного контролю їх рівня та сти�
мулювання зниження.

Як зазначають науковці, управління витра�
тами підприємств є дуже важливим у нинішніх
умовах, оскільки ринкові механізми зумовлю�
ють послаблення уваги до витрат [6]. Складо�
вими системи управління витратами, необхід�
но вирішити такі завдання: розробити план вит�
рат, собівартості і матеріальне стимулювання
за його виконання; дати оцінку процесу вико�
нання плану та його коригування; оцінити ре�
зультати виконання плану і визначити розміри
винагороди працівників.

Погоджуємося із думкою вітчизняних нау�
ковців про важливість процесу управління вит�
ратами, який слід розглядати різнобічно: із
практичного боку — як процес формування та
регулювання витрат організації; із норматив�
но�правового боку — як систему, що прямо й
опосередковано впливає на поповнення бюд�
жету через ціни і податки, що надходять до
бюджетів різних рівнів; як системний процес —
система, що вимагає регуляції; інструменталь�
на складова — сукупність інструментів впливу

держави та економічних структур на форму�
вання ефективного виробництва; інноваційна
складова — найважливіший механізм реалізації
інновацій, оновлення і модернізації всіх сфер
економіки [7].

Формування процесу ефективного управ�
ління витратами виробництва — складний і ба�
гатогранний процес, пов'язаний із діяльністю
підприємства в цілому. Зважаючи на це, вва�
жаємо за необхідне виявити сутність, функції,
завдання та принципи управління витратами
виробництва. Існує безліч думок вітчизняних і
зарубіжних вчених щодо сутності управління
витратами виробництва. Проте всі вони зво�
дяться до того, що управління витратами ви�
робництва передбачає виконання всіх функцій,
властивих управлінню будь�яким об'єктом,
тобто розробку, прийняття і реалізацію рішень,
а також контроль за їх виконанням. При цьо�
му функції управління витратами виробництва
реалізуються через елементи управлінського
циклу: прогнозування і планування, організа�
цію, координацію і стимулювання виконання,
облік і аналіз та проявляються через їх вико�
нання.

Узагальнення поглядів вітчизняних та за�
рубіжних науковців щодо сутності поняття
"управління витратами" дало змогу виявити
відсутність єдності підходів до визначення його
дефініції. Можна виокремити такі підходи до
визначення поняття "управління витратами":
"динамічний процес, який включає управлінські
дії, мета яких полягає у досягненні високого
економічного результату діяльності підприєм�
ства через виконання всіх функцій, які властиві
управлінню будь�яким об'єктом" [8]; "специ�
фічна функція управління, яка забезпечує пла�
нування, організацію, мотивацію, контроль та
регулювання витрат діяльності; принципово
нова система, яка дає змогу чітко відстежува�
ти, аналізувати й контролювати витрати" [9];
"процес цілеспрямованого формування витрат
щодо їхніх видів, місць і носіїв та постійного
контролю рівня витрат і стимулювання їхньо�
го зниження" [10]; "процес цілеспрямованого
формування оптимального рівня витрат
підприємства. Критерієм оптимізації є мінімум
витрат, що дає змогу підприємству отримати
певні конкурентні переваги на ринку збуту,
вільно провадити свою цінову політику та за
інших рівних умов досягти більш високих
розмірів прибутку" [11]; "планомірне форму�
вання витрат на виробництво та збут продукції
й контроль за їх рівнем" [12]; "система прин�
ципів і методів розробки й реалізації управ�
лінських рішень, заснована на використанні об'єк�
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тивних економічних законів відносно форму�
вання й регулювання витрат, забезпечення
ефективного використання ресурсів і капіталу
підприємства в різних видах його діяльності
відповідно до стратегічних та поточних цілей
розвитку" [13]; "складний багатоаспектний та
динамічний процес, що включає управлінські
дії, метою яких є досягнення високого еконо�
мічного результату діяльності підприємства;
система принципів та методів розробки і реа�
лізації управлінських рішень, заснованих на ви�
користанні об'єктивних економічних законів"
[14]; "цілеспрямований вплив на витрати для
зміни їхнього складу, структури або поведінки
у зв'язку зі зміною умов виробничо�госпо�
дарської діяльності підприємства" [15]; "систе�
ма, керований блок (суб'єкт управління) якої
спрямовано на послідовну реалізацію функцій
управління витратами за допомогою певних
методів, що дозволяє регулювати чинники та
управляти процесами формування витрат з ме�
тою оптимізації їх структури та рівня" [16].

Отже, поняття "управління витратами" на�
уковці розглядають на основі: спрямованості на
витрати як об'єкт управління; управління витра�
тами — це управлінські дії із зниження витрат,
або контроль їх рівня; управління витратами —
це система управління процесами формування
витрат, у межах якої реалізуються функції уп�
равління; мета управління витратами — досяг�
нення підприємством високого економічного
результату. Однак недостатньо обгрунтовани�
ми залишаються питання складових організа�
ційно�економічного забезпечення управління
витратами, а також виділення основних завдань
на рівні стратегічного та тактичного управлін�
ня.

Вважаємо, що дієве організаційно�еконо�
мічне забезпечення процесу управління витра�
тами виробництва сільськогосподарського
підприємства являє собою систему взаємопов�
'язаних цілей, принципів, функцій і методів, яка
повинні бути злагодженими та збалансовани�
ми, щоб забезпечити ефективний та конкурен�
тоспроможний його розвиток.

Очевидно, що існування управління як си�
стеми пояснюється тісним взаємозв'язком
об'єкта та суб'єкта управління (підсистем уп�
равління). В управлінні завжди присутні два
компоненти: керуючий та керований. Управ�
ління витратами передбачає вплив суб'єкта уп�
равління та об'єкт управління для досягнення
поставлених завдань. Суб'єкт управління — це
керівництво підприємства та інші керівні орга�
ни, власники підприємства, відповідальні осо�
би, наймані менеджери, спеціальні служби,

фахівці в певній сфері фінансово�господарсь�
кої діяльності (керуюча система). Водночас
об'єкт управління — це різні центри витрат
підприємства (підрозділи, цехи, відділи, діль�
ниці тощо), в межах яких відбувається госпо�
дарські процеси (керована системи).

Розглядаючи тактичне управління виробни�
чими витратами підприємства як важливий еле�
мент у системі його взаємодії зі стратегічним
управлінням виробничими витратами, яке ви�
користовується для досягнення короткостро�
кових цілей і вирішення поточних завдань, ре�
зультати яких виявляються, як правило, опера�
тивно та співвідносяться із конкретними діями.

До найбільш важливих тактичних рішень,
здійснюваних у процесі управління виробничи�
ми витратами сільськогосподарського підприє�
мства, можна віднести, такі: визначення со�
бівартості конкретного виду продукції, що ви�
робляється на підприємстві; визначення загаль�
ної суми виробничих витрат підприємства; роз�
рахунок фінансових та економічних резуль�
татів господарської діяльності підприємства;
встановлення величини і виявлення причин
відхилення фактичних витрат від нормативних
або планових значень та розробка заходів щодо
його усунення або зниження; розробка раціо�
нальної виробничої програми підприємства з
урахуванням наявної виробничої потужності;
забезпечення господарської діяльності підпри�
ємства економічними ресурсами в необхідно�
му обсязі, належної якості та в необхідні тер�
міни.

Очевидно, що вирішення поточних завдань
для досягнення короткострокових цілей, які
реалізуються на основі використання методів
тактичного управління виробничими витрата�
ми підприємства, повинні здійснюватися у ме�
жах стратегічного управління. Для стратегіч�
ного управління поточними витратами госпо�
дарюючого суб'єкта повинні формуватися і
реалізовуватися стратегічні рішення в процесі
управління виробничими витратами підприєм�
ства.

Розглядаючи стратегічне управління вироб�
ничими витратами підприємства як основного
елемента в системі його взаємодії з тактичним
управлінням виробничими витратами, необхі�
дно зосередити увагу на тому, що стратегічне
управління використовується для досягнення
довгострокових цілей і вирішення перспектив�
них завдань, результати яких не проявляються
швидко, а формуються протягом тривалого
періоду часу й істотно впливають на тенденцію
економічного розвитку господарюючого
суб'єкта.
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До найбільш важливих стратегічних рішень,
здійснюваних у процесі управління виробничи�
ми витратами сільськогосподарського підприє�
мства, доцільно віднести такі: забезпечення
підтримки позитивної тенденції щодо зміни
величини виробничих витрат підприємства та
стабільного економічного росту і розвитку гос�
подарюючого суб'єкта; здійснення стратегічно�
го аналізу, планування і контролю; модерні�
зації та технічне переозброєння виробничих
потужностей підприємства; проведення орга�
нізаційних заходів, спрямованих на зміну струк�
тури виробничих витрат підприємства; зміна
рівня виробничих витрат у результаті проведен�
ня технологічних заходів з метою стимулюван�
ня попиту на продукцію, вироблену підприєм�
ством і розширення його ринку збуту.

Складові стратегічного управління вироб�
ничими витратами сільськогосподарського
підприємства забезпечують досягнення довго�
строкових цілей і вирішення перспективних
завдань господарюючого суб'єкта, грунтують�
ся не тільки на оцінці його організаційного по�
тенціалу та внутрішніх можливостей, але також
передбачають облік впливу мінливого зовніш�
нього середовища. Із підвищенням рівня неви�
значеності зовнішнього середовища та неста�
більності господарської діяльності підприєм�
ства зростає потреба в реалізації стратегічних рі�
шень, що розробляються в процесі управління
виробничими витратами.

Результати стратегічних рішень, що форму�
ються на основі використання методів страте�
гічного управління виробничими витратами
підприємства, досягаються шляхом послідов�
ного здійснення тактичного управління. У цьо�
му виявляються взаємозв'язок і взаємодія між
стратегічними і тактичними рішеннями, що
формуються в процесі управління виробничи�
ми витратами промислового підприємства.
Отже, на рівні підприємства доцільно забезпе�
чити формування системи взаємодії стратегіч�
ного, тактичного та оперативного управління
виробничими витратами сільськогосподарсько�
го підприємства.

Структуру системи взаємодії стратегічно�
го, тактичного та оперативного управління ви�
робничими витратами сільськогосподарського
підприємства можуть формувати такі основні
елементи: довгострокові цілі та завдання управ�
ління виробничими витратами; підсистема стра�
тегічного аналізу та розробки стратегічних
рішень у процесі управління виробничими вит�
ратами; підсистема реалізації стратегічних рі�
шень у процесі управління виробничими витра�
тами; підсистема стратегічного контролю за

реалізацією функціональної стратегії управлі�
ння виробничими витратами; короткострокові
цілі та завдання управління виробничими ви�
тратами; підсистема тактичного та оперативно�
го аналізу й розробки тактичних і оперативних
рішень у процесі управління виробничими вит�
ратами; підсистема реалізації тактичних і опе�
ративних рішень у процесі управління вироб�
ничими витратами; підсистема тактичного та
оперативного контролю за рівнем виробничих
витрат.

Основними принципами забезпечення фун�
кціонування системи управління витратами
підприємства мають бути: комплексність, сис�
темність або взаємодії і взаємозалежності; ана�
літичності, збалансованості, економічної ефек�
тивності, а також методологічні підходи, а
саме: стратегічний, тактичний та оперативний.

ВИСНОВКИ
Вважаємо, що основними характеристика�

ми системи управління витратами сільськогос�
подарського підприємства повинні стати:
етапність здійснення процесу; включення до
загального процесу управління підприємством;
встановлення впливу зовнішнього середовища
господарюючого суб'єкта; визначення особли�
востей внутрішнього середовища; наявність
зворотного зв'язку. З урахуванням основних
характеристик процес управління виробничи�
ми витратами підприємства можна подати у
вигляді лінійної моделі із зворотним зв'язком,
який включає чотири основні етапи: стратегіч�
ний аналіз внутрішнього та зовнішнього сере�
довища в аспекті оцінки основних умов управ�
ління виробничими витратами; стратегічне та
тактичне планування процесу управління ви�
робничими витратами підприємства; реалізація
функціональної стратегії управління виробни�
чими витратами підприємства; стратегічний,
тактичний, оперативний контроль та внесення
коригувальних змін у функціональну стратегію
управління виробничими витратами.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Європейські країни забезпечують високі стан�

дарти життя населення за допомогою комерцій�
ного страхування. Впровадження різних форм і
методів страхування в країнах Євросоюзу
здійснюється за допомогою страхування життя
населення, медичного страхування та пенсійного
страхування. Таким чином, населення цих країн
самостійно, в т.ч. за підтримки держави, забезпе�
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SOCIO�ECONOMIC PROBLEMS OF EFFICIENCY OF PERSONAL INSURANCE IN UKRAINE

Розбудова нашої незалежної держави почалась пошуком шляхів для подолання кризи в успадкованій радянській
економіці. Проведені ринкові реформи, на жаль, не покращили соціальне становище українців, оскільки система
соціального захисту як і все національне господарство і на сьогоднішній день потребує комплексної, глибокої, ради5
кальної перебудови і в першу чергу, формування механізмів, що пов'язані з наданням гарантій соціального захисту
населення України, а також діяльності суб'єктів господарювання. На жаль, така ситуація призвела до погіршення
соціального стану населення України і в 2015 році. Особливу тривогу викликає те, що державою Україна не здійснюєть5
ся ніяких компенсаційних заходів щодо впровадження альтернативних механізмів соціального захисту населення,
зокрема, впровадження ефективного страхування життя, медичного страхування та страхування пенсій.

Building our independent state began looking for ways to overcome the crisis in the Soviet economy inherited.
Conducted market reforms, unfortunately, did not improve the social status of Ukrainian as the system of social protection
as all national economy and today requires complex, deep, radical restructuring and, above all, the formation mechanisms
associated with the provision of guarantees entities and social protection of Ukraine. Unfortunately, this situation led to
a deterioration of social condition of the population and the Ukraine in 2015. Of particular concern that the State Ukraine
not made any compensatory measures for the implementation of alternative mechanisms of social protection, including
the introduction of effective life insurance, health insurance and pensions.

European countries provide a high standard of living through commercial insurance. Implementation of various
forms and methods of insurance in the European Union by means of insurance of life, health insurance and pension
insurance. Thus, the population itself, including the support of the State itself provides effective protection during working
age and high pensions for persons disabled children.

This article attempts to explore the causes, extent and consequences of the impact and efficiency of personal insurance
in Ukraine for social protection. The main gaps and the necessity of introducing additional mechanisms, namely
compulsory social endowment insurance as additional guarantees of social protection. The conclusion about the necessity
of life insurance, health insurance and pensions, which will enable an increase in financial resources and increase
investment. The main problems of the insurance market and the need to eliminate them to provide additional social
protection Ukraine.
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чує собі ефективний соціальний захист для осіб
працездатного віку та високе пенсійне забезпе�
чення для осіб непрацездатного віку.

У цій статті робиться спроба дослідити при�
чини, масштаби та наслідки впливу і ефективності
функціонування особистого страхування в Ук�
раїні для соціального захисту населення. Виділе�
но основні прогалини та обгрунтована не�
обхідність введення додаткових механізмів, а
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саме: обов'язкового соціального накопичувально�
го страхування, обов'язкового соціального медич�
ного та пенсійного страхування, як додаткових
гарантій страхування соціального захисту насе�
лення. Зроблено висновок про необхідність
підтримки та розвитку страхування життя, медич�
ного страхування та страхування пенсій, що на�
дасть можливість збільшення фінансових ресурсів
та покращити інвестиційної діяльності. Визначе�
но основні проблеми розвитку страхового ринку
та необхідності їх ліквідації для забезпечення до�
даткового соціального захисту населення Украї�
ни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання особистого страхування постійно
досліджуються науковцями та практиками, про
що свідчать наукові дослідження та їх публікація
в засобах масової інформації. Серед науковців, які
здійснюють дослідження з цього питання можна
виділити д.е.н проф. О. Гаманкову, д.е.н. проф. С.
Осадця, д.е.н. проф. Г. Кравчук, д.е.н., проф. О.
Барановського, д.е.н. проф. В. Базилевича, к.е.н.
О. Залєтова та багато інших, однак проблеми соц�
іального захисту та їх забезпечення через систе�
му особистого страхування мають місце в цей час
і потребують всілякого наукового аналізу та дос�
лідження.

МЕТА СТАТТІ
Проголошуючи європейські цінності, Україна

зобов'язана здійснювати такі реформи, які б сут�
тєво піднімали рівень життя населення та забез�
печували його ефективний соціальний захист, у
тому числі через систему особистого страхуван�
ня. В той же час специфіка страхування 2015 року,
як всіх останніх 20 років, свідчить про те, що не
дивлячись на кризові ситуації в економіці Украї�
ни, а також за умов нестабільності, неефектив�
ності проведених реформ, валові надходження
страхових премій у всі роки мали тенденції до
збільшення, не дивлячись на те, що рівень стра�
хових виплат не перевищував 10% в 2014 році, а в
2015 р. — 20% надходжень страхових премій.
Діяльність страхових компаній є недостатньо кон�
трольованою, безкарність, у т.ч. юридична без�
відповідальність засновників за діяльність ними
створених страхових компаній, сформували умо�
ви, за якими більшість страхових компаній ство�
рюються і діють як товариства з обмеженою
відповідальністю, а не як товариства з повною
відповідальністю, або додатковою відповідальні�
стю. Дія механізмів забезпечення платоспромож�
ності страховими компаніями побудована за ме�
тодикою, яка використовується по факту
здійснення умов ліквідності, а не навпаки. Умови
капіталізації страхових компаній є досить мізер�
ними. Не достатньо контролюються умови
ліквідації страхових компаній та виконання ними

страхових зобов'язань, в результаті чого страху�
вання в Україні, на жаль, так і не стало реальним
механізмом надання гарантій соціального захис�
ту населення та забезпечення ефективної підприє�
мницької діяльності, не дивлячись на те, що підпи�
сання Україною договору про асоціацію з ЄС по�
требує вирішення одного з найважливіших зав�
дань, а саме підвищення соціальних стандартів
життя населення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Значущість вирішення цього питання є також

одним з найважливіших завдань економічної без�
пеки України, оскільки, як свідчать звітні дані за
2015 рік, середній розмір заробітної плати в Ук�
раїні склав 4264 грн. або 160,0 дол. США,
мінімальна заробітна плата з травня 2016 р. скла�
дає 1480 грн., прожитковий мінімум на одну осо�
бу складе 1399 грн., а мінімальна пенсія — 1130 грн.
та мінімальна допомога по безробіттю 1160 грн.
Рівень безробіття щорічно досягає 9—11% [1].

У той же час, світовий досвід свідчить, що
страхування є ефективним механізмом надання
гарантій підприємницької діяльності та со�
ціального захисту населення та продуктивним
способом передачі коштів від тих, хто їх за�
ощаджує, до тих, хто їх інвестує. Страхування
сприяє заощадженням тим, що допомагає фізич�
ним особам і підприємствам диверсифікувати ак�
тиви, економити їх за рахунок збільшення обсягів
виробництва. Але важлива роль страхування по�
лягає не лише в тому, щоб полегшити рух коштів
до інвесторів, а й у тому, що страховики самі вис�
тупають інвесторами. Це визначає стратегічну
позицію страхових компаній у країнах із розви�
неною ринковою економікою, і особливо — у
країнах з перехідною економікою.

Аналізуючи стан і тенденції розвитку страхо�
вого ринку, слід відзначити, що проблеми розвит�
ку страхового ринку за 25 років реформування
економіки не тільки не зменшились, а навпаки,
значно погіршились. Не дивлячись на необхідність
впливу на кризові моменти економіки, страхуван�
ня не стало тим механізмом, який би надавав га�
рантії підприємницької діяльності та соціально�
го захисту населення.

За інформацією Нацфінпослуг України ста�
ном на 1 січня 2016 р. кількість зареєстрованих
страхових компаній становила 361, з яких 49 СК
зі страхування життя (СК life) та 312 СК, що
здійснювали види страхування інші ніж страху�
вання життя (СК "non life). За 2015 рік кількість
страхових компаній зменшилась на 21 СК.
Діяльність страхових компаній в 2015 році можна
оцінити, як малоефективну. Оскільки, перші 20
страхових компаній із 49, що займаються страху�
ванням життя охоплюють 99% всього ринку стра�
хування життя, а перші 50 страхових компаній, що
займаються ризиковими видами страхування зай�
мають 85% всього ринку. Зазначені дані свідчать
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також про неефективність контролю за діяльні�
стю цих страхових компаній. Враховуючи, що "ос�
новний тягар" у страхуванні життя несуть перші
20 компаній (99,9%), а по ризикових видах стра�
хування перші 50 страхових компаній (85%), то ло�
гічно постає питання для яких цілей існують інші
компанії, а також за який рахунок? Відповідь тут
може бути проста, що це "одноденні страхові ком�
панії", які чекають свого часу для вирішення кон�
кретних завдань по "схемному страхуванню". Крім
цього, за оцінками окремих дослідників (В. Нечи�
поренко) рівень витрат на ведення справи в окре�
мих компаніях складають від 35% — 60% від от�
риманих доходів, що в 2 — 3 рази вище від стра�
хових компаній, що працюють у Західній та Цен�
тральній Європі, що свідчить про неефективність
діяльності страхового ринку в Україні [2].

Неефективність цієї системи страхування на
фінансовому ринку України підтверджується та�
кож такими даними, а саме: на страховому ринку
в 2015 р. страхові компанії зібрали 29736,0 млн
грн. валових премій в т.ч. 10239,5 млн грн. вало�
вих страхових премій зібраних від фізичних осіб.
Якщо порівняти зазначені надходження з фінан�
суванням, яке передбачене в Пенсійному Фонді
України, то відсоток у загальному фонді буде не
більше 11%, а відсоток надходжень від фізичних
осіб буде складати не більше 4%. Зазначений вплив
є досить мізерний і не чинить серйозного впливу
на соціальну захищеність населення. Крім цього,
якщо порівняти показними по страхуванню жит�
тя (2186,6 млн грн.), з них по медичному страху�
ванню (безперервне страхування здоров'я), стра�

хові премії склали 1862,1 млн грн., а по страху�
ванню медичних витрат 469,2 млн грн.), то цей
відсоток складає лише 1,5% від усіх страхових
надходжень, що отримали страхові компанії у
2015 році [3].

Валові страхові платежі (премії, внески) при
страхуванні життя за 2015 рік на 1,2% більше (2
186,6 млн грн.), ніж за 2014 рік (станом на
31.12.2014 — 2 159,8 млн грн.) та на 8,7% менше (2
476,7 млн грн.) у 2013 році, а структура страхових
надходжень валових страхових платежів (премій,
внесків) станом на 31.12.2015 має такий вигляд:

2 067,1 млн грн. (або 94,5%), що надійшли від
фізичних осіб;

119,5 млн грн. (або 5,5%), що надійшли від юри�
дичних осіб.

За 2015 рік збільшилася кількість застрахова�
них фізичних осіб на 6,9% або на 320 735 осіб (ста�
ном на 31.12.2014 застраховано 4 618 275 фізич�
них осіб, а станом на 31.12.2015 — 4 939 010 фізич�
них осіб). Протягом 2014 року застраховано 1 549
375 фізичних осіб, що на 20,6% або на 264 132 осо�
би більше проти відповідного періоду 2014 року
(за 2014 рік застраховано 1 285 243 фізичні осо�
би). Обсяг валових страхових виплат із страхуван�
ня життя за 2015 рік становив 491,5 млн грн., що
на 105,5% більше в порівнянні з 2014 роком (239,2
млн грн.)* та на 329,5% більше ніж у 2013 році
(149,2 млн грн.) (рис. 1).

Не дивлячись на збільшення окремих показ�
ників по страхуванню життя в 2015 році, суттєво�
го впливу по покращенню соціального захисту
населення в Україні не забезпечено.

Збільшення страхових виплат зі страхування
життя, що пов'язане із збільшенням виплат за

———————————————————————————————————
* Включаючи страхові виплати у вигляді ануїтетів.
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Рис. 1. Динаміка страхових премій та страхових виплат
із страхування життя за 2013 — 2015 рр. (млн грн.)
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іншими договорами накопичувального страхуван�
ня на 252,7 млн грн. або на 132,0% (станом на
31.12.2014 — 191,5 млн грн., станом на 31.12.2015
— 444,2 млн грн.) [2].

Аналізуючи показники по страхуванню жит�
тя можна зробити висновки, що цей вид страху�
вання є не досить популярним серед населення,
оскільки по цьому виду страхування в 2015 році
надходження страхових премій зросли на 1,2%, а
це значить, що не реалізується основний принцип
страхування надання соціальних гарантій насе�
ленню України [3].

У той же час, світова практика свідчить про
важливу роль страхування життя в соціальному
захисті населення. Цілком очевидно, що страху�
вання життя має виконувати важливу роль для
соціального захисту особистості в суспільстві.
При цьому слід враховувати, що усю сукупність
договорів страхування у світовій практиці прий�
нято поділяти на дві великі групи. Одна з них об�
'єднує договори загального страхування (gеnеrаl
іnsurаnсе), що укладаються на термін до одного
року. (Такі договори забезпечують страховий за�
хист страхувальника, і на цьому їхня роль вичер�
пується). Друга група об'єднує договори страху�
вання життя (lіfе аssurаnсе) — це договори зміша�
ного страхування життя, страхування дітей до по�
вноліття й одруження, страхування додаткової
пенсії та ренти, довічне страхування тощо. Дого�
вори страхування життя укладаються здебільшо�
го з громадянами, а не з юридичними особами. На
відміну від договорів загального страхування,
вони укладаються на довгий термін: п'ять, десять,
п'ятнадцять, двадцять і більше років.

За цим видом страхування,страхувальник
сплачує внески за таким договором у розстрочку
з розрахунком, щоб на момент закінчення строку
дії договору на особовому рахунку в страховій
компанії накопичилась сума, що дорівнює зазна�
ченій у договорі страховій сумі. Після закінчення
терміну дії договору внески у вигляді страхової
суми повертаються застрахованій особі з нарахо�
ваними відсотками. У випадку смерті застрахова�
ної особи її спадкоємці отримують повну страхо�
ву суму за договором, незалежно від обсягів спла�
чених страхових внесків. Таким чином, договори
страхування життя не лише забезпечують страхо�
вий захист людини, але й виступають як своєрідні
інвестиції, які вкладає страхувальник, а страхові
компанії на відміну від інших фінансово�кредит�
них установ, що здійснюють страхування життя,
мають змогу залучати вільні кошти страхуваль�
ників під значно менший відсоток річних, оскіль�
ки таке залучення відбувається на підставі забез�
печення страхового захисту. Тому страховики
знаходяться у вигіднішому становищі, порівняно
з іншими фінансово�кредитними структурами.

Договори страхування життя укладаються на
довгий період, а зобов'язання по виплатах відда�
лені в часі, їх можна досить точно прогнозувати.

Тому страховики можуть дозволити собі значну
частку довгострокових вкладень у загальному об�
сязі власних інвестицій. Особливі інвестиційні
можливості компаній зі страхування життя роб�
лять їхнє становище на ринку капіталу унікаль�
ним — саме вони (поряд із пенсійними фондами)
задовольняють значну частину потреб економіки
в дефіцитному й дешевому довгостроковому кап�
італі.

За радянських часів (коли страхові операції
були монополією держави і здійснювались однією
організацією — Держстрахом СРСР) розвиток
страхування життя набув надзвичайно високого
рівня. Як свідчать офіційні дані, в 1990 р. у струк�
турі страхових платежів Держстраху СРСР на
надходження від народного господарства припа�
дало 37,1%, від населення — 62,9%. У складі над�
ходжень від населення 90% становили внески за
довгостроковими договорами страхування жит�
тя. Такі договори мала переважна більшість
(68,3%) працездатного населення СРСР. В УРСР
цей показник був ще вищим — 71,4%. Такий рівень
страхування життя давав змогу державі накопи�
чувати й використовувати на інвестування та інші
потреби величезні кошти. Обсяги резерву внесків
по страхуванню життя складали 74,9% загально�
го обсягу фонду державного страхування, нако�
пичуваного Держстрахом СРСР, і в 1990 р. пере�
вищували 34,4 млрд радянських рублів [1].

Взагалі страхування життя може бути поділене
на страхування капіталів і страхування рент.
Відмінність між цими двома групами полягає в
тому, що при страхуванні капіталів метою є ство�
рення нових капіталів, а при страхуванні рент
йдеться про використання вже існуючих капіталів
зверненням їх у річні ренти. При страхуванні рент
(ануїтетів) страхова компанія пов'язує, як прави�
ло, виконання своїх обов'язків із дожиттям заст�
рахованого до певного віку або строку, визначе�
ного в договорі страхування. Договір страхування
ренти може бути укладений з юридичною особою.

Юридичні особи (підприємства, організації,
установи) можуть укладати договори страхуван�
ня стосовно своїх працівників. Страхування рен�
ти передбачає, що юридична особа вносить до
страхової компанії за один раз або кількома пла�
тежами певну суму, яку вона використовує для
цілей інвестування. Після визначеного в договорі
страхування часу (віку) застрахований одержує
певні виплати. До основних видів страхування
рент відносять і пенсійне страхування, яке при�
значене для охорони матеріальних інтересів
громадян, зокрема, для стабілізації рівня життя.
На жаль, цей вид страхування недостатньо роз�
повсюджений на страховому ринку України, при�
чиною чого є нерозвиненість вітчизняного фон�
дового ринку.

З огляду на унікальні інвестиційні можливості
ринку страхування життя, держава мала б усіля�
ко заохочувати його розвиток. Україна, на жаль,
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не змогла зберегти й примножити позитивний
досвід радянських часів. Протягом останніх років
надходження страхових премій за договорами
страхування життя різко скоротились. У загаль�
ному обсязі страхових премій за 2015 р. частка
премій за договорами страхування життя скла�
ла12 %, у 2014 р. — лише 11%. Ці цифри важко
порівнювати з показниками 1990 р. [1].

Такі відчутні втрати обсягів страхування жит�
тя відбулись із різних причин. Серед них — об�
'єктивні економічні причини, а також причини
суб'єктивного характеру, у т. ч. недосконале за�
конодавче, нормативне й методичне забезпечен�
ня, а головне втрата страхувальників та не випла�
та їм страхових коштів за договорами, укладени�
ми до 1990 року.

У свій час нормативне регулювання страхуван�
ня здійснювалось таким чином, що із переліку
страхових подій безпідставно були виключені такі
(значимі для людей) події, як тимчасова або пост�
ійна втрата працездатності внаслідок нещасного
випадку в період дії договору страхування. Тим
самим було практично скасовано найпопулярні�
ше за часів СРСР змішане страхування життя, ос�
кільки зник дуже важливий психологічний мотив
страхування, пов'язаний із можливістю отриму�
вати протягом дії довгострокового договору час�
ткових виплат внаслідок тимчасової або постійної
втрати працездатності.

Тут дуже важко знайти логіку. Договори стра�
хування життя в зарубіжних країнах практично
завжди містять додаткові страхові випадки (крім
дожиття й смерті) та передбачають часткові вип�
лати, що не заважає вважати їх договорами стра�
хування життя.

Дуже негативно вплинула на розвиток націо�
нального ринку страхування життя заборона
вітчизняним страховикам одночасно здійснювати
загальне страхування та страхування життя. При�
водом для таких дій держави була, начебто тур�
бота про захист громадян.

Прагнення відповідати міжнародним стандар�
там не може досягатись за будь�яку ціну. У краї�
нах ЄС розподіл страховиків на тих, хто страхує
життя, і тих, хто здійснює іншу страхову
діяльність, відбувся лише на межі 1982 р. До того
часу страхові ринки країн ЄС пройшли довгий
еволюційний шлях. Велика Британія, наприклад,
дотепер має на внутрішньому страховому ринку
композитні компанії, що здійснюють як страху�
вання життя, так і загальне страхування.

Необхідність захисту довгострокових заощад�
жень страхувальників за договорами страхуван�
ня життя висуває до страховиків особливі вимо�
ги. Для них, як правило, передбачається підвище�
ний розмір статутного капіталу. Встановлюється
особливий порядок формування страхових ре�
зервів, які обчислюються за кожним договором
окремо з використанням методів актуарної мате�
матики. Дуже обережною та виваженою має бути

інвестиційна політика таких страховиків, особли�
во стосовно розміщення та інвестування коштів
страхових резервів. До таких страховиків також
застосовується особливий режим оподаткування.
Усе це правильно, але час для такого безкомпро�
місного розподілу страховиків за спеціалізацією
в Україні було обрано вкрай невдало.

Проблеми українського ринку страхування
життя не вичерпуються лише згаданими норма�
тивно�правовими аспектами. Залишається не ви�
рішеною важлива проблема захисту внесків стра�
хувальників за довгостроковими договорами
страхування від руйнівного впливу інфляції, особ�
ливо якщо врахувати обмежені можливості
вітчизняних страховиків та низький рівень дові�
ри з боку населення. Вихід із ситуації начебто ле�
жить на поверхні; він навіть подобається страху�
вальникам. Сьогодні не існує жодних обмежень
для переказу зібраних, за договорами страхуван�
ня життя, страхових премій за кордон через ка�
нали перестрахування. Для пересічного громадя�
нина перестрахування є очевидно вигідним. Про�
те держава має докласти зусиль, щоб зупинити
відплив "великих грошей" за кордон, знайти ба�
ланс між інтересами громадян, державними інте�
ресами, інтересами національних і зарубіжних
страхових компаній на вітчизняному ринку [5].

Враховуючи нестабільну ситуацію на фінансо�
вому ринку доцільно розглянути можливості на�
дання дозволу страховим компаніям на укладан�
ня договорів страхування в доларовому еквіва�
ленті з вітчизняними (іноземними) страховиками
з подальшим перестрахуванням в іноземних пере�
страховиків [5].

Важливим механізмом по покращенню со�
ціального захисту населення України, міг би стати
механізм реформування системи пенсійного забез�
печення. Проголошена пенсійна реформа в 2011
році так і не запрацювала. Не запрацювали основні
механізми реформи, а саме введення системи на�
копичуваного пенсійного страхування, яке може
існувати паралельно до солідарної системи, а та�
кож система недержавного пенсійного страхуван�
ня, що базується на засадах добровільної участі
громадян, їх роботодавців та їх об'єднань у фор�
муванні пенсійних накопичень. На етапі пенсійної
реформи нам вдалося підняти тільки пенсійний вік,
що посилило загрози соціальної небезпеки насе�
лення України. Основною причиною є те, що дер�
жава не змогла створити відповідні умови для не�
державного пенсійного забезпечення, а страховим
компаніям у 2015 році не вдалося зробити серйоз�
них кроків по недержавному пенсійному страху�
ванню. В першу чергу страховим компаніям не вда�
лося достатньо поєднати зусилля недержавних
пенсійних фондів та банків по забезпеченню доб�
ровільного пенсійного страхування [5].

У той же час, як у рамках третього рівня ре�
формування пенсійної системи банківські уста�
нови можуть відкривати, наприклад, депозитні
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пенсійні рахунки з урахуванням відповідних умов
записаних у договорі по депозиту і в рамках цієї
програми після відповідного терміну функціону�
вання цього рахунку (не лише 10 років), отриму�
вати пенсійне заощадження. До цієї програми в
рамках законодавства могли б бути залучені стра�
хові компанії, які в рамках особистого страхуван�
ня могли б страхувати життя, як накопичуваль�
ний вид, який передбачає при досягненні відпові�
дного віку отримувати додаткову пенсію.

Надання пріоритетного забезпечення рефор�
мування системи пенсійного забезпечення та вве�
дення в дію другого та третього рівня пенсійного
забезпечення надало б додаткові гарантії соціаль�
ного забезпечення населення України, а для
підприємців надало б додаткові механізми стиму�
лювання працівників при виконанні службових
обов'язків. За інформацією Пенсійного Фонду
України розподіл пенсіонерів по видах призначе�
них пенсій та пенсійне забезпечення станом на
01.01.2015 року виглядає таким чином [9]:

— загальна чисельність пенсіонерів складає
12147189 осіб та середній розмір пенсійної ви�
плати складав 1581,54 грн.

у т.ч.:
— за віком — 9340595 осіб та середній розмір

пенсій складав 1572,98 грн.;
— за інвалідністю — 1359697 осіб та середній

розмір пенсій складав 1390,01 грн.;
— у зв'язку з втратою годувальника — 580164

осіб та середній розмір пенсій складав 1306,72 грн.;
— за вислугу років — 220093 особи та середній

розмір пенсій складав 1652,55 грн.;
— соціальні пенсії — 106324 особи та середній

розмір пенсій складав 976,99 грн.;
— довічне утримання суддів — 1333 особи та

середній розмір пенсій складав 163202 грн. та дер�
жавних службовців — 110004 особи та середній
розмір пенсій складав 3138,05 грн. [2].

У той же час державні пенсійні виплати в Ук�
раїні в 2014—2015 рр. наприклад, становили 268—
289 млрд грн., що складає відповідно 15% та 16%
до ВВП, що практично вдвічі перевищує показни�
ки країн ЄС. З Державного бюджету виділяється
більше 140 млрд грн. На жаль, такі витрати не
спричинені високим рівнем пенсійного забезпе�
чення в Україні, скоріше навпаки, неефективни�
ми заходами по проведенню пенсійної реформи в
Україні [1].

Таким чином, рівень пенсійного забезпечення
і соціальні трати суспільства є не сумісними. При�
чини дві: перша — постійна нестабільна ситуація
на фінансовому ринку та друга — це не введення
в дію накопичувальної та добровільної системи
страхування при здійсненні пенсійного забезпе�
чення. В цій ситуації важливість введення обов'яз�
кової накопичувальної системи та добровільною
є нагальною. Введення накопичувальної при збе�
реженні солідарної системи на перехідний пері�
од дало б можливість додатково акумулювати на

фінансовому ринку від 30 до 40 млрд грн. в рік че�
рез недержавні пенсійні фонди та страхові орган�
ізації. Розрахунок цієї суми дуже простий, якщо
згідно звітності в 2015 році в Україні кількість зай�
нятого населення віком від 15—70 років за мето�
дологією МОП складало 18073,3 тис. осіб, та за
умови, що кількість населення, яка знаходиться
на пенсії та працює складає 6 млн осіб, то рівень
працюючого населення складає 12 млн, а осіб з
перед пенсійного віку, тобто від 50 років, складає
9—10 млн осіб [6]. При стимулюючій системі дії
пенсійного забезпечення цей показник може зро�
стати до 60 млрд грн. щорічно, в той же час коли
дотації Державного бюджету на 2016 рік до Пен�
сійного фонду зросли на суму близько 50 млрд
грн.

Наступним важливим заходом щодо підви�
щення соціальної захищеності населення має бути
введення обов'язкового соціального медичного
страхування.

Якщо проаналізувати витрати на загальнодер�
жавну медицину, які планувалися в Державному
бюджеті 2015 р., то цей показник склав 47,6 млрд
грн., а також 47,4 млрд грн. це медичні субвенції
місцевим бюджетам, то рівень затрат на медици�
ну в розрахунку на одну особу складає близько
2000 грн. [7].

За умов, що в складі витрат на охорону здо�
ров'я 70—75% складає зарплата лікарів та чинов�
ників управлінців в системі охорони здоров'я, а
решта — комунальні послуги, то в Україні реаль�
но функціонує платна медицина, оскільки в вит�
ратах населення на лікування близько 50—60%
складають витрати на купівлю ліків, а решту пла�
та 40% на зарплату та "хабарі" лікарям, то за умов
забезпечення хоча б на 50% населення України
страховою медициною рівень надходжень до
страхових організацій міг би скласти додатково
приблизно 50 млрд грн. щорічно.

Такий стан справ з соціального захисту насе�
лення стався тому, що економічні реформи в Ук�
раїні проводяться не комплексно, без урахуван�
ня реалій, які потрібно враховувати.

Мова йде, в першу чергу, про оподаткування
пенсій, а також зменшення відрахувань до Фондів
соціального страхування та в Пенсійний фонд.
Оподаткування зароблених пенсій є деструктив�
ним механізмом, що призвів до погіршення мате�
ріального стану пенсіонерів. Зменшення відраху�
вань у Фонди соціального страхування не дало
того ефекту, на який сподівались та він і не міг
бути ефективним. На нашу думку, зменшення
відрахувань до Фондів соціального страхування
повинно було бути здійснено на компенсаційній
основі, а саме зменшуючи відрахування у Фонди
соціального страхування на цю різницю потрібно
ввести обов'язкове соціальне страхування життя
та обов'язкове соціальне медичне страхування. На
наш погляд, є суттєвою помилкою, коли ми змен�
шуємо соціальні стандарти, а компенсуючих за�
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ходів не здійснили. Потрібно, наприклад, на
різницю в зміні тарифів відрахування у фонди
соціального страхування ввести обов'язкове соц�
іальне медичне страхування працездатного насе�
лення, дітей до шістнадцяти років та воїнів АТО,
а також обов'язкове накопичувальне соціальне
страхування для працюючих громадян, а також
дітей до шістнадцяти років та воїнів АТО в розмірі
5—7%, з заробітної плати підприємств, установ,
організацій та працівників, тобто зберігти той же
самий механізм відрахування коштів як у Фонди
соціального страхування для обов'язкового соц�
іального медичного страхування (відповідно, на�
приклад, в розмірі 12%). До речі, таким видом
страхування можуть займатися також і страхові
компанії, які отримають відповідний дозвіл.

Джерелом наповнення обов'язкового накопи�
чувального соціального фонду страхування жит�
тя та фонду медичного соціального страхування,
можуть бути і додаткові відрахування підприємств,
установ і організацій та фізичних осіб із заробіт�
ної плати. Такий підхід стимулював би робото�
давців для створення умов по додатковому соціаль�
ному захисту працівників. За моїми підрахунками,
при правильній організації такого страхування
надходження до цих фондів страхування станови�
ли б 35—40 млрд гривень [8], а запропоновані нові
види обов'язкового страхування дозволили б сут�
тєво покращити соціальний захист населення та
стабілізувати фінансовий ринок України.

Для вирішення цих питань потрібні реформи,
які забезпечать гарантії соціального захисту на�
селення, і в першу чергу, створення на державно�
му рівні відповідних умов для розвитку особис�
того страхування, в тому числі термінового вве�
дення обов'язкового накопичувального пенсійно�
го страхування. При цьому слід враховувати, що
у багатьох країнах пенсійне забезпечення грома�
дян здійснюється приватними фондами (наприк�
лад, пенсійні фонди підприємств). Зацікавленість
підприємств у розвитку приватного страхування
пояснюється тим, що продумана пенсійна програ�
ма може сприяти зменшенню плинності найбільш
кваліфікованих кадрів.

Крім того, підприємство, яке робить внески на
страхування, наприклад, пенсій своїх працівників,
має мати пільги щодо сплати податків. Роботода�
вець, який має намір запровадити ефективне пен�
сійне забезпечення, може піти кількома шляхами.
По�перше, він може відштовхуватись від того, що
це буде самостійно керована схема із залученням
консультантів�професіоналів, які формуватимуть
пенсійні схеми відповідно до діючого на сьо�
годнішній день пенсійного забезпечення. По�дру�
ге, повністю або частково передати пенсійну схе�
му страховій компанії, що, до речі, має певні пе�
реваги, оскільки саме страхова компанія може за�
безпечити фундаментальний захист, має більше
адміністративного досвіду й більше можливостей
для інвестування.

Пенсійне страхування передбачає, що страхо�
ва компанія здійснює застрахованій особі випла�
ти, які пов'язуються з виходом на пенсію (стра�
хування додаткової пенсії) або віком, уста�
новленим договором страхування. Відпові�
дальність страхової компанії за договорами стра�
хування додаткової пенсії може бути розширена
за домовленістю сторін. Так, до умов договору
страхування додаткової пенсії, наприклад, стра�
хова компанія може взяти на себе відповідальність
здійснити виплати в разі настання нещасного ви�
падку або смерті застрахованого.

Додаткова пенсія, залежно від змісту догово�
ру страхування, може бути виплачена страховиком
протягом життя застрахованого або впродовж
визначеного періоду. Але можливі випадки, коли
застрахований не дожив до моменту виплати пенсії
або одержував її лише протягом короткого періо�
ду. У таких випадках, відповідно до умов страху�
вання, страхова компанія або виплачує користона�
бувачу певну кількість пенсій, або різницю між обу�
мовленою кількістю пенсій і сумою, яка вже була
сплачена застрахованому за його життя.

Запропоновані системи особистого страху�
вання не мають аналогів, але вони можуть бути
цілком виправданими в сучасних економічних
умовах, оскільки система обов'язкового накопи�
чувального страхування у своєму розвитку, прой�
шла ряд етапів, протягом яких змінювалась її за�
конодавча, нормативна, організаційна та еконо�
мічна бази і розвиток її з урахуванням іноземно�
го досвіду могла б мати відповідний вплив на роз�
виток фінансового сектору економіки.

ВИСНОВКИ
Особисте страхування життя в Україні поки що

не має належного законодавчого забезпечення і це
стримує його розвиток. З одного боку, бажаного
страхового захисту не отримують громадяни Ук�
раїни, а з іншого боку, не розвиваються вітчизняні
страхові компанії. Створюється канал відпливу за
кордон довгострокових заощаджень громадян Ук�
раїни. За інших обставин ці кошти залишалися б у
державі й забезпечували її потреби в довгостро�
ковому капіталі, а також створило б умови для за�
безпечення додаткового соціального захисту на�
селення. Не вирішення цих питань загрожує для
населення України соціальною катастрофою. При
цьому слід враховувати, що проблеми страхового
ринку такі, як: низький рівень контролю за якістю
поданих страхових послуг, демпінг значної
кількості страхувань, низький рівень платоспро�
можності страхової компанії, низький рівень кап�
італізації страхових компаній, низький рівень за�
хисту інтересів страхувальників з боку регулято�
ра, непрозорість більшості ринків і в, першу чергу,
через ринок страхування життя, низький рівень
якості надання страхових послуг значною
кількістю страховиків. Низький рівень страхової
культури, непрозорість значної кількості страхо�
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виків, відсутність стратегії розвитку страхового
ринку після 2010 року залишаються не вирішени�
ми і в даний час. Зазначені проблеми мають бути
терміново ліквідовані. І лише за таких умов мож�
лива реальна реалізація завдань з підвищення соц�
іального захисту населення в Україні через систе�
му особистого страхування. Також при цьому слід
пам'ятати, що зазначені заходи будуть результа�
тивними за умов фінансової стабільності в Україні.

Література:
1. Державна служба статистики України

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: // http:/
/www.ukrstat.gov.ua

2. Підсумки діяльності страхових компаній за
2015 рік [Електронний ресурс]. — Режим досту�
пу: // http://forinsurer.com/files/file00565.pdf

3. Статистика страхового рынка Украины
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: // http:/
/forinsurer.com/stat/

4. Інформація про стан і розвиток страхово�
го ринку України [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: // http://nfp.gov.ua/content/informaciya�
pro�stan�i�rozvitok.html

5. Статистичний аналіз страхового ринку Украї�
ни та його продукту [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: // http://irbis�nbuv.gov.ua/cgi�bin/irbis_�
nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&�
P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=�
1&Image_file_name=PDF/uazt_2015_1_11.pdf

6. Методологічні пояснення [Електронний ре�
сурс]. — Режим доступу: // http://www.km.�
ukrstat.gov.ua/ukr/statinf/rp/rp_met.htm

7. Закон України "Про державний бюджет на
2015 рік" // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015.
— № 5. — Ст. 37.

8. Закон України "Про державний бюджет на
2016 рік" // Відомості Верховної Ради (ВВР). —
2016. — № 5. — Ст. 54.

9. Звіт про виконання бюджету Пенсійного
фонду України за 2014 рік [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://krasnookn�rda.odessa.�
gov.ua/novini/zvt�pro�vikonannya�byudzhetu�
pensjnogo�fondu�ukrani�za�2014�rk/

10. Повний звіт роботи Пенсійного фонду Ук�
раїни за 2015 рік [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: // http://pensia.ua/ua/gazeta/articles/
item/1722�povnyi�zvit�roboty�pensiinoho�fondu�
ukrainy�za�2015�rik

11. Постанова Кабінету Міністрів України
"Про затвердження бюджету Пенсійного фонду
України на 2016 рік" від 10 березня 2016 р. [Елек�
тронний ресурс]. — Режим доступу: // http:
zakon0.rada.gov.ua/rada/show/190�2016�%D0%BF

12. Закон України "Про страхування" // Відо�
мості Верховної Ради України (ВВР). — 1996. —
№ 18. — Ст. 78.

13. Закон України "Про загальнообов'язкове дер�
жавне пенсійне страхування // Відомості Верховної
Ради України (ВВР). — 2003. — № 49—51. — Ст. 376.

References:
1. State Statistics Committee of Ukraine (2016),

Statistical information, available at: http://www.ukr�
stat.gov.ua/ (Accessed 20 Aug 2016).

2. Forinsurer (2016), "Results of activity
Insurance Companies for 2015", available at: http://
forinsurer.com/files/file00565.pdf (Accessed 20 Aug
2016).

3. Forinsurer (2016), "Statistics of the insurance
market of Ukraine", available at: http://forinsurer.�
tsom/stat/ (Accessed 20 Aug 2016).

4. The National Commission for State Regulation
of Financial Services Markets (2016), "Information
on the state and development of the insurance market
of Ukraine", http://nfp.gov.ua/tsontent/informat�
siya�pro�stan�i�rozvitok.html available at: (Accessed
20 Aug 2016).

5. Malikova, I.P. (2015), "Statistical analysis
of the insurance market  of Ukraine and its
product", available at: http://irbis�nbuv.gov.ua/
tsgi�bin/irbis_nbuv/tsgiirbis_64.exe?Ts21Ts�
OM =2 &I 2 1 DB N =U J RN&P 21 D B N=U J RN &�
IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_�
name=PDF/uazt_2015_1_11.pdf (Accessed 20
Aug 2016).

6. Department of Statistics in Khmelnytsky region
(2016), "Methodological explanations", available at:
http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/statinf/rp/
rp_met.htm (Accessed 20 Aug 2016).

7. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law
of Ukraine " On State Budget for 2015",  Vidomosti
Verkhovnoyi Rady (VVR), vol. 5, st. 37.

8. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law
of Ukraine " On State Budget for 2016",  Vidomosti
Verkhovnoyi Rady (VVR), vol. 5, st. 54.

9. Pension Fund of Ukraine (2015), "Report on
the implementation of the budget of the Pension Fund
of Ukraine 2014", available at: http://krasnookn�
rda.odessa.gov.ua/novini/zvt�pro�vikonannya�
byudzhetu�pensjnogo�fondu�ukrani�za�2014�rk/
(Accessed 20 Aug 2016).

10. Solnechnaya, Yu (2016), "A full report of the
Pension Fund of Ukraine for 2015", available at: http:/
/pensia.ua/ua/gazeta/articles/item/1722�povnyi�
zvit�roboty�pensiinoho�fondu�ukrainy�za�2015�rik
(Accessed 20 Aug 2016).

11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016),
Resolution "On Approval budget the Pension Fund
of Ukraine for 2016", http://zakon0.rada.gov.ua/
rada/show/190�2016�%D0%BF (Accessed 20 Aug
2016).

12. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law
of Ukraine "On insurance",  Vidomosti Verkhovnoyi
Rady Ukrayiny (VVR), vol. 18, st. 78.

13. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law
of Ukraine " On Obligatory State Pension Insurance",
Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), vol.
49—51, st. 376.
Стаття надійшла до редакції 30.08.2016 р.



22
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17, 2016

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Інституціональна система є базисом регу�
лювання, тому, на наше переконання, серед
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У статті досліджено базові і нові інститути та інституції, що покращують ефективність регулювання земельних
відносин в умовах сталого розвитку щодо використання, володіння та розпорядження, охорони та відтворення зе5
мельних ресурсів та обгрунтовано перспективні напрями інституціоналізації земельних відносин для земель сільсько5
господарського, лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду. Визначено основні завдання впо5
рядкування, формалізації та стандартизації земельних відносин для досягнення сталого розвитку. Відображено маг5
істральні шляхи розвитку інституціоналізації земельних відносин щодо використання, володіння та розпорядження,
охорони та відтворення земельних ресурсів. Для вдосконалення інституціонального забезпечення земельних відно5
син запропоновано розробку та впровадження у виробничу діяльність спеціалістів земельної сфери кодекс правил
професійної етики фахівця землевпорядника та геодезиста, складено структуру кодексу.

This article investigates basic and new institutes and institutions which improve land relations regulation efficiency
under the conditions of sustainable development concerning land resources usage, possession, and disposal, protection
and recreation of land resources, as well as determines perspective directions of land relations institutionalization for
agricultural, forestry, and water fund lands. Main objectives to manage, formalize, and standardize land relations in
order to achieve sustainable development are determined in the article. Long5distance directions of land relations
institutionalization development towards land resources usage, possession, and disposal are represented by the author.
It is suggested to elaborate and implement into the sphere of land specialist's economic activity The professional ethics
code for the land5surveyor and geodesist in order to improve land relations institutional basics, the structure of the code
is suggested in the article.
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компонентів трансформації земельних відно�
син на засадах сталого розвитку, одне з визна�
чальних місць здійснення регуляторної політи�
ки належить перспективним напрямам інститу�
ціоналізації земельних відносин. Теорія питан�
ня становить науковий інтерес з тієї позиції, що
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становлення земельних відносин в Україні має
досить тривалий, а головне — нестабільний,
незбалансований характер. Практичні аспекти
становлення земельних відносин характеризу�
ються зокрема нестабільністю суспільно�еко�
номічних інститутів та механізмів регулюван�
ня, які вимагають удосконалення у площині
розбудови ефективної регуляторної політики.
Проблема інституціоналізації дотична до усіх
без винятку суспільних процесів незалежно від
галузевої приналежності. Тому її відносять до
фундаментальних системоутворюючих складо�
вих розвитку економічних процесів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Загальним проблемам інституціоналізації
присвятили свої роботи Андерсен Б. [1], Інша�
ков О.В. [7], Кемпбел Дж. [8], Мочерний С.В.
[9], Нікіфоров П.О. [10], Норт Д. [11], Сухору�
ков А.І. [13], Ткач А.А. [14], та ін. Серед авторів,
що останнім часом висвітлюють проблематику
розвитку інституційного забезпечення функ�
ціонування механізму державного регулюван�
ня земельних відносин. в наукових працях, такі
як Васильева Е.Э. [2], Гамільтон У.Х. [3], Го�
лян В.А. [4], Есташе А., Мартиморт Д. [5], Фе�
сіна Ю.Г. [15], Чарахчян К. К. [16], Хвесик М.А.
[17], Шпикуляк О.Г. [18], та ін. Вчені здебіль�
шого приділяють увагу фундаментальним заса�
дам інституціоналізації, а перспективні напря�
ми інституціоналізації земельних відносин на
засадах сталого розвитку потребують допов�
нень у наукових доробках.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Визначити інститути та інституції, що по�
кращують ефективність регулювання зе�
мельних відносин в умовах сталого розвит�
ку щодо використання, володіння та розпо�
рядження, охорони та відтворення земель�
них ресурсів та запропонувати перспективні
напрямами інституціоналізації земельних
відносин.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Предметом дослідження інституціона�
лістів було і залишається регулювання еко�
номіки, для його аналізу вони використову�
ють більш широке коло категорій і економіч�
них параметрів, чим це роблять економісти�
неокласики зокрема, а центральна проблема

інституціонального аналізу — це організація
і контроль економіки, формування і рефор�
мування її владної структури [2]. Інститу�
ційне забезпечення регулювання земельних
відносин включає моделювання процесів у
сферах використання, володіння та розпо�
рядження, охорони та відтворення земельних
ресурсів через прогнозування ситуацій та
прийняття відповідних управлінських рішень,
саме в цьому головна проблема ефективності
державного регулювання земельних відно�
син. Вважаємо, що покращення ефективності
регулювання земельних відносин в умовах
сталого розвитку забезпечуватиметься зав�
дяки формуванню інституціонального сере�
довища земельних відносин з базовими та но�
вими інститутами та інституціями, що впли�
вають на регулювання земельних відносин
(рис. 1). Створення такого середовища зумов�
лене незадовільним станом земельних відно�
син у більшості регіонів України, що підтвер�
джується аналітикою та низькою ефективні�
стю регулювання земельних відносин, яка
доведена у наших попередніх дослідженнях.

Інститути регулювання земельних відно�
син необхідно формувати на основі існуючих
інститутів економічного, соціального та еко�
логічного спрямування, а моделювання вирі�
шення поставлених завдань здійснювати че�
рез інституції, які забезпечать покращення
заходів з регулювання земельних відносин
щодо використання, володіння та розпоряд�
ження, охорони та відтворення земельних
ресурсів.

Економічні інститути такі, як: власності,
грошей та кредиту, організаційно�правових
та організаційно�економічних форм, ринку та
його інфраструктур, виробництва, держави
та влади, оцінки, забезпечуватимуть через
інституції органів державного управління
(міністерства, державні комітети, регіональні
управління), органів юстиції, проектно�вишу�
кувальні організації, фіскальної та митної
служб, контрольно�ревізійної інспекції, гро�
мадських спілок, асоціацій землевласників та
землекористувачів (спілки, ліги, об'єднання
та ін.) регулювання земельних відносин щодо
використання земельних ресурсів.

Соціальні інститути, до яких віднесено
інститут сім'ї та родини, праці, традицій та
звичаїв, освіти через інституції органів місце�
вого самоврядування, судових інстанцій,
органів нотаріату та адвокатури, страхових,
ріелтерських компаній, агентств нерухо�
мості, бірж, сертифікованих землевпорядних
організацій, земельних банків та кредитних
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установ, аудиторських організацій, екс�
пертів, служби реєстрації та кадастрів,
бізнес�структур, будівельних компаній, ви�
робників продукції, господарських структур
(лісгоспи, водгоспи, агровиробники) буде
здійснюватися вдосконалення заходів з ре�
гулювання земельних відносин щодо волод�
іння та розпорядження земельними ресурса�
ми.

А завдяки інституціям органів державно�
го управління (міністерства, державні комі�
тети, регіональні управління), закладів науки
та освіти, громадських спілок, засобів масо�
вої інформації, установ екологічного моніто�
рингу та контролю, санстанцій, органів охо�
рони культурної спадщини, що сформовані на
основі таких екологічних інститутів, як інсти�
тут безпеки життєдіяльності, екологічних
технологій, охорони довкілля, екологічного
права створюватимуться умови для пол�
іпшення заходів з регулювання земельних
відносин щодо охорони та відтворення зе�
мельних ресурсів і включатимуть не лише об�
меження, а й стимули, які  спонукають
здійснювати ці покращення.

Консолідація базових соціо�економо�еко�
логічних інститутів та інституцій, на які по�
кладені норми регулювання земельних відно�
син щодо використання, володіння та розпо�
рядження, охорони та відтворення земельних
ресурсів сприятиме створенню інституту,
який повинен стати одним із фундаменталь�
них інститутів у сфері земельних відносин
при переході до сталого розвитку.

Інститут регулювання земельних відно�
син,  зважаючи на аспекти економічної
теорії, вирішуватиме завдання впорядкуван�
ня, формалізації та стандартизації земель�
них відносин; закріпить у вигляді законів
норми регулювання земельних відносин;
здійснюватиме перетворення використання,
володіння та розпорядження, охорону та
відтворення земельних ресурсів у впорядко�
ваний процес з певною структурою відносин,
ієрархією влади, дисципліною, правилами
поведінки; визначатиме та закріплюватиме
соціальні норми, правила статусів і ролей, їх
систематизацію, що спроможна задовольня�
ти суспільні потреби суб'єктів земельних
відносин. Зокрема:

1) для покращення регулювання земель�
них відносин щодо використання земельних
ресурсів:

— формування сучасних систем моніто�
рингу земель та ведення земельного кадаст�
ру;

— удосконалення системи реєстрації угод
оренди земель, в першу чергу земель сіль�
ськогосподарського призначення;

— впровадження інструментарію дотри�
мання необхідних сівозмін при залученні зе�
мельних ресурсів у продуктивний сільсько�
господарський оборот;

— відновлення традиційної рослинниць�
кої спеціалізації для окремих адміністратив�
них районів, де стагнація розвитку аграрно�
го сектора призвела до "зернового перегину"
та інтенсифікації екологодеструктивних та
природоруйнівних процесів;

— збалансування структури сільськогос�
подарських земель через зменшення рівня ро�
зораності, що дасть змогу укріпити агролан�
дшафти;

2) для подальшого розвитку регулювання
земельних відносин щодо володіння та роз�
порядження земельними ресурсами:

— розбудова інфраструктури ринку зе�
мель через введення додаткових інституцій
щодо регулювання процесів купівлі�продажу
та інших форм перерозподілу земельних ре�
сурсів;

— поступове зняття мораторію на вільний
оборот сільськогосподарських земель з метою
підвищення інвестиційної привабливості аграр�
ного бізнесу і усунення дискримінаційних умов
землеволодіння, які на такий час не дають мож�
ливості власникам земельних ресурсів розпо�
ряджатися ними на свій розсуд;

— формування інституту приватної та ко�
мунальної власності на землі водного та лісо�
вого фондів через спрощення процедури
зміни цільового призначення земель задля
формування комунального та приватного
сектора у землеволодіння трудового типу;

— інституціоналізація механізму сек'юри�
тизації земельних та земельно�господарсь�
ких активів через впровадження заставно�
іпотечних відносин, у першу чергу щодо зе�
мель сільськогосподарського призначення;

— корпоратизація земельних активів че�
рез внесення земельного капіталу в статутні
фонди корпоративних утворень та входжен�
ня в такі утворення муніципалітетів із земля�
ми комунальної власності;

3) для стимулювання здійснення заходів з
охорони та відтворення земельних ресурсів:

— диверсифікація інструментів стимулю�
вання суб'єктів землекористування до впро�
вадження землеоохоронних та грунтозахис�
них технологій;

— впровадження компенсаційних меха�
нізмів для відшкодування негативних нас�
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лідків для стану земель у зв'язку з техноген�
ними аваріями та катастрофами;

— введення додаткових стимулів для зем�
лекористувачів, які реалізують природоохо�
ронні проекти згідно з міжнародними приро�
доохоронними конвенціями та природними
директивами Європейського Союзу.

Запропонована схема інституціонального
середовища земельних відносин дозволить
забезпечити комплексний підхід до форму�
вання системи регуляторних пріоритетів ста�
лого розвитку шляхом доповнення новими
інституціями, на які будуть покладені функції
оцінки стану земельних відносин, що сприя�
тимуть раціональному використанню земель�
них ресурсів; запобігання та ліквідація впли�
ву негативних факторів на землегосподарські
системи, здійснення заходів з їх охорони та
відтворення. Важливого значення для досяг�
нення цілей сталого розвитку набувають до�
радчі структури та активна участь громадсь�
ких об'єднань та організацій, суспільних
інституцій, приватних структур, наукових
шкіл, місцевих громад, діяльність яких буде
спрямована на підтримку природоохоронних
ініціатив.

Також у цьому контексті ми пропонує�
мо як один із перспективних напрямів вдос�
коналення інституціонального забезпечен�
ня земельних відносин розробку та впро�
вадження у виробничу діяльність спец�
іалістів земельної сфери, кодексу правил
професійної етики фахівця землевпорядни�
ка та геодезиста, який регулюватиме орган�
ізаційно�правові засади, професійну якість
робіт та послуг, поведінку працівників у цій
галузі.

 Розробка кодексу правил професійної
етики фахівця землевпорядника та геодези�
ста для земельної сфери матиме державно�
суспільну цінність,  адже визначатиме
провідні принципи культури, поведінки, а та�
кож соціальну спрямованість земельних
відносин. І саме від високої професійності та
моральності фахівців землевпорядників та
геодезистів залежить, як у соціальних про�
шарках формуватимуться етичні відносини
між різними групами землекористувачів, зем�
левласників та створюватиметься підгрунття
для управлінської еліти у відповідних інсти�
туціях.

У ході професійної діяльності землевпо�
рядників та геодезистів виникає цілий спектр
різноманітних ситуацій, які зумовлюють по�
требу в більш дієвій системі контролю за мо�
ральними діями фахівців цієї сфери.

Професійна відповідальність є вагомою
складовою державотворчих процесів на шля�
ху до демократії. Еліта — вибрана верства су�
спільства, яка покликана виконувати в ньо�
му ряд функцій: бути взірцем, навчати, управ�
ляти, спілкуватися з народом. Вона зможе
мати довіру перед народом тільки тоді, коли
буде професійно, високоморально виконува�
ти ці функції, тобто буде відповідати за свої
обіцянки в суспільстві [12]. Тому до повно�
важень фахівців землевпорядників та геоде�
зистів віднесено питання ефективного регу�
лювання земельних відносин та попереджен�
ня порушень норм чинного земельного зако�
нодавства України.

На сьогоднішній день кадрове забезпе�
чення у сфері топографо�геодезичної та
картографічної діяльності здійснюється у
відповідності Закону України "Про топогра�
фо�геодезичну та картографічну діяль�
ність". Професійною топографо�геодезич�
ною діяльністю можуть займатися громадя�
ни, які мають спеціальну вищу освіту, отри�
мали кваліфікацію інженера�геодезиста або
інженера�землевпорядника, склали кваліф�
ікаційний іспит та одержали сертифікат [6].
На підприємствах та установах різних форм
власності для фахівців землевпорядного та
геодезичного профілю розробляються поса�
дові інструкції. Але кодексу правил профес�
ійної етики фахівця землевпорядника та гео�
дезиста не існує.

Погоджуємось із твердженням Марії
Пірен, яка вважає, що якість еліти залежить
від того наскільки вона "прозора", відкрита
для найбільш активних, освічених, здібних до
інновацій людей та прошарків суспільства, а
також від того, чи мають місце перепони на
шляху вертикальної соціальної мобільності
для випадкових людей, морально нечистих,
тобто чи насправді в еліту потрапляють
найбільш гідні в інтелектуальному плані люди
[12]. Отже, надання якісних послуг, які задо�
вольняють потреби клієнта і відповідають
нормам чинного законодавства мають бути
основою професійної характеристики
фахівців землевпорядників та геодезистів.

Кодекс правил професійної етики фахів�
ця геодезиста та землевпорядника, на наше
переконання, повинен мати таку структуру:

1. Загальні положення.
2. Основні принципи етики фахівця земле�

впорядника та геодезиста
3. Поведінка фахівця землевпорядника та

геодезиста під час здійснення професійної
діяльності.
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4. Відносини фахівця землевпорядника та
геодезиста з клієнтами.

5. Відносини фахівця землевпорядника та
геодезиста при здійсненні професійної діяль�
ності з іншими органами та особами.

6. Професійна етика у взаємовідносинах
із компаніями�конкурентами.

7. Дотримання норм професійної етики в
громадській, науковій та публіцистичній
діяльності землевпорядника та геодезиста.

8. Позапрофесійна поведінка фахівця
землевпорядника та геодезиста.

9. Органи землевпорядного та геодезич�
ного самоврядування як суб'єкти відносин
щодо забезпечення правил професійної ети�
ки.

10. Відповідальність за порушення Кодек�
су правил професійної етики фахівця земле�
впорядника та геодезиста.

Сьогодні ж як феномен у земельній сфері
відбувається становлення управлінської елі�
ти, для якої кодекс фахівця землевпорядни�
ка та геодезиста буде підгрунтям формуван�
ня землевпорядної інтелігенції, соціалізації
суспільства щодо земельних відносин та пер�
спективним напрямом розвитку інституціо�
налізації галузі.

Перспективними напрямами інституціо�
налізації земельних відносин для досягнення
сталого розвитку у сфері використання, во�
лодіння та розпорядження,  охорони та
відтворення земельних ресурсів сільськогос�
подарського призначення є:

— зняття інституціональних обмежень на
вільний оборот сільськогосподарських угідь,
що створить сприятливі передумови для підви�
щення рівня капіталізації господарського ос�
воєння земельно�ресурсного потенціалу;

— формування інституціонального підгрун�
тя консолідації сільськогосподарських земель
на основі оренди, кооперації та обміну ділян�
ками для упередження процесів надмірної пар�
целяції та формування цілісних земельних ма�
сивів, що сприятиме уникненню "девальвації"
земельного капіталу;

— розробка методологічного інструмен�
тарію консолідації сільськогосподарських
земель через внесення земельних паїв в ста�
тутні фонди підприємницьких структур та ко�
оперативних утворень, зокрема заготівель�
них та збутових кооперативів;

— введення обмежень на рівень концентра�
ції сільськогосподарських земель (банку зе�
мель) одними землевласниками, зокрема інтег�
рованими підприємницькими структурами
холдингового типу;

— введення заборони на прецеденти рес�
титуції прав власності на землі сільськогос�
подарського призначення в разі поглиблен�
ня співпраці між Україною та Європейським
Союзом;

Перспективними напрямами інституціо�
налізації земельних відносин для досягнення
сталого розвитку у сфері використання, во�
лодіння та розпорядження, охорони та від�
творення земель лісогосподарського призна�
чення є:

— формування спрощеного механізму
зміни цільового призначення малопродуктив�
них сільськогосподарських земель, які при�
значені для заліснення;

— введення прямого оподаткування зе�
мель лісового фонду на диференційованій
основі з метою вирівнювання умов для заліс�
нення та ведення лісового господарства;

— передача земель лісового фонду, які пе�
ребували у користуванні спеціалізованих
лісогосподарських підприємств, підпорядко�
ваних Мінагрополітики,  в користування
сільських територіальних громад;

— формування інституту приватної влас�
ності трудового типу на землі лісогоспо�
дарського призначення на основі заліснення
земель інших категорій через використання
механізму стимулювання лісовідновлюваль�
них та агролісомеліоративних робіт;

— інституціоналізація різноманітних
форм тимчасового користування землями
лісогосподарського призначення через впро�
вадження угод концесії та оренди, що не поз�
бавляє державу прав власності на лісові ак�
тиви.

Перспективними напрямами інституціо�
налізації земельних відносин для досягнення
сталого розвитку у сфері використання, во�
лодіння та розпорядження,  охорони та
відтворення земель водного фонду є:

— інституціоналізація прямого подат�
кового регулятора, що сприятиме вирівню�
вання умов водокористування та сприяти�
ме вилученню водно�ресурсної ренти на
користь бюджетів різного таксономічного
рівня;

— удосконалення методологічної та мето�
дичної бази нарахування та стягнення орен�
дної плати за користування землями водно�
го фонду, щоб усунути прояви символічності
плати за користування водними активами, які
перебувають у державній та комунальній
власності;

— забезпечити ідентифікацію прибереж�
них смуг водоохоронних зон через відведен�
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ня їх у натурі, щоб усунути прояви господар�
ської діяльності до урізу води;

— зняття обмеження щодо перерозподілу
земель водного фонду, що перебувають у ко�
мунальній власності за винятком, обов'язко�
вості дотримання екологічних стандартів;

— інституціоналізація іпотечно�застав�
них операцій щодо використання цілісних
водогосподарських комплексів, які включа�
ють землі водного фонду, з метою підвищен�
ня ефективності використання земель, де
пройшли масштабні гідромеліоративні захо�
ди;

— упорядкування відносин власності
щодо користування землями водного фонду,
які перебувають під об'єктами водогоспо�
дарської та водоохоронної інфраструктури.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
За результататами нашого дослідження

очевидним є факт консолідації базових соціо�
економо�екологічних інститутів та інсти�
туцій, на які покладені норми регулювання
земельних відносин щодо використання, во�
лодіння та розпорядження,  охорони та
відтворення земельних ресурсів що сприяти�
ме створенню інституту, який повинен стати
одним із фундаментальних інститутів у сфері
земельних відносин при переході до сталого
розвитку. Розробка запропонованого нами
професійного кодексу фахівця землевпоряд�
ника та геодезиста буде підгрунтям форму�
вання землевпорядної інтелігенції, соціалі�
зації суспільства щодо земельних відносин та
перспективним напрямом розвитку інститу�
ціоналізації галузі. Перспективні напрями
інституціоналізації земельних відносин у
сфері використання, володіння та розпоряд�
ження,  охорони та відтворення земель
сільськогосподарського та лісогосподарсь�
кого призначення, а також водного фонду за�
безпечуватимуть досягнення сталого розвит�
ку при здійсненні заходів нормативно�право�
вого, соціально�економічного, фінансово�
кредитного, організаційного, еколого�еконо�
мічного спрямування, які дозволять покра�
щити ефективність регулювання природоре�
сурсної сфери.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління економічною безпекою вимагає

невідкладного внесення змін до процесу реалі�
зації стратегії розвитку бізнесу, що можливо
за наявності відповідної інформаційної систе�
ми. Підтримка цього процесу повинна здійсню�
ватися інформаційною системою відповідного
рівня, існуючі системи управління ресурсами
підприємства (ЕRР�система) для цього не при�
значені, оскільки їх основна мета — ефек�
тивність операційної діяльності.

Аграрна економіка неухильно зміщується
від переробки матеріальних ресурсів до про�
цесів, заснованих на знаннях, що характерно
для постіндустріального суспільства, тому вона
висуває нові вимоги до процесу управління еко�
номічною безпекою. В цьому випадку його слід
розглядати через управління розвитком бізне�
су господарюючого суб'єкта, в який залучено
безліч підприємств і вже не тільки як постачаль�
ники відповідного ресурсу, а й як рівноправні
учасники бізнесу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми економічної безпеки аграрної
сфери та економічного розвитку рибного гос�
подарства України розглядалися в працях та�
ких вітчизняних науковців: Довбиш О.Е., Кисе�
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MANAGING THE ECONOMIC SECURITY STRATEGY OF FISH CRAFT COMPANIES

Розглянуто основні характеристики підприємств у сфері рибної промисловості в Україні. Проаналізовано та
оцінено основні процеси управління економічною безпекою підприємства і відповідні інструменти їх виконання,
розглянуто управління економічною безпекою крізь призму ефективності бізнесу та запропоновано авторську мо5
дель моніторингу економічної безпеки, яку було впроваджено на рибодобувних підприємствах.

The main characteristics of the enterprises in the fishing industry in Ukraine. Analyzed and evaluated the basic
processes of management of economic security company and the appropriate tools for their implementation, management
considered in the light of economic security and business performance monitoring model the authorized economic security,
which was introduced at fish craft enterprises.
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льов В.К., Клименко О.М., Корчмит В.А., Ко�
рельский В.Ф., Ладонько Л.С., Скупський Р.М.,
Гришова І.Ю., Митяй О.В., Шабатура Т.С.,
Красноруцький О.О., Наумова Л.М., Наумов
О.Б., Гнатьєва Т.М., Язлюк Б.О., Щербата М.Ю.
[1—15] та ін. Проте, не дивлячись на те, що про�
блеми економічної безпеки рибного господар�
ства є предметом багатьох наукових дослід�
жень, багато питань залишаються невирішени�
ми.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданнями статті є розгляд основних ас�

пектів управління економічною безпекою
підприємств у сфері рибної промисловості в
Україні, аналіз та оцінка стратегії розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Реалізація процесу управління економіч�
ною безпекою в стратегії розвитку господарю�
ючого суб'єкта можлива при наявності органі�
заційно�інформаційного апаратного комплек�
су, який являє собою сукупність об'єктів про�
приєтарної організаційної архітектури, що
утворюють єдину систему, взаємодія в якій
здійснюється на базі інформаційних комуні�
кацій, що забезпечує координацію використан�
ня всіх її ресурсів. Це твердження базується на
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тому, що використання послуг інфраструкту�
ри ринку дозволяє: отримувати якісні послуги
підприємств, що спеціалізуються на тому чи
іншому виді діяльності; скорочувати чисель�
ність персоналу внаслідок відмови від виконан�
ня тих чи інших видів діяльності і передачі їх
для виконання стороннім господарюючим
суб'єктам; підвищувати рівень спеціалізації
підприємства як у виробничій, так і в управ�
лінській сфері завдяки скороченню числа видів
його діяльності. Цей позитивний момент є хо�
рошим компенсатором постійно змінного
бізнес�середовища [1].

Стратегічні плани розвитку бізнесу буду�
ються з урахуванням ряду припущень, що сто�
суються зростання ринку, виробничих потуж�
ностей і дій конкурентів. Якщо характер і суть
припущень зміняться, стратегічний план не
може бути виконаний в точності, результатом
чого може стати зниження економічної безпе�
ки. За відсутності орієнтації на зовнішні умови
реалізації стратегії, прийняті рішення будуть
засновані виключно на вкрай обмежених, внут�
рішньо сфокусованих результатах діяльності,
що може спровокувати зниження економічної
безпеки. В ідеалі планування, бюджетування і
звітність повинні слідувати за змінами, що
відбуваються. У більшості підприємств, до пла�
нування, бюджетування, прогнозування та
підготовки звітності відносяться як до непов'я�
заних між собою окремих процесів, які вико�
ристовують різні технологічні рішення без ура�
хування того, що всі вони є лише частинами
єдиного процесу реалізації стратегії. Процес
управління результативністю, як і рух вперед,
безперервний, що, в кінцевому рахунку, визна�
чає новий рівень розвитку ЕRР�систем, як сер�
вісноорієнтованих (BPM�системи) (табл. 1).

Використовуючи інструменти, представлені
в таблиці 1, підприємство може сконцентрува�
ти свої зусилля на становленні і розвитку про�
цесів управління економічною безпекою, а та�
кож вибрати найбільш оптимальне BPM�рішен�
ня, що підтримує управління цими процесами в
режимі реального часу. Реалізація стратегічно�
го плану вимагає вміння розподіляти інформа�
цію про виконання цілей, завдань, стратегічних
і тактичних дій. У процесі складання планів не�
обхідно передбачити можливість оцінити вплив
ринкових чинників, передбачати можливі рин�
кові тенденції і передбачити вплив можливих
дій конкурентів. Для цього необхідно мати
можливість аналізувати альтернативні опе�
раційні структури, моменти виникнення необ�
хідності в залученні фінансових інвестицій або
вкладенні наявного капіталу. Таким чином, ре�

алізація стратегії залежить від ефективності
управління розвитком бізнесу з позиції його
економічної безпеки, що можливо при наяв�
ності організаційно�інформаційного апаратно�
го комплексу, контури якого визначаються
проприетарной організаційної архітектурою та
інформаційної комунікаційною платформою,
що дозволяє здійснювати взаємодію підпри�
ємств в рамках цієї архітектури [7].

У процесі управління економічною безпе�
кою виконуються ті функції, які сьогодні реа�
лізуються в системі управління ефективністю
бізнесу, використовувані технології дозволя�
ють впевнено і достовірно відповідати на ці за�
питання і допомагають формулювати і коригу�
вати стратегії. Додавання в цю систему функції
консолідації, тобто інтегрування на інфор�
маційній основі всіх функцій управління в єдине
ціле на базі мінливої поточної інформації, доз�
волить продукувати управління ефективністю
бізнесу в управління економічною безпекою
підприємства. На підставі цього в процесі уп�
равління економічною безпекою підприємства
розробляються варіанти подальших дій для
прийняття рішень, які повертають господарю�
ючий суб'єкт до визначення подальшого напря�
му його діяльності.

Цей процес являє собою замкнутий цикл,
який починається з визначення стану підприєм�
ства в даний момент, намічених цілей, необ�
хідних для досягнення дій і завдань, а також
принципів розподілу ресурсів господарюючого
суб'єкта. Кількість і тип процесів управління
підприємством можуть змінюватися в залеж�
ності від конкретної галузі та організації вироб�
ництва, ключові процеси, як правило, єдині для
всіх і кожен рівень повинен включати в себе мо�
ніторинг готовності співробітників до виконан�
ня стратегічного задуму моніторинг безпеки.

Процесами управління ефективністю бізне�
су керують на основі розробки декількох аль�
тернативних сценаріїв розвитку ситуації. Щоб
досягти цілей, що стоять перед підприємством,
необхідно проводити постійний контроль вико�
нання плану і відповідним чином реагувати на
що відбуваються відхилення. У разі відхилення
від заданої траєкторії, необхідно негайно за�
діяти відповідний процес (або процеси) для ко�
ригування початкового плану. Ця процедура
забезпечується завдяки наявності системи
взаємних зв'язків між процесами управління
підприємства і відповідними процесами управ�
ління господарюючих суб'єктів входять до про�
прієтарної організаційної архітектури і харак�
теризується як управління економічною безпе�
кою. При здійсненні будь�якого процесу відбу�
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вається коригування тільки порушених частин
плану [3].

Кожен процес управління включає в себе
ряд підпроцесів, багато з яких можуть бути
реалізовані з застосуванням BPM�системи.
Ключові процеси управління повинні бути
інтегровані, що має на увазі щось більше, ніж
наявність простих зв'язків. Управління еконо�

мічною безпекою можливо при наявності
інформаційної системи, в якій всі процеси були
б реалізовані як єдине ціле. У свою чергу успі�
шне управління корпоративною ефективністю
вимагає не тільки горизонтальної координації
окремих процесів аналізу, управління і здійс�
нення, а й вертикальної координації стратегіч�
ного, функціонального і операційного рівнів

Таблиця 1. Основні процеси управління економічною безпекою підприємства і відповідні
інструменти їх виконання

Джерело: [1].

Найменування процесу 
управління безпекою Підпроцеси Інструментарій 

1 2 3 
Формулювання стратегії 
 

Аналіз зовнішнього середовища Аналіз схеми життєвого циклу галузі. Аналіз «поля сил» за Ансоффом
(структуризація мікросередовища фірми, її галузі, найближчого оточення на 
стратегічні зони господарювання, ресурсів, капіталовкладень, технологій, 
групи стратегічного впливу). STEP-аналіз (аналіз сфер макросередовища: 
соціальної, технічної, економічної , політичної). Контактні аудиторії Котлера. 
Аналіз конкурентних сил Портера. Аналіз ключових факторів успіху 

Аналіз ресурсів та існуючих 
можливостей 

Бенчмаркінг Портфельний аналіз 

Аналіз груп впливу Меппінг груп впливу

Створення сценарію Матриця «продукт-ринок». Зони прибутковості 

Аналіз можливостей 
розширення / зростання 

Спеціалізовані моделі імітації злиттів і поглинань 

Аналіз сценаріїв Оцінка сценарію SWOT-аналіз (сильні і слабкі сторони, загрози і можливості) 

Вибір сценарію Аналіз життєвого циклу. Портфельний аналіз. Аналіз ланцюжка нарахування 
вартості. Класифікація. Дерево рішень. Планування сценаріїв. Аналіз 
прибутковості. Аналіз витрат і результатів. Аналіз біржової вартості акцій. 
Аналіз фінансових коефіцієнтів. Аналіз чутливості симуляції. Аналіз руху 
грошового потоку. Аналіз беззбитковості. Аналіз використання ресурсів. 
Цілісне і прозоре моделювання, що забезпечує мінімізацію ризиків і 
підвищення ефективності управлінських рішень 

План бюджету 
 
 

Тактичний план: розробка 
тактичних дій і показників, 
відповідних стратегії і цілям 

Balanced Scorecard Economic Value Add (EVA). Операційний менеджмент

Розподіл ресурсів: виділення 
ресурсів для окремих тактичних 
планів 

Планування виручки. Планування виробництва. Планування заробітної плати. 
Планування капітальних видатків. Планування початкових вкладень 

Розгляд бюджету Бюджетування. Ризик-менеджмент. Моделювання 

Планування початкових 
вкладень 

Бюджетування початкових вкладень. Моделювання 

Передача інформації Зміна організаційної поведінки 
для реалізації тактичних дій 

Web-портали. Конференції. Наради 

Моніторинг Перегляд фінансового плану 
перегляд тактичного плану 
перегляд припущень. Звіт про 
проведені транзакції Контроль 
ділової активності 

Balanced Scorecard. Попередження

Прогнозування Статистична екстраполяція.
Збір прогнозів. Розгляд 
прогнозів. Оцінка сценаріїв. 
Передача інформації 

Аналіз часових рядів. Симуляції. Аналіз чутливості. Аналіз зміни обстановки

Звітність Створення і розподіл регістрів 
управлінського обліку. 
Коригування і аудит для 
фінансової консолідації. Аналіз 
результатів 

Багатовимірні OLAP-куби для аналізу даних і побудова звітності. Механізми 
DataMining для пошуку закономірностей в даних і складання прогнозних звітів
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управління на діяльність господарюючого
суб'єкта. Управління економічною безпекою
підприємства нерозривно пов'язане з управлі�
нням ефективністю, бо ці процеси здійснюють�
ся лише на основі безперервності та збалансо�
ваності. Ці точки зору повинні бути узгоджені
і скоординовані в кожному з процесів управлі�
ння діяльністю підприємства. При проведенні
стратегічного аналізу необхідно використову�
вати інформацію, отриману як на верхньому,
так і на нижньому рівнях. Об'єднані разом, ре�

зультати проведеного моніторингу безпеки пе�
редбачають можливі наслідки різних стратегі�
чних дій для окремих функціональних або опе�
раційних підрозділів, які є складовими части�
нами підприємства [5].

Призма ефективності це нова база, розроб�
лена для подолання обмежень системи збалан�
сованих показників (ССП). Замість того, щоб
вибудовувати систему управління ефективністю
діяльності навколо стратегій підприємства, при�
зма ефективності орієнтована на основні рівні

]

Звіт про стан 
внутрішнього 
середовища 

Тактичне 
планування 

Стан зовнішньо
го сеедовища 

Моніторинг 
безпеки 

Стратегічний 
менеджмент Стратегічний 

рівень 

Аналіз ризиків і
загроз 

Формулвання 
стратегії 

Аналіз сценаріїв

Моніторинг 
безпеки 

Функціональний 
менеджмент 

Прогноз 
Розробка бюджетів 

визначників і 
творців 

Контроль Передача 
інформації 

Функціональний і 
крос -функціональний

рівень 

Моніторинг 
операційної 
діяльності 

Операційний 
рівень (діяльність 

і процеси) 

Моніторинг 
безпеки 

Операційний 
менеджмент 

Моніторингвизна
чальної опера 

ційної діяльності 

1. Стратегічний замкнений ланцюг зворотнього 
    зв’язку    
2.Функціональний замкнений ланцюг зворотнього  
    зв’язку 
3. Звязки між замкненими ланцюгами  

Рис. 1. Модель ключових процесів в управлінні економічною безпекою підприємства
рибогосподарського комплексу з включенням моніторингу безпеки

Джерело: [3].
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зацікавлених осіб, які беруть участь у процесі
управління. Призма ефективності, в аспекті еко�
номічної безпеки господарюючого суб'єкта,
представлена в нашій концепції на рисунку 2.

Істотна відмінність між призмою ефектив�
ності та іншими методиками управління ефек�
тивністю діяльності полягає в різній орієнто�
ваності на процеси. Кожен процес можна роз�
ділити на підпроцеси, які, в свою чергу, розпа�
даються на окремі компоненти (внесок, дія,
вихід, результат). У призмі ефективності кар�
ти стратегії називаються картами успіху. Кар�
ти успіху переслідують практично ті ж самі цілі,
об'єднуючи можливості, процеси і стратегії, не�
обхідні для задоволення потреб і побажань за�
цікавлених осіб. Для кожного окремого поба�
жання або потреби карта успіху повинна охо�
пити всі аспекти, починаючи з можливостей на
нижньому рівні, просуваючись далі до процесів,
а потім до стратегій, пов'язаних з побажання�
ми або потребами, що розташовуються на ви�
щому рівні. На додаток до карт успіху призма
ефективності передбачає використання карт
провалів. Карта провалу це, по суті, карта усп�
іху, яка дозволяє забезпечити мінімізацію ри�
зику провалу [10].

Особливе значення в
цьому процесі займає мон�
іторинг безпеки, що дозво�
ляє зробити оцінку дій ке�
рівництва і сприйняття ко�
лективом при просуванні
стратегії безпеки у розвит�
ку підприємства через при�
зму ефективності бізнесу.
Моніторинг пропонується
здійснювати за наступною
авторською методикою на
основі експертних оцінок. В
якості експертів залучають
керівників і фахівців стра�
тегічного, функціонально�
го, крос�функціонального і
операційного рівнів управ�

ління. На питання розробленої анкети експерт
відповідає, виходячи з положення справ на
підприємстві в цілому, якщо експерт має дос�
татню інформацію або грунтується на власній
точці зору, його відповідь оцінюється за п'яти�
бальною шкалою. Далі проводиться розраху�
нок балів по кожному з чотирьох розділів ан�
кети наступним чином: скласти суму балів по
розділу; розділити отриману цифру на кількість
питань в розділі; помножити на 25; відняти 25.
Потім визначається кінцевий результат, вико�
ристовуючи дані таблиці 2.

Результати моніторингу визначають аспек�
ти, які потребують вдосконалення. Для того,
щоб отримати уявлення про загальний рівень
відповідності стратегії підприємства вимогам
економічної безпеки, розрахуємо середній бал
для перших двох розділів і середній бал для
третього і четвертого розділів. Потім введемо
ці середні значення в форму на рисунку 3.

Квадрат таблиці, відповідний двом середнім
значенням, дасть приблизне уявлення про не�
обхідність удосконалення вимог економічної без�
пеки. Квадрат "Доісторичний стан" позначає, що
ще все попереду. Квадрат "Почуття�відчуття"
свідчить про концентрацію на людях і культурі,

Рис. 2. Управління економічною безпекою крізь призму
ефективності бізнесу

Джерело:  [6].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стратегії 

 
Процеси 

 

 
Можливості  

 

Які стратегії 
нам необхідні 
для задоволення 

бажань? 
 

Які процеси нам 
необхідно 

запустити для 
здійснення цих 
стратегій? 

Які можливості 
нам необхідні для 
більш дієвого і 
ефективного 

управління цими 
процесами? 

Наскільки це економічно безпечно? 

Визначення зацікавлених осіб і 
кола їх економічних інтересів

Задоволення  
зацікавлених 

 осіб 

Вклад  
зацікавлених осіб. 

Проблеми, вирішувані 
зацікавленими особами 
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що само по собі відповідає вимогам
економічної безпеки, бо дії людей, які
не розуміють стратегію розвитку
підприємства і не наступних їй відпові�
дно до необхідними параметрами, мо�
жуть призвести до зниження економі�
чної безпеки підприємства. Основною
метою моніторингу рівня розуміння
стратегічних цілей підприємства і ме�
тодів їх досягнення є визначення діло�
вої активності персоналу. Квадрат
"Матеріалістичний підхід" вказує на те,
що є чіткі уявлення про подальші дії, не�
обхідні для реалізації стратегії еконо�
мічної безпеки підприємства. Квадрат
"Повний порядок" вказує або на те, що
діяльність підприємства відповідає іде�
альному стану або на неадекватну оці�
нку ситуації експертом.

ВИСНОВКИ
Управління економічною безпекою в реалі�

зації стратегії розвитку в призмі ефективності
повинно відповідати п'яти параметрам, а саме:
забезпечувати економічну безпеку; вносити
ясність у дії реалізації стратегії; виявляти фак�
тори, що стимулюють ефективність діяльності
підприємства; сприяти впровадженню консо�
лідованого менеджменту; приносити практичну
користь з точки зору операційного менеджмен�
ту. Нами запропоновано авторську модель мо�
ніторингу економічної безпеки, яку було впро�
ваджено на рибодобувних підприємствах Укра�
їни, що дозволило значно підвищити рівень за�
хисту їх економічних інтересів та безпосе�
редній вплив на економічні показники їх діяль�
ності. Моніторинг, проведений в рамках про�
цесу управлінням економічною безпекою бізне�
су, що розвивається, констатує правильність
дій вищого менеджменту в доведенні до кож�
ного співробітника стратегії економічної без�
пеки в розвитку підприємства.

Література:
1. Gryshova I. Ukraine's positions in inter�

national ratings evaluation as a factor of its com�
petitiveness / I. Gryshova, I. Kryukova, O. Mityay
// Економічний часопис�ХХІ. — 2015. — № 5—
6. — С. 24—27.

2. Hurwitz L. Optimality and informational
efficiency in resource allocation processes / L. Hur�
witz // Mathematical Methods in the Social
Sciences / K.J. Arrow, S. Karlin, P/ Suppes (eds.).
— Stanford: Stanford University Press, 1960.

3. Ladon'ko State management of innovative
activity in Ukraine / О. Mikhaylovs'ka, N. Filip�

pova, N. Tkalenko // Scientific enquiry in the
contemporary world: theoretical basiсs and
innovative approach, Research and Publishing
Center "Colloquium".  — San Francisco, Califonia,
USA, 2015. — Р. 56—62.

4. Гришова І.Ю. Реструктуризація перероб�
них підприємств АПК в умовах глобалізації/
І.Ю. Гришова // Прикладна економіка — від
теорії до практики: матеріали Першої Всеук�
раїнської науково�практичної конференції 15
жовтня 2015 р. — Тернопіль: ВПЦ "Економіч�
на думка", 2015. — C. 45—48.

5. Державна цільова економічна програма
розвитку рибного господарства України на
2012—2016 роки. Затверджено постановою Ка�
бінету Міністрів України №1245 від 23.11.2011
р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1245�
2011�%D0%BF

6. Довбыш О.Э. Зарубежный опыт развития
морской аквакультуры и ее приоритетные за�
дачи в Украине / О.Э. Довбыш // Рибне госпо�
дарство України. — №2. — 2010. — С. 2—9.

7. Киселев В.К. Об оздоровлении рыбохо�
зяйственного комплекса / В.К. Киселев // Рыб�
ное хозяйство. — 2005. — № 5. — С. 29—31.

8. Кластери рибодобування, рибоперероб�
ки, аквакультури. Українські кластери [Елект�
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://
ucluster.org/universitet/ klastery�ukraina/2012�
study/perspektivni�napryamki�klasterizacii�
vodnikh�resursiv/klasteri�ribodobuvannya�
ribopererobki�akvakulturi/

9. Корельский В.Ф. Регулирование кон�
курентных отношений при промысле водных
биологических ресурсов / В.Ф. Корельский,
А.Н. Макоедов // Вопросы рыболовства. —
2004. — Т. 5, № 3 (19). — С. 385—394.

 
Матеріалістичний  

підхід 
(3 квадрат) 

 
Повний порядок 

(4 квадрат) 
 

Доісторичний  
стан 

(1 квадрат) 
 

Почуття - відчуття 
(2 квадрат) 

 

100

 С
тр
ат
ег
ія

 і 
ст
им

ул
ю
ю
чі

 

0
Кооперація і мотивація 100

Рис. 3. Спроможність стратегії економічної безпеки
підприємства

Джерело: [8].



36
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17, 2016

10. Корчмит В.А. Экономика отрасли (рыб�
ная промышленность): метод. указания / Кор�
чмит В.А. — Петропавловск�Камчатский: Кам�
чатГТУ, 2002. — 32 с.

11. Красноруцький О.О. Оцінка характеру
реалізації економічних інтересів суб'єктів
ринку сільськогосподарської продукції /
О.О. Красноруцький // Вісник ХНАУ. Сер.
"Економіка АПК і природокористування". —
№ 3. — 2010. — С. 62—73.

12. Красноруцький О.О. Теоретико�методо�
логічні аспекти оцінки розвитку конкуренції та
ефективності збуту сільськогосподарської
продукції / О.О. Красноруцький // Вісник
ТНЕУ. — № 2 (53). — 2013. — С. 90—99.

13. Ладонько Л.С. Підходи до структуризації
стратегічного потенціалу промисловості / Л.С.
Ладонько, О.М. Клименко // Економіка стало�
го розвитку: теоретичні підходи та практичні
рекомендації: матеріали міжнародної науково�
практичної конференції (13—16 вересня 2015 р,
м. Кошице, Словаччина). — К.: Вид�во "Центр
навчальної літератури", 2015. — 152 с. — С. 83—
84.

14. Скупський Р.М. Марикультура Чорного
моря — концептуальні засади створення рибогос�
подарського кластеру / Р.М. Скупський // Еконо�
мічний форум. — 2015. — №1. — С. 86—101.

15. Язлюк Б.О. Методика оцінки рівня згла�
джування економіко�інституціональної й со�
ціально�економічної асиметрії розвитку внутр�
ірегіональних територій / Б.О. Язлюк // Зб. наук.
праць Черкас. держ. технол. ун�т. — Черкаси:
ЧДТУ, 2014. — Вип. 37. — Ч. II. — С. 57—63.

References:
1. Gryshova, I. Kryukova, I. and Mityay, O.

(2015), "Ukraine's positions in international ratings
evaluation as a factor of its competitiveness",
Ekonomichnyj chasopys�XXI, vol. 5—6, pp. 24—
27.

2. Hurwitz, L. (1960), "Optimality and
informational efficiency in resource allocation
processe", [Mathematical Methods in the Social
Sciences], Stanford University Press, Stanford,
USA.

3. Mikhaylovs'ka, O. Filippova, N. and Tka�
lenko N. (2015), "Ladon'ko State management of
innovative activity in Ukraine", Scientific enquiry
in the contemporary world: theoretical basiss and
innovative approach, Research and Publishing
Center "Colloquium", San Francisco, Califonia,
USA, pp. 56—62.

4. Hryshova, I. (2015), "Restructuring pro�
cessing agricultural enterprises in the conditions
of globalization", Applied Economics — from

theory to practice: Proceedings of the First Ukra�
inian scientific conference, Ternopil, Ukraine,
October 15, pp. 45—48.

5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011),
"State Target Economic Program development of
Fisheries of Ukraine for 2012�2016", available at:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1245�
2011�%D0%BF (Accessed 20 April 2016).

6. Dovbish, O.E. (2010), "Foreign experience
in the development of marine aquaculture and its
priorities in Ukraine" Fisheries Ukraine, vol.2, pp.
2—9.

7. Kyselev, V.K. (2005), "On the recovery of the
fishery complex", Fisheries, vol 5, pp. 29—31.

8. Ukrainian clusters (2012), "Clusters of fish
production, fish processing and aquaculture", available
at: http://ucluster.org/universitet/klastery�ukraina/
2012�study/perspektivni�napryamki�klasterizacii�
vodnikh�resursiv/klasteri�ribodobuvannya�
ribopererobki�akvakulturi/ (Accessed 20 April 2016).

9. Korel'skyj, V.F. and Makoedov, A.N. (2004),
"The regulation of competitive relations in the
fisheries of marine biological resources", Vopr.
fishing, vol. 5, no 3 (19) , pp. 385—394.

10. Korchmit, V.A. (2002), Ekonomyka otrasly
(rybnaia promyshlennost'): metod. ukazanyia
[Business sector (fishing industry) method.
Instructions], KamchatGTU, Petropavlovsk�
Kamchatsky, Russia.

11. Krasnoruts'kyj, O.O. (2010), "Assessment
of the nature of the realization of economic
interests of subjects agricultural markets", Visnyk
KhNAU. Ser. "Ekonomika APK i pryrodoko�
rystuvannia", vol 3, pp. 62—73.

12. Krasnoruts'kyj, O. O. (2013), "Theoretical
and methodological aspects of the assessment of
competition and efficiency of marketing of agri�
cultural products", Visnyk TNEU, vol 2 (53) , pp.
90—99.

13. Ladonko, L.S. and Klymenko, O.N. (2015),
"Approaches to structuring strategic potential
industry", Economics of Sustainable Development:
theoretical approaches and practical recom�
mendations: Proceedings of the International
Scientific Conference, Kosice, Slovakia, 13—16
September, pp. 83—84.

14. Skups'kyj, R.M. (2015), "Mariculture Black
Sea — the conceptual basis of creating a cluster
fishery", Ekonomichnyj forum, vol 1, pp.86�101.

15. Yazliuk, B.O. (2014), "Evaluation Method
of smoothing economic and institutional and socio�
economic development of intraregional asym�
metries areas", Zb. nauk. prats' Cherkas. derzh.
tekhnol. un�t. ChDTU Seriia: Ekonomichni nauky,
vol. 37, no. II, pp. 57—63.
Стаття надійшла до редакції 15.08.2016 р.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17, 2016

37

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сутність організаційно�економічного ме�

ханізму цукробурякового виробництва розк�
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ФОРМУВАННЯ Й ЕФЕКТИВНЕ

ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО�

ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ

ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

O. Khaietska,
Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of Economics Department,
Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

THE FORMATION AND EFFECTIVE FUNCTIONING OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC
MECHANISM OF SUGAR BEET PRODUCTION

У статті визначено зміст поняття організаційно5економічного механізму цукробурякового виробництва як сис5
теми організаційних, економічних і екологічних принципів та методів ефективного їх функціонування, а також відпо5
відних об'ємів і якості цукрових буряків та продуктів їх переробки, які у взаємозв'язку забезпечують попит на продо5
вольчому ринку за оптимального співвідношення виробничих витрат і ціни для сільськогосподарських товаровироб5
ників. Основою застосування складових цього механізму є визначення умов господарювання підприємств галузі, що
враховують особливості виробництва, взаємодію підприємств, що виробляють та переробляють цукрові буряки.

Розглянуто концептуальні засади формування організаційно5економічного механізму підвищення ефективності
цукробурякового виробництва, що включають диференційоване застосування специфічних і загальногалузевих орга5
нізаційних та економічних важелів, інструментів і зв'язків, раціональне розміщення галузі з урахуванням впливу грун5
тово5кліматичних умов на процес виробництва і мінімізації витрат, диверсифікацію використання продукції галузі,
що визначатимуть результати господарської діяльності досліджуваного підкомплексу.

In the article is defined the concept of organizational and economic mechanism of sugar beet production, as a system
of organizational, economic and environmental principles and methods for their efficient functioning, and appropriate
amounts and quality of sugar beet and their products, which are in relationship provide the demand in the food market
for the optimal ratio of production costs and prices for agricultural producers. The basis for the application of the
components of this mechanism is the determination of the conditions of the industry, taking into account the peculiarities
of production, the interaction of the enterprises producing and processing sugar beets.

It is considered the conceptual bases of formation of organizational and economic mechanism of increase of efficiency
of sugar beet production, including differential application specific and industry5wide organizational and economic levers,
instruments and relations, rational distribution of the industry taking into account the influence of soil and climatic
conditions on the production process and minimize cost, diversify the use of products in the industry to determine the
performance of the studied production.

Ключові слова: організаційно5економічний механізм, складові механізму, елементи меха5
нізму, цукробурякове виробництво, цукрові буряки.

Key words: organizational and economic mechanism, components of mechanism, elements of
mechanism, sugar beet production, sugar beets.

ривається через систему організаційних та
економічних важелів, інструментів, чинників,
що впливають на економічну діяльність
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підприємств, галузей, продуктових підкомп�
лексів, спрямованих на підвищення його ефек�
тивності.

Завдяки організаційним та економічним
чинникам цього механізму поєднується об'єк�
тивний та суб'єктивний аспекти людської діяль�
ності в контексті розвитку цукробурякової га�
лузі на основі впровадження інновацій та підви�
щення ефективності використання природно�
го потенціалу [1, с. 14].

Основними складовими організаційно�
економічного механізму, що здійснюють
вплив на об'єкти господарювання є вплив
грунтово�кліматичних умов, вимоги щодо
якості продукції, умови зберігання та пере�
робки, вплив процесів глобалізації та виз�
начених стратегічних цілей галузевого роз�
витку з метою підвищення загального ефек�
ту для досягнення визначених цілей розвит�
ку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні, методологічні та практичні ас�
пекти функціонування цукробурякового ви�
робництва були предметом дослідження
вітчизняних вчених: В. Андрійчука, П. Борщев�
ського, О. Варченко, П. Гайдуцького, О. Зай�
ця, М. Коденської, І. Лукінова, В. Пиркіна,
М. Роїка, С. Стасіневич, А. Фурси, М. Ярчука
та інших.

ЦІЛІ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є узагальнення особливостей
організаційно�економічного механізму підви�
щення ефективності цукробурякового вироб�
ництва та систематизування методичних під�
ходів до оцінки впливу елементів організацій�
но�економічного механізму на рівень ефектив�
ності його функціонування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Цукробурякове виробництво являє собою
особливу виробничо�економічну систему, що
формується під впливом політичних, економі�
чних, організаційно�правових, науково�техні�
чних, соціально�демографічних і природних
факторів. Отже, при дослідженні функціону�
вання цього виду виробництва доцільно вико�
ристовувати системний підхід, тобто розгляда�
ти окремі складові елементів системи, що утво�
рюватимуть єдине ціле [2].

Це зумовлено, по�перше, значенням і
місцем розвитку цукробурякового виробниц�

тва як складової цукробурякового підкомп�
лексу АПК. По�друге, багатокомпонентністю
продукції цукробурякового виробництва, що
передбачає розвиток промислових підпри�
ємств, різних за виробничим напрямом, асор�
тиментом виробленої продукції, її значенням
у забезпеченні продовольчої безпеки країни
[3, с. 52—53]. По�третє, агротехнологічний
характер цукробурякового виробництва як
високоінтенсивної галузі АПК зумовлює не�
обхідність застосування системи машин, ме�
ханізмів і обладнання, а отже, розвитку про�
мислових підприємств машинобудування та
постачання, зв'язків і взаємовідносин між
ними, застосування системи удобрення грун�
тів і захисту рослин від шкідників та хвороб,
що в свою чергу потребує розвитку під�
приємств, служб і організацій хімічної про�
мисловості.

Система економічних та організаційних ме�
тодів господарювання спонукає до підвищен�
ня ефективності функціонування виробництва
і сприяє досягненню економічних, соціальних,
інноваційних та інших результатів. До органі�
заційно�економічних елементів належать: про�
гнозування, ціноутворення, оподаткування,
кредитування, лізинг та водночас вони вклю�
чають в себе такі інструменти впливу: масу при�
бутку, норму амортизації, валютні курси, кре�
дитні ставки тощо.

Узагальнення різних підходів до трактуван�
ня організаційно�економічного механізму цук�
робурякового виробництва дає змогу виділити
його структуроутворюючі елементи, стадії,
зв'язки, економічний механізм та організацій�
ну структуру (рис. 1).

До організаційно�економічних факторів,
які визначають і формують ефективність ви�
робництва, належать: раціональне розміщен�
ня, сучасна інноваційна технологія виробниц�
тва, оптимальна концентрація, спеціалізація,
інтеграція та інтенсифікація галузі, форми
організації виробництва і мотивації праці,
ціноутворення, зберігання, переробка і реалі�
зація продукції. Всі вони взаємозалежні та
взаємообумовлені і впливають на ефек�
тивність як прямо, так і опосередковано, тому
досягнення максимальної ефективності за
певної забезпеченості виробничими ресурса�
ми можливе лише за умови їх оптимального
поєднання [5].

Важливе значення для забезпечення ефек�
тивності цукробурякового виробництва мають:
рівень родючості грунтів, структура основних
виробничих засобів, ступінь фаховості працю�
ючих у галузі та ряд інших факторів.
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Напрями удосконалення механізму регу�
лювання цукробурякового виробництва про�
являються через організаційну та економічну
структуру. До організаційних чинників нале�
жать: організація ринкової інфраструктури;
поліпшення управління; бізнес�планування;
маркетинг; оренда та лізинг; впровадження
новітніх інформаційних технологій. У свою
чергу економічні чинники включають: покра�
щення якості та підвищення конкурентоспро�
можності продукції; регулювання цінового та
фінансово�кредитного механізмів; заходи
інноваційно�інвестиційного спрямування; вра�
хування ризиків, страхування виробничої
діяльності.

Ринок цукру є важливим сектором про�
довольчого ринку України, тому саме дер�
жава має стати тим організаційним чинни�
ком, що створює сприятливе середовище
ринкових відносин у цукробуряковому
підкомплексі.

За результатами аналізу літературних дже�
рел вітчизняних і зарубіжних науковців мож�
на дійти до висновку про подвійність значення
і ролі ефективного функціонування організа�
ційно�економічного механізму цукробуряко�
вого виробництва. З одного боку, його можна
вважати однією з ключових функцій менедж�
менту, оскільки дія його економічних чинників
(пільгове кредитування, пільгове оподаткуван�

Рис. 1. ОрганізаційноKекономічний механізм функціонування
цукробурякового виробництва

Джерело: розроблено автором [4].
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− інвестиційна привабливість; 
− державне регулювання експортно-імпортних операцій 

Організаційні 
зв’язки: 

− у формі угод, 
договорів; 
− у межах 
організаційної 
структури; 
− з організацій-
ного супроводу 
економічних 
зв’язків; 
− участі в 
програмних 
заходах 

Організаційна 
структура: 

− Національна 
асоціація 
цукровиків України 
«Укрцукор»; 
− Регіональні 
асоціації; 
− суб’єкти 
організаційно-
правових форм 
господарювання з 
вирощування та 
переробки 
цукрових буряків 

Спрямованість дії організаційно-економічного механізму  
(фактори виробництва та відносини)
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ня) має переважне відношення до функції ре�
гулювання. З іншого боку, організаційно�еко�
номічний механізм застосовується на всіх ета�
пах управління економічними процесами роз�
витку галузі, що свідчить про його підпорядко�
ваність досягненню загальної мети підвищен�
ня економічної ефективності цукробуряково�
го виробництва.

Питання наукового обгрунтування органі�
зації й ефективного функціонування цукробу�
рякового виробництва не втрачає актуальності,
тому створення ефективного організаційно�
економічного механізму регулювання ринку
цукру та продуктів його переробки неможли�
ве без змін в організаційно�економічному ме�
ханізмі підкомплексу.

Для розв'язання цих питань має діяти на�
лагоджений економічний механізм, що забез�
печуватиме регулювання досліджуваного
підкомплексу: органічне поєднання ринкових
механізмів з елементами саморегулювання та
методами державного регулювання при ви�
робництві цукрових буряків і продуктів їх пе�
реробки, виробництва цукру; здійснення
фінансового оздоровлення і підвищення при�
бутковості виробничої діяльності цукро�
виків, забезпечення конкурентоспромож�

ності вітчизняної продукції на внутрішньому
і зовнішньому ринках; удосконалених форми
інтегрованих формувань виробників і пере�
робників цукросировини, піднесення техно�
логічного рівня цукробурякового виробниц�
тва. Чіткий механізм регулювання економіч�
них відносин сприятиме підвищенню ефек�
тивності функціонування організаційно�еко�
номічного механізму цукробурякового ви�
робництва в умовах становлення та розвитку
ринкової економіки.

Характерною особливістю цукробуряко�
вого виробництва є налагодження тісних ви�
робничо�економічних зв'язків з іншими га�
лузями національного господарства: сіль�
ським господарством, промисловістю, тор�
гівлею, транспортом і зв'язком, матеріаль�
но�технічним постачанням, будівництвом, а
також з іншими галузями невиробничої сфе�
ри. Найбільш тісно економічно пов'язано
сільське господарство з цукровою промис�
ловістю, яке виробляє і поставляє цукровим
заводам на переробку цукрову сировину [6,
с. 126].

У цілому підвищення ефективності дії
організаційно�економічного механізму
можна досягти за рахунок раціоналізації

Рис. 2. ОрганізаційноKекономічний механізм підвищення ефективності
цукробурякового виробництва

Джерело: сформовано автором [4].
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впливу його окремих складових на виробничі
процеси та суб'єкти господарювання галузі,
а саме: упорядкування функцій, розвиток
диверсифікації та поглиблення спеціалізації
(рис. 2).

Базовою умовою вдосконалення організа�
ційно�економічного механізму є усвідомлення
його взаємозв'язку з функціями системи управ�
ління, що включає в себе організацію виробниц�
тва та планування, обгрунтуванні сукупності
впливів складових організаційного та еконо�
мічного механізмів на досягнення запланова�
них результатів господарської діяльності з ви�
робництва цукрових буряків та їх промислової
переробки.

Особливість прояву механізму на етапі
організації виробничих процесів полягає в
проведенні організаційних заходів щодо
діяльності суб'єктів господарювання та за�
безпечення їх матеріально�технічними ресур�
сами з метою досягнення запланованих цілей
розвитку. Акцентом механізму на етапі ана�
лізу є здійснення аналітичних і контрольних
функцій щодо оцінки впливу складових ме�
ханізму на ефективність досягнення галузе�
вих цілей. У випадку неотримання очікуваних
результатів, на етапі регулювання здійс�
нюється внесення необхідних змін у системі
заходів і визначаються параметри їх впливу
на результативність функціонування підком�
плексу. На етапі стимулювання обгрунтову�
ються зміни в складові механізму для швид�
кого досягнення запланованих цілей галузе�
вого розвитку (табл. 1).

Аналіз співвідношення функцій управлі�
ння та функцій організаційно�економічного
механізму в цукробуряковому виробництві

показав його підпорядкованість досягненню
загальних цілей управління. Саме тому поси�
лення взаємозв'язку функцій управління та
галузевого організаційно�економічного ме�
ханізму вказує на необхідність їх підпоряд�
кування функціям загальногалузевого управ�
ління.

Визначальним у процесі формування орга�
нізаційно�економічного механізму підвищен�
ня ефективності цукробурякового виробниц�
тва є активне опанування на всіх рівнях галу�
зевого управління гнучкості в прийнятті
рішень. З огляду на особливості здійснення
галузевих господарських процесів на госпо�
дарському, галузевому та державному рівнях
управління слід підвищити професійний рівень
управлінців у напрямі опанування ними ме�
тодів обробки даних та обгрунтування бага�
товаріантних рішень з урахуванням можливої
зміни впливу факторів зовнішнього середови�
ща.

На господарському рівні важливим є
виявлення тенденцій та закономірностей
здійснення різних виробничих процесів.
Нап риклад,  корисним  для виробників
бу де  інфо рма ція  щод о в ип р авда нос ті
концентрації посівів цукрових буряків.
Підтвердженням цьому є залежність по�
казників рентабельності від концентрації
посівів.

Також виробники повинні приділити ува�
гу додатковим витратам на внесення мінераль�
них добрив, кількість яких має відповідати по�
требам рослин і грунтів та дотримуватись ра�
ціонального співвідношення NPK. Підвищен�
ня дії складових механізму значною мірою
обумовлюється обгрунтованим запроваджен�

Таблиця 1. Посилення взаємозв'язку функцій управління та організаційноKекономічного
механізму цукробурякового виробництва

Джерело: [4].

Функція управління Зміст функції організаційно-економічного механізму 
Планування 1. Визначення рівнів впливу організаційної та економічної складових на 

суб’єкти господарювання з метою: досягнення сукупності стратегічних 
цілей, у т.ч. обсягів виробництва продукції та забезпечення 
конкурентоздатності виробництва. 
2. Розподіл сукупності заходів механізму за стратегічними та програмними 
документами з визначенням рівнів їх дії та очікуваних результативних 
показників виробництва 

Організація виробництва 1. Інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання.
2. Проведення організаційних заходів щодо порядку задіяння складових 
механізму на процеси та суб’єкти господарювання галузі 

Аналіз та контроль Здійснення аналітичних та контрольних функцій щодо оцінки впливу 
складових механізму на ефективність складових цукробурякового 
виробництва 

Регулювання У випадку неотримання очікуваних результатів внесення необхідних змін 
до переліку заходів та параметрів їх впливу на результативність 
виробництва 

Стимулювання  Для більш швидкого досягнення бажаних цілей обгрунтування 
заохочуючих заходів впливу 
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ням технологічних заходів. Так, ефективне ви�
користання добрив може визначати до 50 %
приросту врожайності коренеплодів. Вироб�
никам слід враховувати, що цукрові буряки ви�
користовують значно більше елементів жив�
лення, ніж інші сільськогосподарські культу�
ри. Поряд з економічною оцінкою виправда�
ності їх додаткового внесення слід обов'язко�
во враховувати екологічний вплив на довкіл�
ля. Аналіз взаємозв'язку рівня урожайності та
витрат на добрива виявив їх пряму залежність.
Але виробники повинні враховувати виправ�
даність додаткових витрат на внесення добрив,
про що свідчить показник рівня рентабель�
ності.

При недотриманні агротехнічних вимог
вирощування та збирання цукрових буряків
знижується урожайність та погіршується
якість коренеплодів, тому даний негативний
чинник слід усунути, оскільки підвищення
якості коренеплодів є передумовою для зро�
стання конкурентоспроможності вітчизняно�
го ринку цукру. Чим вищі технологічні харак�
теристики цукрових буряків, тим більший
вихід цукру [7].

Різнопланова роль розвитку галузі виз�
начається працевлаштуванням населення,
забезпеченням промисловості сировиною,
виробництвом різних харчових продуктів,
серед яких важливе місце належить цукру,
та збереженням галузі буряківництва. У
зв'язку з цим необхідним для держави на всіх
рівнях управління є пошук альтернативних
шляхів використання продукції галузі, од�
ним з яких є переробка цукрових буряків як
відновлюваної сировини на технічні цілі,
зокрема на виробництво біоенергетичних
ресурсів.

На державному рівні управління доцільно
враховувати особливості організаційної
структури галузі та внеску різних її суб'єктів
в вирішення як окремих економічних, так і со�
ціальних завдань. Важливим є запроваджен�
ня диференційованого підходу і до різних
організаційних форм господарювання. З одно�
го боку, беззаперечним є внесок у вирішення
завдань продовольчого забезпечення великих
інтегрованих структур. З іншого боку — не�
замінною є роль господарств населення і не�
великих сільськогосподарських товаровироб�
ників у питаннях працевлаштування та забез�
печення пропорційності розвитку сільських
територій.

При запровадженні організаційно�еконо�
мічного механізму у галузі слід зважати на про�
блему обмеженої можливості купівлі сільсько�

господарськими виробниками цукрових бу�
ряків достатньої кількості технічних засобів,
добрив, гербіцидів, інших необхідних ресурсів
для забезпечення галузі. Лише сприятливі аг�
рокліматичні умови не гарантують конкурен�
тоспроможність галузі. Всі складові факторів
виробництва: праця, земля і капітал будуть
ефективними у своїй взаємодії та взаємовідпо�
відності.

Базовим у структурі організаційно�еконо�
мічного механізму розвитку цукробурякового
виробництва є техніко�технологічне оновлен�
ня галузі, що слід здійснити, як за організацій�
ними, так і за економічними складовими цього
механізму.

Одним із важливих завдань активізації дії
організаційно�економічного механізму є за�
провадження інноваційних розробок. Стосов�
но цукробурякового виробництва — це опа�
нування інноваційних стратегій господарської
діяльності виробників та врахування стану
ринкової інфраструктури при запровадженні
інновацій. Відповідно важливим є формуван�
ня диференційованої господарської діяль�
ності в галузі. У ринкових умовах виділяють�
ся сприятливі та несприятливі роки здійснен�
ня господарської діяльності. Щодо впровад�
ження інноваційних технологій у сприятливі
роки доцільно зосередити увагу на сучасних
високоінтенсивних технологіях. На протива�
гу цьому в несприятливі роки виправданим
буде впровадження ресурсозберігаючих тех�
нологій.

Високоефективному впровадженню інно�
вацій сприятиме аналіз досвіду та ознайомлен�
ня зі складовими технологічного оновлення в
інших бурякосійних країнах. Інноваційними
технологіями вирощування цукрових буряків,
високопродуктивними системами машин та
ефективними системами захисту рослин і
грунтів володіють Франція, Німеччина, Авст�
рія. При цьому слід зазначити, що сліпе копію�
вання досвіду не може дати ефекту в умовах
України, тому будь�яке запровадження інно�
вацій здійснювати з урахуванням специфіки
особливостей та умов функціонування вітчиз�
няної галузі.

Важливим чинником ефективної діяль�
ності великих бурякосійних господарств є
створення умов для підвищення рівня кваліф�
ікації їхніх керівників і професійних кадрів, що
дає змогу вести господарську діяльність на
науковій основі, набагато ефективніше вико�
ристовують основний засіб виробництва —
землю, матеріально�технічні та трудові ресур�
си.
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ВИСНОВКИ
Узагальнення вищевикладеного дає підста�

ви зробити висновок, що організаційно�еконо�
мічний механізм є одним із важелів управління
та регулювання розвитку галузевих підкомп�
лексів. Тому дієвість його функціонування буде
вище за умови узгодження дії даного механіз�
му з господарським механізмом та системою
загального менеджменту. Це пов'язано з узго�
дженням функцій управління та функцій орга�
нізаційно�економічного механізму.

Специфіка умов функціонування галузі по�
требує формування відповідного організацій�
но�економічного механізму для регулювання її
розвитку з метою досягнення визначених су�
спільно�економічних цілей. Складовими части�
нами цього механізму поряд із збалансуванням
участі товаровиробників різних організаційно�
правових форм господарювання, важелями що�
до забезпечення виробництва якісної про�
дукції, досягненням стійкості параметрів фун�
кціонування галузі є впорядкування функцій,
забезпечення раціональності розміщення й об�
грунтування напрямів диверсифікації викори�
стання продукції галузі. Ефективність викори�
стання зазначених заходів потребує відпрацю�
вання відповідних підходів щодо оцінки дії ок�
ремих складових та заходів і всього механізму
на розвиток цукробурякового виробництва.

Підвищення ефективності дії організацій�
но�економічного механізму можна досягти за
рахунок раціоналізації впливу його окремих
складових на виробничі процеси та суб'єкти
господарювання галузі, а саме: упорядкування
функцій, розвиток диверсифікації та поглиб�
лення спеціалізації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання ефективності управління земельни�

ми ресурсами в умовах розвитку органічного
сільського господарства є досить актуальними і
повинні вирішуватися з урахуванням взаємозв'�
язку основних елементів системи управління еко�
номічної політики держави, екологічної стратегії
розвитку і нормативно�правової бази. Для вирі�
шення поставлених завдань потрібно розроблен�
ня послідовної державної політики в сфері пере�
ходу сільськогосподарських підприємств на ви�
робництво органічної продукції, а також органі�
зація системи практичних заходів на рівні окре�
мого господарства в напрямі вдосконалення про�
цесу аграрного виробництва шляхом комплекс�
ного використання системи організаційних, еко�
номічних, екологічних та соціальних заходів сти�
мулювання раціонального землекористування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми формування вітчизняного ринку
органічної продукції розглядалися у роботах
В.І. Артиша, Н.В. Бородачевої, Т.О. Зайчук,
М.І. Кобеця, Є.В. Милованова, О.І. Шкурато�
ва. Інституційні основи формування ситеми
державної підтримки органічного сільськогос�

УДК 502.33: 631.16
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ПІДТРИМКИ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

A. Vdovichenko,
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PERSPECTIVE DIRECTIONS OF STATE SUPPORT FOR ORGANIC AGRICULTURE IN UKRAINE

Узагальнено зарубіжний досвід державної підтримки виробництва органічної сільськогосподарської продукції. Сис5
тематизовано інструменти державної підтримки виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні. Вста5
новлено, що у зв'язку з тим, що пряма підтримка обмежена міжнародними вимогами, доцільно в основному використову5
вати непряму підтримку. Запропоновано перспективні напрями державної підтримки органічного сільського господар5
ства в Україні. Обгрунтовано механізм державного регулювання процесів розвитку органічного сільського господарства.

Generalized foreign experience of state support for the production of organic agricultural products. Systematized
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direct support is limited to international requirements, it is advisable mainly use indirect support. Perspective directions of
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ток, інструменти, виробництво органiчної продукцiї.
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подарського виробництва висвітлювали у своїх
працях О.М. Бородіна, Н.М. Головченко, Н.В. Зі�
новчук, Т.О. Зінчук, В.В. Кипоренко, О.В. Ко�
вальова, О.І. Корніцька, Т.І. Пізняк, В.А. Чу�
довська та ін. Визнаючи внесок науковців і
практиків у розробку питань розвитку органі�
чного виробництва та формування ринку
органічної сільськогосподарської продукції,
слід наголосити, що низка проблем залишають�
ся недостатньо дослідженими і потребують
подальшого опрацювання. Зокрема обгрунту�
вання доцільності впровадження й державної
підтримки виробництва органічної продукції
сільськогосподарських підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування необхідності

розвитку системи державної підтримки орган�
ічного сільського господарства та перспектив�
них напрямів її реалізації для підвищення кон�
курентоспроможності на внутрішньому та зов�
нішньому ринках.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
У зарубіжних країнах, зокрема, в країнах

Європейського Союзу передбачені різні заходи
державної підтримки органічного сільського гос�
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подарства, які реалізуються на державному та
регіональному рівні. У наданні підтримки орган�
ічним виробникам велику роль відіграють і гро�
мадські організації. Підтримка розвитку органі�
чного сільського господарства повинна стати
одним із завдань держави. Оскільки зарубіжний
продовольчий ринок значною мірою орієнтова�
ний на органічні продукти, то і Україні в цілях за�
безпечення конкурентоспроможності вітчизня�
них сільськогосподарських товаровиробників
необхідно орієнтуватися, по�перше, на виробниц�
тво затребуваної на цьому ринку продукції, а по�
друге, вона повинна бути високоякісною.

Так, фермери Німеччини протягом дворіч�
ного періоду становлення органічного сіль�
ського господарства отримують підтримку з
декількох джерел фінансування від Уряду ЄС,
а також своїх федеральних земель в загально�
му обсязі 200—400 євро на 1 га сіль�
ськогосподарських угідь. Після закінчення двох
років сума допомоги знижується до 100—200
євро на 1 га. Але і цей обсяг підтримки досить
істотний: до 40% в структурі валового доходу
екологічних ферм в Німеччині становлять дер�
жавні субсидії і дотації. Однак механізми от�
римання державних дотацій різняться. Так, у
деяких країнах виділяються субсидії і дотації
в процесі переходу на органічне сільськогоспо�
дарське виробництво (Франція, Великобританії,
Греція, Німеччина), а в більшості зарубіжних
країн державна допомога у вигляді дотацій і
субсидій в основному орієнтована на господар�
ства, які вже займаються органічним виробниц�
твом [11].

Для ефективного регулюван�
ня процесів розвитку органічно�
го сільського господарства необ�
хідно вивчити міжнародний
досвід сертифікації органічно ор�
ієнтованих сільськогосподарсь�
ких організацій. В якості базових
стандартів при розробці націо�
нальних стандартів екологічного
сільськогосподарського вироб�
ництва виступає система стан�
дартів, запропонованих Міжна�
родною федерацією руху за
органічне сільське господарство
(IFOAM), де визначені вимоги до
екологічного аграрного вироб�
ництва. Система Міжнародних
Стандартів відображає сучасний
рівень виробництва органічної
продукції та містить вимоги з ви�
робництва, переробки та збері�
гання екологічної продукції.

Україна вже офіційно визнала органічне
сільське господарство. 3 вересня 2013 року Вер�
ховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про вироб�
ництво та обіг органічної сільськогосподарсь�
кої продукції та сировини" [6]. Для створення
повноцінної нормативно�правової бази з орган�
ічного виробництва необхідно розробити, ухва�
лити та впровадити відповідні підзаконні акти,
які регулюватимуть основні засади, взаємодію
учасників органічного ринку, визначатимуть
контроль і нагляд, а також виписуватимуть пра�
вила органічного виробництва, переробки,
транспортування, зберігання, сертифікації. На�
ступним кроком має стати розробка та затверд�
ження Національного плану дій розвитку орган�
ічного сектору в Україні. Дуже важливим є та�
кож ведення загальнодержавної бази цих сер�
тифікованих органічних підприємств, перероб�
них підприємств, трейдерів, сертифікаційних
органів. У розвинених країнах світу органічне
виробництво успішно розвивається близько 40
років. Цьому сприяють державні органи влади,
прямо чи опосередковано підтримуючи вироб�
ників органічних продуктів.

З метою забезпечення сталої екологічної
ситуації в процесі агропромислового вироб�
ництва, на нашу думку, є необхідним формуван�
ня, фінансування і реалізація цільових держав�
них і регіональних програм направлених на роз�
виток органічного сільського господарства,
раціональне використання земельних ресурсів,
підвищення якості продовольства і охорону
навколишнього природного середовища. Таким
чином, можна виділити два види підтримки:

Державна підтримка органічного
сільського господарства 

 

Пряма підтримка Непряма підтримка 

Бюджетні виплати у 
вигляді дотацій,  
компенсацій 

Субсидування 
експорту 

Пільгове 
оподаткування Сертифікація

продукції

Проведення
лабораторних 
досліджень 

Маркетингові
дослідження 

СтрахуванняПільгове 
кредитування 

Консультаційне
забезпечення  

Органічне 
сільське 

господарство 

 Рис. 1. Інструменти державної підтримки органічного
сільського господарства

Джерело: адаптовано за [9; 11].
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— пряма підтримка (надання підтримки у
вигляді бюджетних субсидій — дотації на про�
дукцію, пільгові кредити на період конверсії);

— непряма підтримка (заходи, спрямовані
на надання допомоги у проходженні сертифі�
кації, проведенні лабораторних досліджень,
заходи з надання інформаційно�консультацій�
них послуг, страхування).

У свою чергу пряму і непряму підтримку
можна представити у вигляді сукупності ін�
струментів (рис. 1).

Щодо державної підтримки, то для суб'єктів
господарювання, що здійснюють діяльність у
сфері виробництва та обігу органічної продукції
(сировини) вона надається відповідно до Закону
України "Про державну підтримку сільського
господарства України". Державна цільова про�
грама розвитку українського села на період до
2015 року, в результаті виконання якої передба�
чалося: державна політика спрямовувалася на
вирішення питань забезпечення охорони земель,
підвищення родючості грунтів та екологічної без�
пеки сільських територій шляхом здійснення ком�
плексу заходів відповідно до проектів землеуст�
рою; здійснити розвиток рослинництва шляхом
стимулювання ведення органічного сільського
господарства; формування агроекологічного
іміджу України; довести обсяг частки органічної
продукції у загальному обсязі валової продукції
сільського господарства до 10%. Зважаючи на те,
що вітчизняне сільське господарство є важливою
галуззю у забезпеченні населення харчовими
продуктами, питання екологічної безпеки мають
першочергове значення. У зв'язку з цим перед�
бачалося: унормувати розвиток органічного зем�
леробства та створити систему його сертифікації.
У процесі виконання Програми мала формувати�
ся інвестиційно�інноваційна модель розвитку
сільського господарства, що зумовлена посилен�
ням конкурентної боротьби на ринку сільсько�
господарської продукції та інтеграції України у
міжнародний економічний простір. Формування
зазначеної моделі забезпечувалося шляхом ство�
рення економічних умов для розвитку органічно�
го землеробства.

Наступним програмним документом є "Кон�
цепція Державної цільової програми розвитку
аграрного сектору економіки на період до 2020
року". В цій програмі серед пріоритетних на�
прямів досягнення стратегічних цілей вказано
і забезпечення продовольчої безпеки держави
шляхом сприяння розвитку органічного земле�
робства, насамперед в особистих селянських і
середніх господарствах.

В умовах, що склалися у розвитку аграного
сектору України можна виділити ряд причин,

що уповільнюють розвиток органічного сіль�
ського господарства: відсутність інтересу до
екологізації з боку керівників сільськогоспо�
дарських організацій; недолік необхідної
інформації; труднощі з інвестуванням екологі�
чних проектів; відсутність ринку збуту органі�
чної продукції; нестача кваліфікованих фахів�
ців у галузі екологізації землекористування та
сертифікації органічної продукції [10].

З метою обгрунтування напрямів державної
підтримки розвитку органічного сільського госпо�
дарства, доцільним є виявлення чинників, що спри�
яють розвитку сільськогосподарського виробниц�
тва органічного продовольства на різних рівнях —
державному, регіональному і безпосередньо на
рівні сільськогосподарської організації.

Відомо, що забезпечення стабілізації агропро�
мислового виробництва вимагає взаємного підхо�
ду до формування системи державного регулю�
вання розвитку галузі. Причому вона повинна вра�
ховувати підвищення ефективності агропромис�
лового виробництва з урахуванням раціонально�
го природокористування. Основна її мета повин�
на бути спрямована на досягнення продовольчої
безпеки країни, підвищення рівня життя і зайня�
тості сільського населення на основі розумного
використання не тільки багатого ресурсного по�
тенціалу регіонів країни. Доцільно підкреслити, що
для більш ефективного управління розвитком
органічного сільського господарства з метою за�
безпечення продовольчої безпеки необхідно вир�
ішення низки основних завдань. По�перше, по�
трібно зацікавлювати сільське населення резуль�
татами реформи за допомогою послідовності про�
ведених заходів. Розробкам програм перспектив�
них напрямів розвитку органічного сільського гос�
подарства в Україні сприятиме своєчасне отриман�
ня та розпорядження інформацією, використан�
ня відкритих дискусій за участю різних верств
сільського населення.

Цей напрям роботи, на нашу думку, має
включати в себе збір, обробку і поширення
різної інформації про сільське господарство,
світовий досвід розвитку органічного сільсько�
го господарства та стан природокористування.
У нього необхідно включити наступні переліки
робіт [1; 3; 7]: обсяг виробництва продукції в
районах і областях, фермерських та інших ка�
тегоріях господарств виробників сільськогоспо�
дарської продукції і продовольства; відновлен�
ня та охорона екологічних систем; перспективні
прогнози обсягів, реалізації сільськогоспо�
дарської продукції, включаючи екологічні, за
видами і асортиментом, проблеми раціонально�
го землекористування з урахуванням зростан�
ня населення і забезпечення його продоволь�
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ством; стан навколишнього середовища і
здійснювані заходи щодо її охорони, заходи, що
здійснюються державою щодо раціонального
використання природних ресурсів; становище на
аграрному ринку країни і потреби світового аг�
рарного ринку в сільськогосподарській про�
дукції, включаючи екологічно чисті заходи дер�
жавного регулювання (економічні важелі)
підтримки агропромислового виробництва; ви�
ділення дотацій, субсидій, компенсацій; розроб�
ка реалізації ринкових програм розвитку вироб�
ничої і соціальної інфраструктури АПК країни.

Основна мета в цьому напрямі повинна пе�
реслідувати захист і підтримку фермерських
господарств, сільського бізнесу і підприємниц�
тва для їх пристосування до ринкової кон'юн�
ктури. Для її досягнення держава повинна
здійснювати політику підтримки цін на рівні, що
забезпечує фермерським і сільським підприє�
мцям мінімальний дохід. Доцідьно зазначити,
що ні один із заходів не повинен носити дирек�
тивний характер, так як держава в умовах рин�
кових відносин не має права штучно встанов�
лювати і диктувати ціни [5]. В будь�якому ви�
падку мова йде про те, щоб в майбутньому екс�
порт сільськогосподарської продукції став
найважливішою статтею доходу фермерських
та інших форм господарювання, зайнятих ви�
робництвом сільськогосподарської продукції.

Незважаючи на прогрес у розвитку продук�
тивних сил, сільське господарство України особ�
ливо галузь виробництва, надзвичайно залежить
від природно�кліматичних умов. Стихійні лиха,
до числа яких відносяться періодичні посухи або
зливові і зайві опади, повені, хвороби тварин,
здатні в будь�який момент порушити нормаль�
ний хід розвитку сільськогосподарської еконо�
міки. З огляду на ці природні катаклізми, по�
трібна розробка системи державної допомоги
фермерським господарствам, які постраждали
в результаті стихійних лих. Допомога має нада�
ватися не стільки у вигляді прямої підтримки,
скільки за допомогою спеціальних програм
страхування фермерських та інших форм гос�
подарювання, сільських виробників, зайнятих в
різних формах господарювання.

Між поняттями "управління сільським госпо�
дарством" і "державним регулюванням розвитку
сільського господарства" є істотні відмінності. На
нашу думку, доцільно використовувати ці важелі
для створення гнучкого економічного механізму
підтримки розвитку органічного сільського гос�
подарства України. Вони повинні переслідувати
досягнення наступних завдань:

1. Держава повинна забезпечити нормальні
умови для розвитку органічного сільськогоспо�

дарського ринку, підтримки доходів виробників
органічної сільськогосподарської продукції і
розвиток соціальної інфраструктури села.

2. Управління розвитком органічного сіль�
ського господарства України дасть можливість
для створення сприятливих умов для збалан�
сованого функціонування різних форм вироб�
ничих відносин та виявлення найкращого варі�
анту виробництва органічної сільськогоспо�
дарської продукції окремих регіонів.

3. Для розвитку органічного сільського гос�
подарства в економічних і технологічних проце�
сах, що відбуваються на селі, доцільно буде збе�
регти творчу свободу представників науки і прак�
тиків�підприємців, фермерських господарств.

4. Управління сучасним органічним сіль�
ським господарством необхідно здійснювати
через Міністрство аграрної політики та продо�
вольства України, шляхом підвищення ступіня
участі міністерства у розробці та застосування
економічних важелів державного регулювання
розвитку цього сектора.

5. Державна підтримка розвитку органічно�
го сільського господарства повинна відбивати�
ся на розвитку традиційних галузей економіки
та способі життя сільського населення.

На нашу думку, державну підтримку орга�
нічного сільського господарства в Україні в ціло�
му необхідно здійснювати за такими напрямами:

— розвиток державно�приватного партнер�
ства в сфері органічного сільського господар�
ства (для досягнення збалансованого розвит�
ку аграрного сектора, що сприятиме зберіган�
ню екологічної рівноваги і забезпечить вироб�
ництво якісної продукції в необхідній кількості
для суспільства);

— підготовка кадрів вищої кваліфікації в
сфері органічного сільського господарства і
галузей з переробки виробленої продукції;

— визнання ролі і місця органічного сіль�
ського господарства як основи структурної
перебудови аграрного сектора економіки;

— вдосконалення економічних відносин і
внесення змін до фіскального регулювання
органічного сільського господарства (стиму�
люючий фактор системи оподаткування орган�
ічного сільського господарства).

У контексті цієї проблеми стоїть питання про
інвестиції в розвиток АПК країни. Важливо виз�
начити, в які пріоритетні галузі органічного
сільського господарства і на яких умовах будуть
спрямовані капітальні вкладення. За участі
Міністерства економіческого розвитку і торгівлі,
Міністерства фінансів України, Національного
Банку України та Міністерства аграрної політики
та продовольства України необхідно розробити
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довгострокову програму вкладень для формуван�
ня і розвитку органічного сільського господарства.
При цьому основним завданням Міністрства аг�
рарної політики та продовольства України є цілес�
прямована підготовка науково обгрунтованих
пропозицій для створення реальних умов, що
сприяють організації фермерського господарства,
провідного виробництво на принципах органічно�
го сільського господарства [2].

Рішення цих задач важливо здійснювати в
контексті формування органічного сільського
господарства. У зв'язку з цим основні завдан�
ня Міністрства аграрної політики та продо�
вольства України, на нашу думку, необхідно
визначати за наступними напрямами: проведен�
ня комплексного аналізу стану галузей сіль�
ського господарства; організація досліджень з
розробки програм формування органічного
сільського господарства і впровадження їх роз�
робок у практику господарювання; раціональ�
не використання земельних, водних, трудових
і фінансових ресурсів, охорона навколишньо�
го середовища, визначення нових шляхів, форм
і методів організації сільськогосподарського
виробництва з урахуванням найбагатших при�
родно�кліматичних особливостей різних зон
для відродження галузей з метою збереження
сортів культурних рослин і порід тварин.

Ці напрями об'єктивно вимагають нового
погляду на формування екологічного мислен�
ня та внесення коректив в нашу експортну полі�
тику. Вирішення питань формування органіч�
ного сільського господарства входить в розряд
ключових проблем розвитку країни і вимагає
розумного використання всіх факторів зрос�
тання і розвитку сільського господарства і АПК
країни в цілому. Для зміцнення позицій сіль�
ського господарства і АПК країни в світовому
господарстві держава зобов'язана брати актив�
нішу участь у вдосконаленні галузевої струк�
тури на основі формування і розвитку органіч�
ного сільського господарства [4].

По�перше, здійснюваний, структурний ма�
невр для розвитку сільського господарства за
принципами і критеріями органічного сільсько�
го господарства означає перехід від неринко�
вих структур до ринкових, тобто до виробниц�
тва екологічно чистої продукції, попит на яку
як всередині країни, так і за її межами постійно
зростає. По�друге, органічне сільське госпо�
дарство стане важливою сферою інвестиційно�
го попиту, орієнтованого в основному не тільки
назадоволення потреб населення країни в еко�
логічно чистій продукції, а й на збільшення ек�
спортного обсягу шляхом підвищення конку�
рентоспроможності виробленої продукції

сільського господарства і її переробки. Воно
покликане створити передумови, рівні умовам
конкуренції у всіх секторах економіки АПК;
органічне сільське господарство повинно спри�
яти поліпшенню соціального середовища на
селі. По�третє, проводячи роботу по переходу
на нові форми організації і типів виробництва
в сільському господарстві з урахуванням об'єк�
тивних передумов здійснюваних організацій�
них перетворень, доцільно уникати перекосів в
зміні організаційних структур АПК, спираю�
чись на стан матеріального виробництва як
об'єктивної основи формування перспектив ви�
користаного виробничого потенціалу і шляхи
їх раціонального використання в умовах фор�
мування органічного сільського господарства.

У процесі розробки організаційно�еконо�
мічного механізму управління процесами роз�
витку сільського господарства, орієнтованого
на виробництво органічної продукції, доціль�
но взяти до уваги викладені пропозиції. У про�
цесі формування елементів системи управлін�
ня виробництвом і якістю органічної продукції
необхідно враховувати зовнішні і внутрішні
чинники, що впливають на діяльність органіч�
ного сільського господарства.

Для підвищення якості та безперервності по�
стачання органічної сільськогосподарської про�
дукції має бути привабливою для українських та
закордонних інвесторів нормативно�правова
база. На нашу думку, ефективна контролююча та
економічно обгрунтована система повинна оріє�
нтуватиметься на запобіганні фальсифікованого
маркування і дотриманні вимог органічного ви�
робництва, тим самим вона сприятиме розвитку
органічного сільського господарства.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Органічне сільське господарство на сьо�
годнішній день є перспективною формою аль�
тернативного сільськогосподарського вироб�
ництва, проте перспективи його розвитку цілком
і повністю обумовлені напрямами державної
підтримки процесу екологізації аграрної сфери.
При цьому рівень державної підтримки розвит�
ку органічного сільського господарства повинен
гарантувати його прибутковість та конкурен�
тоспроможність як на внутрішньому, так і на
зовнішньому аграрному ринках.

Важливим є також врахування зарубіжно�
го досвіду державної підтримки виробництва
органічної сільськогосподарської продукції.
Встановлено, що у звязку з тим, що пряма під�
тримка обмежена міжнародними вимогами,
доцільно в основному використовувати непря�
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му підтримку. Загалом з урахуванням специ�
фіки вітчизняної аграрної політики заходи що�
до державної підтримки органічного сіль�
ського господарства слід проводити у чіткій ко�
ординації цілей, завдань та механізмів її реалі�
зації на всіх рівнях державного управління.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На теперішній час Україна переживає пері�

од кардинальної зміни суспільного устрою.
Проведена культурна політика істотно зміню�
валася впродовж останніх десятиліть. Що обу�
мовлено перетвореннями в політичній системі
та економіці. Ці перетворення впливають і ви�
сувають нові вимоги до головній продуктивної
сили суспільства — людей, працею яких ство�
рюються духовні та матеріальні цінності.

Сучасне суспільство вимагає високого рівня
освіти, політичної і економічної культури лю�
дей, здатності самостійно орієнтуватися в різ�
номанітті ідейних і духовних традицій і течій.
На жаль, середній рівень культури і освіченості
людей невисокий, що є одним з важливих пе�
решкод на шляху соціальних змін і руху до ци�
вілізованого європейського суспільства.

УДК 331.1
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРАМИ

ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ АГРОПРОМИСЛОВИХ
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THE PROBLEM OF STAFFING OF CULTURAL INSTITUTIONS AGRICULTURAL AREAS

У статті розглянуті основні проблеми кадрової політики закладів культури агропромислових районів. У розрізі
висвітлених проблем, запропоновано напрями вдосконалення кадрового забезпечення закладів культури агропро5
мислових районів, серед яких головними є підвищення престижу культурно5просвітницьких професій та соціальна
захищеність працівників культури агропромислових районів.

In the article the main problems of the personnel policy of cultural institutions agricultural areas. A breakdown
illuminated the problems, suggested ways of improving the staffing of cultural institutions agricultural areas, among
which the main ones are raising the prestige of cultural professions and social protection of workers of culture of
agricultural areas.

Ключові слова: культурно5дозвіллєвий заклад, дефіцит кадрового забезпечення, трудовий
потенціал, заклади культури агропромислових районів, культурно5дозвіллєві потреби.

Key words: the cultural institution, the deficit of human resources, labor potential, cultural
institutions, the agro5industrial districts, cultural and recreational needs.

Сучасний етап розвитку нашої країни, ви�
сокий рівень духовного вдосконалення, впро�
вадження складних технологічних процесів
підвищив вимоги до особистості працівника
культурно�дозвіллєвого закладу, його квалі�
фікації, культурного рівня. В цих умовах одним
з вирішальних факторів є підвищені вимоги до
компетенції і професіоналізму фахівця соціо�
культурної сфери.

Зміни у всіх сферах життя — головний еле�
мент сучасності. Безперервні і швидкі зміни в
технології та інформатиці вимагають швидко�
го і безперервного навчання і перенавчання
фахівців закладів культури на селі.

"Не можна забувати, що головне поле
культури обробляється, особливо в глибинці,
цілою армією так званих "пересічних" праців�
ників — клубників, бібліотекарів, музейників
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... Від того, як буде оброблятися це "поле",
залежить наше майбутнє, майбутнє нашої
культури" [1, с. 4].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Актуальність дослідження зумовлена своє�

рідністю ситуації з закладами дозвілля в агро�
промислових районах, адже сільські заклади
культури — це той осередок, де людина повин�
на раціонально проводити свій вільний час, роз�
вивати свої таланти, культурно відпочивати,
отримувати естетичну насолоду. Тож, напевне,
кожному приємно завітати до впорядковано�
го, сучасного закладу культури, задовольнив�
ши свої культурно�духовні інтереси та вподо�
бання. Та, на жаль, не всі сільські заклади куль�
тури відповідають сучасним духовним запитам
відвідувача. Кількість закладів культури у
сільській місцевості в декілька разів перевищує
аналогічний показник в містах, але якість відпо�
відних послуг в сільських клубних закладах і
бібліотеках, їх пропускна здатність, відсоток
охоплення населення не можуть навіть по�
рівнюватись з міськими. Проблеми з фінансу�
ванням, неукомплектованістю цих закладів
спеціалістами, неспроможність значної части�
ни сільського населення дістатися закладу
культури, а також сплатити ринкову вартість
послуги, призводять до нереалізованості куль�
турних прав селянами. Тому особливої уваги
заслуговує вирішення цих проблем з метою
збереження, відродження і розвитку традицій�
ної культури, духовного збагачення населен�
ня, особливо в сільській місцевості [2]. Глибо�
кий внесок у розробку проблем формування,
розвитку та ефективного використання трудо�
вого потенціалу внесли такі вітчизняні вчені, як
Аничин Л.М., Богиня Д.П., Дієсперов В.С., За�
дорожна С.М., Зелінська Г.О., Михайлова Л.І.,
Олійник Т.І., Саблук П.Т., Ульяченко О.В., Яку�
ба К.І. Величезний внесок у питання злиття еко�
номічного чинника на соціо�культурну сферу
внесли А.П. Панфілова, В.М. Болотников,
Г.Л. Тульчинський. У більшості цих праць
презентовано використання трудового потен�
ціалу працівників закладів культурно�дозвіл�
лєвої сфери, однак, приділено не достатню
увагу проблемам забезпечення висококваліф�
ікованими кадрами закладів культури агро�
промислових районів. Дослідження зазначе�
ної проблеми дозволить запропонувати мето�
дичні підходи до залучення молодих спец�
іалістів в заклади культурно�дозвіллєвої сфе�
ри агропромислових районів а також ефек�
тивні механізми мотивації персоналу культур�
но�дозвіллєвих закладів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження та виявлення

причин дефіциту в кадровому забезпеченні аг�
ропромислових районів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Значення для села соціальної інфраструк�
тури величезна: вона забезпечує робочі місця,
умови для отримання освіти та збереження здо�
ров'я, залучення кваліфікованих кадрів; впли�
ває на зниження виробничих витрат, розвиток
сільськогосподарського виробництва, а також
альтернативних форм зайнятості; вона формує
в межах тієї чи іншої території життєву сферу
і, в кінцевому підсумку, умови демографічного
і соціального відтворення населення. В цілому
ж, нові об'єкти на селі виникають як орієнто�
вані на отримання прибутку. Введення ж соці�
ально значущих об'єктів здійснюється на дуже
низькому рівні. Це ускладнює отримання по�
слуг у сфері освіти, охорони здоров'я, культу�
ри; для дітей, підлітків, молоді і представників
старшого покоління немає умов для повноцін�
ного дозвілля. Відсутність умов для якісного
життя обумовлює високий рівень міграції на�
селення в місто. Виявлено, що відтік працездат�
ного сільського населення також призводить
до ліквідації соціально значимих об'єктів соці�
альної інфраструктури. Саме можливість кори�
стуватися досягненнями соціальної інфраст�
руктури робив привабливим міський спосіб
життя для селян�мігрантів.

Метою здійснення заходів з розвитку соці�
альної інфраструктури села є поліпшення жит�
тя сільського населення. При цьому необхідно
відзначити актуалізацію системного погляду на
проблему вдосконалення сільської соціальної
інфраструктури. Її не можна зводити, як це
часто робиться, до розвитку тільки інженерних
споруд. Це зачіпає не тільки матеріально�еко�
номічні проблеми, але й культурно�духовні
інститути соціальної організації села як підси�
стеми суспільства. Тому питання вдосконален�
ня інфраструктури слід розглядати у взаємо�
зв'язку з усіма іншими проблемами сільського
життя. На процеси залучення кваліфікованих
кадрів в сільське господарство негативний
вплив надають умови життя на селі. Погіршен�
ня соціальної інфраструктури сільськогоспо�
дарських підприємств виражається в зменшенні
кількості дитячих садків, соціально�культур�
них, комунально�побутових закладів у сіль�
ській місцевості, скорочення переліку та по�
гіршення якості послуг закладів, які продовжу�
ють свою роботу.
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На сьогодні у сфері соціально�гуманітарно�
го розвитку зберігається вкрай складне стано�
вище, виправлення якого потребує надзвичай�
них зусиль суспільства. Необхідна грунтовна
програма соціально�гуманітарного розвитку,
яка виважено узгодила б існуючі потреби з на�
явними економічними можливостями. Най�
більш гострими є такі проблеми: втрата квалі�
фікованих працівників через низьку заробітну
плату, соціальну незахищеність; недостатній
рівень кваліфікації кадрів, невідповідність ди�
наміки зміни структури спеціальностей і змісту
навчання вимогам сьогодення; нез'ясованість
на державному, регіональному та галузевому
рівнях реальних потреб у кадрах; відсутність
затверджених державних стандартів освіти,
кваліфікаційних вимог з певних спеціально�
стей; поширення тенденції обмеження досту�
пу до якісної освіти малозабезпечених верств
населення тощо [12].

Дані соціологічних досліджень засвідчують
кореляцію між заможністю (та освітою) і міс�
цем проживання громадян. Чим більше населе�
ний пункт, тим вищий у ньому середній рівень
освіти й добробуту, кращий доступ до культур�
них та дозвіллєвих ресурсів, кращі можливості
задоволення своїх культурно�дозвіллєвих по�
треб. Статистичні дані про витрати українських
родин свідчать про наявність істотних відмінно�
стей у витратах мешканців міст і сіл на культу�
ру й відпочинок. Якщо витрати на одяг і взуття
чи на охорону здоров'я є в них доволі близьки�
ми, а витрати на продукти харчування, житло,
комунальні послуги у великих містах та селах
співвідносяться приблизно як 1,5—2 до 1, то на
культурні потреби селяни витрачають у три з
половиною рази менше коштів, ніж мешканці
великих міст, у тому числі на культурні послу�
ги — в сім разів менше. Щоправда, така
відмінність зумовлена не лише розривом у рівні
доходів, а й практичною неможливістю для су�
часного українського селянина відвідати театр,
музей чи кіно (кіномережа скоротилась у
сільській місцевості в декілька разів) [12].

Основним джерелом доходу закладів куль�
турно�дозвіллєвої сфери агропромислових
районів є бюджетні кошти. Мала частка доходів
від платних послуг населення обумовлена низь�
ким рівнем платоспроможності сільського на�
селення, а також недостатньою для розширен�
ня спектру затребуваних сучасних послуг ма�
теріальної бази.

Недостатність фінансування спричиняє де�
фіцит грошових коштів на забезпечення твор�
чого процесу та інтеграції установи культури в
систему установ, що формують культурно�доз�

віллєвий потенціал агропромислових районів.
Наслідком зазначених недоліків є надзвичай�
на залежність культурної бази від можливос�
тей бюджету засновника. Особливе значення у
формуванні трудового потенціалу має пробле�
ма стимулювання персоналу. Кадровий ресурс
залишається однією з головних проблем в цей
час.

З вересня 2015року оплата праці праців�
ників культури здійснюється відповідно до На�
казу "Про внесення змін до наказу Міністер�
ства культури і туризму України від 18 жовтня
2005 року № 745", відповідно до якого заробі�
тна плата працівника закладу культури стано�
витиме в таких розмірах:

1 тарифного розряду — 1378 гривень;
2 тарифного розряду — 1383 гривні;
3 тарифного розряду — 1393 гривні;
4 тарифного розряду — 1403 гривні;
5 тарифного розряду — 1413 гривень;
…
24 тарифного розряду — 4412 гривень;
25 тарифного розряду — 4564 гривні [13].
Однак і за такого рівня оплати праці реальні

потреби у фонді заробітної плати забезпечу�
ються в середньому лише на 80%. Брак коштів
украй негативно позначився на зарплатах пра�
цівників культури. Місцеві органи влади, не
маючи достатньо коштів на утримання закладів
культури та їх штатів, нерідко оформлюють
працівників культури на півставки, фактично
завантажуючи їх на повну. Ситуація з "півста�
вочниками" і "чвертьставочниками" особливо
гостра в деяких найбідніших регіонах країни.
Лише у чверті регіонів відсоток повної зайня�
тості є умовно задовільним. На селі ж частка
працюючих на неповну ставку ще вища [12].

Низька заробітна плата, робота на неповну
ставку, незадовільна матеріально�технічна база
сільських бібліотек, клубів останніх років спри�
чиняла падіння соціального престижу професії
працівника культури. А це значно ускладнюва�
ло залучення до роботи в сільських закладах
культури молоді й висококваліфікованих пра�
цівників, наслідком чого була стійка тенденція
до старіння кадрів і зниження рівня їхнього
професіоналізму.

Кадрові проблеми закладів культури не в
останню чергу спричинені недосконалістю за�
конодавчої бази. Так, згідно із Законом Украї�
ни "Про загальнообов'язкове пенсійне страху�
вання" [14] трудовий стаж працівникам, які зай�
няті на неповну ставку, не зараховується, чим
порушується їхнє право на пенсію по досягнен�
ню пенсійного віку. Сьогодні право на здійснен�
ня доплат за вислугу років працівникам музеїв,
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закладів музейного типу, бібліотек, театрів вре�
гульоване відповідними законами України, що
регламентують діяльність зазначених закладів,
зокрема, ст. 28 Закону України "Про музеї та
музейну справу"[15], ст. 30 Закону України
"Про бібліотеки і бібліотечну справу" [16], ст.
21 Закону України "Про театри і театральну
справу" [17]. І тільки Постанова від 9 грудня
2015 р. № 1026 "Про питання виплати праців�
никам державних і комунальних клубних зак�
ладів, парків культури та відпочинку, центрів
(будинків) народної творчості, центрів культу�
ри та дозвілля, інших культурно�освітніх
центрів доплати за вислугу років, допомоги для
оздоровлення та матеріальної допомоги для
вирішення соціально�побутових питань" врегу�
лювала соціальний захист та доплати за вислу�
гу років працівникам закладів культури.

Головним завданням у розвитку кадрів у
галузі культури залишається:

— удосконалення системи підготовки та
підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням
реальної потреби галузі в кваліфікованих фа�
хівцях;

— запровадження нових механізмів підго�
товки кадрів на засадах, що поєднують держав�
не фінансування із залученням коштів підпри�
ємств, приватних осіб, спонсорів і меценатів;

— підвищення престижу культурно�про�
світницьких професій;

— запровадження нових сучасних ме�
ханізмів навчання з урахуванням вітчизняного
та зарубіжного досвіду;

— удосконалення законодавчої та норма�
тивної бази з урахуванням специфіки культур�
но�мистецької освіти;

— посилення соціального захисту викла�
дачів культурно�мистецьких навчальних зак�
ладів;

— створення та видання сучасних підруч�
ників і навчальних посібників для мистецьких
навчальних закладів [12].

Отже, основні причини нестачі персоналу в
сільському закладі культури — це низька заро�
бітна плата, соціальна незахищеність, недо�
статність відомчого житла. Зрозуміло, що ос�
новним мотивуючим фактором є заробітна пла�
та, бо практично будь�яка людина вступає в
трудові відносини, знаючи те, за що і як буде
оплачуватися його праця, яка багато в чому
визначає його місце роботи та вид діяльності.
Це свідчить про необхідність підвищувати пре�
стижність професії клубного працівника в очах
молоді, для чого, крім традиційного матеріаль�
ного і морального стимулювання, варто здійс�
нити наступні заходи:

— реалізувати програму забезпечення
службовим житлом;

— встановлювати прямі договірні відноси�
ни з профільними навчальними закладами, які
реалізовують культпрацівників;

— організовувати цільові набори студентів;
— практикувати стажування в сільських

клубах ще під час навчання у вищому навчаль�
ному закладі, технікумі чи професійно�техніч�
ному навчальному закладі.

ВИСНОВОК
Підводячи підсумки, можна сказати, що:
1. Дефіцит висококваліфікованих кадрів

закладів культури агропромислових районів
зумовлений наступними причинами:

— Недостатня кількість навчальних зак�
ладів за профілем.

— Недостатність умов для систематичного
поповнення знань (обмеженість бюджетних
витрат на курси перепідготовки і підвищення
кваліфікації, нестача матеріальних засобів).

— Відсутність в області вищих навчальних
закладів за профілем.

2. Старіння кадрів відбувається в силу таких
причин, як:

— Відсутність цілеспрямованої політики
профорієнтації.

— Низький відсоток закріплення молодих
спеціалістів.

— Низький соціальний статус і престиж
професії працівника культури в агропромисло�
вих районах.

— Міграція молоді з провінції.
— Відсутність політики цілеспрямованого

розподілу випускників.
3. Відтік кваліфікованих кадрів з агропро�

мислових районів пояснюється впливом таких
причин, як:

— "залишковий" принцип фінансування, не�
гативними наслідками якого є: відсутність соці�
альної захищеності і гарантій на отримання жит�
ла; незадовільні умови праці та побуту; мізерна
заробітна плата, низький соціальний статус;

— відсутність цілеспрямованої політики
профорієнтації;

— "непередбачуваність" у штатних розпи�
сах категорій спеціалістів, необхідних у сучас�
них соціокультурних установах.

4. Низька питома вага дипломованих фа�
хівців закладів культури агропромислових рай�
онів можна пояснити наступними причинами:

— Невідповідність реального рівня органі�
зації соціокультурної діяльності в провінції
загальному рівню розвитку соціокультурних
відносин (відсутність інноваційних технологій,
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слабка матеріально�технічна база, незатребу�
ваність фахівців нового профілю).

— Нерозвиненість культурних інтересів,
інертність і бідність населення.

— Недолік знань економічного, правового
і менеджментного профілю.

— Недосконалість роботи кадрових і мето�
дичних структур.

Підводячи підсумок сказаному, можна
сформулювати наступні напрями вдосконален�
ня кадрового забезпечення закладів культури
агропромислових районів: соціальна захи�
щеність працівників культури агропромисло�
вих районів; збереження кваліфікованих пра�
цівників через збільшення заробітної плати, та
інших матеріальних стимулювань; розвиток
соціальної інфраструктури села; створення
єдиних освітніх комплексів, що включають у
себе професійно�технічне, середньоспеціальна,
вища, післядипломна освіта; інтеграція освітніх
установ агропромислових районів; формуван�
ня системи моніторингу трудових ресурсів та
підбору кадрів із залученням сучасних інфор�
маційних технологій; підвищення престижу
культурно�просвітницьких професій; запро�
вадження нових механізмів підготовки кадрів
на засадах, що поєднують державне фінансу�
вання із залученням коштів підприємств, при�
ватних осіб, спонсорів і меценатів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні Україна переживає важкі часи:

структурна криза та тривалі військові дії фор�
мують депресивні настрої в економіці та су�
спільстві. Поліпшити ситуацію можливо лише
за рахунок активізації туризму, зокрема по�
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EUROVISION�2017 SONG CONTEST ALTERNATIVES EVALUATION
IN THE CITIES OF UKRAINE

У статті здійснено огляд потенційних можливостей міст5претендентів проведення пісенного конкурсу Євроба5
чення52017. Зазначено, що Україна переживає тяжкі часи втрат внаслідок військових дій на сході та окупації Криму.
Туристичний потік до країни постійно скорочується, що пов'язано безпосередньо з гібридною інформаційною війною,
яка спотворює ситуацію і ставить під сумнів питання безпеки відпочинку. Цей захід дозволить реабілітувати репута5
цію країни як гостинного осередку. Метою статті стала оцінка туристичного потенціалу кожного міста в цій конку5
рентній боротьбі. Україна має досвід у проведенні такого рівня подій, проте в сучасних умовах це є надскладним
завданням для суспільства та уряду. Тому роль соціального партнера та взяття на себе економічних зобов'язань по5
кладена, перш за все, на бюджети та владу міст. Проведене дослідження дозволило виявити, що найбільші переваги
по зазначеним критеріям має м. Київ, бо Дніпро потребує значних інвестицій у формуванні бренда міста та форму5
ванні умов, а Одеса не спроможна буде розмістити увесь потік гостей через високий рівень завантаження засобів
розміщення, продемонстрований в 2015 і 2016 рр. Тому вибір серед альтернатив припадає саме на столицю, що, крім
цього, має досвід та належну інфраструктуру. В статті відмічено, що цікавим є подальше дослідження зроблених
прогнозів та соціально5економічних наслідків проведення конкурсу.

The article reviews potential cities5candidates for the song contest Eurovision52017 conduct. It indicates that Ukraine
is going through hard times because of the loss of military operations in the eastern Ukraine and the occupation of the
Crimea. The tourist flow into the country is steadily declining, as a direct result of the hybrid information war distorting
the situation and prejudicing the security of the recreation facilities. The event will rehabilitate the country's reputation
as a hospitable center. The purpose of the article is to evaluate the tourism potential of each city in this competition.
Ukraine has experience in conducting events of this level, but in modern terms this is a complicated task for society and
government. Therefore, the role of the social partner and taking over the economic obligations are laid primarily on
government budgets and cities. The study allows to assume Kyiv to be of the biggest advantage according to these criteria,
as Dnipro5city requires a significant placement of funds in shaping the brand of the city and the formation of the necessary
conditions. In its turn, Odesa is not able to accommodate the entire flow of visitors because of high load accommodation,
demonstrated in 2015 and 2016 So the choice among alternatives falls on the capital, which, in addition, has experience
and adequate infrastructure. The article notes that a great interest has the further study of the forecast and socio5economic
consequences of the competition.

Ключові слова: Євробачення52017, туристичний потенціал, інфраструктура міста, готелі.
Key words: Eurovision52017, tourism potential and infrastructure of the city, hotels.

дієвого, що є потужним маркетинговим інстру�
ментом на полі інформаційної війни. Загалом
організація і проведення культурних подій для
кожного міста відіграє значну роль у приваб�
лювані туристів, які отримуючи позитивні вра�
ження поліпшують імідж міста та поповнюють
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його бюджет. Що вже говорити про значущі
явища регіонального чи світового масштабу.
Адже в часи ведення військових дій на сході та
окупації Криму, як ніколи, потрібно реабіліту�
вати репутацію гостинної країни, завойовану
Євробаченням�2005 і чемпіонатом з футболу
Євро�2012. Тому показати безпечність відпо�
чинку та культурні надбання завдяки Євроба�
ченню�2017 є першочерговим завданням
органів влади. З іншого боку, оцінювання ту�
ристичного потенціалу з точки зору конкурен�
тних переваг є актуальним питанням науки і
практики, що обгрунтовує мету даної статті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження знакових подій та їх впливу на
економіку в цілому та окремих галузей є об'єк�
том не досить популярним серед науковців. Біль�
шість надає перевагу констатувати факти та під�
водити підсумки. Так, Грибик І.І., Різник О.З.
оцінювали тенденції та негативні наслідки
Євро�2012 [1], Тригубов О.В. — ефективність
інвестування означеної події [2], Бовш Л.А. —
наслідки для готельної та туристичної сфери
[3], Андрощук О.А., Габараєва К.Р. — аналіз
ситуації у туристичній галузі на етапі підготов�
ки до Євро�2012 та вплив держави на ці проце�
си [4], Афанасьєв О.Є., Вовк С.О. — перспек�
тиви туристичної сфери після проведення кон�
курсу [5] тощо. Але затяжна структурна криза
та тривалі військові дії на сході Україні та в
окупованому Криму створили негативне інвес�
тиційне та бізнес�середовище, що потребує
оцінки на предмет перспектив для альтернатив�
них міст та доцільності проведення Євробачен�
ня�2017 в сучасних умовах.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проведення пісенного конкурсу Євроба�

чення�2017 в Україні сьогодні відіграє важли�
ву роль у формуванні сприятливого диплома�
тичного та економічного фактора пожвавлен�
ня деяких параметрів вітчизняного середови�
ща. Зокрема це стосується готельно�туристич�
ної сфери, її інфраструктури та міста в цілому,
а також, що найважливіше, поліпшення інвес�
тиційного іміджу.

Проте, крім позитивного, є й негативні сто�
рони явища, які потрібно засвоїти з уроків по�
передніх подій, зокрема чемпіонату з футболу
Євро�2012, по якому подано оцінку науковими
та бізнесовими аналітиками, а також підсумка�
ми інших країн. Перш за все, це питання мате�
ріальних можливостей міста, що прийматиме
конкурс, розміру бюджету події, коротких

строків до підготовки, окупності інвестицій та,
найголовніше, організації безпеки. Україна має
досвід в проведенні такого рівня подій, проте в
сучасних умовах це є надскладним завданням
для суспільства та уряду. Тому роль соціаль�
ного партнера та взяття на себе економічних
зобов'язань покладена, перш за все, на бюдже�
ти та владу міст.

Для оцінки можливостей у відборі міста�
господаря Євробачення варто розглянути такі
критерії: місткість та зручність площадки для
проведення конкурсу; інфраструктура: на�
явність аеропорту, достатня кількість готель�
них місць; культурна програма для туристів.

Зупинимось детальніше на містах�претен�
дентах: Києві, Дніпрі та Одесі.

Київ завжди виступав культурним, турис�
тичним і освітнім центром. Має значний спадок
історичних і архітектурних надбань, досвід
проведення Євробачення�2004 та Євро�2012.

Дніпро, в свою чергу, є депресивним турис�
тичним, хоча потужним промисловим містом
(за статистичними даними — менш ніж 50 тис.
туристів за 2015 рік), хоча місто можна назва�
ти космічною столицею України і центром про�
мислового туризму. Негативним моментом є
безпосередня близькість до зони проведення
АТО, а також негативні повідомлення в інфор�
маційному просторі про ситуацію в регіоні, що
загострює проблему забезпечення безпеки
події.

Одеса також є культурним і туристичним
осередком, який спромігся вмістити левовою
часткою переорієнтований з окупованого Кри�
му туристичний потік.

Тобто охопити культурною програмою та
розвагами кожне місто є спроможнім. Щодо
інших критеріїв, то негативом є фактичний стан
доріг, які можна поліпшити за рахунок бюджет�
них коштів та приватних інвестицій на проведен�
ня заходу. Так, у першому кварталі 2016 р.
м. Київ освоїло 4961259 тис. грн. інвестицій, з
яких на тимчасове розміщування та харчуван�
ня припадає мізерна частка — 214 тис. грн.,
Дніпро — 1660217 тис. грн., в тому числі в го�
тельне господарство — 30280 (1,8% від загаль�
ного обсягу), Одесу — лише 888203 тис. грн. [6].
Таким чином, матеріально технічна база туриз�
му була інвестована найкраще в м. Дніпро. При
цьому за 2014—2016 роки в Києві закрилося 18
готелів із загальним номерним фондом у 1163
одиниці, серед яких такі готелі, як "Рів'єра",
"Діарсо", "Славутич", "Дюбек", "Пролісок" то�
що, і не відкрилося жодного нового готелю [7].

Незважаючи на це, в усіх містах�кандида�
тах не виникає проблем з розміщенням, адже
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готелів і хостелів різних цінових категорій ви�
стачає.

Станом на березень 2016 року, у Києві пра�
цює 106 готелів із загальним номерним фондом
10 319 одиниць (без урахування відомчих го�
телів, малих готелів на менш ніж 20 номерів,
гуртожитків готельного типу та санаторіїв).
Підсумкова середня завантаженість готелів у
2015 році склала 38%.

Підсумовуючи вищезазначене, зведемо кри�
терії до порівняння в таблицю 1.

Зазначені в таблиці 1 показники варто
розглядати через призму очікуваного пото�
ку гостей. Так, згідно з критеріями, це крите
приміщення, де буде проведено конкурс, по�
винне вміщувати до 10 тисяч глядачів. Цьому
критерію відповідають усі заявлені об'єкти.
Крім того, поруч має функціонувати міжна�
родний прес�центр із можливістю роботи там
не менше, ніж 1,5 тисячі журналістів. Орієн�
товна кількість учасників Євробачення�2017
становить від 38 до 43. Тобто прості підсум�
ки показують орієнтовну чисельність потен�
ційних гостей в кількості 11543 чол. Отже, в
цілому, місцями для тимчасового їх розмі�
щення міста забезпечені, крім Одеси, яка при

показникові завантаження 80—100% матиме
проблеми.

Оглянутий стан речей не повинен оминати
проблем, якими живе країна останні роки, які
безпосередньо пов'язані з її туристичним
іміджем. Так, структурна криза дисбалансує
діяльність більшості підприємств сфери гостин�
ності та суміжних галузей. Загрозливий стан
національної безпеки, недієва монетарна полі�
тика призводять до виснаження доходів фізич�
них та юридичних осіб. Останні, в свою чергу,
не можуть якісно розвиватися, адже змушені
економити. Готелі виживають завдяки органі�
зації банкетів та наданні конференц�послуг,
здачі в оренду приміщень, туристичні компанії
— внутрішньому туризму тощо. Якщо весь світ
сьогодні живе на принципах формування ло�
яльності до бренда, що формується внаслідок
маркетингу вражень. То вітчизняні підприєм�
ства шукають економних продуктів та стратегій
"очікувань", щоб задовольнити ринок та власні
амбіції та сили. Адже інвестиції в таку проблем�
ну країну не прийдуть.

Порівнюючи досвід інших країн на прове�
дення заходу можна констатувати, що з най�
меншими інвестиціями обійшлася Естонія в

Показник Дніпро Київ Одеса 
Місце проведення 
(у дужках – місткість) 

Дніпро-Арена 
(34 000) 
 
 

Палац спорту (10 000)
або 
Міжнародний 
виставковий центр 
(50 000) 

Стадіон 
«Чорноморець» 
(34 164) 

Транспортна інфраструктура задовільна задовільна задовільна 
Соціальна інфраструктура задовільна задовільна задовільна 

Кількість готелів  
(у дужках – номерів; місць) 

59
(2600; 60000) 

106
(10 319) 

276
(7 000; 14700) 

Середньостатистична завантаженість 
готелів у червні, % 

20-28 35-40 80-100 

Таблиця 1. Порівняння матеріальноKтехнічної бази містKкандидатів проведення конкурсу
ЄвробаченняK2017 станом на початок ІІ кварталу 2016 р.

Джерело: [6—8].

Зовнішнє середовище 
МОЖЛИВОСТІ М Рі М×Рі ЗАГРОЗИ З Рі З×Рі

Формування стійкої прихильності 8 0,9 7,2 Погіршення макроекономічних 
індикаторів 10 0,8 8,0 

Посилення соціальних вражень 9 0,7 6,3 Посилення військової загрози 10 0,5 5,0
Зростання турпотоку 6 0,5 3,0 Скорочення турпотоку 7 0,8 5,6 
Разом 16,5 18,6
Внутрішнє середовище 
СИЛЬНІ СТОРОНИ С Рі С×Рі СЛАБКІ СТОРОНИ Сл Рі Сл×Рі
Компетентний персонал 2 0,7 1,4 Цінова політика 8 0,9 7,2

Посилення іміджу міста та регіону 6 0,9 5,4 Обмеженість бюджету на проведення 
маркетингових заходів 7 0,4 2,8 

Місце проведення конкурсу  
(Дніпро-Арена) 10 0,4 4,0 

Недосконала матеріально-технічна 
база готелів 7 0,8 5,6 

Недосконала транспортна 
інфраструктура 9 0,8 7,2 

Разом     10,8     22,8

Таблиця 2. Визначення можливостей /загроз та сильних/слабких сторін проведення
ЄвробаченняK2017 в м. Дніпро
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2002 році — 8 мільйонів євро. Найвищі — у 2013
році в Швеції і в 2014 в Данії — близько 15
мільйонів євро. При чому оплата країн за
участь, підтримка засновників і прибуток від
продажу квитків може покрити приблизно 75%
з витрат [9].

З такої точки зору, з найменшими витрата�
ми для бюджету країни буде Київ, що має
досвід Євробачення�2005, Євро�2012 тощо. З
іншого боку, такої події, що спрямувала тури�
стичний потік у місто і регіон, потребує Дніпро.
До цих пір інформаційний простір навколо ньо�
го мав негативний характер, причинами яких є
близькість до зони проведення антитерорис�
тичної операції, відсутність належної транс�
портної інфраструктури, низький рівень тури�
стичної інформації про можливості міста й об�
ласті в цілому. Потужний промисловий потен�
ціал цього міста спроможний прийняти кон�
курс такого масштабу і забезпечити його інве�
стиціями, які в майбутньому дадуть позитивну
віддачу від туристичних продуктів.

Спробуємо оцінити доцільність означених
вище пропозицій, базуючись на SWOT� аналізі
таблиці 2.

Виходячи з отриманих даних побудуємо
проблемну SWOT�матрицю, де на перетині
рядків і стовпців проставлена сумарна експер�
тна оцінка значущості поєднання різних фак�
торів, отримана нами в процесі опитування
(табл. 3).

Як видно з матриці, найбільший взаємний
вплив мають слабкі сторони та загрози (142,8). А
це значить, що ризиковано для міста приймати
такий конкурс. Тому варто поступитися столиці.

Проте можливості у поєднанні зі слабки�
ми сторонами теж мають високу сумарну оці�
нку (134,4), тому варто застосувати концепції
формування та просування бренду міста на
внутрішньому та світовому туристичних рин�
ках.

ВИСНОВКИ
Проведена аналітична оцінка показала пе�

реваги та недоліки кожного з міст�претендентів
на проведення Євробачення�2017, що дозволи�
ла оцінити їхній туристичний потенціал. Київ
та Одеса мають власний сформований турис�
тичний бренд, що приваблює внутрішніх та іно�
земних туристів. Дніпру ще варто над цим пра�
цювати.

У свою чергу, Одеса, яка завантажена на
80—100% в період проведення конкурсу, не
здатна буде розмістити усіх гостей при заяв�
леній кількості готельних місць.

Київ має найбільші переваги, які відобража�
ються і в достатній місткості готелів, і в транс�
портній інфраструктурі, і в заявлених місцях
для забезпечення події, а також досвід у тако�
го рівня прийомах.

Це дослідження дозволяє зробити висно�
вок, що, не зважаючи на тривале протисто�
яння на сході країни, інформаційні війни та
поганий рівень поінформованості іноземних
туристів про безпеку відпочинку в Україні,
оцінений потенціал досить потужний і перс�
пективний. Тому проведення Євробачення в
країні дасть можливість Україні зайняти
свою нішу на світовому ринку туристичних
послуг.
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Можли-
вості  

Формування 
стійкої 
прихильності 

8,6 7,7 4,4 20,7 14,4 10,0 12,8 14,4 51,6 

Посилення 
соціальних вражень 12,6 11,7 8,4 32,7 13,5 9,1 11,9 13,5 48,0 

Зростання 
турпотоку 11,2 10,3 7,0 28,5 10,2 5,8 8,6 10,2 34,8 

Всього 
    81,9     134,4 

Загрози 
  

Погіршення 
макроекономічних 
індикаторів 

9,4 13,4 12,0 36,8 15,2 10,8 13,6 15,2 54,8 

Посилення 
військової загрози 6,4 10,4 9,0 25,8 12,2 7,8 10,6 12,2 42,8 

Скорочення 
турпотоку 7,0 11,0 9,6 27,6 12,8 8,4 11,2 12,8 45,2 

Всього    90,2     142,8 

Таблиця 3. Матриця SWOTKаналізу
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Подальші дослідження доцільні в ракурсі
підведення підсумків та оцінки очікуваних та
отриманих результатів, не лише в плані доходів
від заходу, а й прирості туристичного потоку в
місто та регіон, зрушенню свідомості євро�
пейського соціуму в бік лояльності до українсь�
кого простору.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Просторова поляризація є об'єктивною

умовою розвитку будь�якого ринку. Необ�
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТИМОЛОГІЇ ПОНЯТТЯ

"ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР" ЯК БАЗИСУ
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THE TERM "ECONOMIC SPACE" ETYMOLOGY INVESTIGATION
AS A BASIS OF CATEGORICAL APPARATUS OF SPATIAL POLARIZATION PHENOMENON

У статті розглянуто позиції науковців щодо розкриття сутності поняття "економічний простір". Систематизація
широкого кола дефініцій напрацьованих зарубіжними і вітчизняними вченими та категоріальних рамок терміну "еко5
номічний простір" дозволила виділити сформовані підходів до його дослідження: територіальний, інформаційний,
ресурсний, процесний, інституційний та системний. Територіальний підхід до визначення економічного простору є
найбільш розповсюдженим та домінуючим серед дослідників понятійного апарату теорії економічного простору,
його прихильники практично ідентифікують економічний простір з поняттям "територія". Ресурсний підхід дослід5
ження економічного простору заснований на вивчені економічних відносин, що виникають з приводу розподілу та
перерозподілу ресурсів. Інформаційний підхід грунтується на інформаційній складовій економічного процесу, де
простір формується інформаційними потоками, трансакціями у формі обміну інформацією і входженням в загаль5
ний інформаційний потік. Процесний підхід у своїй основі містить сукупний економічний процес, який слід розгля5
дати, як взаємодію між економічними суб'єктами в інституційному середовищі, спрямовану на результати спільної
діяльності. Інституційний підхід заснований на гіпотезі, що економічний простір являє собою сферу діяльності еко5
номічних суб'єктів і їх відносин в рамках діючого інституційного середовища.

The article examines the position of scientists regarding disclosure of the "economic space" essence. Systematization
of a wide range of foreign and domestic scientists developed definitions and "economic space" categorical framework
allowed to allocate formed approaches to its study: territorial, informational, resource, process, institutional, systematic.
Territorial approach to the economic space determining is the most common and dominant among the economic space
theory conceptual apparatus researchers, its supporters practical identify economic space with the concept of "territory".
Economic space investigation resource approach based on the economic relations studying that arising over the
distribution and redistribution of resources. Information approach based on the economic process information component,
where the space formed by information flows, transactions in the form of exchange of information and the entry into the
overall information flow. Process approach basically includes aggregate economic process which should be seen as the
interaction between economic actors in the institutional environment focused on the results of joint activities. The
institutional approach is based on the hypothesis that economic space is a sphere of activity of economic entities and
their relationships within the existing institutional framework.

Ключові слова: економічний простір, просторова поляризація, поляризація.
Key words: economic space, spatial polarization and polarization.

хідність урахування просторових та поляриза�
ційних чинників в управлінні розвитком під�
приємства обгрунтовується посиленим впли�
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вом факторів зовнішнього середовища на
діяльність господарюючих суб'єктів, систем�
ною взаємодією та цілісністю функціонування
економічної системи підприємства з соціально�
економічними системами відповідного терито�
ріального простору, залежністю підприємства
від інституціональних умов та факторів вироб�
ництва, нерівномірністю та полярністю розвит�
ку економічного простору. Управлінню під�
приємствами на підставі врахування просторо�
во�поляризаційних детермінантів розвитку по�
винно передувати уточнення та доповнення по�
нятійно�категорійного апарату досліджуваної
проблематики, а саме етимологічних засад та
діалектиці категорії "просторова поляризація".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні основи дослідження категорії
"економічний простір" порушено у працях ба�
гатьох зарубіжних і вітчизняних науковців.
Так, Баталов А.М. [1] розглядає еволюцію ме�
тодологічних підходів дослідження регіональ�
ного економічного простору, визначає його
властивості та специфіку як об'єкта досліджен�
ня з позиції різних підходів регіоналістики,
Бєлоусова С.В. [2] розглядає просторовий ас�
пект вивчення соціально�економічних об'єктів
з метою вироблення принципів і підходів до їх
вдосконалення та управління (симетрія, рівно�
вага, збалансованість або пропорційність), Бія�
ков О.А. [3], Пєсоцкий А.А. [4], Митрофа�
нов А.В. [5] досліджують підходи до трактуван�
ня змісту поняття "економічний простір", Га�
таулін Р.Ф., Карімов А.Г., Комаров А.Г. [6] роз�
глядають зміст економічного простору та фак�
тори його формування. Разом з тим, незважа�
ючи на присутній інтерес науковців до проблем
теоретичного обгрунтування феномену еконо�
мічного простору, досить фрагментарно та не�
впорядковано розглянуто наявні підходи, біль�
шість авторів обмежується констатацією наяв�
ності цих підходів, не здійснюючи контент�
аналіз дефініцій послідовників.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є систематизація та тео�

ретичне узагальнення існуючих дефініцій по�
няття "економічний простір", відокремлення на
цій основі існуючих підходів до його дослід�
ження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Базою для феномена просторової поляри�
зації є поняття "простір". Термін "простір" має

безліч контекстів розгляду, включаючи філо�
софський, фізичний, математичний, географі�
чний, соціально�гуманітарний підходи тощо.
Кожен з них доповнює і розширює загальне
уявлення про це явище. Погоджуючись із твер�
дженням Бєлоусової С.В., про те що "... простір,
як фундаментальна категорія, яка відображає
масштабний, складний і неоднорідний характер
існування світу, знаходить застосування у всіх
розділах людського пізнання" [2, с. 34], в ре�
зультаті чого формується цілий спектр полісе�
мічних понять простору, включаючи соціальне,
економічне, життєве, освітнє, духовне, цін�
нісне, психологічне, соціально�психологічне,
інноваційне, фінансове, технічне та інші.

У рамках дослідження теоретичних та ме�
тодологічних засад управління розвитком ту�
ристичного підприємства в умовах просторо�
вої поляризація доцільно розглянути геогра�
фічний підхід, згідно з яким термін "простір"
диференціюється на три групи: чисто геогра�
фічний простір; фізико�географічний простір;
соціально�економічний простір як територія
життєдіяльності людини [7].

Погоджуючись з точкою зору низки дослі�
дників [3; 5; 6; 8] про те, що економічний простір
виконує функцію первинного, системоутворю�
ючого, поглинаючого в себе інші простори та є
основою для феномена просторової поляри�
зації дослідимо сутність та властивості цієї ка�
тегорії. Разом з тим, незважаючи на те, що по�
няття "економічний простір" активно викори�
стовується дослідниками, його трактування
досі не можна назвати завершеними, усталени�
ми.

Термін "економічний простір" широко вико�
ристовується у різних контекстах: політичному,
соціально�юридичному, територіальному тощо,
існує декілька загальноприйнятих підходів та
тих, що формуються до визначення сутності
економічного простору. Разом з тим, не зважа�
ючи на розвиток теоретико�методологічних
підходів просторової парадигми економічного
розвитку, слід зазначити, "…що на сьогоднішній
момент поки ще не визначилися єдині концеп�
туальні передумови, що дозволяють інтегрува�
ти вже наявні теоретичні блоки просторової
економіки в цілісну систему знань регіонально�
го розвитку" [1, c. 210]. Цей процес інтеграції
знань ускладнений, у зв'язку з відсутністю син�
тетичної теорії, яка пояснюватиме причини
трансформації економічного простору, оскіль�
ки існуючі концепції мають несумісні методо�
логічні платформи, на яких вони базуються.

Категоріальні рамки економічного просто�
ру еволюціонують під впливом гносеологічних
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парадигм та онтологічних чинників, тому кате�
горія економічного простору постійно збага�
чується. Змістовність поняття економічного
простору у багатьох випадках носить умовне,
ніж змістове наповнення, "…яке відбивається
в його якісній властивості системної цілісності,
спільності і пов'язаності економічних процесів
в рамках певної локальної території" [1, c. 212].

Так, у визначенні Кругмана П. економічний
простір — це "абстрактний економічний ланд�
шафт динамічного розподілу ресурсів в залеж�
ності від кон'юнктури їх розташування" [9, с.
413].

З точки зору Звягінцевої О.П. економічний
простір — це "система, рівні якої в різній мірі
заповнені реальними господарськими система�
ми, формами їх взаємодії і господарськими
процесами, які відбуваються всередині них, що
виражають їх економічні відносини" [10, c. 50].

Іванов А.С. трактує економічний простір
"…як простір економічних зв'язків і відносин,
що підкоряються логіці (законам і законо�
мірностям) господарського життя, відокрем�
люється в його межах, що виникають в процесі
суспільного виробництва і руху суспільного
продукту, спрямованих на використання фак�
торів виробництва, які перебувають на конк�
ретній території або залучаються на неї, що
формуються і розвиваються в складних інсти�
туційних умовах економічної координації" [11,
c. 58—59].

Іванов О.І. визначає економічний простір
"…як ансамбль соціальних позицій, на яких
діють і взаємодіють господарюючі суб'єкти,
виробляючи і відтворюючи різноманітні про�
дукти і послуги" [12, c. 34].

Економічний простір, на думку Валиулли�
на Х., це "просторова форма процесів само�
реалізації економічних суб'єктів, що відображає
об'єктивні відносини їх співіснування, в основі
яких, крім основних критеріїв масштабності і
диспозитивності, лежать критерії зв'язності,
кореспондуємості, комутованості суб'єктних і
об'єктних одиниць, що містяться в загальних
або взаємодіючих системах" [13, с. 19].

Наявність широкого кола дефініцій та ка�
тегоріальних рамок терміну "економічний
простір" спонукають до систематизації підхо�
дів до його визначення. Так, аналіз дефініцій
економічного простору, напрацьованих зару�
біжними і вітчизняними вченими, дозволив ви�
ділити сформовані напрями до його досліджен�
ня. Сучасна наука відокремлює декілька під�
ходів до трактування економічного простору:
територіальний, інформаційний, ресурсний,
процесний, інституційний та системний.

Територіальний підхід до визначення еко�
номічного простору є найбільш розповсюд�
женим та домінуючим серед дослідників по�
нятійного апарату теорії економічного про�
стору. Прихильники даного підходу практич�
но ідентифікують економічний простір з по�
няттям "територія", "…в рамках якої відбу�
вається взаємозв'язок між різними об'єкта�
ми такими, як населені пункти, підприємства,
транспортні мережі" [4, с. 41]. Разом з тим,
суто територіальним підхід є актуальним при
досліджені індустріальної економіки, коли
економічний розвиток та нарощування еко�
номічного потенціалу обумовлюється не
лише розвитком виробничих сил, але і пост�
ійним розширенням території держави. Про�
те сучасні умови розвитку держави, які суп�
роводжуються інтеграційними та глобаліза�
ційними процесами, позначаються появою
все більш складних економічних взаємовідно�
син, які мають наднаціональний характер та
все більш нівелюють територіальний фактор.
Таким чином, територіальний підхід до еко�
номічного простору видається актуальним "у
доіндустріальну і індустріальну епохи роз�
витку суспільства" [3, с. 44], тоді як у рамках
постіндустріальної економіки він "…вже не
може повністю охопити весь спектр процесів,
до якого залучено господарюючі одиниці" [4,
с. 41].

Ресурсний підхід дослідження економічно�
го простору заснований на вивчені економіч�
них відносин, що виникають з приводу розпо�
ділу та перерозподілу ресурсів, "акцентуючи
свою увагу на ресурсах як джерелі та меті будь�
яких економічних відносин, не відображаючи
в цілому сукупність характеристик, притаман�
них економічному простору" [6, c. 197]. Таким
чином, основним недоліком ресурсного підхо�
ду є відсутність акценту на досягненні певного
результату, оскільки використання та розподіл
ресурсів само по собі не може бути метою роз�
витку.

Інформаційний підхід визначення економі�
чного простору грунтується на інформаційній
складовій економічного процесу, де простір
формується інформаційними потоками, тран�
сакціями у формі обміну інформацією і вход�
женням в загальний інформаційний потік. При�
хильники цього підходу вважають, що еко�
номічні агенти обмінюючись сигналами в про�
цесі пошуку інформації, необхідної для
здійснення ними своєї діяльності, встановлю�
ють взаємозв'язок, який і складає в результаті
економічний простір [4]. Отже, інформаційний
підхід за своєю суттю суперечить територіаль�
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ному підходу, оскільки обмін інформацією в
сучасному світі не пов'язаний з територіальни�
ми, державними або географічними кордона�
ми.

Процесний підхід в своїй основі містить су�
купний економічний процес, який слід розгля�
дати, як взаємодію між економічними суб�
'єктами в інституційному середовищі, спрямо�
вану на результати спільної діяльності. Про�
цесний підхід грунтовно досліджено Бияковим
О.А. [3], на думку якого інформаційний підхід
до визначення економічного простору — це
лише окремий випадок більш загального про�
цесного підходу.

Інституційний підхід заснований на гіпотезі,
що економічний простір являє собою сферу
діяльності економічних суб'єктів і їх відносин
в рамках діючого інституційного середовища.
Діяльність економічних суб'єктів обмежена
фізичними, соціальними, правовими, релігійни�
ми, адміністративними, економічними межами,
які обумовлюють їх економічний простір, ут�
ворюючи при цьому інституційне середовище.
Даний підхід не зазнав широкого поширення,
за своєю суттю він є симбіозом процесного —
у частині взаємодії економічних суб'єктів в
інституційному середовищі та територіально�

го підходу — підкреслюючи наявність певних
меж простору.

Разом з тим, обмеженість та індивідуальна
недосконалість кожного з зазначених підходів,
породила необхідність теоретико�методологі�
чного узагальнення сутнісних характеристик
територіальної, інформаційної, процесної і ре�
сурсної категорії, утворюючи системний підхід
дослідження економічного простору, по суті
об'єднуючий всі наявні уявлення. У цьому сенсі
актуальним є твердження Песоцького А.О., що
"…економічний простір утворюється шляхом
перманентного обміну інформацією, значення
якої надзвичайно високо, з іншого боку, інфор�
мація не може бути відокремлена від сутності,
яка, в свою чергу, може бути представлена з
точки зору ресурсів, безпосередньо задіяних в
економічній діяльності, і власників цих ре�
сурсів, що впливають на економічні процеси"
[4, c. 42]. Разом з цим, неможливо повністю
нівелювати територіальний аспект просторово�
го розуміння економіки та його вплив на інші
підходи.

Узагальнення та систематизація теоретич�
них джерел дали змогу систематизувати та
відокремити основні поняття, які розкривають
сутність зазначених підходів (табл. 1).

Таблиця 1. Підходи до трактування сутності поняття
"економічний простір"

Назва підходу Автор Зміст поняття «економічний простір» 
Територіальний Гранберг А.Г.

[14, c. 25] 
насичена територія, що вміщає безліч об'єктів і зв'язків між ними: населені пункти, 
промислові підприємства, господарсько освоєні та рекреаційні площі, транспортні і інженерні 
мережі і т.д 

Лайзерович Е. Е. [15] це «територія» [с. 67], в межах якої «взаєморозташування будь-яких знов виникаючих об'єктів 
зумовлено попереднім розвитком або набором твердих правил» [с. 73] 

Інформаційний Іванов Є. [16] економічний простір формується інформаційними потоками, які циркулюють між 
господарюючими суб'єктами, і саме вони визначають структуру цього простору 

Парінов С. 
[17, с. 14] 

економічні агенти, під якими розуміються всі ті ж суб'єкти господарювання, обмінюючись 
сигналами в процесі господарської діяльності, формують цим економічний простір 

Шибусава Г. 
[18, c. 254] 

може інтерпретуватися як деяка комерційна частина Інтернету, за допомогою якої 
здійснюється управління потоками вироблених товарів 

Ресурсний Чекмарьов В.В. [19] утворюється фізичними та нефізичними об'єктами, які є джерелами економічного інтересу, 
джерелами же економічного інтересу виступають ресурси 

Радаєв В.В. 
[20, c. 20] 

сукупність «економічних дій», під якими автор розуміє «певний зв'язок між цілями і 
засобами, а також передбачає особливий характер самої дії» 

Круковський Я.  
[21, c. 39] 

безліч взаємодіючих факторів різної природи, що породжують флуктуації процесів 
«кооперації/ поділу», що впливають на становлення, функціонування і розвиток підприємства 

Процесний Бияков О.А. 
[3, c. 34] 

відношення між економічними процесами суб'єктів господарювання і сукупним економічним 
процесом по формуванню можливих результатів економічної діяльності 

Інституційний Урунов А.А. 
[23, с. 41] 

сфера діяльності економічних агентів і їх відносин в рамках функціонуючого інституційного 
середовища, пов'язаних з задоволенням їх зростаючих потреб 

Системний Урунов А.А. 
[22, с. 48] 

сфера, що охоплює геоторію, акваторію разом з аероторією, що збігається з адміністративним 
кордоном інституційного середовища і на якій організовуються, вже протікають або ж будуть 
протікати соціально економічні процеси і зв'язки агентів 

Гатауллин Р.Ф., 
Каримов А.Г.,  
Комаров А.Г., 
[6, c. 197] 

суб'єктивно сконструйована в ході відтворення частина фізичного простору, яка 
відображатиме територіально відокремлений і локалізований у часі процес трансакцій між 
економічними агентами, що формується на основі реалізації їх економічних інтересів  

Іванов А.С. 
[11, c. 58] 

простір економічних зв'язків і відносин, що підкоряються логіці (законам і закономірностям) 
господарського життя, відокремлюється в його межах, що виникають в процесі суспільного 
виробництва і руху суспільного продукту, спрямованих на використання факторів 
виробництва, які перебувають на конкретній території або залучаються на неї, що 
формуються і розвиваються в складних інституційних умовах економічної координації 
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ВИСНОВКИ
ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, дослідження позицій науковців щодо
сутності поняття "економічний простір", його
категоріальних рамок дозволяють підтвердити
багатоспрямовану та міждисциплінарну приро�
ду цієї категорії. Систематизація теоретичних
та методологічних основ дослідження еконо�
мічного простору, напрацьованих зарубіжни�
ми і вітчизняними вченими, дозволива виділи�
ти сформовані напрями до його дослідження,
серед яких: територіальний, інформаційний, ре�
сурсний, процесний, інституційний та систем�
ний. Проведене дослідження служитиме під�
ставою уточнення та доповнення понятійно�
категорійного апарату та розбудовою етимо�
логічних засад категорії "просторова поляри�
зація".
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Події останніх двох років показали, що на�
ціональна економіка України суттєво залежить
від розвитку сільського господарства України,
яке, зокрема, забезпечує третину усіх валют�
них надходжень до бюджету країни. У свою
чергу виробництво молока та м'яса є одними з
основних стратегічних індикаторів, які вказу�
ють на рівень економічного захисту сільського
господарства України у системі економічної
безпеки сільських територій та країни загалом.
Але не зважаючи на стратегічну важливість
вітчизняної м'ясо�молочної галузі вона, у по�
рівнянні з рослинництвом, має ряд диспро�
порцій та невирішених соціально�економічних
та організаційно�правових проблем.
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ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ

М'ЯСО�МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ЕЛЕМЕНТ
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INNOVATIVE MODEL OF MEAT AND DAIRY INDUSTRY AS AN ELEMENT
OF STRENGTHENING ECONOMIC SAFETY OF AGRICULTURE UKRAINE

У статті проведено комплексне дослідження стану вітчизняної м'ясо5молочної галузі з метою виявлення її впли5
ву на економічну безпеку сільського господарства України. Системний аналіз частки та структури виробництва м'я5
со5молочної продукції різними групами вітчизняних товаровиробників вказує на наявність ряду загроз для економі5
чної безпеки сільського господарства за двома основними векторами: продовольче забезпечення та диспропорція
виробництва. Запропоновано інноваційну модель розвитку м'ясо5молочної галузі на основі м'ясомолочного класте5
ру з урахуванням диференціації продовольчого споживання та процесу децентралізації владних повноважень.

This article provides a comprehensive study of domestic meat and dairy industry to identify its impact on the economic
safety of Ukraine's agriculture. Strategic analysis of particles and the structure of production of meat and dairy products
of different groups of domestic producers, which indicates the presence of a number of threats to the economic safety of
Agriculture for two main vectors: food security and the imbalance of production. Offered an innovative model of
development of based cluster differentiation of food consumption and decentralization of power.

Ключові слова: м'ясо5молочна галузь, економічна безпека, сільське господарство, індика5
тори, інноваційна модель розвитку.

Key words: meat and dairy industry, economic safety, agriculture, indicators, innovative model
of development.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій за
темою дослідження показує, що у вітчизняній
та закордонній науковій літературі проблемам,
які сповільнюють розвиток м'ясо�молочної га�
лузі присвячено значну кількість публікацій
таких вчених, як О. Гуторов [1], В. Ємцев [4],
А. Куценко, О. Маслак [10], М. Пархомець [12],
В. Збарський [8], С. Сегеда, А. Солошонок,
О. Шуст [14—16] та ін. Окремо варто відзначи�
ти дослідження В. Збарського та В. Ємцева, у
яких якісно оцінено динаміку обсягів вироб�
ництва молока в Україні та світі, проведено ран�
жування основних світових виробників м'ясо�
молочної продукції, а також "визначено особ�
ливий характер та виняткове значення молока
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і молочної продукції для життя і здоров'я лю�
дини, акцентовано увагу на забезпечення про�
довольчої безпеки на цьому сегменті ринку та
забезпечення прав споживачів" [8, с. 8]. У дос�
лідженнях таких вчених, як С. Кальний, В. Жму�
денко [5], В. Залізко [6], В. Мартинеков [7] та
багатьох інших було встановлено сутність еко�
номічної безпеки сільського господарства та
сільських територій загалом у тісному зв'язку
з сталим розвитком національної економіки.

Зазначений вище науковий доробок дозво�
лив обгрунтувати потребу вдосконалення рин�
ку м'ясо�молочної продукції, забезпечення
пріоритетності національного товаровиробни�
ка, проведення техніко�технологічного переос�
нащення підприємств галузі, запровадження
інноваційних технологій тощо, але поза увагою
дослідників залишилися питання, пов'язані з
формуванням прогресивної інноваційної мо�
делі розвитку м'ясо�молочної галузі як елемен�
ту системи економічної безпеки сільського гос�
подарства України

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є висвітлення сучасно�

го кризового стану національного виробницт�
ва, споживання та експорту м'ясо�молочної

продукції, а також окреслення теоретичних та
організаційно�практичних засад, необхідних
для формування інноваційної моделі розвитку
м'ясо�молочної галузі, що сприятиме зміцнен�
ню економічної безпеки сільського господар�
ства України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Світовий ринок виробництва та споживан�
ня м'ясо�молочної продукції має неоднознач�
ну та хвилеподібну динаміку. З одного боку,
маємо не достатньо ефективну систему марке�
тингу та менеджменту вітчизняних експортоо�
рієнтованих переробних компаній, які не вико�
ристовують прогресивні інноваційні технології,
а з іншого боку, внутрішні споживчі ринки ма�
ють суттєві обмеження у частині низької купі�
вельної спроможності більшості населення Ук�
раїни. У результаті маємо, що в Україні станом
на 1 січня 2016 р. наявна суттєва диференціація
індексів продовольчого споживання та достат�
ності споживання м'ясо�молочної продукції
(рис. 1).

Системний аналіз продовольчого спожи�
вання населенням України м'ясо�молочної про�
дукції вказує на ряд загроз, які стосуються не
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Рис. 1. Зіставлення рівня продовольчого споживання м'ясоKмолочної продукції
вітчизняними домогосподарствами у контексті забезпечення раціональної достатності

(станом на 1 січня 2016 року)

Джерело: сформовано автором на основі даних Держстату України.
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лише економічної, а й національної безпеки
країни.

По�перше, загальний рівень споживання
молока, м'яса та відповідної продукції трохи

більший за третину від встановлених раціональ�
них норм (рис. 1). Постійна білково�калорійна
нестача, відсутність у раціоні достатньої кіль�
кості білків тваринного походження та інших

Рис. 2. Інноваційна схема комплексного розвитку м'ясоKмолочної галузі у контексті
зміцнення економічної безпеки сільського господарства України

Джерело: розроблено автором.

�
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міко� та мікроелементів призводить до по�
гіршення стану здоров'я населення та загаль�
ного рівня працездатності. Причому за дани�
ми Держстату України, у такій ситуації ук�
раїнці перманентно перебувають більше чверті
століття, що загрожує погіршенню генофонду
нації.

По�друге, наявна кричуща диспропорція у
структурі споживання м'ясо�молочної про�
дукції, оскільки майже половина усього спожи�
того українцями м'яса — це курятина. Цей факт
пояснюється високими роздрібними цінами на
яловичину та свинину, а також критичним
зменшенням рівня споживання риби та рибоп�
родуктів. Зокрема протягом 1990—2016 рр. ук�
раїнцями споживається щорічно риби та риб�
ної продукції у середньому менше на третину
від рекомендованої МОЗ раціональної норми.

Особливо небезпечна ситуація склалася на�
вколо забезпечення м'ясо�молочною продук�
цією таких соціальних і демографічних груп на�
селення, як діти та пенсіонери, де відповідні по�
казники є ще гіршими. Крім того потрібно пере�
глянути Постанову КМУ "Про затвердження на�
борів продуктів харчування, наборів непродо�
вольчих товарів та наборів послуг для основних
соціальних і демографічних груп населення"
[13]. У першу чергу це стосується розділів, по�
в'язаних із переліком м'ясо�молочних продуктів
харчування. Так, наприклад, для дітей до 6 років
у середньому щодня передбачено для споживан�
ня усього 32 г м'яса телятини, 16 г птиці або кро�
ля, 7 г сметани, 4 г сиру тощо [13]. Очевидно, що
збільшення відповідних показників у спожи�
ванні м'ясо�молочної продукції вплине на
розмір прожиткового мінімуму, методика роз�
рахунку якого базується на оцінці вартості
відповідних продуктів харчування та наборів
послуг для основних соціальних і демографіч�
них груп населення. Цим самим, отримуємо
збільшення внутрішнього ринку м'ясо�молочної
продукції, що стимулюватиме розвиток
сільського господарства України.

Таким чином, з огляду на окреслену мно�
жину загроз та викликів сформуємо іннова�
ційну модель розвитку м'ясо�молочної галузі
на основі м'ясо�молочного кластеру з ураху�
ванням можливостей сучасних економіко�ма�
тематичних програм оптимізації витрат на ут�
римання ВРХ (за категоріями господарств), а
також диференціації продовольчого спожи�
вання з метою забезпечення продовольчої без�
пеки регіону та країни загалом.

Комплексне вирішення окреслених вище
проблем розвитку м'ясо�молочної галузі мож�
ливе за двома векторами:

1) відновлення сільськогосподарського по�
тенціалу, що залишився у спадок від Радянсь�
кого Союзу;

2) створення абсолютно нових сільськогос�
подарських систем, що передбачає відмову від
наявних сільгоспприміщень, інфраструктури
тощо.

Ці два напрями є цілком конкурентоспро�
можними, про що свідчить досвід багатьох аг�
ропідприємств. Так, наприклад, у Вінницькій
області представництво шведської фірми
DeLaval (яка одна з перших у світі зайняла рин�
кову нішу виробництва та обслуговування
доїльного обладнення) [17], було модернізова�
но галузь молочного тваринництва на базі ко�
лективного сільськогосподарського підприєм�
ства "Агро�Союз", де було відремонтовано
старі ферми та складські приміщення. У резуль�
таті підприємство стало рентабельним, але ос�
кільки рівень рентабельності був досить низь�
ким, то менеджмент компанії вирішив впрова�
дити абсолютно нову систему управління —
"smart�farming", яка передбачає:

— автоматичну оптимізацію продуктив�
ності через формування ефективного стада та
логістики;

— використання передових технології дої�
ння та обслуговування корів;

— комплексне вирішення питань утриман�
ня, розведення, відгодівлі, відтворення стада;

— роботизацію робочих місць та загально�
го облаштування й експлуатації ферми;

— інформатизацію племінного та виробни�
чого обліку, у системі ПК�КПК (на базі про�
грамного забезпечення Майкрософт та Гугл) та
ін.

Таким чином, з огляду на сучасні світові
тенденції розвитку м'ясо�молочного сектору у
контексті зміцнення економічної безпеки
сільського господарства на рисунку 2 предста�
вимо теоретичні та організаційно�практичні за�
сади, необхідні для формування інноваційної
моделі розвитку вітчизняної м'ясо�молочної
галузі з урахуванням тенденції до децентралі�
зації влади та формування економічно неза�
лежних добровільно об'єднаних територіаль�
них громад.

Запропонована інноваційна схема комплек�
сного розвитку м'ясо�молочної галузі у кон�
тексті зміцнення економічної безпеки сільсько�
го господарства України передбачає стимулю�
вання виробництва через формування власно�
го торгового бренду, що дозволить уникнути
експортного мита на живу ВРХ та суттєво
збільшить кількість робочих місць у сфері пе�
реробки сільськогосподарської продукції на
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мінізаводах, що знаходитимуться у на території
громади.

Системний аналіз діяльності основних груп
товаровиробників м'яса та молока вказує, що
у середньо� й довгостроковій перспективі
найбільш ефективними з точки зору розвитку

сільських територіальної громади та сільських
територій України загалом будуть сімейні фер�
мерські господарства як певний гібрид фер�
мерських господарств (ФГ) та особистих се�
лянських господарств, а також приватні
підприємства різних розмірів та форм власності
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Рис. 3. Частка та структура виробництва м'яса різними товаровиробниками

Джерело: сформовано автором на основі офіційних даних Держстату України за січень — лютий 2016 р. [2].
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станом на 1 січня 2015 р.

Джерело: сформовано автором на основі даних [2] та [11].
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(саме ці два види виділені окремо у рис. 1).
Враховуючи останні тенденції виробництва

м'ясо�молочної продукції за видами та катего�
ріями господарств (без урахування тимчасово
окупованої території АР Крим, м. Севастопо�
ля та зони проведення антитерористичної опе�
рації) варто зазначити на наявності значних
диспропорції виробництва (рис. 3) за виключен�
ням свинини, якої виробляють приблизно од�
наково господарства населення та інші види
сільгоспвиробників.

а) сільськогосподарські підприємства;
б) господарства населення.
Аналогічні диспропорції наявні серед зна�

чень показників, що впливають на ефективність
м'ясо�молочної галузі (рис. 4). При цьому най�
більш небезпечними загрозами для економіч�
ної безпеки сільського господарства є перма�
нентна від'ємна рентабельність вирощування
ВРХ та збільшення виробничих витрат (у серед�
ньому левову частку собівартості 1 кг ялови�
чини складають витрати на корми), які вдаєть�
ся мінімізувати лише агрохолдингам за раху�
нок впровадження інноваційних моделей ви�
робництва. З іншого боку, собівартість м'яса та
молока, які вироблять агрохолдинги є вищою
ніж у інших сільськогосподарських товарови�
робників (рис. 4).

На нашу думку, одним з перспективних
шляхів вирішення окреслених проблем є враху�
вання європейського досвіду автоматизації ви�
робництва м'ясо�молочної продукції таких
грантів, як Delaval, Lely, GEA Westfalia Surge,
Boumatic, Itec та ін. Однак у зв'язку з високим
рівнем девальвації національної валюти, до�
цільно на державному рівні створити передумо�
ви (зокрема, у податковій площині) для вироб�
ництва доступних агрегатів для роботизовано�
го доїння корів та утримання ВРХ (техніко�тех�
нологічну базу можна використовувати, на�
приклад, таких вітчизняних підприємств, як ВАТ
"Брацлав" "Агромех", "Імпульс�Агро" та ін.).

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Таким чином, проведений аналіз частки та

структури виробництва м'ясо�молочної про�
дукції різними групами вітчизняних товарови�
робників вказує на наявність ряду загроз для
економічної безпеки сільського господарства
за двома основними векторами: продовольче
забезпечення та диспропорція виробництва.
Зокрема у дослідженні встановлено, що вироб�
ництво і головне споживання молока та м'яса в
Україні знаходиться на незадовільному рівні,
що сприяє деградації аграрної економіки Ук�
раїни.

З метою стимулювання соціально�економі�
чного розвитку сільських територій, з ураху�
ванням сучасного кризового стану національ�
ної м'ясо�молочної галузі розроблено схему
формування інноваційної моделі розвитку м'я�
со�молочної галузі на основі нової системи ад�
міністрування — "smart�farming", що підвищить
рівень економічного захисту сільського госпо�
дарства України у системі економічної безпе�
ки сільських територій.
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ВСТУП
Зміни, які відбуваються в економічній сфері

розвитку України, торкаються різних ланок
промислового комплексу. Загострення конку�
рентної боротьби за сфери впливу на ринку
вивели на перший план питання якісного оці�
нювання рівня виконання бюджетів реалізації
продукції промислових підприємств, до яких
можна віднести і функціонування гірничо�зба�
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THEORETICAL ASPECTS OF COMPREHENSIVE EVALUATION OF BUDGET
IMPLEMENTATION IRON ORE MINING AND PROCESSING ENTERPRISES OF UKRAINE

Статтю присвячено питанню комплексного оцінювання бюджету реалізації залізорудної сировини гірничо5зба5
гачувальних підприємств, звернуто увагу на складові мультиплікативної моделі виручки від реалізації залізорудної
сировини, запропоновано етапи факторного аналізу маркетингових (збутових) витрат у циклі комплексного оціню5
вання предмету дослідження.

The article is devoted to the comprehensive evaluation of budget implementation ore iron ore companies drawn
attention to the multiplicative model proceeds from the sale of iron ore, factor analysis suggested stages of marketing
(sales) costs in the cycle of complex evaluation subject.

Ключові слова: бюджет реалізації, підприємство, критерії оцінювання, мультиплікатив5
на модель, факторний аналіз, комплексний підхід, залізорудна сировина, виручка від реалізації,
маркетингові (збутові) витрати, цикл, базис DAF.

Key words: budget implementation, enterprise, evaluation criteria, multiplicative model, factor
analysis, integrated approach iron ore, sales revenue, marketing (sales) costs, cycle, basis DAF.

гачувальних підприємств. Доведено, правиль�
на оцінка рівня виконання бюджету реалізації
продукції підприємств гірничо�збагачувально�
го комплексу має дуже важливе значення, ос�
кільки ці підприємства зі самостійних одиниць
перетворились на підприємства, котрі підкон�
трольні більш крупним структурам. Наслідком
таких перетворень став пошук більш якісних
підходів до оцінювання рівня виконання бюд�
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жету реалізації продукції гірничо�збагачуваль�
них підприємств. Крім того, підприємства
гірничо�збагачувального комплексу України
займають доволі помітне місце в сучасному
міжнародному розподілі праці, впливають на
збільшення валютних надходжень від експор�
ту продукції та надають до 15% робочих місць
від загальної кількості працюючих у промисло�
вості.

Дослідження методів оцінки рівня виконан�
ня бюджету реалізації продукції гірничо�зба�
гачувальних підприємств, на нашу думку, має
відбуватися як з позиції визначення виручки від
реалізації залізорудної сировини, так і з точки
зору різного виду витрат, котрі супроводжу�
ють виробничий цикл. Таке твердження грун�
тується на тому, що комплексна оцінка зазна�
ченого процесу забезпечує більш змістовне на�
сичення інформаційного потоку в системі прий�
няття управлінських рішень. Актуалізація за�
значеної проблеми та сучасність визначені
плинністю часу та змінною політикою макро�
рівня щодо функціонування гірничо�збагачу�
вальних підприємств.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ

Ключові сегменти комплексного оцінюван�
ня бюджету реалізації гірничорудної продукції
у вітчизняній економічній науці досліджені не�
достатньо. Теоретичні основи різних аспектів
оцінювання діяльності промислових під�
приємств знайшли відображення у роботах
Л.О. Шкварчук [12], А.Ф. Стонер Джеймса [9],
Б.М. Мізюка [7], О.М. Сумця, О.Є. Сомової,
Є.Ф. Пєліхова [10], Н.Б. Тарасенко [11] та
інших. Науковці пропонують різні варіації оці�
нювання економічних критеріїв діяльності
підприємств та зазначають необхідність їх пе�
регляду у разі зміни умов функціонування.
Взаємозв'язок критеріїв оцінювання економі�
чної діяльності гірничо�збагачувальних під�
приємств знайшли своє місце у працях таких
науковців, як В.Г. Кравець, О.А. Темченко [5],
М.І. Іщенко [3—4], Л.М. Варава [2], А.О. Кри�
вошеєва [6], Л.М. Бандоріна, Л.І. Ярмоленко [1]
та Я.В. Моссаковський [8]. Зазначені вчені ок�
реслюють у наукових розробках специфічні
особливості функціонування гірничо�збагачу�
вальних підприємств у контексті оцінювання
окремих економічних критеріїв діяльності.

НЕ ВИРІШЕНІ
РАНІШЕ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ

Аналіз чинної системи оцінювання рівня ви�
конання бюджету реалізації продукції гірничо�

збагачувальних підприємств свідчить, що на�
зріла нагальна потреба в належному теоретич�
ному обгрунтуванні. Нині ця система характе�
ризується різнобічними підходами оцінювання,
котрі застосовують суб'єкти господарювання
виходячи зі свого розуміння вибору необхідних
економічних критеріїв. Суперечливою та неста�
більною є методологія визначення виручки від
реалізації залізорудної сировини та сам про�
цес проведення аналізу бюджетування марке�
тингової діяльності з позиції виконання бізнес�
плану збутових витрат. Це зумовлює необгрун�
тований інформаційний потік, створює неодна�
кові економічні умови для функціонування
гірничо�збагачувальних підприємств, які не
маючи єдиної обгрунтованої методології, са�
мостійно приймають рішення щодо вибору по�
казників для оцінки.

Для підвищення дієвості системи оцінюван�
ня рівня виконання бюджету реалізації про�
дукції гірничо�збагачувальних підприємств не�
обхідно посилити наукове обгрунтування обра�
них критеріїв та визначити можливі напрями
удосконалення зазначеного процесу. Така теза
лягла в основу актуалізації поставленої про�
блеми.

МЕТА СТАТТІ
Метою наукової розробки є висвітлення

сегментів комплексного оцінювання бюджету
реалізації продукції із визначенням пріоритет�
них критеріїв, які більш придатні до сучасних
умов функціонування гірничо�збагачувальних
підприємств.

ВИКЛАДЕННЯ
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Діяльність гірничо�збагачувальних підпри�
ємств має на меті створення умов конкуренто�
здатності в циклах добутку залізорудної сиро�
вини. Як зауважує М.І. Іщенко [4], низький
рівень витрат є однією з головних конкурент�
них переваг на ринку залізорудної сировини та
важливим резервом підвищення економічної
ефективності діяльності гірничо�збагачуваль�
них підприємств. Цілком очевидним є той факт,
що в умовах олігополістичного ринку виробни�
ки залізорудної сировини не мають можливості
суттєво впливати на рівень цін на власну про�
дукцію. Внаслідок цього досягнення рівня
ефективного функціонування гірничо�збагачу�
вальних підприємств можливе саме за рахунок
якісного оцінювання рівня виконання бюдже�
ту реалізації залізорудної сировини. У даному
випадку, на нашу думку, доцільно навести фор�
мульний інструментарій факторного аналізу
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виконання бюджету реалізації залізорудної си�
ровини.

Зокрема, загальна мультиплікативна мо�
дель виручки від реалізації залізорудної сиро�
вини має наступний вигляд:

PVR DAFЗРС
i

ЗРС

i

_+= ∑ (1),
де V ЗРС

i
 — обсяг реалізації певного виду за�

лізорудної сировини (тис. т);

P DAFЗРС
i

_  — контрактна ціна за базисом DAF.
Дослідження доводять, що для гірничо�зба�

гачувальних підприємств України з урахуван�
ням структури реалізації видів залізорудної си�
ровини цю модель доцільно розширити:

×+++×= × VРVРVR риноквн

обкот

експорт
конц

експорт

конц

риноквн
конц

риноквн

конц

.

...

.
.

.

.

+×+× РVР експорт
обкот

експорт

обкот

риноквн
обкот ..

.
. РV риноквн

аглом

риноквн

аглом

.
.

.

.
× (2),

де V риноквн

конц

.

. ;   V експорт

конц.  — обсяги реалізації залізо�
рудного концентрату на внутрішній ринок та
експорт відповідно (тис. т);

V риноквн

обкот

.

.
;  V експорт

обкот.
 — обсяги реалізації залізоруд�

них обкотишів на внутрішній ринок та експорт
відповідно (тис. т);

V риноквн

аглом

.

.
 — обсяг реалізації агломерату на

внутрішній ринок (тис. т);

Р риноквн
конц

.
. ; Рекспорт

конц.  — ціни реалізації концентрату
по базису DAF на внутрішній ринок та експорт
відповідно (грн./т);

Р риноквн
обкот

.
.

; Рекспорт
обкот.

 — ціни реалізації обкотишів по
базису DAF на внутрішній ринок та експорт
відповідно (грн./т);

Р риноквн
аглом

.
.

 — ціна реалізації агломерату по ба�
зису DAF на внутрішній ринок (грн./т).

На думку фахівців, основними факторами
впливу на суму реалізованої продукції є: обсяг
продажів (складається із фактору сумарного
обсягу та структурного фактору); ціна реалі�
зації (ціна плюс фактор курсової різниці), інші
фактори (для іншої реалізації).

Фактор сумарного об'єму  ( )V F

i  доцільно
встановлювати за допомогою наступного алго�
ритму:

( )
PVV

VVV база
i

база

iбаза

ЗРС

база

ЗРС

звіт

ЗРСF

i
××

−
= (3),

де V звіт

ЗРС
 — сумарний обсяг реалізації залізо�

рудної сировини за звітний період (тис. т);

V база

ЗРС
 — сумарний обсяг реалізації залізоруд�

ної сировини за базовий період (тис. т);

V база

і  — обсяг реалізації і�го виду залізоруд�
ної сировини за базовий період (тис. т);

Рбаза
і

 — ціна реалізації і�го виду залізоруд�
ної сировини за базовий період (грн./т).

Більшість науковців вважають, що комплек�
сне оцінювання бюджету реалізації залізоруд�
ної сировини має бути розширено за рахунок
визначення фактору структури реалізації ціни
та курсової різниці. При цьому варто звернути
увагу не лише на фактор курсової різниці ви�
ручки від реалізації залізорудної сировини, а,
перш за все, обрати критерій середнього курсу
долара США, що надасть більш предметного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕТАПИ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ 

• накопичення інформаційного ресурсу для аналітичних процедур; 
• мета, період і завдання аналітичної оцінки критеріїв; 
• оцінка та аналіз обсягів реалізації залізорудної сировини; 
• встановлення основних елементів структури реалізації залізорудної сировини; 
• розрахунок ставки маркетингових витрат для аналітичних періодів; 
• оцінка фактору курсової різниці; 
• обґрунтування результатів факторного аналізу. 

ЗМІСТ ЕТАПІВ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ 

мета аналітичної оцінки сфера адаптації аналітичної оцінки 

рівень виконання бізнес-плану 
маркетингових (збутових) 

витрат 

процес оцінювання рівня виконання 
бюджету реалізації залізорудної 

сировини 

Рис. 1. Схема етапізації факторного аналізу маркетингових (збутових) витрат у процесі
оцінювання бюджету реалізації залізорудної сировини

Авторська пропозиція.
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змісту прогнозованої величини даного показ�
ника.

Отже, фактор структури реалізації ( )SS F

i

варто встановити при залученні наступного
алгоритму:

VPV
V

V
VSS звіт

ЗРС

база
iбаза

ЗРС

база

i
звіт

ЗРС

звіт

iF

i ××
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−= (4),

де V звіт

і  — обсяг реалізації і�го виду залізо�
рудної сировини за звітний період (тис. т).

У свою чергу, фактор ціни   може бути
розраховано наступним чином:

( ) CDVPPP Fзвіт

i

база
i

звіт
i

F
i −×−= (5),

де Рзвіт
і

 — ціна реалізації і�го виду залізоруд�
ної сировини за звітний період (грн./т);

СDF — фактор курсової різниці (грн.).
Розрахунок фактору курсової різниці ( )CDF

передбачає ряд складових, які забезпечують
більш деталізоване оцінювання на базі подано�
го алгоритму:

  ( ) VC
PCCCD звіт

iзвіт

USD

звіт
iбаза

USD

звіт

USD

F ××−= (6),

де Сзвіт

USD; Сбаза

USD
 — відповідно середній курс до�

лара США за звітний та базовий періоди (грн.).
Враховуючи той факт, що серед неконтро�

льованих макроекономічних параметрів для
вітчизняного гірничо�металургійного комплек�
су можна виділити нестабільну політико�еко�
номічну ситуацію в країні, високий ступінь за�
лежності промислових підприємств від поста�
вок імпортних енергоресурсів, матеріалів та
обладнання, мінливість кон'юнктури на світо�
вому ринку металопродукції тощо, стає зрозу�
мілим, що процес оцінювання потребує певної
деталізації.

У зв'язку з цим, наступним етапом аналізу
бюджетування маркетингової діяльності
гірничо�збагачувальних підприємств є фак�
торний аналіз виконання бізнес�плану марке�
тингових (збутових) витрат. Ключові етапи
факторного аналізу виконання бізнес�плану
маркетингових (збутових) витрат процесу ре�
алізації залізорудної сировини представлено
на рисунку 1.

Методологію факторного аналізу збутових
витрат викладено нижче.

На першому етапі визначається такий кри�
терій, як обсяг реалізації V SC:

( )
TVV

VVV база
i

база

iбаза

ЗРС

база

ЗРС

звіт

ЗРСSC ××
−

= (7),

де T база
i  — ставка комерційних витрат (заліз�

ничного тарифу/портових послуг) за базовий
період (грн./т).

При цьому отриманий результат не за�
безпечує комплексне оцінювання, яке варто
доповнити встановленням структури реалі�
зації ( )SS SC

i
 за допомогою наступного алго�

ритму:

TVV
V

V
VSS база

i

звіт

ЗРСбаза

ЗРС

база

i
звіт

ЗРС

звіт

iSC

i ××
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−= (8).

Наступним етапом факторного аналізу
виступає розрахунок ставки маркетингових
витрат ( )T SC :

( ) VTTT звіт

ЗРС

база
i

звіт
i

SC ×−= (9).
Поглиблення аналітичної оцінки, на нашу

думку, можна досягти при залученні методо�
логії визначення фактору курсової різниці
( )CDSC :

( ) VC
TCCCD звіт

iЗРСзвіт

USD

звіт
iбаза

USD

звіт

USD

SC ××−= (10),

де T звіт
i  — ставка комерційних витрат (заліз�

ничного тарифу/портових послуг) за звітний
період (грн./т).

У зв'язку з вищевикладеним стає очевидним,
що для оптимізації рівня маркетингових витрат
гірничо�збагачувальним підприємствам необ�
хідно перш за все оптимізувати логістику залі�
зорудної сировини з метою мінімізації часу
перебування вантажів у портах, тривалості роз�
вантажувально�навантажувальних робіт, ско�
рочення тривалості процесу розморожування
вантажів у порту в зимовий час. Оптимізація за
цими напрямами дасть змогу суттєво скороти�
ти портові витрати (слід зазначити, що в дея�
ких випадках постачальник змушений оплачу�
вати затримку вантажів в той час, як затримка
вантажного судна відбулася з провини експе�
диційної компанії).

Практична діяльність гірничо�збагачуваль�
них підприємств доводить необхідність підви�
щення якісного рівня планування витрат в сис�
темі видобутку залізорудної сировини. На да�
ний час фахівцям варто скористатися рядом
алгоритмів.

Слід звернути увагу на те, що планова по�
треба в сировині та основних матеріалах виз�
начається методом прямого рахунку ( )RM i :

PYVRM iiii ××= (11),
де V i — обсяг виробництва і�го виду залізо�

рудної сировини (тис. т);
Y i — норма витрачання і�го виду сировини

(кг/т);
Pi — ціна і�го виду сировини (грн./т).
Варто зауважити, аналогічно потребі в си�

ровині, потреба в нормованих запчастинах
( )AM i  розраховується на основі планових об�
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сягів виробництва (за переділами), питомих
норм витрачання певного виду матеріалу та
його ціни:

PYVAM iiii ××= ∑ (12).
У свою чергу, середня норма матеріалів ви�

трат матеріалів, яка розраховується усього на
загальний обсяг виробництва концентрату, ви�
значається відношенням загальної потреби в
певному найменування запчастин за всіма тех�
нологічними переділами до обсягу виробницт�
ва концентрату.

Особливу увагу доцільно звертати на пла�
нування потреби в енергетичних витратах для
циклів видобутку залізорудної сировини.
Потреба в електроенергії на виробництво
концентрату  ( )E конц.  визначається наступним
чином:

PYVЕ е
n
i

n

iконц ××=∑. (13),
де  V n

i
 — обсяг виробництва і�го переділу

(розкриття → видобуток → подрібнення руди
→ виробництво концентрату → перекачування
шламів → інші умовно�постійні енерговитрати)
(нат. од.);

Y n
i
 — норма споживання електроенергії за

і�м переділом (кВт.год./нат. од.);

Pe
 — тариф на електроенергію (грн./кВт.год.).

Слід пам'ятати, що потреба в електроенергії
на виробництво обкотишів/агломерату ( )Eобкот.

визначається наступним чином:
 

PYVЕ е
о
i

о

iобкот ××=∑. (14),
де V о

i  — обсяг виробництва і�го виду обко�
тишів/агломерату з однаковою основністю
(тис. т);

Y о
i
 — норма витрачання електроенергії на

виробництво обкотишів/агломерату з однако�
вою основністю (кВт.год./т).

ВИСНОВКИ
Враховуючи зазначене, можна зробити

ряд висновків. По�перше, відсутність єдиної,
дієвої системи оцінювання бюджету реалі�
зації залізорудної сировини призводить до
появи різних підходів, які не сприяють уник�
ненню ризику у разі хибного вибору кри�
теріїв. По�друге, гірничо�збагачувальні
підприємства повинні враховувати спе�
цифічні риси циклів видобутку і збагачення
корисних копалин в період розробки мульти�
плікативної моделі виручки від реалізації за�
лізорудної сировини. По�третє, провідне
місце в системі комплексного оцінювання має
зайняти факторний аналіз критеріїв, які
включено до мультиплікативної моделі. По�
четверте, сучасним гірничо�збагачувальним
підприємствам варто адаптувати запропоно�

вані етапи факторного аналізу маркетинго�
вих (збутових) витрат в період оцінювання
бюджету реалізації залізорудної сировини.
По�п'яте, до складу комплексної оцінки да�
ного процесу необхідно залучити існуючі ме�
тоди встановлення планової потреби основ�
них елементів витратного механізму.

Напрямом подальшого дослідження має
стати адаптація запропонованого методу
комплексного оцінювання бюджету реалі�
зації залізорудної сировини на базі даних
гірничо�збагачувальних підприємств. При
цьому проведення прикладних досліджень
має спиратися на інформаційний потік дек�
ількох гірничо�збагачувальних підприємств,
що сприятиме більш якісному та результатив�
ному визначенню похибок та переваг даного
процесу.
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