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ASSESSMENT OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL STRUCTURE OF THE AGRICULTURAL
SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY

Стаття присвячена дослідженню організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі економіки,
аналізу їх ефективного співвідношення, наслідків функціонування.

У статті розглянуто сутність організаційно-правової структури аграрного сектора національної економіки че-
рез призму функціонування інституції власності. Визначено основні організаційно-правові форми аграрного госпо-
дарювання та здійснено оцінку їх внеску в структуру валової продукції аграрного сектора національної економіки.

Запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності функціонування організаційно-правових форм
підприємництва в аграрному секторі економіки за показниками використання основних ресурсів. Проведено коре-
ляційно-регресійний аналіз зв'язку обсягу валового доходу та розміру використовуваних угідь аграрними підприєм-
ствами. Визначено особливості, переваги та недоліки функціонування фермерських господарств та агрохолдингів в
Україні.

The organizational and legal forms of business in the agricultural sector are investigated, their effective value, the
effects of the operation are analyzed in the article.

The essence of organizational and legal structure of the agricultural sector of the economy through the prism of
functioning property's institution are viewed. The main legal forms of agricultural management and the estimation of
their contribution to the gross output of the agricultural sector of the economy are determined.

The methodical approach to assessing the efficiency of the organizational and legal forms of business in the agricultural
sector by indicators of the the using basic resources are proposed. A correlation and regression analysis due gross income
and the amount of land used by agricultural enterprises are performed. The features, advantages and disadvantages of

Ключові слова: відносини власності, організаційно-правова структура, організаційно-пра-
вова форма, ресурси, фермерське господарство, агрохолдинг.

Key words: property's relations, organizational and legal structure, organizational and legal form,
resources, farm, agricultural holding.

ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Трансформаційні та інтеграційні перетворен-
ня аграрного сектора господарювання зумовили
необхідність застосування нових підходів до ак-
тивізації розвитку його суб'єктів господарюван-

ня, враховуючи якнайповніше реалії складних
умов господарювання.

Для оцінки ефективності досягнень трансфор-
маційних кроків у аграрній сфері необхідно дос-
лідити ефективність функціонування та перспек-
тиви розвитку організаційно-правових форм як
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базису багатоукладності аграрного сектора та
індикатора рівня розвитку інституції власності —
базової інституції інституційної системи націо-
нальної економіки.

Внаслідок недосконалості ринкових умов
функціонування суб'єктів господарювання вини-
кає потреба опрацювання стратегії регулювання
процесів розподілу ресурсів між підприємствами
та господарствами населення, різними організа-
ційно-правовими формами, обгрунтування прин-
ципів поєднання розвитку господарських струк-
тур різних розмірів — малих, середніх і великих з
урахуванням інституційних особливостей аграр-
ного виробництва. Тобто важливим є здійснення
аналізу типів господарюючих суб'єктів для визна-
чення найбільш оптимального варіанту поєднан-
ня форм господарювання з метою розвитку аграр-
ного сектора національної економіки.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ З ДАНОЇ ТЕМАТИКИ
Методичні підходи до оцінки організаційно-

правових форм підприємництва аграрного секто-
ра економіки висвітлині у працях В. Амбросова,
В. Андрійчука, П. Гайдуцького, М. Кісіля, М. Ко-
вальчука, М. Маліка, В. Месель-Веселяка, П. Саб-
лука, В. Юрчишина та ін. Результати їх дослід-
жень вказують на низку методичних та практич-
них проблем, пов'язаних з функціонуванням
організаційно-правової структури аграрного сек-
тора України. Особливості та специфікація впли-
ву різних організаційно-правових форм на ре-
зультати розвитку аграрного сектора в цілому
зумовлюють складність процесу обгрунтування
висновків і відповідних рішень, що визначає не-
обхідність подальших досліджень з цієї пробле-
матики.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета дослідження — аналіз ефективності

функціонування організаційно-правових форм
аграрного господарювання та особливостей їх
впливу на розвиток аграрного сектора України.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ
Відносини власності побудовані на пріоритеті

особистої зацікавленості та права власності, виз-
начають конкретні напрями та механізми реалі-
зації аграрної поведінки [2, с. 37]. При цьому
інституція власності характеризується через ка-
тегорію "право власності" та гарантії його реалі-
зації. Тобто, права власності як інституційна ка-
тегорія визначаються як відносини економічних
агентів, які виникають стосовно певних благ і
встановлюють межі їх використання. Як зазна-
чив Ю. Лопатинський, коли природа власності
об'єктивна, то відносини власності, особливо у не-
сформованому інституційному середовищі, мо-
жуть бути суб'єктивними [3, с. 174]. У центрі ува-
ги інституціонального підходу при визначенні

прав власності стоїть проблема можливостей і
меж специфікації та розмивання цих прав, що ок-
реслюють організаційно-правові форми господа-
рювання в аграрному секторі економіки.

Організаційно-правова форма аграрного ви-
робництва — це економічно відокремлений і гос-
подарсько-самостійний юридично визнаний вид
організації виробничої діяльності, що характери-
зується змістом використання певної форми влас-
ності та відповідними економічними взаємовідно-
синами, способами здійснення виробництва та
його структурою [4, с. 17].

Гнучкість та адаптивність господарюючим
суб'єктам аграрного сектора національної еконо-
міки забезпечує можливість вибору організацій-
но-правових форм їх діяльності, кожна з яких ха-
рактеризується системою певних правил ведення
бізнесу й організаційними методами поєднання
ресурсів для досягнення поставлених пріоритетів,
внутрішньою побудовою розподілу повноважень
і особливостями взаємодії із зовнішнім середови-
щем.

Нинішня організаційно-правова структура
аграрного сектора національної економіки є ре-
зультатом реалізації аграрних реформ, спрямо-
ваних на формування конкурентного середови-
ща аграрного ринку та підвищення ефективності
діяльності аграрного сектора в цілому. У резуль-
таті реалізації зазначеної реформи частки про-
дукції, виготовленої виробничими кооператива-
ми та державними підприємствами, скоротили-
ся відповідно у 9 і 10 разів. Така структура є на-
слідком курсу на функціонування ринкової еко-
номіки з вільним вибором форм господарюван-
ня.

Ринкова трансформація в аграрному секторі
практично завершена. Станом на 1 січня 2014 р.
реформування по Україні проведено у 11932 гос-
подарствах (99,8 %). Внаслідок реформування
створено 34715 суб'єктів господарювання ринко-
вого типу: товариства з обмеженою відповідаль-
ністю, приватні підприємства, приватно-орендні
підприємства, сільськогосподарські кооперативи,
фермерські господарства та інші суб'єкти госпо-
дарювання (рис. 1).

Найпоширенішими організаційно-правовими
формами аграрних підприємств є господарські
товариства та приватно-орендні підприємства, їх
загальна кількість становить три чверті усіх форм
(без урахування фермерських господарств) [5].
Внесок виробників різних категорій у валову аг-
рарну продукцію подано на рисунку 2.

Важливими ресурсами, які забезпечують роз-
виток аграрних підприємств в українських реалі-
ях, є земля та людський капітал, перерозподіл
яких, зокрема, є інструментом здійснення аграр-
них реформ. Отже, ефективність функціонуван-
ня організаційно-правової форми досліджувати-
мемо за показниками використання цих ресурсів
(табл. 1).
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За даними таблиці 1 видно, що госпо-
дарські товариства мають найвищі показники
ефективності реалізації продукції та прибут-
ку. Найнижчі показники характерні для
підприємств державної форми власності. Три-
валий термін вони були збитковими взагалі, що
здебільшого пов'язано з їхньою спеціаліза-
цією. Найвищого ж рівня загальної рентабель-
ності досягнули приватні підприємства за ра-
хунок продукції рослинництва. Менш рента-
бельною є продукція тваринництва, виробниц-
тво якої робить державні підприємства най-
менш прибутковими. Слід звернути увагу на
неефективність використання трудових ре-
сурсів державними підприємствами та вироб-
ничими кооперативами, що свідчить про низь-
кий рівень конкурентоспроможності даних
організаційно-правових форм в умовах ринко-
вої економіки.

У період посттрансформаційного розвит-
ку аграрного сектора покращилось його капі-
тальне забезпечення. Проте налагодити пору-
шення балансу капітального забезпечення та ви-
мог часу так і не вдалося. Так, основними сільсько-
господарськими машинами аграрні підприємства
забезпеченні лише на 45—65 %, понад 90 % з яких
вже відпрацювали амортизаційний строк. Темпи
щорічного списання зношеної техніки в декілька
разів перевищують темпи її закупівлі. Через
технічні несправності щорічно не використовуєть-
ся четверта частина тракторів і комбайнів [9].
Колишню чітку систему технічного обслуговуван-
ня практично зруйновано, а нову не налагодже-
но. Результатом порушеного балансу є недоотри-
мання урожаю, втрати, висока собівартість і низь-
ка якість продукції.

Керівники аграрних підприємств відзначають
покращення забезпечення земельними ресурсами.
З 2005 р. до 2013 р. кількість господарств, які ма-
ють у власності й оренді понад 10 тис. га угідь,
зросла більш ніж у три рази; площа угідь у їх во-
лодінні та користуванні за аналогічний період
збільшилася вчетверо. А кількість підприємств, які
мають від 500 га до 5 тис. га, за цей період пост-
ійно зменшується [9; 7]. Загальна площа сільсько-
господарських угідь, використовуваних аграрни-
ми підприємствами у 2013 р. зменшилась до
21800,1 тис. га, порівняно з 2005 р. (коли було
22116,7 тис. га). При чому площа земель госпо-
дарств населення зменшилась на 12,0 % за цей же
період [7; 9].

Порівняно з іншими країнами аграрні підприє-
мства в Україні є досить великими. Середнє украї-
нське аграрне підприємство має площу 2054,8 га
сільськогосподарських угідь (без урахування фер-
мерських господарств) [9]. Це пов'язано із довгот-
ривалою спрямованістю заходів на підвищення
конкурентоспроможності господарюючих суб'єк-
тів різних організаційно-правових форм, у яких
формування конкурентоспроможного виробни-

ка здійснювалось через підтримку великотовар-
ного виробництва.

Найбільшу частку сільськогосподарських
угідь використовують господарські товариства
(11,7 млн га), які, до речі, показують найбільші
прибутки на 1 га (0,73 тис. грн. у 2013 р.). Середня
площа використовуваних сільськогосподарських
угідь господарськими товариствами дозволяє
віднести їх до великих аграрних підприємств. Такі
дані можуть слугувати підтвердженням тез тих
науковці, які стверджують, що ефективнішим є ви-
робництво у великих аграрних підприємствах.
Проте державні підприємства, які також вважа-
ються великими (22,8 тис. га на одне підприєм-
ство), за 2009 р. виявилися збитковими, а у 2010—
2013 рр. отримали найменші прибутки [7; 8; 9], що
зумовлено іншими, крім розміру, факторами.

Рис. 1. Розподіл аграрних підприємств за
організаційно-правовими формами в Україні

станом на 01.01.2014

Джерело: [5].

Рис. 2. Структуру валової аграрної продукції
України за категоріями господарств, %

(станом на 01.01.2014)
Джерело: [5].
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Таблиця 1. Показники використання аграрних ресурсів різними організаційно-правовими формами господарювання
в Україні за 2010—2013 роки

Розраховано автором за даними [7; 8; 9].
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Показники 

Рік Приріст 

2013 р. до 

2005 р., % 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 

Кількість фермерських 

господарств, од. 
38428 42445 42446 41524 40965 40732 40752 -4,0 

Площа сільськогосподарських 

угідь у землекористування 

фермерських господарств, тис. га 

2157,6 3661,2 4327,8 4290,8 4345,9 4392,2 4451,7 21,6 

Валова продукція, 

млн грн. 
3125,2 8177,5 14141,3 11965,8 16192,5 14111,1 10091,4 23,4 

Наявність основної 

сільськогосподарської техніки 

(трактори, причепи, сівалки, жатки 

валові), штук 

38990 58478 62420 57725 62921 67792 67614 15,6 

Чисельність працівників, осіб 71504 133534 111659 98400 99858 100243 98617 -26,1 

Рівень рентабельності, % 15,0 17,7 23,7 27,6 33,4 27,9 19,4 1,7 

 

Таблиця 2. Показники діяльності фермерських господарств України

Структурована автором за джерелами: [7; 8; 9; 12].

Щоб дослідити зв'язок між площею викорис-
товуваних угідь аграрними підприємствами та до-
хідністю цих підприємств ми здійснили кореляц-
ійно-регресійний аналіз. При дослідженні нами
виявлено досить тісний зв'язок між незалежною
змінною (площа використовуваних угідь одним
аграрним підприємством) та залежною (виручка
від реалізації). Зазначимо, що отриманий показ-
ник кореляції — 0,83, свідчить про досить знач-
ний вплив площі на отримуваний дохід, розрахо-
ваний на прикладі аграрних підприємств Черні-
вецької області.

Така ситуація свідчить про переважання ек-
стенсивного способу розвитку свого бізнесу аг-
рарними підприємствами. Підтвердженням цьо-
му є те, що аграрні підприємства оцінюють свій
технічний та технологічний потенціал (основ-
ний капітал, техніку та сучасні технології ви-
робництва) як достатній лише для простого
відтворення [11, с. 87]. Отже, простір удоско-
налення аграрного господарювання ще досить
значний.

Значно переважають кількісно фермерські
господарства, хоча їх питома вага у загальній
кількості діючих аграрних господарюючих
суб'єктів дещо зменшилася (із 73,9 % у 2011 р. до
73,2 % у 2013 р.) (табл. 2).

Можемо зазначити, що кількість фермерських
господарств починаючи з 2009 р. має тенденцію
до зменшення, проте площа використовуваних
ними угідь постійно зростає, тобто відбувається
процес укрупнення. У 2013 р. на одне фермерське
господарство припадало в середньому 109,2 га, що
на 26,60 % більше, ніж у 2005 р. Розглядаючи роз-
поділ фермерських господарств за розміром
сільськогосподарських угідь за даними Держав-
ної служби статистики України, простежуємо, що
найбільша кількість фермерських господарств на
території України володіють площею від 20,1 до
50 га [12].

Фермерські господарства виступають ефек-
тивними одиницями аграрного сектора України,
оскільки дають валової продукції на 10091,4 млн

грн., що становить 7,6 % від виробництва валової
продукції всіх категорій сільськогосподарських
товаровиробників. Окрім того, продуктивність
праці в фермерських господарствах за період
2005—2013 рр. зросла у 2,3 рази, що відбувалося
через підвищення рівня механізації праці, про що
свідчить зростання наявності техніки у фермерів
цей же період на 15,6 %. Така тенденція, з одного
боку, формує зростання рівня конкурентоспро-
можності фермерських господарств, з іншого при-
звела до зменшення кількості зайнятих на них на
26,1 % (на 34917 осіб) [12].

Важливо зазначити, що протягом останніх
років зростає тенденція розвитку агрохолдингів
як організаційно-правової форми господарю-
вання. Згідно з чинним законодавством, холдин-
гова компанія — це господарюючий суб'єкт,
який володіє контрольними пакетами акцій
інших, одного або більше, господарюючих
суб'єктів [13]. Агрохолдинги в Україні — це
інтегровані структури, які охоплюють весь цикл
виробництва, переробки та реалізації продукції.
Характерними ознаками агрохолдингів в Ук-
раїні є диверсифікація виробництва, концент-
рація земельних ресурсів, потужна матеріаль-
но-технологічна база, орієнтація виробництва
на експорт, висока освоєність технологічних
новацій тощо. Такі переваги агрохолдинги до-
сягають за рахунок масштабності виробництва
та вертикальної інтеграції.

Загалом у 2013 р. в Україні налічувалося
близько 60 великих агрохолдингів, вони контро-
люють близько 15 % загальної площі ріллі краї-
ни. За рівнем масштабності та територіальної зо-
середженості агрохолдинги є міжрегіональними,
оскільки присутні майже в усіх областях Украї-
ни.

Агрохолдинги використовують найбільшу ча-
стку земель на основі довгострокової оренди.
Площа орендованої агрохолдингами землі — від
60 до 430 тис. га орних земель на одне підприєм-
ство. В Україні більше десяти агрохолдингів
орендують 150 тис. га ріллі та більше. З початку
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2011 р. одним із найбільших землевласників в
Україні є агрокомпанія Ukrlandfarming із загаль-
ним земельним банком близько 500 тис. га. Най-
кращі показники зростання показали такі ком-
панії українського агросектора: "Кернел" і "Ми-
ронівський хлібопродукт".

За дослідженнями А. Данкевича, в агрохол-
дингах України у 2010 р. порівняно з 2009 р. об-
сяги виробництва основних видів сільськогоспо-
дарської продукції збільшилися на 4,3 %, тоді як
в інших сільськогосподарських підприємствах і
господарствах населення вони зменшилися відпо-
відно на 7,2 % і 2,5 %, при цьому частка у вироб-
ництві сільськогосподарської продукції рослин-
ництва лише 20 основних компаній становила:
зернових — 13,0 %, олійних культур — 12,7 %,
цукрових буряків — 43,7 %. Застосування науко-
во обгрунтованих технологій дає змогу агрохол-
дингам одержувати вищі, порівняно з іншими аг-
рарними підприємствами, показники господарсь-
кої діяльності — урожайність зернових в основ-
них компаніях у 2010 р. становила 38,7 ц/га проти
26,1 ц/га в інших аграрних підприємствах, цукро-
вих буряків — відповідно 297,6 і 268,6 ц/га. В аг-
рохолдингах зосереджено 14,5 % поголів'я вели-
кої рогатої худоби, 15,7 % корів, 23,1 % свиней, 66,0
% поголів'я птиці від загальної їх кількості в аг-
рарних підприємствах. На частку основних агро-
холдингів у 2010 р. припадало: 55,0 % виробницт-
ва м'яса птиці у забійній масі, 10,6 % — свинини,
4,8 % — яловичини, 3,5 % — молока. Агрохолдин-
ги модернізують існуючі тваринницькі комплек-
си та впроваджують у виробництво нові техно-
логічні прийоми. Як результат — у 2010 р. середній
надій молока від однієї корови в основних агро-
холдингах становив 4,2 т проти 3,7 т в інших аг-
рарних підприємствах і 4,1 т у господарствах на-
селення. У деяких агрохолдингах надій молока від
корови становить 5—7,5 т, а в "Агро-союзі" — 7,9
т [14].

Розвиток агрохолдингів в Україні має такі ду-
альні наслідки:

— генерація науково-технічного прогресу, з
одного боку, та зростання безробіття на селі — з
іншого;

— розвиток інфраструктури сільської міс-
цевості та зменшення участі селян у прийнятті
рішень щодо розвитку сільських територій;

— створення умов для агропромислової інтег-
рації та загроза конкурентній структурі аграрно-
го ринку як в сфері землекористування, так і на
ринку сільськогосподарської продукції.

Отже, оцінки діяльності агрохолдингів в Ук-
раїні суперечливі. Багато фахівців підкреслюють
негативні сторони їхнього функціонування.

Загалом, керівники аграрних підприємств, у
переважній більшості, відзначають помірний роз-
виток аграрних підприємств і майже у 90 % ви-
падків стан підприємств оцінюють як стабільний,
водночас ця стабільність має різні виміри: у

більшості підприємств переважає стабільність з
елементами росту; а в переважаючої кількості
фермерів — стабільність без розвитку з елемен-
тами стагнації [11, с. 87].

Вважаємо, що така тенденція оцінки стану аг-
рарних підприємств свідчить про прогресивний
характер змін організаційно-правової структури
аграрного сектора національної економіки, про-
те такі зміни здійснюються повільно, значною
мірою спричинено недосконалим механізмом ви-
користання ресурсного потенціалу аграрного сек-
тора та неефективним забезпеченням його інсти-
туційної системи.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК
Так, розвиток організаційно-правових форм

аграрного підприємництва, з одного боку, є інди-
катором ефективності трансформацій, з іншого —
системоутворюючим чинником ринкових засад
господарювання.

На сучасному етапі товариство з обмеже-
ною відповідальністю найпоширеніша та най-
конкурентоспроможніша форма господарю-
вання, яка забезпечує високу економічну ефек-
тивність. Але для реалізації специфікації інсти-
туції власності потрібні існування всіх органі-
заційно-правових форм та результативне фун-
кціонування кожної, що забезпечить дієву
організаційно-правову структуру аграрного
сектора, спрямовану на реалізацію економіч-
ної, екологічної та соціальної функції у націо-
нальної економіки. У контексті даної пробле-
матики вважаємо, що подальші наукові дослі-
дження повинні стосуватися формуванню
інституційних передумов розвитку інновацій-
них процесів підприємництва для досягнення
синергетичного ефекту від функціонування
організаційно-правової структури аграрного
сектора національної економіки.
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STAFF DEVELOPMENT IN THE MANAGEMENT FUNCTIONS IN AGROFORMATIONS

У статті розглянуто перспективи розвитку ринку праці, який вже сьогодні дозволяє позитивно розв'язувати про-
блему комплектування персоналу підприємств АПК працівниками належної кваліфікації. Висвітлено питання ви-
значення місця функції з розвитку персоналу в системі загальних управлінських функцій в теоретичному аспекті та
сприятиме її чіткому і предметному усвідомленню та практичному виконанню.

The paper considers the prospects for the labour market which today allows positively solve the problem of acquisition
of agricultural enterprises with personnel and appropriately qualified staff. The questions of definition places the function
of staff development in the general management functions in theory and will contribute to a clear and objective
understanding and practical implementation.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Серед численних визначень сутності менед-

жменту найбільш розповсюджене твердження
про те, що його зміст полягає у виконанні певних
робіт для досягнення цілей організації підпоряд-
кованими працівникам, тобто "чужими руками".

Цілком очевидно, що більш кваліфіковані
"чужі руки" спроможні за один і той же відрізок
часу виконувати більші обсяги роботи. Цю істи-
ну обгрунтував батько менеджменту Ф.У. Тейлор
на прикладі вантажника Шмідта, який при нормі
12 тон навантажував на залізничну платформу
чугуних болванок встановив рекорд — 47 тонн [5].

Ринок праці уже сьогодні дозволяє позитивно
розв'язувати проблему комплектування персона-
лу підприємств АПК працівниками належної ква-
ліфікації. Проте сучасний динамізм життя на по-
чатку XXI століття з його бурхливим науково-тех-
нічним прогресом вимагає в більшій мірі, ніж це
мало місце в минулому, перманентного розширен-
ня, поглиблення та поновлено знань і адекватних
до них вмінь кожного працівника.

Така ситуація вимагає систематичної турбо-
ти керівників всіх рангів за розвиток персоналу
підприємств. Ця турбота за своєю суттю має пра-
во називатись звичайною функцією з менеджмен-
ту зі своїм логічним місцем в системі цих понять.
Проте в наукових публікаціях та навчальних по-
сібниках функції з управління персоналом ще не
конкретно: неоднозначно визначається місце в

класифікаційних схемах складових елементів
діяльності керівників і штатних працівників апа-
рату управління в агроформуваннях.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
На початку ХХ століття А. Файоль вперше

практичну діяльність керівника розподілив на
п'ять складових елементів. А саме: 1) передба-
чення; 2) організацію; 3) керівництво; 4) коор-
динацію; 5) контроль [1, c. 360]. Ці функції збе-
реглись до наших днів, але в дещо відмінних
інтерпритаціях.

Наприклад, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хе-
доурі виділяють у сфері менеджменту чотири за-
гальні функції: 1) планування; 2) організацію; 3)
мотивацію; 4) контроль [2, c. 72]. У підручнику
Й.С. Завадського обгрунтовано наступні функції
керівника: 1) планування; 2) організація; 3) регу-
лювання і координація; 4) мотивація; 5) облік; 6)
контроль [3, c. 52]. Щойно перелічені приклади
класифікації управління функції варто доповни-
ти цікавою підбіркою за цією проблемою І.С.
Мангутова та Л.І. Уманського [4, c. 114—126]. Ще
Ф. Тейлор вважав, що управлінські працівники
всіх категорій як агенти адміністрації зобов'язані
"Тренувати, вчити і розвивати кожного окремо-
го робітника" [5, c. 28]. П. Друкер сприяння роз-
витку своїх підлеглих відносить до однопоряд-
кових категорій з основними загальними функ-
ціями керівника [6, c. 350].
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є поглиблення змісту

робіт з розвитку персоналу та обгрунтування
її місця в класифікаційній моделі управлінсь-
ких функцій.

За ринкової економіки свій сегмент отримати
на ринку та дотримувати тривалий час може лише
виробник конкурентоспроможної продукції. Кон-
курентоспроможна продукція за кількісними і
якісними параметрами може бути виготовлена
лише фахівцями відповідного професійного рівня.
Це стосується всіх товаровиробників. Очевидність
цієї залежності переконливо моделюється в сто-
лярній справі, де майстер вищого розряду має
більше шансів виготовити більш складний і більш
якісний, а значить і більш конкурентоспроможний
виріб з дерева для реалізації.

ВИКЛАД РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
У господарюючих суб'єктах АПК, де заді-

яні значні кількості працюючих різних кате-
горій, сприйняття прямої залежності їх фахо-
вого рівня з конкурентоспроможними парамет-
рами продукції нівелюється. Це справляє нега-
тивний вплив на турботу управлінських праці-
вників про постійне підвищення рівня особис-
тої фахової підготовки та фахової підготовки
та фахової підготовки операційних робітників.

Способом анкетного опитування в 2012—2013
роках головних спеціалістів підприємств АПК —
слухачів факультету підвищення кваліфікації (№
254) виявлено, що лише у 23 % господарюючих
суб'єктів приділялась належна увага творчому
розвитку персоналу: за першої можливості спец-
іалістів напрям на навчання до факультетів: інсти-
тутів післядипломної освіти, керівників середньої
ланки до відповідних навчальних закладів обла-
стей; організовували навчання кадрів масових
професій на базі своїх господарств у зимовий
період, сприяли відвідуванню спеціалістами нау-
кових установ, виставок, успішно господарюю-
чих підприємств, підтримували працівників, які
здобували освіту без відриву від виробничої
діяльності, тобто заочно.

Суттєво, як засвідчують дані анкетування,
що керівники цих господарюючих суб'єктів си-
стематично опікуються і турбуються про удос-
коналення особистої управлінської майстер-
ності, збагачення загальної ерудиції з метою
своєчасної адаптації до динамічних соціально-
економічних умов життя.

У той же час, у переважній більшості: аграр-
них формувань спостерігається протилежна
картина.

За матеріалами вище зазначеного анкетуван-
ня встановлено, що 33 % керівників підприємств

і господарств не відносять розвиток персоналу
до своїх безпосередніх функцій і вважають, що
кожен працівник мусить сам турбуватись в інди-
відуальному порядку за свій фаховий рівень.

Аналіз літературних джерел та матеріали
спеціальних досліджень з проблеми розвитку
персоналу дають підстави висловити певні
міркування.

Практична управлінська діяльність керівни-
ка є прикладною функцією і вона диференціює
на сім загальних видів робіт (функцій нижчого
порядку) в певній логічній послідовності, а саме:
1) облік; 2) аналіз; 3) цілепокладання; 4) плану-
вання; 5) організація; 6) керівництво; 7) контроль.

Функція з керівництва передбачає безпосе-
редній вплив суб'єкта управління на поведінку
персоналу в певному діапазоні, в якому належ-
не місце мусить займати і розвиток всіх кате-
горій працівників. Сама по собі функція з кері-
вництва теж диференціює на функції нижчого
третього порядку:

1) адміністративне керівництво; 2) економі-
чне керівництво; 3) психологічне керівництво.
Діяльність керівника з розвитку персоналу —
це його безпосередній вплив на фізичний стан і
духовний світ особистостей, а тому має підста-
ви вважатися складовим елементом психоло-
гічного керівництва (рис. 1).

Спостереження за розвитком персоналу
свідчать, що в цій справі доцільно розмежувати
дві ситуації. Перша стосується простих аграрних
систем (особистих селянських господарств то-
варного типу, фермерських господарств, мало-
чисельних господарських товарів і дрібних коо-
перативів), в яких керівник одноосібно здійснює
управління. Він же мусить самостійно розвива-
ти, вчити, тренувати своїх співпрацівників.

Друга ситуація стосується складних аграр-
них систем (великих товариств, великих вироб-
ничих кооперативів, приватних і держаних
підприємств), де управління здійснюється пев-
ним апаратом, який складається з спеціалістів
і керівників структурних підрозділів різних
рангів. Тут за керівником залишається лише
певна частина роботи з розвитку персоналу,
переважно стратегічного і перспективного ха-
рактеру. Операційна робота тут виконується
головними спеціалістами в межах їх посадових
інструкцій. Очолює оперативну роботу з роз-
витку персоналу та здійснює контроль за реа-
лізацією річних і перспективних планів кадро-
ва служба господарюючого суб'єкта як суб'єкт
однієї зі спеціальних конкретних функцій.

Експертна оцінка стану роботи з розвитку
персоналу у ефективно функціонуючих аграр-
них формуваннях свідчить, що в них справа ця
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знаходиться безумовно на вищому рівні і є в
певній мірі запорукою їх позитивно госпо-
дарсько-фінансового стану.

Звичайно, беззбиткове і ефективне госпо-
дарювання забезпечується цілою комбінацією
зовнішніх і внутрішніх чинників. Але не підля-
гає сумніву той факт, що серед них не останнє
місце займають турботи керівництва щодо ква-
ліфікаційного рівня персоналу і його перманен-
тного розвитку.

ВИСНОВКИ
Робота з розвитку персоналу належить до

безпосередніх функцій керівників агроформу-
вань. У класифікаційній моделі загальних тра-
диційних функцій робота з розвитку персона-
лу входить до функції з керівництва і є складо-
вою частиною психологічного керівництва.

Встановлення ролі функцій в формуванні
вмінь персоналу в організації єдиних адмініст-
ративних функцій в методичному аспекті спри-
ятиме фаховому усвідомленню і фактичному
виконанні.
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Рис. 1.  Місце функції з розвитку персоналу у класифікаційній схемі управлінських функцій.
 X n

 — інші психологічні функції.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
При дослідженні питання маркетингового

забезпечення діяльності аграрних підприємств
актуальною проблемою є аналіз конкурентного
середовища, їх діяльності та визначення показ-
ників оцінки рівня їх конкурентоспроможності
на аграрному ринку.

Вивчення й оцінка конкурентоспроможності
підприємства та його продукції є частиною теорії
конкуренції й займають важливе місце в сучасній
економічній науці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Провідне місце в економіці України займають
аграрні підприємства. Це обумовлено тим, що
сільське господарство займає значну частку у
структурі національної економіки країни. Дос-
лідження теоретичних та практичних основ до-
слідження конкурентоспроможності підпри-
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF COMPETITIVENESS
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Проаналізовано методичні підходи до визначення показників оцінки конкурентоспроможності підприємства та
його продукції. Розкрито переваги та недоліки різних методик. Розглянуто особливості визначення показників оцін-
ки конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств.
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ємства на ринку знайшли своє відображення в
численних працях закордонних та вітчизняних
учених. Серед яких Ф. Котлер, М. Портер, Ф. Тей-
лор, Л.В. Балабанова, П.І. Бойко, А.В.Войчак,
О.Д. Гудзинський, Й.С. Завадський, Н.Н. Павло-
ва, В.К. Савчук, М.П. Сахацький, Р.А. Фатхутді-
нов, Л.М. Худолій, О.М. Шпичак, С.С. Гаркавен-
ко та багато інших.

Проте більшість наукових праць мають за-
гальний методологічний характер, не в повному
обсязі враховуючи особливості аграрного секто-
ру. Питання теорії і практики щодо застосуван-
ня методів оцінки конкурентоспроможності
сільськогосподарського підприємства та його
продукції ще недостатньо вивчені і вимагають
більш поглибленого дослідження.

МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є дослідження та обгрунтуван-

ня теоретичних і практичних аспектів щодо ви-
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користання методичних підходів до визначення
показників оцінки конкурентоспроможності аг-
рарного підприємства та його продукції в умо-
вах ринкового середовища.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток вітчизняного аграрного ринку, об-
'єкти якого пов'язані з найперспективнішими на-
прямками бізнесу, обумовлює посилення конку-
ренції між його учасниками. Досягнення конку-
рентоспроможності в умовах ринкової економі-
ки є головним завданням будь-якого сільськогос-
подарського підприємства.

Займаючись підприємницькою діяльністю,
товаровиробник може досягти успіху в тому ви-
падку, якщо його бізнес буде досконалішим і мати
певні переваги поряд з бізнесом іншого конкурен-
та. Підприємства можуть працювати за аналогі-
чною технологію, але вони завжди по різному
забезпечені ресурсами виробництва: робочою
силою, матеріально-технічними і фінансовими
ресурсами. Відмінності в засобах виробництва є
інструментами конкуренції, стимулом для по-
дальшого змагання. Ступінь забезпечення кож-
ного з них засобами виробництва обумовлює
силу конкурентоспроможності.

Тобто, підприємства, які бажають бути кон-
курентоспроможними, повинні вдосконалювати
свої виробничі процеси, організаційні системи,
відносини з постачальниками та споживачами
для того, щоб виробляти й реалізувати продук-
цію, кращу та якіснішу ніж у конкурентів [2].

Нині існує велика кількість методів для оці-
нки конкурентоспроможності підприємства, як
відносно простих, так і набагато складніших,
зокрема останні вимагають відповідно значних
витрат та професіоналізму персоналу. Методи
обираються в залежності від виду господарсь-
кої діяльності певного суб'єкта господарюван-
ня.

Значна кількість методик оцінювання конку-
рентоспроможності підприємства передбачає
зіставлення практично ідентичних підприємств,
що виробляють схожі товари і послуги та діючих
у схожих економічних умовах. Разом з тим, роз-
виток товарно-грошових відносин призводить до
все більшої диверсифікації підприємств та дифе-
ренціації товарів і послуг, що посилює вплив
відмінностей їх функціонування в економічних
умовах діяльності підприємств. Все складніше
стає визначити чіткі географічні межі того чи
іншого ринку, встановити перелік конкуруючих
товарів і підприємств, що тягне за собою немож-
ливість прийняття подібних методик оцінки кон-
курентоспроможності підприємств [4].

Тому вибір показників оцінки конкурентос-
проможності підприємства та методики в цілому
залежить від багатьох факторів: мети проведення
оцінки, сфери бізнесу, наявної інформації тощо.

Конкурентоспроможність аграрного підпри-
ємства можна оцінити за допомогою трьох груп
показників, які відображають конкурентоспро-
можність продукції, що виробляється, та ефек-
тивність використання матеріальних, трудових та
фінансових ресурсів.

Перша група включає показники, що харак-
теризують економічні параметри — собівартість,
ціну одиниці продукції та споживання, умови
платежів і поставок та ін.

Друга група включає показники, що характе-
ризують стан та використання живої праці, ос-
новних виробничих фондів, матеріальних витрат,
обігових коштів, а також фінансовий стан
підприємства.

Третя група — нормативні параметри, які по-
казують чи відповідає продукція стандартам, нор-
мам, правилам, що регламентують якісні парамет-
ри продукції.

Позитивними сторонами даної методики є те,
що її використання дозволяє виявити стан наяв-
них ресурсів підприємства, визначити чи є про-
дукція якісною та відповідає нормативним пара-
метрам, а також провести оцінку ефективності
використання потенціалу підприємства

Недоліком, в свою чергу, є те, що дана мето-
дика не сприяє визначенню рівня конкурентосп-
роможності досліджуваного підприємства
відносно підприємств-конкурентів, які функ-
ціонують в одній галузі та належать до однієї
продуктової групи.

Комплексний характер поняття конкурентос-
проможності підприємства зумовлює необхідність
обгрунтування системи критеріїв, які можуть роз-
глядатися як ключові показники конкурентоспро-
можності та охоплюють найбільш важливі аспек-
ти якості й ефективності використання потенціа-
лу підприємства. В якості критеріїв виступають
такі показники: конкурентоспроможність про-
дукції; якість, надійність продукції; відмінні влас-
тивості товарів; імідж підприємства; відносна час-
тка ринку; рівень витрат; методи продажу; рента-
бельність реалізації, темпи зростання виручки від
реалізації; фінансові коефіцієнти; ефективність
використання ресурсного потенціалу (фондовід-
дача, продуктивність праці, ефективність техно-
логії, тощо); ефективність реклами і способів сти-
мулювання збуту; кваліфікація та досвід персона-
лу; показники екологічності виробництва; ефек-
тивність обслуговування.

Аграрні підприємства мають свої особли-
вості, які треба враховувати при оцінці їх конку-
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рентоспроможності. Їх діяльність характери-
зується суттєвим впливом природно-кліматичних
умов: якістю грунтів, кліматом у регіоні, річною
кількістю опадів, середньорічною температурою
та іншими факторами. Їхній потенціал безпосе-
редньо залежить також від рівня агротехніки та
матеріально-технічної бази підприємства.

Одним із основних факторів, що впливає на
формування конкурентоспроможності сучасних
аграрних підприємств є їх низька технічна осна-
щеність, адже більшість технічних засобів, що
використовуються в аграрній сфері України є
фізично та техніко-економічно застарілими. Сут-
тєвий вплив також здійснюють кількісні та якісні
характеристики персоналу підприємства.

Для оцінки конкурентоспроможності
підприємства використовують три основні мето-
ди стратегічного аналізу: SWOT — аналіз, метод
балів та метод вивчення профілю об'єкта та його
основних конкурентів.

Найголовнішою перевагою SWOT — аналізу
є те, що при його застосуванні відбувається сис-
тематизація знань про внутрішні та зовнішні фак-
тори, які впливають на діяльність підприємства.

Метод балів дозволяє визначити узагальню-
ючу кількісну оцінку становища підприємства в
конкурентній боротьбі за наявності кількох кон-
курентів.

Метод вивчення профілю об'єкта графічно
показує конкурентну позицію, яку займає до-
сліджуване підприємство серед конкурентів.

Окремою групою в методах оцінки конкурен-
тоспроможності сільськогосподарського
підприємства є матричні методи, що грунтують-
ся на дослідженні процесів конкуренції в динаміці
та дозволяють проводити, при наявності достов-
ірної інформації, якісний аналіз конкурентних
позицій. До них належать:

1. Матриця "зростання/частка", що розроб-
лена ведучою консалтинговою компанією Boston
Consaiting Croup (БКГ). Найбільш конкурентос-
проможні будуть ті, що займають значну частку
на швидко зростаючому ринку.

2. Матриця "привабливість галузі/позиція в
конкуренції", що створена компанією General
Electric. Найбільш конкурентоспроможні згідно
цієї моделі є підприємства, які мають більш сильні
позиції в конкуренції та працюють в більш при-
вабливих галузях.

Перевагою матричних методів є те, що вони
наочні та прості у розра хунках. Недоліками цих
методів є те, що наочність забезпечується за ра-
хунок спрощеного рішення з втрачанням точ-
ності. Ці методи дозволяють успішно визначати
позиції товару на ринку і перспективи його роз-
витку відповідно до його життєвого циклу, при-

чому, на відміну від інших, ці методи показують
положення декількох конкурентів і дають уяв-
лення про їхні можливості [3].

Наступний підхід до оцінки конкурентоспро-
можності використовує систему показників, що
відображають ефективність використання
підприємством ресурсів. Концептуальною осно-
вою даного підходу можна вважати твердження
М. Портера, що… "конкурентоспроможність
відображає продуктивність використання ре-
сурсів, адже, щоб підтримувати конкурентоспро-
можність на високому рівні, підприємство повин-
но дбати про найбільш повне та ефективне вико-
ристання всіх ресурсів, які в нього є у розпоряд-
женні" [5].

Виходячи з цього конкурентоспроможність
можна виміряти за допомогою визначення про-
дуктивності використання ресурсів, яка пред-
ставляє собою найбільшу віддачу (результат), що
приходиться на одиницю витрачених ресурсів.

Більшість існуючих методичних підходів оці-
нюють конкурентоспроможність підприємства
через конкурентоспроможність його продукції
на ринку.

Досить цікавою, на наш погляд, є методика, в
якій проводиться оцінка конкурентоспромож-
ності продукції підприємства за інтегральним
показником та грунтується на тому, що вибір
продукції споживачем залежить від двох ас-
пектів. Перший — це корисний ефект, що отри-
мує споживач, купуючи продукцію. Другий —
витрати, пов'язані з придбанням та використан-
ням продукту. Чим більший корисний ефект і
менші витрати, тим привабливішою і більш кон-
курентоспроможною для споживача, є продук-
ція.

Загальний показник конкурентоспромож-
ності може бути представлений формулою:

 
max

споживання Ціна

ефект  Споживчий
→=К (1),

де К — конкурентоспроможність продукції.
Споживчий ефект товару оцінюється за дво-

ма групами параметрів: нормативними та техніч-
ними [1].

Нормативні параметри відповідають діючим
у країні нормам, стандартам і законодавству і
можуть мати два варіанти значень:

1 — продукція відповідає нормам і стандар-
там;

0 — не відповідає.
Якщо хоча б один з нормативних параметрів

продукції дорівнює нулю, продукт визнається
неконкурентоспроможним і подальше його дос-
лідження припиняється.

За технічними параметрами конкуренто-
спроможність продукції оцінюється за одинич-
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ним та груповим параметричними індексами. У
випадку, якщо параметр тим кращий, чим більше
його значення, — одиничний параметричний
індекс розраховується за формулою:

 

P

P
q

і

i

i

баз
= (2),

де qі — одиничний параметричний індекс, роз-
рахований за і-м парамет-ром;

Рі — значення і-го параметра продукції;
Рбаз — аналогічний параметр базового про-

дукту, з яким проводять порівняння (продукт
іншого виробника або еталон).

Коли менша величина параметру відповідає
кращому його значенню, одиничний параметрич-
ний індекс розраховують наступним чином:

 

P

Р
q

і

і

i

баз
= (3),

Груповий параметричний індекс визначаєть-
ся з урахуванням вагомості для споживача кож-
ного параметру якості продукції:

 

∑
=

⋅=
n

1i
ii aqІтп (4)

де Ітп — груповий параметричний індекс за
технічними параметрами (порівняно з еталоном
або іншим продуктом);

аі — вагомість і-го параметру для споживача;
 n — кількість технічних параметрів, за якими

здійснюється оцінка конкурентоспроможності.
Ціна споживання товару включає в себе ви-

трати на його купівлю та використання. Конку-
рентоспроможність продукції за ціною спожи-
вання визначається на підставі групового пара-
метричного індексу за економічними параметра-
ми і розраховується за формулою:

 

Ц

Ц
І

2спож

1спож
=еп (5),

де Іеп — груповий параметричний індекс за
економічними параметрами;

 Цспож1 — ціна споживання продукції, що оці-
нюється;

 Цспож2 — ціна споживання продукції іншого
виробника.

Інтегральний показник конкурентоспромож-
ності продукції з урахуванням вагомості пара-
метрів її якості розраховується за формулою:

 

еп

тп
інт І

І
К = (6),

де Кінт — інтегральний показник конкурентос-
проможності.

Якщо інтегральний показник конкуренто-
спроможності є вищим за одиницю — продукт
визнається більш конкурентоспроможним, ніж
базовий; якщо менше одиниці — неконкурентос-

проможним; якщо дорівнює одиниці — продук-
ти знаходяться на рівних конкурентних позиці-
ях [1].

Перевагами запропонованого методу є: про-
стота та наочність оцінки. Цей метод враховує
такий важливий аспект, як конкуренто-
спроможність продукції, яку оцінюють через
співвідношення якості і ціни. Недоліками цього
методу є те, що він дає обмежене уявлення про
переваги та недоліки в діяльності підприємства,
оскільки його конкурентоспроможність набуває
вигляд у конкурентоспроможності товару та не
торкається інших аспектів його діяльності.

На увагу заслуговують запропоновані три
підходи до побудови показників конкурентосп-
роможності з метою її оцінки [7]. По-перше,
одержання прогнозних показників роботи
підприємства за допомогою економіко-матема-
тичного моделювання, тобто оцінювання резуль-
татів його діяльності в майбутньому; по-друге,
оцінка конкурентоспроможності на основі фак-
тичних даних діяльності підприємства за минулі
роки, тобто оцінка минулих подій; і, по-третє,
реалізація технологічно допустимих потенційних
можливостей підприємства, що дозволяє оціни-
ти його сучасний стан. Але найбільш ефективною
та поширеною є комбінація другого і третього
підходів, тобто побудова показників конкурен-
тоспроможності на основі ознак минулої фак-
тичної діяльності підприємства з застосуванням
характеристик його потенційних сучасних мож-
ливостей (потенціалів).

Отже, оцінку рівня конкурентоспроможності
підприємства можна проводити за різними мето-
диками, — їх багаточисельність зумовлена вико-
ристанням різних критеріїв: ефективність діяль-
ності підприємства, режим економії, раціо-
нальність ведення фінансових розрахунків та ін.

Підводячи підсумок, слід відмітити, що по-
рівняння підприємств за окремими показниками
не може бути достатньою основою для об'єк-
тивної оцінки конкурентних переваг. Це, в свою
чергу, робить актуальним використання комплек-
сних методичних підходів, націлених на розроб-
ку зведеного показника рівня конкурентоспро-
можності потенціалу підприємства.

ВИСНОВКИ
1. При дослідженні питання маркетингового

забезпечення діяльності аграрних підприємств
актуальною проблемою є аналіз конкурентного
середовища їх діяльності та визначення показ-
ників оцінки рівня їх конкурентоспроможності
на аграрному ринку. Об'єктивні і своєчасні мар-
кетингові дослідження конкурентів підприємств
являються визначальною умовою успішного
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прийняття управлінських рішень з посилення
конкурентних позицій підприємств на ринку.

2. По відношенню до сільськогосподарської
продукції рекомендовано використовувати мето-
дику оцінки її конкурентоспроможності за інтег-
ральним показником, яка передбачає, що на вибір
продукції покупцем впливає два аспекти. Перший
— це корисний ефект, що отримує споживач, ку-
пуючи продукцію. Другий — витрати, пов'язані з
придбанням та використанням продукту. Що
більший корисний ефект і менші витрати, то при-
вабливішою для споживача, конкурентоспро-
можнішою є продукція.

Якщо інтегральний показник конкуренто-
спроможності є вищим за одиницю — продукт
визнається більш конкурентоспроможним, ніж
базовий; якщо менше одиниці — неконкурентос-
проможним; якщо дорівнює одиниці — продукти
знаходяться на рівних конкурентних позиціях.

3. Конкурентні позиції підприємства доціль-
но визначати шляхом порівняння досліджувано-
го підприємства з підприємствами-конкурента-
ми, при цьому слід використовувати комплексні
методичні підходи та враховувати: обсяг вироб-
ництва; обсяг збуту; частку в загальному обсязі
виробництва продукції; місце в експорті; розмір
активів підприємства; величину чистого прибут-
ку.

4. Щоб залишатися конкурентоспроможним,
аграрне підприємство повинне виконувати ос-
новні вимоги до критеріїв та показників оцінки
конкурентоспроможності. Очікувані результати
такої оцінки можуть бути використані для вибо-
ру шляхів оптимального підвищення конкурен-
тоспроможності продукції та конкретного роз-
в'язання ринкових задач, що сприятиме визначен-
ню основних напрямів зміцнення конкурентних
позицій окремих підприємств та галузі в цілому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасне сільськогосподарське виробницт-

во характеризується багатоукладністю і демон-
струє широкий сектор господарювання. У про-
цесі аграрної реформи та здійснення структур-
ної перебудови сільського господарства утво-
рились і розвиваються структури, які представ-
лені організаційно-правовими формами, що
належать до малого підприємництва, вони
сприяють розвитку середнього класу на селі. В
їх складі виділяють індивідуальний селянський
сектор та фермерські господарства, які відігра-
ють важливу роль у розв'язанні продовольчої
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проблеми країни та соціального розвитку села.
Разом з тим потенціал малих підприємств ви-
користовується недостатньо ефективно і вима-
гає підтримки і допомоги з боку державних
органів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам та перспективам розвитку ма-
лих форм господарювання в аграрному вироб-
ництві присвячені напрацювання таких вчених-
економістів: В.Г. Андрійчука, М.Й. Маліка,
В.Я. Месель-Веселяка, В.М. Нелепа, О.М. Они-

У результаті здійснення аграрної реформи у сільському господарстві України сформувались різноманітні орга-
нізаційно-правові форми господарювання, включаючи малі підприємства. В статті розглядаються теоретичні питан-
ня функціонування особистих селянських і фермерських господарств, які відіграють значну роль у виробництві
сільськогосподарської продукції і забезпечені продовольчої безпеки держави. Їхня діяльність сприяє також розв'я-
занню соціальних проблем села, налагодженню стійкого розвитку сільських територій, забезпеченню зайнятості та
підтримці доходів сільського населення. Проте ці форми господарювання в сучасних умовах стикаються зі значними
труднощами, що пов'язані насамперед з дією зовнішніх факторів і не можуть у багатьох випадках самостійно та без
належної допомоги з ними впоратися.

Значна увага приділяється питанням відновлення і подальшого розвитку кооперативного руху, в якому зацікав-
лені насамперед малі підприємства. Вказується на необхідність створення на законодавчому рівні найбільш сприят-
ливих умов для розвитку підприємств малого бізнесу в сучасних умовах.

As a result of agrarian reform in agriculture Ukraine formed a variety of legal forms of entities, including small
businesses. The article deals with theoretical issues and operation of subsidiary farms, which play an important role in
agricultural production and food security are provided. Their work also contributes to the solution of social problems of
the village, establishing sustainable rural development, employment and income support in rural areas. However these
forms of menage in modern terms run into considerable difficulties that is related first of all to the action of external
factors and does not can in many cases independently and without the proper help with them to manage.

Considerable attention is spared to the questions of renewal and further development of co-operative motion, small
enterprises are interested in that first of all. Specified on the necessity of creation at legislative level of the most favorable
terms for development of enterprises of small business in modern terms.
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щенка, Б.Й. Пасхавера, П.Т. Саблука О.М, Шпи-
чака, В.В. Юрчишина та ін. У сучасних умовах
розвиток малих підприємств наштовхуються на
значні труднощі зовнішнього і внутрішнього
характеру, що вимагає подальших наукових
досліджень у цьому напрямі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є вивчення стану і функціо-

нуванню діяльності малих підприємств в сіль-
ській місцевості, перспектив їх розвитку та не-
обхідності державної підтримки в умовах рин-
кових відносин.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливою формою малого підприємництва

виступають фермерські господарства, в яких
максимально реалізуються інтереси людини, яка
водночас є власником, господарем і працівни-
ком. Перші фермерські господарства виникли в
Україні в 1989 р., тобто до прийняття Закону
України "Про селянське (фермерське) господар-
ство". Проте, не маючи з самого початку ство-
рення необхідної підтримки з боку держави, ці
суб'єкти господарювання не зуміли досягти на-
лежного ефекту і сприяти нарощуванню вироб-
ництва сільськогосподарської продукції. Вони
забезпечують тільки близько п'яти відсотків ва-
лової сільськогосподарської продукції до за-
гального її обсягу в країні. Намітилась тенден-
ція нестабільності, а у ряді випадків зменшення
кількості фермерських господарств, має місце
оренда ними великої площі земельних угідь, що
не відповідає основним критеріям фермерства
як форми господарювання [1, с. 7].

Складний шлях формування фермерських
господарств відбувається на Тернопільщині, не
дивлячись на те, що їх кількість за даними Го-
ловного управління статистики у Тернопіль-
ській області [2] за останні роки дещо зростає.
Початковий етап їх розвитку практично
збігається в часі з початком земельної та аграр-
ної реформ. Перше фермерське господарство
"Айова" на площі 50 га землі було створено у
Лановецькому районі в 1991 р.

Починаючи з 2000 р., зростає забезпеченість
фермерських господарств сільськогосподарсь-
кими угіддями за рахунок орендованих земель.
У даний час кількість цих господарств збільши-
лась і у 2013 р. становила 808 од., але розмір
сільськогосподарських угідь у середньому на
одне господарство зменшився до 75,7 га (табл.
1).

Займаючи 7,8 % сільгоспугідь, фермерські
господарства виробили у 2013 р. тільки 4,9 %
загального обсягу виробництва валової про-
дукції області, в тому числі тваринницької —
лише 0,9 %.

До негативних факторів зовнішнього сере-
довища що гальмують розвиток фермерства на-
лежать: диспаритет цін на промислову і сіль-
ськогосподарську продукцію; недостатність
власних ресурсів на фінансування відтворення;
нерозвиненість аграрного сервісу; невигідність
кредитних процентних ставок; відсутність на-
лежної підтримки та захищеності фермерів з
боку держави тощо. А тому при створенні на-
лежних умов, і зокрема економічних, ця фор-
ма господарювання повинна в перспективі зай-
няти належне місце серед основних товарови-

Показники 2000 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Чисельність фермерських 

господарств одиниць 686 773 766 787 808 

Площа сільгоспугідь, тис. га 22,9 68,8 73,2 76,2 75,7 

Питома вага сільгоспугідь 

фермерських господарств до 

загальної їх площі області, % 2,2 7,1 7,6 7,9 7,8 

Середній розмір сільгоспугідь на 
одне господарство, га 32,9 89,0 95,5 96,8 93,6 

в тому числі ріллі, га 32,1 86,7 93,8 95,1 92,1 

Кількість працівників … 1687 1743 1833 1782 

Валова продукція: 

всього, млн грн. 45,5 285,0 404,0 395,4 397,4 

у загальному обсязі області, % 0,9 4,9 5,5 5,0 4,9 

на 1 га сільгоспугідь, тис. грн. 2,0 4,1 5,5 5,1 4,9 

на одне господарство, тис. грн. 66,3 368,7 527,4 502,4 491,8 

Чистий дохід від реалізації млн 

грн. … 413,9 558,7 522,7 483,1 

Прибуток, млн грн. … 68,4 103,6 44,9 61,5 

Рівень рентабельності, % … 19,8 22,8 9,4 14,6 

в тому числі продукція 

рослинництва  … 20,2 22,5 8,6 15,1 

продукція тваринництва … 4,9 30,4 29,9 5,8 

Таблиця 1. Основні показники діяльності фермерських господарств
у Тернопільській області (у постійних цінах 2010 року)

Джерело: [2].
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робників сільськогосподарської продукції, в
тому числі і тваринницької.

Успішний розвиток фермерських госпо-
дарств залежить від пріоритетних напрямів аг-
рарної політики та формування ефективного
господарського механізму.

Однією із найпоширеніших форм господа-
рювання у нинішніх умовах є господарства на-
селення, різновидом і складовою частиною
яких виступають особисті селянські господар-
ства. У Законі України "Про особисте селянсь-
ке господарство" [3] зафіксовано, що діяль-
ність, пов'язана з веденням ОСГ, не належить
до підприємницької і не є юридичною особою.
Вони задовольняють особисті потреби шляхом
виробництва, переробки і споживання сіль-
ськогосподарської продукції, реалізація її над-
лишків і надання послуг з використання їхньо-
го майна. Але при цьому господарювання се-
лян хоч і спрямоване на задоволення власних
потреб, продукує значну частину виробленої
продукції для продажу на ринку з метою задо-
волення продовольчих потреб інших спожи-
вачів та отримання додаткових доходів. Отже,
частина особистих селянських господарств
тією чи іншою мірою є ринкового типу, що дає
підставу часткової їх трансформації у суб'єкти
підприємництва [4, с. 89].

Їх розвиток не потребує значних капіталь-
них вкладень і створює необхідні умови для
прояву трудової активності, зниження безро-
біття і поліпшення якості життя сільських меш-
канців.

У 1990 р. господарство населення області
при використанні 8,8 % сільськогосподарських
угідь області виробили 37,8 % продукції. У да-
ний час ситуація змінилась. У 2013 р. домашні
господарства громадян мали у своєму розпо-
рядженні 49,1 % сільськогосподарських угідь,
а валової продукції виробили відповідно 55,0
%.

У несприятливих фінансово-економічних
умовах, що склались в сільській місцевості, роз-
ширення селянами власного виробництва знач-
ною мірою компенсує спад виробництва у
сільськогосподарських підприємствах. З діяль-
ністю селянських господарств у сучасних умо-
вах певним чином пов'язані захист селян від
економічних катаклізмів, забезпечення їх жит-
тєвої стабільності і надходження грошових
доходів.

Обсяги виробництва сільськогосподарської
продукції господарств населення в даний час
залежать переважно від ситуації на внутрішнь-
ому ринку і перебувають практично за межами
економічної політики держави та знаходяться

поза системою контролю якості продукції.
Тому на даному етапі важливе значення у цьо-
му секторі економіки має створення правової
й економічної мотивації до розвитку виробни-
чої та обслуговуючої кооперації [5, с. 20].

Необхідна державна підтримка особистих
селянських господарств шляхом розробки про-
грам випуску малогабаритних дешевих техніч-
них засобів, забезпечення якісним насінням
районованих сортів, племінними тваринами,
комбікормами, мінеральними добривами, засо-
бами захисту рослин і тварин, належної орган-
ізації агросервісу. Слід вжити заходів щодо
підвищення родючості земельних угідь та зро-
стання продуктивності праці в особистих се-
лянських господарствах.

Отже, гострою проблемою для малих під-
приємств залишається недостатність кооперац-
ійних та належних інтеграційних зв'язків між
ними та іншими суб'єктами господарювання.
Світовий і вітчизняний досвід свідчить, що ма-
лим формуванням практично неможливо по-
динці рентабельно функціонувати. Праці вчених
економістів-аграрників свідчать, що у коопе-
рації, і особливо в обслуговуючій, зацікавлені
насамперед особисті селянські та фермерські
господарства. Ефективно господарювати вони
можуть шляхом об'єднання зусиль на коопера-
тивних і інтеграційних засадах між собою [6, с.
57]. Проте недостатні фінансові можливості цих
господарств не дозволяють їм самотужки вирі-
шити цю проблему. Тому на даному етапі особ-
ливо актуальним у частині державної політики
розвитку малого бізнесу, а також всієї системи
аграрного господарювання є створення право-
вої й економічної мотивації до розвитку вироб-
ничої та обслуговуючої кооперації.

У багатьох країнах Європи кооперативна
форма агропромислової інтеграції стала домі-
нуючою. Насамперед це стосується переробки
молока, м'яса, овочів, фруктів. У країнах ЄС
кооперативами реалізується 60 % сільськогос-
подарської продукції. Переробні кооперативи
Скандинавських країн переробляють і реалізу-
ють понад 90 % молока і молокопродуктів, 70—
80 % м'яса і м'ясопродуктів. Збутові коопера-
тиви Швеції реалізують 80 % зерна і 75 % яєць,
вироблених фермерами. В країнах Скандинавії
— 80 %, в Японії — понад 90 %.

У сучасних умовах одним із важливих зав-
дань аграрної політики держави є створення
необхідних передумов для підвищення конку-
рентоспроможності різноманітних за розміра-
ми і організаційно-правовими формами госпо-
дарювання первинних виробників сільськогос-
подарської продукції. Тому надзвичайно необ-
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хідним у цих умовах є налагодження взаємові-
дносин між малими і середніми сільськогоспо-
дарськими товаровиробниками стосовно про-
сування виробленої продукції до споживачів
без залучення посередників. У розв'язанні цієї
проблеми важлива роль повинна відводитись
обслуговуючій кооперації, у якій насамперед
заінтересовані особисті селянські та фермер-
ські господарства. У зв'язку з цим на даному
етапі особливо важливим є створення з боку
держави правової й економічної мотивації до
розвитку кооперації і насамперед обслугову-
ючої. Активізація кооперативного руху вима-
гає державної фінансової підтримки та прий-
няття відповідних законодавчих актів. Прийня-
тий у 1997 р. Закон України "Про сільськогос-
подарську кооперацію" теж вимагає внесення
змін і доповнень у відповідності з сучасними
вимогами, що сприятиме активізації коопера-
тивного руху в галузі. Існуванню малих форм
аграрного бізнесу, які забезпечують соціально-
економічне навантаження розвитку сільських
територій, загрожує безконтрольне збіль-
шення агрохолдинговим структурам земельних
площ. Тому одним із шляхів удосконалення
організації малих підприємств і агропромисло-
вого виробництва загалом є удосконалення
антимонопольного законодавства на ринку
оренди земель, законодавчого врегулювання їх
взаємовідносин з орендодавцями [7, с 3].

ВИСНОВКИ
Малі форми господарювання відіграють ва-

гому роль у виробництві сільськогосподарсь-
кої продукції та забезпечені продовольчої без-
пеки країни. Актуальним для малих форм аг-
робізнесу є питання створення ними обслуго-
вуючих кооперативів з виробництва і перероб-
ки виробленої в них сільськогосподарської
продукції. У становленні та розвитку малого
підприємництва необхідна дієва підтримка і
фінансова допомога з боку державних органів,
яка б забезпечувала конкурентоспроможність
продукції на внутрішньому та зовнішньому
ринку, а також розвиток сільських територій.
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ВСТУП
Необхідність фінансової підтримки розвит-

ку сільськогосподарського комплексу з боку
держави підтверджується досвідом економіч-
но розвинених західних країн, уряди яких
успішно використовують чисельні заходи такої
підтримки.
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STATE FINANCIAL SUPPORT AGRICULTURAL COMPLEXES ABROAD

У статті розглянуто основні підходи до здійснення державного регулювання сільськогосподарського комплексу
за кордоном; проаналізовано відмінності між ними та з'ясовано спільні риси щодо підтримки сільськогосподарських
товаровиробників; виділено ключові елементи системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва
та інструменти державного захисту сільгоспвиробника; шляхом вивчення форм і методів державної фінансової полі-
тики в сільськогосподарському комплексі розвинених країн виділено основні її заходи; визначено напрями реалі-
зації фінансової підтримки сільськогосподарського комплексу у країнах ЄС та США; відзначено, що всебічно відпра-
цьована державна фінансова політика зарубіжних країн в сільськогосподарському комплексі створює рівні умови
господарювання, носить системний, обгрунтований характер, підтримує постійний взаємозв'язок із виконавцями та
забезпеченням конкретних результатів; з'ясовано, що система механізмів державного регулювання сільськогоспо-
дарського комплексу в розвинених зарубіжних країнах характеризується не стільки стимулюванням виробництва,
скільки рішенням соціальних завдань — підтримкою рівня доходів фермерів, розвитком сільської інфраструктури й
природоохоронних заходів; зазначено, що політика державного регулювання сільськогосподарського комплексу в
Україні повинна в сучасних умовах стосуватися, насамперед, стимулювання вітчизняного виробництва сільськогос-
подарської продукції та реалізації експортноорієнтованої стратегії його розвитку, що буде поштовхом для зростан-
ня всієї економіки та на цій основі підвищення рівня життя населення України; запропоновані положення щодо реа-
лізації політики державної фінансової підтримки сільськогосподарського комплексу в Україні в сучасних умовах
господарювання.

The paper considers the main approaches to state regulation of agricultural complex abroad; The differences between
them and found similarities to support agricultural producers; highlighted key elements of the system of state support
for agricultural production and farmers instruments of state protection; by examining the forms and methods of state
financial policy in the agricultural sector of developed countries highlighted its main activities; directions of realization
of financial support agricultural complex in the EU and the USA; noted that fully perfected state financial policies of
foreign countries in the agricultural sector creates a level playing entity is systemic, grounded in nature, maintains a
constant relationship with the performers and providing concrete results; found that the system of state regulation of
agricultural complex in developed foreign countries is characterized by not only the stimulation of production as the
solution of social problems — income support for farmers, rural infrastructure development and environmental protection;
noted that state regulation of agricultural policy in Ukraine should set in modern terms relate primarily to stimulate
domestic agricultural production and implementation of export-oriented development strategy, which will be the impetus
for the growth of the entire economy and on this basis to improve people's lives Ukraine; proposed provisions for the
implementation of the policy of state financial support agricultural complex in Ukraine in the contemporary economy.

Ключові слова: сільськогосподарський комплекс, державне регулювання, фінансова підтрим-
ка, закордонний досвід, сільськогосподарське виробництво, методи, інструменти.

Key words: agricultural complex, government regulation, financial support, international
experience, agricultural production, methods and tools.

Необхідність державного регулювання по-
в'язана з наявністю в більшості країн держав-
ної власності, необхідністю перерозподілу ча-
стини національного доходу через бюджет,
потребою в ресурсах для забезпечення НТП,
необхідністю збереження екологічної чистоти
і відтворення природних об'єктів (землі, атмос-



23
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21, 2014

фери, рибних, лісових та інших природних ба-
гатств). Унаслідок властивих сільському госпо-
дарству особливостей сільськогосподарське
виробництво не може ефективно розвиватися
без державної підтримки. Виникає потреба в
проведенні специфічної аграрної політики, де
державне регулювання повинно відігравати
значно більшу роль, ніж в інших галузях еко-
номіки [1].

Державне управління сільськогосподарсь-
ким комплексом за кордоном здійснюється че-
рез певний механізм, що складається з важелів
і стимулів з відповідним законодавчо-норма-
тивним забезпеченням. Можливість функціо-
нування сучасного сільського господарства у
вирішальному ступені визначається умовами
державного фінансування, оподаткування. З
цією метою уряди різних держав використову-
ють пільгові податкові і кредитні ставки, вип-
лату державних дотацій, компенсацій і суб-
сидій, всіляко сприяють формуванню сприят-
ливого інвестиційного клімату в країні, визна-
чають граничний рівень цін, контролюють за-
безпечення певної якості продукції (через си-
стему сертифікації, ліцензування, державного
контролю), проводять природоохоронні захо-
ди і забезпечують розвиток соціальної сфери
за рахунок державних ресурсів. Така практи-
ка досить поширена за кордоном.

Вагомий внесок у дослідження основних
методів державного регулювання сільськогос-
подарського комплексу в країнах з розвиненою
ринковою економікою та можливостей їх адап-
тації в Україні здійснили такі науковці, як
В.Г. Андрійчук, О.Є. Гудзь, С.І. Дем'яненко,
М.І. Завадський, О.В. Литвин, А.П. Макаренко,
Л.О. Мармуль, Л.Ю. Мельник, О.Д. Олійник,
Ю.С. Пилькевич, П.Т. Саблук, А.В. Сомик,
В.В. Юрчишин та інші. Відзначаючи високе те-
оретико-практичне значення досягнутих нау-
кових результатів, варто наголосити, що по-
дальший розвиток сільськогосподарського
комплексу в Україні вимагає продовження дос-
ліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — розглянути основні підходи

до здійснення державного регулювання
сільськогосподарського комплексу за кордо-
ном, визначити напрями реалізації фінансової
підтримки сільськогосподарського комплексу
у країнах ЄС та США, запропонувати положен-
ня щодо реалізації політики державної фінан-
сової підтримки сільськогосподарського ком-
плексу в Україні в сучасних умовах господарю-
вання.

РЕЗУЛЬТАТИ
Можна виділити два основних підходи до

державного регулювання сільськогоспо-
дарського комплексу: північноамерикансь-
кий та європейський. Як перший, так і другий
підходи передбачають здійснення державною
владою заходів щодо підтримки сільськогос-
подарського комплексу в такому обсязі, який
би забезпечив належний рівень реалізації зав-
дань, актуальних для сільського господар-
ства на конкретному етапі розвитку. Проте
завдання підтримки у США та ЄС дещо
відрізняються [6]. Основою для прийняття
рішень стосовно регулювання сільськогоспо-
дарського комплексу в ЄС є САП (Спільна
аграрна політика). До цілей та завдань САП
належать:

1) підвищення ефективності виробниц-
тва сільськогосподарської продукції шля-
хом модернізації виробничого процесу та
раціонального використання трудових ре-
сурсів;

2) забезпечення високого життєвого рівня
для виробників сільськогосподарської про-
дукції;

3) стабілізація ринку сільськогосподарської
продукції;

4) забезпечення гарантованої пропозиції
продовольства;

5) сприяння встановленню оптимальних для
споживачів цін.

Європейська економіка у значній мірі є соці-
ально орієнтованою, а отже до завдань держав-
ної підтримки сільськогосподарського комп-
лексу у ЄС належать:

1) зближення регіонів за доходами сільгос-
пвиробників;

2) підтримка доходів сільгоспвиробників на
рівні доходів інших галузей;

3) недопущення швидкого скорочення
кількості зайнятих у сільському господарстві
(як фактора, що може спричинити соціальні
проблеми) [3].

Європейський підхід до підтримки
сільськогосподарського комплексу характе-
ризується комплексністю, забезпечує належ-
ну прибутковість більшості видів сільськогос-
подарської продукції та галузі сільського гос-
подарства в цілому,  дозволяє охопити
підтримкою велику кількість видів сільсько-
господарської продукції та значні обсяги її
виробництва, однак, при цьому здійснює знач-
ний вплив на рівень цін, знижує конкуренті
переваги сільськогосподарської продукції на
світових ринках, характеризується слабкою
адаптацією до змін ринкових умов та склад-
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ним механізмом функціонування з нерівномі-
рним розподілом підтримки між регіонами та
виробниками продукції, а також потребує
значних бюджетних витрат.

Аграрна політика країн Європейського
Союзу (ЄС) спрямована на підтримку доходів
сільгосптоваровиробників на рівні, достатнь-
ому для розширеного відтворення; забезпе-
чення продуктами харчування населення, пе-
реробної і легкої промисловості — сирови-
ною; впливу на світовий продовольчий ринок.
Сумарні бюджетні витрати на розвиток
сільськогосподарського комплексу в країнах
ЄС складають щорічно 80—100 млрд євро. З
цієї суми 30—35% припадає на програми
підтримки цін на внутрішньому ринку, 3—5%
— витрати по реалізації регіональних струк-
турних програм, 20—25% — витрати по регі-
ональних програмах підтримки аграрного
сектора [2].

Як інструменти державної політики та ре-
гулювання цін реалізуються також програми,
які мають за мету пряму підтримку доходів
фермерів, зокрема програми компенсаційних
платежів, гнучких виробничих контрактів,
страхування. Програма компенсаційних пла-
тежів сприяла підвищенню доходів вироб-
ників, захистивши їх від непередбачених ко-
ливань кон'юнктури ринку. У країнах ЄС
здійснюється допомога у формі субсидій ви-
робникам високоякісних сортів пшениці, що
обмежує площі вирощування зернових відпо-
відно до встановлених квот; дотується до 50%
ціни молока, виробленого в межах установле-
них квот.

У ЄС ключовими елементами системи дер-
жавної підтримки сільгоспвиробництва є:

1) контроль за пропозицією шляхом засто-
сування виробничих квот, обмежень площ
посівів та щільності худоби на одиницю площ
угідь;

2) платежі прямої підтримки доходів;
3) трирівнева система цінової підтримки:

"цільові ціни", "інтервенційні ціни" та "порогові
ціни".

Євросоюз встановлює орієнтовні ціни на
сільськогосподарську продукцію, які дозволя-
ють забезпечити певний рівень рентабельності
сільгоспвиробництва. Підтримка встановле-
них цін досягається за допомогою ринкових
механізмів: держава закуповує надлишки у ви-
падку перевиробництва, а у випадку зростан-
ня ціни вище граничного рівня — підвищує
пропозицію шляхом продажу продукції з дер-
жавних запасів. Верхньою межею в захисті є
цільова ціна — це бажана оптова ціна, бажана

ринкова ціна для регіонів найбільшого дефі-
циту продукції. Цільові ціни мають служити
індикатором для регулювання ринкових цін, а
також є базою для розрахунку інших цін
підтримки. Інтервенційні ціни встановлюють-
ся як відсоток від цільових на рівні, що дозво-
ляє покривати витрати виробництва. Їх при-
значення — бути межею зниження ринкових
цін і забезпечити рівень доходів аграріїв, не-
обхідний для відтворення виробництва. Інтер-
венційні агенції зберігають продукцію до по-
кращання ринкової ситуації або експортують
її на світові ринки (досить часто зі збитками
для бюджету, обумовленими різницею між
світовими та інтервенційними цінами). Цільові
ціни дають змогу розрахувати рівень порого-
вих цін для захисту європейських виробників
від зміни світових цін. З метою недопущення
зниження ефективності сільгоспвиробництва
європейська система підтримки передбачає
застосування механізмів, які мають стимулю-
вати зниження виробниками рівня витрат. За-
гальною тенденцією для Євросоюзу останні-
ми роками є зниження частки загального рівня
підтримки відносно ВВП, проте абсолютний
розмір підтримки залишається достатньо ви-
соким і перевищує середній рівень по країнах
ОЕСР [4].

На відміну від Європи, у США мета аграр-
ної політики менше залежить від соціальних
завдань. Головна мета державної підтримки
сільськогосподарського комплексу у США —
сприяти розвитку конкурентоспроможності
та допомогти фермерам пережити несприят-
ливий період. Цим визначається вибір інстру-
менту державного захисту сільгоспвиробни-
ка. Таким інструментом є заставні ціни. Під час
падіння цін американський фермер має мож-
ливість здати державі на зберігання свою про-
дукцію за заставними цінами. Це дозволяє без
втрат продовжувати виробничий процес. У
випадку покращання цінової ситуації вироб-
ник має змогу забрати свою продукцію на ре-
алізацію, повернувши з виручки отримані від
держави кошти.

Слід зазначити, що аграрна політика США,
так само, як і в ЄС, характеризується гнучкі-
стю, постійними змінами відповідно до потреб
економіки сільського господарства та країни,
що досягається прийняттям законів на період
5—6 років [5].

Основними цілями аграрної політики ви-
знано: поліпшення життя громадян через
підтримку товарного сільськогосподарсь-
кого виробництва; забезпечення безпечно-
го, повноцінного і доступного продоволь-
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ства; зменшення чисельності населення, що
не доїдає, як у країні, так і за кордоном; ра-
ціональне використання орних земель, па-
совищ і лісів та охорона навколишнього се-
редовища; розвиток наукових досліджень
та освіти; сприяння розвитку сільських те-
риторій і надання достатніх економічних
можливостей  їх жителям;  розширення
світових ринків для продукції сільського
господарства.

Незважаючи на існування різних підходів,
здійснення державою підтримки сільськогос-
подарського комплексу відбувається шляхом
використання різноманітних напрямів, ва-
желів, засобів та методів державного регулю-
вання.

У США заходами безпосередньої підтрим-
ки цін і доходів фермерів є: прямі платежі, ан-
тициклічні платежі, маркетингові позики, різ-
ницеві платежі.

Прямі платежі (directpayments) виплачу-
ються фермерам, які уклали з державою кон-
тракт і вирощують програмні види продукції:
пшеницю, кукурудзу, сою, сорго, ячмінь, овес,
олійні культури. Застосування понижувально-
го коефіцієнту (0,85) дозволило віднести прямі
платежі до заходів "блакитної скриньки" за
класифікацією СОТ та уникнути зобов'язань з
їх скорочення.

Антициклічні платежі (counter-cyclical
payments) товаровиробники можуть отрима-
ти у випадку, якщо ефективні ціни є нижчи-
ми від цільових. Розрахунок проводиться
відносно урожаю, який може отримати фер-
мер з 85% площі. До програмних видів про-
дукції належать: пшениця, кукурудза, сорго,
ячмінь, овес, бавовна, рис, соя,олійні культу-
ри [8].

Програма маркетингових позик передба-
чає для фермерів можливість отримати кредит
під заставу продукції (пшениці, кукурудзи, яч-
меню, вівса, насіння соняшника, цукру, сорго,
рису, меду, арахісу,бавовни, вовни). Із закін-
ченням дії кредиту (9 місяців) виробник або
має виплатити суму позики зі встановленими
відсотками, або передати право власності на
заставну продукцію. У випадку, якщо ринкові
ціни є нижчими від заставної ціни, фермери
мають можливість отримати різницеві пла-
тежі.

Відносно ринків фруктів, овочів, горіхів,
молочної продукції у США діють маркетингові
угоди (agreements) та правила (orders). Марке-
тинговими правилами обумовлюються якість,
гатунок продукції, обсяги пропозиції для ок-
ремих виробників, дослідження, рекламні кам-

панії. Крім цього, відносно виробників молока
у США діє цінова підтримка продукції за раху-
нок державних закупівель.

Поряд із підтримкою цін широко впровад-
жується реалізація продуктових програм (та-
лонів на харчування, шкільних сніданків) з ме-
тою впливу на попит на сільськогосподарську
продукцію. У США також широко застосову-
ються заходи стосовно зниження ризиків в аг-
робізнесі (субсидії на страхування, допомога
у випадку стихійного лиха, створення стабілі-
заційних фондів), програми кредитного забез-
печення фермерів, податкові пільги. Таким чи-
ном, як у ЄС, так і в США державна підтримка
сільськогосподарського комплексу здійсню-
ється за двома напрямами [7].

Першим напрямом є регулювання ринку,
зокрема:

1. Регулювання співвідношення цін. Дося-
гається шляхом: встановлення фіксованих, гра-
ничних, цільових, інтервенційних, заставних
цін; встановлення граничних норм рентабель-
ності переробних підприємств; встановлення
граничних норм торговельно-збутової націнки;
встановлення маркетингових угод та правил;
регулювання через оподаткування (фінансовий
важіль).

2. Регулювання пропозиції сільгосппро-
дукції через використання продовольчих ре-
сурсів з резервних, інтервенційних, заставних
та регіональних запасів; обмеження обсягів
виробництва, посівних площ, поголів'я; вироб-
ничі, маркетингові квоти; укладання маркетин-
гових угод та встановлення правил; обмежен-
ня імпорту (тарифні та нетарифні); надання
субсидій на зберігання продукції; регулюван-
ня через оподаткування.

3. Регулювання попиту на сільгосппродук-
цію. З цією метою відбувається: здійснення
інтервенційних та заставних закупівель; надан-
ня експортних субсидій; надання продовольчої
допомоги; надання субсидій споживачам; регу-
лювання через оподаткування. Основним
фінансовим важелем регулювання ринку
сільгосппродукції є регулювання через оподат-
кування.

Другий напрям державної підтримки
сільгоспвиробництва — зменшення ризиків
сільгоспвиробників, характеризується широ-
ким використанням різноманітних важелів
фінансового механізму, а саме:

1. Підтримка доходів виробників через
прямі бюджетні виплати виробникам (дотації
на тону продукції, на 1 голову худоби, на 1 га
посівів); встановлення норм прибутку в
сільському господарстві; компенсація різниці
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в ціні на внутрішньому та світовому ринках;
відшкодування збитків від надзвичайних подій;
встановлення мінімального рівня оплати праці;
пільгове оподаткування.

2. Підтримка ресурсного та фінансово-кре-
дитного забезпечення шляхом: надання суб-
сидій на закупівлю засобів виробництва; част-
кової компенсації вартості матеріально-техні-
чних ресурсів; компенсації процентних ставок
за кредитами; пропозиції кредитних ресурсів;
здешевлення вартості страхування; фінансу-
вання наукових розробок; запровадження
пільгового оподаткування [5].

Вивчення форм і методів державної фінан-
сової політики в сільськогосподарському ком-
плексі розвинених країн дозволяє виділити на-
ступні її заходи:

1. Забезпечення певного рівня доходів сіль-
ськогосподарських товаровиробників (ком-
пенсаційні виплати, у тому числі пов'язані з
дією природних рентоформуючих факторів,
платежі за збиток, пов'язаний з реорганізацією
виробництва).

2. Цінове втручання, що припускає ряд за-
собів впливу на ринок: підтримка внутрішніх цін
на сільськогосподарську продукцію, встанов-
лення квот, податків на експорт і імпорт про-
довольчої продукції.

3. Компенсація витрат. Сюди входять захо-
ди для субсидування виробників, що купують
засоби виробництва: субсидування чи пільгове
оподатковування при придбанні добрив, кормів
і ядохімікатів, субсидування виплат відсотків
за отриманими кредитами, субсидування ви-
плат із страхування майна.

4. Сприяння розвитку ринку, що передба-
чає державне фінансування,  розробку і
здійснення різних програм; витрати на збе-
реження продукції, а також проведення
транспортних робіт з перевезення продукції
всіх ланок АПК.

5. Здійснення регіональних програм. Мова
йде про виділення коштів на здійснення дер-
жавних програм розвитку виробництва. Дані
заходи державної підтримки поширені в Ка-
наді, ЄС, США й ін. країнах.

6. Макроекономічна політика. У цій групі
представлені заходи державного регулювання
сільського господарства, які не пов'язані без-
посередньо з даною галуззю, але впливають на
ефективність її функціонування — проведен-
ня пільгової податкової політики, підтримка
національної валюти, зовнішньоторговельна
діяльність [1].

Отже, всебічно відпрацьована державна
фінансова політика зарубіжних країн в аг-

рарній сфері створює рівні умови господарю-
вання, носить системний, обгрунтований ха-
рактер, підтримує постійний взаємозв'язок із
виконавцями та забезпеченням конкретних
результатів.

ВИСНОВКИ
Система механізмів державного регулюван-

ня сільськогосподарського комплексу в розви-
нених зарубіжних країнах характеризується не
стільки стимулюванням виробництва, скільки
рішенням соціальних завдань — підтримкою
рівня доходів фермерів, розвитком сільської
інфраструктури й природоохоронних заходів.
Політика державного регулювання сільсько-
господарського комплексу в Україні повинна
в сучасних умовах стосуватися, насамперед,
стимулювання вітчизняного виробництва
сільськогосподарської продукції та реалізації
експортноорієнтованої стратегії його розвит-
ку, що буде поштовхом для зростання всієї еко-
номіки та на цій основі підвищення рівня жит-
тя населення України.

Економічно розвинуті країни застосову-
ють різні способи і  методи державної
підтримки сільського господарства шляхом
регулювання цін, попиту і пропозиції, вста-
новлюючи залежно від ситуації в країні і
міжнародних угод: мінімальну гарантовану
ціну на продукцію з метою зменшення фінан-
сового ризику для товаровиробників; пільгові
кредити для проведення збиральних та інших
сільськогосподарських робіт; державні за-
купівлі для регулювання внутрішнього рин-
ку сільськогосподарської продукції за раху-
нок попиту і пропозиції, збільшуючи попит за
рахунок закупівель надлишків продукції і
дотування експорту; "оплату по полях" за
гектар посівних площ для зниження цін до
світового рівня шляхом скорочення на відпо-
відну суму гарантованої ціни, державних за-
купівельних цін або обсягів пільгових кре-
дитів; оплату за гектари, виведені з сівозмі-
ни, голову худоби при зменшенні поголів'я
для компенсації зниження доходів сіль-
ськогосподарських товаровиробників і зглад-
жування проблем у разі перевиробництва
продукції; контроль над імпортом і експор-
том, що є важливим регулятором балансу
продукції на ринку країни; надання "прихо-
ваних дотацій" у вигляді "гуманітарної допо-
моги" або "виробничих кредитів" країнам, що
розвиваються, для розширення ринків збуту
своїй продукції; інші заходи, що зокрема
відповідають "блакитному" і "зеленому" ко-
шикам СОТ.
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Сучасні світові підходи до регулювання
сільськогосподарського комплексу характери-
зуються різними цілями та значним різномані-
ттям використовуваних інструментів, проте
відзначаються головним — досягненням по-
ставлених завдань. В Україні використовуєть-
ся більшість інструментів державного регулю-
вання сільгоспвиробництва: дотації, субсидії,
регулювання експорту та імпорту, регулюван-
ня цін. Проте відсутнє головне — системність
підходу та спрямованість на кінцевий резуль-
тат. Це відрізняє нас від інших країн, де обсяг
державної підтримки залежить від визначених
стратегічних цілей та закріплений у законо-
давстві, яке регулярно корегується відповідно
до завдань конкретного етапу розвитку еконо-
міки і сільського господарства.
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ВСТУП
Організації та господарські системи, які фун-

кціонують у ринковій економіці досягають цілей
за допомогою відповідного інструментарію, що в
теорії розвитку організацій, менеджменту розгля-
дається у статусі функцій, механізмів, методів.
Сегментація інструментів досягнення означених
цілей здійснюється у контексті господарського
менеджменту, однією із функцій якого є марке-
тинг. Маркетинг — самостійна підсистема із тра-
диціями, що має кожне підприємство. Від марке-
тингових технологій, якими володіє підприємство,
залежить як торговельна політика, так і потенційні
можливості охоплення ринку, а також доходність
бізнесу.

Ще кілька років тому стратегічний маркетинг
уявляли передусім як визначення загального на-
пряму діяльності фірми, орієнтованого на май-
бутнє і такого, що реагує на зміну зовнішніх умов.
Останнім часом науковцями основний наголос
робиться на формування орієнтованої на ринок
ефективної організаційної системи та системи уп-
равління і розподілення відповідно до цього ре-
сурсів управління. Інакше кажучи, зараз марке-
тингова стратегія розглядається як об'єднана си-
стема організації роботи всього підприємства. Те-
оретико-методологічні питання маркетингу та
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підвищення конкурентоспроможності аграрних
підприємств відображені у працях вчених-еко-
номістів: В.Г. Андрійчука, В.І. Бойка, В.Н. Зимов-
ця, М.М. Ільчука, Д.Г. Карича, М.В. Калінчика,
П.К. Канінського, С.Р.Камілової, М.П. Коржинсь-
кого, Ф. Котлера, В.Я. Месель-Веселяка, Т.Л. Мо-
стенської, О.М. Могильного, М. Портера, Л. Ро-
зана, П.Т. Саблука, А. Сміта, В.М. Трегобчука,
О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина та ін. Але у біль-
шості праць наукові пошуки спрямовані на вивчен-
ня ринку без достатнього взаємозв'язку з форму-
ванням та розвитком маркетингових стратегій
підприємств

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданнями статті є:
— дослідити види маркетингових стратегій

підприємства;
— узагальнити методи оцінки конкурентної

позиції суб'єктів господарювання.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Відправною точкою формування управлінської

і маркетингової стратегії є аналіз ринкового сере-
довища і прогноз подальшого розвитку ринку, що
включає: макро- і мікросегментацію, оцінку при-
вабливості обраних товарних ринків і їх сегментів,
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оцінку конкурентоспроможності і конкурентних
переваг фірми та її товарів на ринку. Далі безпо-
середньо розробляються стратегії в залежності від
організаційного рівня розробки. На рівні підприє-
мства в цілому формується загальна стратегія, що
відображає загальну стратегічну лінію розвитку і
комбінацію можливих його напрямів із врахуван-
ням наявних ринкових умов і можливостей фірми.
На ній грунтуються плани і програми маркетин-
гової діяльності. На рівні окремих напрямків діяль-
ності чи товарних підрозділів підприємства роз-
робляється стратегія розвитку даного напряму,
пов'язана з розробкою товарних пропозицій і роз-
поділом ресурсів за окремими товарами. По окре-
мих товарах формуються функціональні стратегії,
засновані на визначенні цільового сегмента і по-
зиціювання конкретного товару на ринку, з вико-
ристанням різних маркетингових засобів (ціна, ко-
мунікації).

Ключовим моментом при розробці маркетин-
гової стратегії фірми є аналіз внутрішнього і зов-
нішнього середовища. Аналіз внутрішнього сере-
довища дозволяє виявити можливості підприєм-
ства для реалізації стратегії; аналіз зовнішнього
середовища необхідний тому, що зміни в цьому
середовищі можуть спричинити як розширення
маркетингових можливостей, так і обмеження
сфери успішного маркетингу. Також у ході мар-
кетингового дослідження необхідно проаналізу-
вати відносини "споживач-товар", особливості
конкурентної боротьби на ринку даної галузі, стан
макросередовища, потенціал галузі в тому регіоні,
де фірма збирається діяти.

Досить широко визнаним підходом, що дозво-
ляє провести спільне вивчення зовнішнього і внут-
рішнього середовища є SWOT-аналіз. Крім того,
SWOT-аналіз дозволяє розробити перелік страте-
гічних дій, спрямованих на посилення конкурент-
них позицій підприємства і його розвиток. При
його проведенні спочатку виявляються слабкі і
сильні сторони (strength and weakness) — це фак-
тори внутрішнього середовища, що будуть сприя-
ти чи перешкоджати ефективній роботі фірми; а
також можливості і загрози (opoturnities і threats)
— фактори зовнішнього середовища, що допома-
гають чи перешкоджають розвитку й ефективно-
му функціонуванню підприємства.

Для оцінки конкурентної позиції компанії ви-
користовується методичний інструментарій під
назвою "бенчмаркінг". Під цим терміном мається
на увазі порівняльний аналіз ключових факторів
успіху аналізованого підприємства з його основ-
ними конкурентами. Інакше кажучи, це процеду-
ра управління конкурентним потенціалом фірми.
Як правило, порівняльний аналіз проводиться за
наступними параметрами: ринкова частка; якість
і ціна продукції; технологія виробництва; об-
івартість і рентабельність продукції, що випус-
кається; рівень продуктивності праці; обсяг про-
даж; канали збуту продукції і близькість до дже-
рел сировини; якість менеджерської команди; нові

продукти; співвідношення внутрішніх і світових
цін; репутація фірми; стратегії конкурентів і пла-
ни; дослідження конкурентоспроможності про-
дуктів і ефективності маркетингової діяльності.
Дане порівняння необхідне для визначення того,
до чого фірмі слід прагнути і що потрібно зміню-
вати. Результати SWOT-аналізу і бенчмаркінга
дозволяють провести повномасштабну і, що дуже
важливо, досить об'єктивну оцінку конкурентної
позиції компанії в галузі.

У ході дослідження важливим є аналіз взаємоз-
в'язку "споживач — товар", тобто вивчення спо-
живчої поведінки. Напрямами вивчення спожи-
вачів такі: відношення споживачів до компанії;
відношення до різних аспектів діяльності компанії
в розрізі окремих елементів комплексу маркетин-
гу; рівень задоволення запитів споживачів; наміри
споживачів; прийняття рішення про купівлю; по-
ведінка споживачів у процесі і після купівлі; мо-
тивація споживачів.

Також необхідно досліджувати відносини спо-
живачів до марок виробників-конкурентів. У за-
лежності від можливостей і загроз, потенціалу
фірми, а також стану конкурентного середовища
розробляється загальна стратегія розвитку фірми.
Вона може бути представлена одним типом стра-
тегії чи їх поєднанням. При цьому можна виділи-
ти кілька видів стратегій: стратегії росту, конку-
рентні стратегії, стратегії конкурентної переваги.

Найбільш поширені стратегії росту, що відоб-
ражають чотири різних підходи до росту фірми і
пов'язані зі зміною стану одного чи декількох на-
ступних елементів: продукт, ринок, галузь, стано-
вище фірми всередині галузі, технологія. Кожний
з цих елементів може знаходитися в одному з двох
станів   існуючому чи новому. До даного типу стра-
тегій відносяться наступні групи:

1. Стратегії концентрованого росту   пов'язані
зі зміною продукту і (чи) ринку, коли фірма нама-
гається поліпшити свій продукт чи почати вироб-
ляти новий, не змінюючи при цьому галузі, чи про-
водить пошук можливостей поліпшити своє ста-
новище на існуючому ринку або перейти на новий
ринок.

2. Стратегії інтегрованого poсту   пов'язані з
розширенням компанії шляхом приєднання нових
структур. При цьому змінюється становище фірми
всередині галузі.

3. Стратегії диверсифікованого росту   реалі-
зуються в тому випадку, якщо фірми далі не мо-
жуть розвиватися на даному ринку з даним про-
дуктом у рамках даної галузі.

4. Стратегії цілеспрямованого скорочення
реалізуються, коли фірма має потребу в перегру-
пуванні сил після тривалого періоду росту чи в
зв'язку з необхідністю підвищення ефективності,
коли спостерігаються спади і кардинальні зміни в
економіці, наприклад, структурна перебудова і т.п.
За визначених обставин, її застосування немож-
ливо уникнути, а іноді — це єдино можливі стра-
тегії відновлення бізнесу [5].
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Другий тип стратегії — стратегія диференці-
ації. У цьому випадку фірма не прагне працювати
на всьому ринку з одним товаром, а працює на його
чітко визначеному сегменті, і вона повинна у своїх
намірах виходити з потреб не ринку в цілому, а
цілком визначених клієнтів. У цьому випадку
фірма може прагнути зниження витрат або про-
водить політику спеціалізації у виробництві про-
дукту. Можливе поєднання цих двох підходів. При
використанні даної стратегії повинен бути добре
розвинений маркетинг. Диференціація може набу-
вати різних форм: імідж марки, визнана техноло-
гічна досконалість, зовнішній вигляд, постпродаж-
ний сервіс.

Третій тип розробки стратегії пов'язаний із
спеціалізацією у виробництві продукції. У цьому
випадку фірма, щоб стати лідером у виробництві
своєї продукції, повинна проводити високоспеці-
алізоване виробництво і маркетинг. Покупці ви-
бирають дану марку навіть за досить високої ціни.
Підприємства, що реалізують цей тип стратегії,
повинні мати високий потенціал для проведення
НДР, мати висококласних дизайнерів, систему за-
безпечення високої якості продукції, а також раз-
винену систему маркетингу. Ціль даної стратегії
— повніше ніж конкуренти задовольняти потреби
обраного цільового сегмента ринку. Така страте-
гія може спиратися як на диференціацію, так і на
лідерство по витратах, або і на те і на інше, але
тільки в рамках цільового сегмента ринку. Стра-
тегія спеціалізації дозволяє домогтися високої ча-
стки ринку в цільовому сегменті, але завжди при-
зводить до малої частки ринку в цілому.

Важливим критерієм, за яким можуть бути кла-
сифіковані стратегії, є частка ринку. Виходячи із
цього виділяють чотири типи конкурентних стра-
тегій [4]. 1. Стратегії лідера. Фірма-лідер ринку
товару займає домінуючу позицію, причому це
визнають і її конкуренти. 2. Стратегії "кидаючого
виклик" — характерні для фірм, що не займають
домінуючої позиції. Ця стратегія дає тим більший
ефект, чим більшою часткою ринку володіє лідер,
оскільки для нього прийняття зниженої ціни оз-
начає дуже великі втрати; фірма, що "кидає вик-
лик", втратить значно менше, особливо якщо вона
невелика. 3. Стратегії "той, що іде за лідером".
"Той, що іде за лідером"   це конкурент із невели-
кою часткою ринку, що вибирає адаптивне повод-
ження, узгоджуючи свої рішення з рішеннями кон-
курентів. 4. Стратегії фахівця. Фахівець цікавить-
ся тільки одним чи декількома сегментами, а не
ринком у цілому. Його ціль — стати великою ри-
бою в маленькій річці. Щоб ніша, на яку націлився
фахівець була рентабельною, вона повинна мати
достатній потенціал прибутку, мати потенціал ро-
сту, бути малопривабливою для конкурентів,
відповідати специфічним можливостям фірми,
мати стійкий бар'єр входу.

Наведені типи маркетингових стратегій збіга-
ються із стратегіями менеджменту, тому що грун-
туються на маркетингових дослідженнях і визна-

чають загальні напрями розвитку фірми. Стратег-
ічний маркетинг має на увазі методи систематич-
ного аналізу потреб і розробки концепцій ефек-
тивних товарів і послуг, що дозволяють забезпе-
чити стійку конкурентну перевагу, і містить у собі
маркетингові дослідження ринку (споживачів,
конкурентів та ін.), сегментування ринку, дифе-
ренціацію попиту і позиціювання товару. Таким
чином, стратегія маркетингу заснована на сегмен-
тації, диференціації і позиціюванні. Вона спрямо-
вана на пошук конкурентної переваги фірми на
ринку і розробку такого комплексу маркетингу
(marketing-mix), що дозволив би реалізувати цю
конкурентну перевагу.

Сегментація — це поділ ринку на групи спо-
живачів з подібними потребами. Вона дозволяє
здійснювати систематичний аналіз потреб і роз-
робляти ефективні асортиментні концепції товарів
і послуг, що забезпечують конкурентні переваги
підприємства на ринку. Виділяють макросегмен-
тацію, завдання якої полягає в ідентифікації рин-
ку товарів, тобто визначенні товарних і територі-
альних границь; і мікросегментацію, ціль якої по-
лягає у виявленні всередині кожного сегмента спо-
живачів для детальнішого аналізу їхніх потреб.
Сегментування ринку проводиться за певними оз-
наками. До таких ознак відносяться: географічні,
соціально-демографічні, психографічні, поведін-
кові. Визначення ознак, за якими оцінюються
об'єкти у вибірці, залежить від умов роботи
підприємства і є творчим завданням дослідника.

Виділені в процесі дослідження сегменти вима-
гають подальшої оцінки їхньої привабливості. Саме
на основі цієї оцінки організації розробляють стра-
тегії маркетингу, спрямовані на позиціювання то-
варів, а також на розробку цільової маркетингової
програми, орієнтованої на обрані сегменти. Оцін-
ка сегментів проводиться за визначеними критері-
ями, до яких можна віднести [3]: 1. Розмір сегмента
і швидкість його зміни. 2. Структурну привабливість
сегмента. Визначається рівнем конкуренції, мож-
ливістю заміни продукту на принципово новий, що
буде задовольняти ті ж потреби, силою позицій
покупців і силою позиції постачальників комплек-
туючих і ресурсів (сировини) стосовно розглянутої
організації, конкурентноздатністю розглянутих
продуктів на цих сегментах. 3. Цілі і ресурси орга-
нізації, що освоює сегмент.

Прийнявши рішення про вибір цільових рин-
кових сегментів, а також напрями диференціації,
підприємство переходить до позиціювання товарів
і послуг в обраних сегментах. Позиціювання виз-
начає характер сприйняття товарів цільовими сег-
ментами. Його можна визначити як розробку і
створення іміджу товару таким чином, щоб він зай-
няв у свідомості покупця гідне місце, що відріз-
няється від становища конкурентів. Таким чином,
позиціювання з одного боку пов'язано із створен-
ням бренда. З іншого воно торкається різних на-
прямків комплексу маркетингу: товарного, ціно-
вого, сервісного та розробки рекламних заходів.
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При позиціюванні необхідно звернути увагу на
ті характеристики і їх поєднання, що найбільш
важливі для споживача. Це може бути ціна, якість
товару, престиж фірми та ін. При визначенні по-
зицій товару на ринку, коли розглянутих аргу-
ментів багато використовується метод побудови
карт позиціювання. Найбільш часто використову-
ють карту за параметрами "ціна-якість". При цьо-
му фірма вибирає своє розташування на карті, ви-
ходячи з позицій на даному ринку фірм-конку-
рентів, і вибір обгрунтовується прагненням зайня-
ти таке місце на цільовому ринку, де менша кон-
курентна боротьба. Також може розглядатися
карта сприйняття з безліччю атрибутів найбільш
важливих для споживачів [1]. Таким чином, карта
позиціювання дає змогу узагальнити безліч атри-
бутів, вибрати найбільш оптимальний варіант по-
зиціювання і визначити властивості товарів, що
вигідно відрізняють їх від товарів конкурентів, на
які необхідно зробити акцент у рекламі при ство-
ренні бренда.

Використовуючи інформацію, одержану за
допомогою карти позиціювання, компанія може
розробити стратегії позиціювання з урахуванням
стратегій, використовуваних конкурентами: пози-
ціювання за атрибутом; позиціювання за перева-
гою; позиціювання за використанням/застосуван-
ням; позиціювання за споживачми; позиціювання
за конкурентами; позиціювання за категорією про-
дукту; позиціювання за співвідношенням ціна/
якість [2]. Іноді застосовуються відразу кілька
стратегій. Таким чином, у процесах і методах сег-
ментації, диференціації і позиціювання найбільш
яскраво відбивають особливості концепції марке-
тингу, тому що зумовлені специфікою поведінки і
потреб індивідуальних споживачів та спрямовані
на пошук і вибір аргументів, за допомогою яких
підприємство впливає на споживачів і формує кон-
курентні переваги своїх товарів. Далі починається
процес операційного маркетингу, що грунтується
на обраній стратегічній орієнтації підприємства і
товару. Тобто підприємство може зайнятися де-
тальним проробленням комплексу маркетингу
marketing-mix, що включає розробку товару, ціно-
вої політики, а також стратегій просування. При
цьому комплекс маркетингу повинен розробляти-
ся з урахуванням інтересів і потреб того сегмента,
на який орієнтується фірма.

ВИСНОВОК
Отже, розробка маркетингової стратегії пе-

редбачає аналіз зовнішнього та внутрішнього се-
редовища і закінчується аналізом ефективності
прийнятих рішень. Причому на останній стадії не-
обхідно довідатися не просто наскільки заплано-
вані дії виконані точно, коректно й у термін, а й
те, наскільки ці дії обрані правильно для досягнен-
ня поставленої мети. Вибираючи стратегію, керів-
ництво зіштовхується з трьома основними питан-
нями, пов'язаними з становищем фірми на ринку:
який бізнес припинити, який бізнес продовжити,

у який бізнес перейти. Це значить, що стратегія
зосереджує увагу на тому, що організація робить
і чого не робить, що більш і що менш важливо в
нинішній діяльності підприємства.

Крім того, яких би стратегій не дотримувала-
ся компанія, вона повинна уміти швидко реагува-
ти на зміни ринкової ситуацієї і перебудовувати
свою стратегічну спрямованість. Тому в процесі
розвитку стратегічного маркетингового плануван-
ня створене велике число методів і моделей роз-
робки стратегій маркетингу. Тобто, методи доз-
воляють вибрати правильний напрям стратегічно-
го розвитку. Використовуються як формальні ме-
тоди, так і неформальні, засновані на творчому,
інтуїтивному підході.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективне управління потребує глибоких

знань про поведінку людини в організації.
Людський фактор — головний в успіху органі-
зації та ефективній діяльності. Діяльність
організацій безпосередньо і головним чином
залежить від людей, що виконують певні ролі й
функції. Організаційна поведінка пов'язана з
вивченням діяльності людей і з тим, як їхня по-
ведінка впливає на роботу організації. Будь-яка
організація зацікавлена в тому, щоб її праців-
ники поводилися певним чином. Тому поведін-
ка людини — це певні усвідомлені дії, які про-
являються в тій чи іншій формі, які можна спо-
стерігати. А процесу сприйняття належить пев-
на частина усієї поведінки людини і змушує їх
пояснювати поведінку інших та самих себе.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питанням проблеми особистості при-

свячені праці багатьох вітчизняних вчених
Б.Г. Ананьєва, Л.С. Виготського, Ю.М. Забро-
діна, О.Ф. Лазурського, К.К. Платонова та ін.
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THE PROCESS OF PERCEPTION IN MANAGERIAL ACTIVITIES

У статті розглянуто процес сприйняття в управлінській діяльності як важливого особистісного процесу в орга-
нізаційній поведінці, досліджено основні елементи процесу сприйняття для того, щоб адекватно реагувати на будь-
які ситуації. З'ясовано сутність сприйняття, охарактеризовано джерела його виникнення. Розглянуто фактори, які
впливають на поведінку людини в організації. Виявлено основні психологічні характеристики людини, проаналізо-
вано від чого залежить людська поведінка в групі.

Акцентовано на необхідності розробки методики визначення належної поведінки в управлінській діяльності з
метою поліпшення функціонування організації. Проаналізовані бажані і небажані прояви поведінки в організації.
Запропоновано алгоритм взаємодії менеджера та працівників. Визначено суперечності між поведінкою людини і
нормами організаційного оточення. Досліджено, що кожний окремий індивідуум по-різному оцінює ситуацію і по-
різному ставиться до тієї самої ситуації.

The paper highlights the process of perception in managerial activities as an important individuality process in the
organizational behavior. It also consider the basic elements of the perception process in order to adequately react to any
situations. The essence of the concept of perception is spesifical, the sources it originated from are described. The factors
which affect man's behavior in the organizational are considered. The basic psychological characteristics of man are
revealed, the factors human behavior depends on are analyzed.

The emphasis is laid on the necessity of developing the technique of determining proper behavior in the managerial
activities with the aim of improving the company functioning. Desirable and undesirable displays of behavior in the
company are analyzed. The algorithm of cooperation between the manager and the workers are suggested. The
contradictions between man's behavior and norms of organizational behavior are specified. The research results prove
that every single individual's assessment and relation to the situation differ.

Ключові слова: організація, особистість, поведінка, ситуація, сприйняття.
Key words: organization, personality, behavior, situation, perception.

Принципово новий підхід до вивчення проб-
леми сприйняття належить таким вченим, як
П.Я. Гальперіну, О.М. Леонтьєву, С.Л. Рубінш-
тейну.

Разом з тим, потребує поглибленого дослі-
дження і розробки методика визначення на-
лежної поведінки в управлінській діяльності з
метою поліпшення функціонування організації.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття сутності процесу

сприйняття в управлінській діяльності та виз-
начення належної поведінки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На людську поведінку в організації вплива-

ють і зовнішні, і внутрішні фактори. Внутрішні
фактори включають навчальні здібності, мотива-
цію, сприйняття, ставлення, риси характеру та
цінності. Ми зупинимося на сприйнятті як окре-
мому особистісному процесі. Тому що кожний
окремий індивідуум по-різному оцінює ситуацію
і по-різному ставиться до тієї самої ситуації.
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Крім того, людина вносить
в ситуацію свої унікальні якос-
ті, тому що кожна людина осо-
бистість, унікальність, яку
можна спостерігати та оціню-
вати. Сприйняття є важливим
джерелом пояснення людської
поведінки. Сприйняття — це
відбір та організація явищ на-
вколишнього середовища для
набуття значимого досвіду тим,
хто сприймає [1]. Цей процес
залежить не тільки від інфор-
мації органів чуття, а й від на-
строю, очікувань, життєвого
досвіду людини. Це активний
процес, у якому задіяний мину-
лий досвід, очікування, застереження, зна-
чимість для людини того, що вона сприймає.

Всі люди різні і ця різниця проявляється в
усьому різноманітті характеристик людини.
Люди мають різний вік, стать, освіту, говорять
на різних мовах і по-різному поводяться. Це
різноманіття суттєво розширює потенціал і
можливості організації, і воно ж породжує
труднощі в її управлінні, а також проблеми та
конфлікти у взаємодії людини з організацією.

За допомогою сприйняття людина спро-
можна своєчасно виявити небезпечну ситуацію
і адекватно відреагувати на неї. На рисунку 1
відображені основні елементи в процесі сприй-
няття, від першого спостереження до останнь-
ого реагування.

Люди сприймають впливи навколишнього се-
редовища через п'ять відчуттів: смак, запах, слух,
зір та дотик. На етапі спостереження виявляєть-
ся така риса людини, як спостережливість. Умін-
ня спостерігати має велике значення в найрізно-
манітніших видах діяльності людини.

Кожний окремий індивід у певний період
часу вибірково приділяє найбільшу увагу окре-
мим аспектам навколишнього середовища. Тоб-
то відбувається процес відбору (включаючи і
зовнішні, і внутрішні фактори), під впливом по-
переднього досвіду людини, її нахилів, інте-
ресів, установок і потреб.

До зовнішніх факторів сприйняття відно-
ситься: розмір, інтенсивність, контраст, рух,
повторення, новизна і знайомість. До внут-
рішніх: особистість, навчання та мотивація.

У процесі сприйняття відбір прокладає
шлях організації. Організація сприйняття — це
процес за допомогою якого люди групують
впливи навколишнього середовища у певні види
[1]. Далі людина інтерпретує інформацію та
звичайно реагує.

Поведінка і діяльність людини в будь-який
проміжок часу залежать від її сприйняття ситу-
ації та об'єкта. Особистість має цікавий вплив
на те, що і як сприймають люди. Будь-який вимір
особистості разом із численними іншими риса-
ми може впливати на процес сприйняття. Тому
в організаціях працівники одну і ту ж ситуацію
сприймають по-різному, також кожний окремий
індивід сприймає інших людей по-своєму. Цей
процес називають особистісним сприйняттям.

Суттєвою характеристикою особистості є її
поведінка у групі, вміння контактувати і взає-
модіяти з іншими людьми, дотримуватися гру-
пових норм і правил. Для того, щоб визначити
суперечності між поведінкою людини і норма-
ми організаційного оточення, необхідно розу-
міти і знати, що є основоположним у поведінці
людини, тобто необхідно знати, як індивід
сприймає себе і оточуючих, яким чином він ре-
агує на ті чи інші стимулюючі дії, що для нього
є неприйнятним, а що само собою зрозуміло.

Отже, сприйняття залежить від попереднього
досвіду людини. Чим більше людина обізнана з
певним об'єктом, тим повнішим, точнішим і
змістовнішим є її сприйняття цього об'єкта [2]. Для
того, щоб менеджери могли спрогнозувати пове-
дінку працівників необхідно щільно ознайомитись
з процесом сприйняття, так як важливу роль в уп-
равлінській діяльності відіграють знання та враху-
вання психологічних властивостей особистості.

Входження людини в організацію — це
особливий, складний і надзвичайно важливий
процес соціалізації, від успішності якого зале-
жить подальший розвиток як члена організації,
так і самої організації [4]. Не кожна поведінка
працівників є бажаною або небажаною з погля-
ду менеджерів. Фактично багато проявів пове-
дінки нейтральні. Отже, першим і найважливі-
шим кроком менеджера є визначення належної
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Рис. 1. Елементи процесу сприйняття
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поведінки, шляхом спостережен-
ня, аналізу та оцінки процесу
сприйняття кожного окремого
працівника (рис. 2).

Так, менеджери повинні зосе-
редитись на методиці визначення
належної поведінки, намагаючись
підвищити прояви бажаної пове-
дінки та зменшити прояви неба-
жаної. Визначення належної по-
ведінки складається з: спостері-
гання поведінки, аналізу та оцін-
ки поведінки. Для того, щоб про-
стежити поведінку працівника
слід скласти графік поведінки на
певний час, де будуть відображені
місяці року і поведінка працівни-
ка за об'єм виконання певної ро-
боти. Після цього менеджер пови-
нен визначитись чи є поведінка
бажаною, прийнятною для орган-
ізації чи небажаною. Якщо пове-
дінка бажана — менеджер має
обрати вид винагороди для прац-
івника аби підвищити чи підтри-
мати бажану поведінку. Якщо по-
ведінка небажана, мета менеджера — зменши-
ти або усунути її. А в найкращому варіанті збіль-
шити бажану.

Сприйняття ситуації може бути особливо важ-
ливим при розумінні організаційної поведінки. Ме-
неджеру необхідно пам'ятати, що існує перспекти-
ва взаємодії. І працівник, і ситуація взаємодіють між
собою, таким чином визначають сприйняття менед-
жера до інших. Досвідчені менеджери узагальню-
ють всю ситуацію і визначають чи вирішена пробле-
ма. Виходячи з цього, якщо вирішена, то підтриму-
ють працівника, підкріплюють зв'язок певними сти-
мулами. Якщо не вирішена, тоді менеджер повинен
спробувати перевизначити бажану поведінку.
Адже змінити поведінку нелегко, оскільки люди ча-
сто опираються змінам, особливо у контексті про-
цесу сприйняття. Після цього менеджер приймає
рішення щодо працівника.

Людині постійно потрібні відомості про по-
точний стан і зміни в зовнішньому світі і внут-
рішньому середовищі для оцінки цієї інфор-
мації та прийняття рішень по своїй поведінці і
виробленні програм подальшої діяльності.

ВИСНОВКИ
Отже, можна зробити висновок, що сприйнят-

тя є важливим явищем для розуміння людської по-
ведінки, особливо у контексті організаційної пове-
дінки. Надзвичайно важливим є те, як люди сприй-
мають один одного у кожній окремій ситуації.
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ВВЕДЕНИЕ
Стратегия развития мультимодальной (много-

видовой) транспортной сети Украины базируется
на реализации Закона Украины "О приоритетных
направлениях инновационной деятельности в Ук-
раине" (ВВР, 2012, № 19-20) с изменениями, вне-
сенными Законом № 5460 — VI от 16.10.2012, ВВР,
2014, № 2-3. Этот Закон определяет правовые, эко-
номические и организационные основы формиро-
вания целостной системы приоритетных направ-
лений инновационной деятельности и их реализа-
ции в Украине. Целью закона является обеспече-
ние инновационной модели развития экономики
путем концентрации ресурсов государства на при-
оритетных направлениях научно-технического
обновления производства, повышения конкурен-
тоспособности отечественной продукции на внут-
реннем и внешнем рынках.

Учитывая выгодное географическое положе-
ние, наличие большого количества транспортных
узлов на границах страны — морских, речных, су-
хопутных, Украина, имея достаточно развитую и
мощную транспортную систему могла бы занять
лидирующее положение в освоении рынка тран-
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зитных транспортных услуг при условии создания
экономической привлекательности транспортных
коридоров, проходящих по территории страны за
счет концентрации инновационных ресурсов госу-
дарства на одном из самых приоритетных инвес-
тиционных проектов — проекте развития МТС
страны для реализации транзитных транспортных
перевозок по направлениям "Север-ЮГ", "Запад-
Восток".

При этом необходимо создать методологию
формирования эффективной инновационной мо-
дели развития МТС и методики, позволяющей го-
товить в режиме реального времени информаци-
онную базу для поддержки принятия решений при
разработке инвестиционного проекта МТС и/или
ее элементов с учетом неопределенности и рисков.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Таким образом, в настоящей статье поставле-

на проблема формирования методологии приня-
тия решений по этапному эффективному развитию
МТС Украины, которая позволила бы наметить
пути этапного повышения экономической привле-
кательности МТС для грузоперевозчиков и пасса-
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жиров в текущем, среднесрочном и плановом пе-
риоде. В такой постановке решение проблемы име-
ет безусловную актуальность и государственную
значимость.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ПУБЛИКАЦИЙ
Вопросы гармоничного сбалансированного

развития многовидовой (мультимодальной) транс-
портной системы находятся под пристальным вни-
манием зарубежных и отечественных ученых, так
как от эффективной работы и развития транспор-
та зависит экономика стран и континентов, что,
естественно, явилось побудительным мотивом
проведения широкого спектра научных исследо-
ваний связанных с проектированием и развитием
транспортных коммуникаций всех видов транс-
порта (железные дороги, автомобильные дороги,
морские, речные порты, трубопроводы и т.д.), с
одной стороны, и развитие подвижного состава с
другой (локомотивы, вагоны, машины, оборудова-
ние, флот и т.д.). Не затрагивая всего объема на-
учно-исследовательских источников, в настоящей
статье, автор выделяет публикации последних де-
сятилетий, посвященные проблеме развития мно-
говидовой (мультимодальной) транспортной сис-
темы и связь их с применением методологии мар-
кетинговых исследований, как инструмента для
системного сбора, обработки, сводки, анализа,
синтеза и прогнозирования данных, необходимых
для принятия решений по разработке инвестици-
онного проекта МТС обслуживающей перспектив-
ные сегменты рынка мировых транспортных услуг,
особенно связанных с контейнеризацией.

Наибольший интерес для настоящей статьи
представляют публикации [1—16], на которые ссы-
лается автор при разработке методик, позволяю-
щих решить рассмотренные проблемы.

Выделение не выделенных ранее частей общей
проблемы.

Для решения поставленной проблемы этапно-
го развития МТС и/или ее элементов, необходи-
мо создавать методики, базирующиеся на деталь-
ной декомпозиции элементов МТС по видам
транспорта. Такой подход прошел реальную ап-
робацию на железнодорожном транспорте и, по
аналогии, может быть применен на других видах
транспорта.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является разработка методики

подготовки информационной базы для поддерж-
ки принятия решений при формировании эффек-
тивной МТС и/или ее элементов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
На основе анализа многочисленных научно-

исследовательских практических работ в моногра-
фии [15], предложено ввести определение — муль-
тимодальная транспортная сеть (МТС), как эле-
мент Единой транспортной системы страны, кото-
рому дано следующее определение: МТС — слож-

ная технико-экономическая система, основными
элементами которой является множество возмож-
ных мультимодальных транспортных коридоров
(МТК). В свою очередь, МТК — сложные техни-
ко-экономические системы, основными элемента-
ми которых является множество возможных муль-
тимодальных транспортных узлов (МТУ) и звень-
ев (МТЗ). При этом МТЗ — сложные технико-эко-
номические системы, представленные различны-
ми видами транспорта. В свою очередь, МТУ —
сложные технико-экономические системы, обес-
печивающие стыковку и взаимодействие МТЗ раз-
личных видов транспорта.

Структура МТС и/или ее элементов характе-
ризует пространственное положение узлов, зве-
ньев, коридоров, а параметры этих элементов по-
зволяют оценить мощность исследуемых элемен-
тов и системы МТС в целом [2; 9; 10; 15].

В результате научно-практических исследо-
ваний [15; 16], процесс оптимизации формиро-
вания и технико-экономической оценки, базиру-
ется на декомпозиции системы МТС на элемен-
ты с последующим агрегированным результатов
в целостную систему. Для качественного анали-
за технического состояния элементов исследуе-
мой системы необходимо проводить в режиме
реального времени мониторинг, позволяющий
оценить реальное состояние элементов системы
и проследить динамику его изменения под воз-
действием факторов внешней среды. Выявление
"узких мест" в процессе мониторирования преж-
де всего сопряжено с сопоставительным анали-
зом соответствия технических параметров эле-
ментов системы их нормативным значениям, ко-
торые обеспечивают безопасную и бесперебой-
ную работу системы.

Для реализации проведения мониторинга не-
обходимо разработать для всех видов транспорта
автоматизированную систему, позволяющую в
режиме реального времени производить оценку
технического состояния элементов системы и в
случаях выявления отклонений, назначать множе-
ство возможных мероприятий для приведения эле-
ментов системы в надежное работоспособное со-
стояние.

Опыт проведения таких исследований накоп-
лен на железнодорожном транспорте [1; 2; 3; 6; 8;
9]. По мнению автора, необходимо разработать
аналогичную систему автоматизированного ана-
лиза технического состояния элементов МТС для
различных видов транспорта. На основании ранее
проведенных исследований и изложенных в насто-
ящей работе положений, решение проблемы фор-
мирования информационной базы для поддерж-
ки принятия решений при создании инвестици-
онного проекта развития МТС и/или ее элемен-
тов, предлагается осуществлять по схеме, приве-
денной на рисунке 1 в виде системной модели ме-
тодологии формирования эффективной генераль-
ной схемы реконструкции исследуемой системы
МТС и/или ее элементов.
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В общем случае решение рассматриваемой про-
блемы следует отнести к разряду многокритери-
альных, многоэкстремальных задач, для решения
которых требуется соответствующий их сложно-
сти инструментарий. С учетом изложенного, пред-
лагается на начальном этапе решения проблемы
развития МТС декомпозиция, позволяющая ре-
шить ряд простых, двухкритериальных задач. При
этом, лицо, принимающее решение, анализирует
две группы критериев, приведенных на рисунке 1,
ресурсов (∆К) и цели (∆R). Таким образом, обо-
снование необходимых объемов инвестиций ∆К
для реализации предусмотренной законном Укра-
ины государственной поддержки проектов разви-
тия МТС задача чрезвычайной сложности. Реше-
ние ее возможно на основе применения итераци-
онного процесса по статическим сечениям, начи-
ная с первого года планового периода, а затем рас-
четный процесс проводится в режиме реального
времени с корректировкой базы данных и этапов
расчета ∆К и ∆R.

На рисунке 2 приведена блок-схема методики
формирования информационной базы для поддер-
жки принятия решения при создании инвестици-

онного проекта развития МТС и/или ее элемен-
тов в виде одного витка итерационного процесса
на t год расчетного периода Т.

Для эффективного применения методики, сле-
дует проанализировать какие параметры по МТЗ
имеют похожие характеристики и, как следствие,
могут проходить мониторирование по идентичной
программе. Например, железнодорожные и авто-
дорожные звенья имеют: геометрию трассы, вли-
яющую на технико-экономические показатели;
земляное полотно; искусственные сооружения
всех типов; у железной дороги, верхнее строение
пути (балласт, шпалы, рельсы и т.д.), автомобиль-
ная трасса — дорожная одежда (асфальт, бетон,
и т.д.). При этом на все сухопутные транспортные
звенья есть технические условия и требования, а
на первом месте при формировании инвестицион-
ных проектов стоят мероприятия, обеспечиваю-
щие безопасность и надежность работы всех эле-
ментов МТС.

При формировании эффективных вариантов
развития МТЗ в составе МТК и МТС, следует по
аналогии с линейными объектами (автомобильные
дороги, железные дороги, трубопроводы) рас-

Рис. 1. Системная модель методологии формирования инвестиционного проекта
реконструкции МТС и/или ее элементов
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смотреть инфраструктурную композицию узлов
(МТУ) с морскими или речными портами и узлов с
взаимодействием только сухопутных звеньев. В
работе [10; 15; 16] приведены примеры работы с
узлами, с учетом взаимодействия морского и же-
лезнодорожного транспорта. В [16] основными
элементами МТУ являются: морской торговый
порт со всей инфраструктурой; припортовые и
сортировочные железнодорожные станции и пути
их соединяющие. В работе [16] приведен пример
реализации методики на примере Ильичевского
морского торгового порта.

ВЫВОДЫ
Реализация предлагаемой методологии и ме-

тодики на практике позволит улучшить процесс
формирования области эффективных альтернатив
изменения структуры и мощности элементов и си-
стемы МТС в целом на стадии разработки концеп-
ции инвестиционного проекта с учетом рисков и
неопределенности прогнозов перспективных
объемов перевозок.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі своєї діяльності сучасні буді-

вельні підприємства досить часто порушують
або недобросовісно виконують вимоги законо-
давства з питань безпеки праці, що негативно
відображається на стані системи їх економіч-
ної безпеки. Особливої уваги також потребу-
ють відхилення у офіційній звітності, що по-
дається до державних контролюючих органів,
та фактичним станом забезпечення безпеки
праці на зазначених підприємствах.
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ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

На жаль, проведені дослідження розгляда-
ють загальні підходи до забезпечення різних
суб'єктів господарської діяльності, не приділя-
ючи при цьому достатньої уваги такій складовій
системи економічної безпеки, як безпека праці,
що підтверджує актуальність обраної теми.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є вивчення думки пра-

цівників будівельних підприємств щодо стану
системи безпеки праці та її впливу на стан сис-
теми економічної безпеки в цілому.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Автором було проведено опитування влас-
ників, топ-менеджерів, керівників структурних
підрозділів та окремих груп працівників буді-
вельних підприємств щодо організації системи
безпеки праці з позицій забезпечення еконо-
мічної безпеки на них.

Проведене опитування показало, що біль-
шість з опитаних осіб працюють у товариствах
з обмеженою відповідальністю (рис. 1).

Переважна більшість опитаних працівників
будівельних підприємств працює в компаніях з
чисельністю працюючих від 50 до 250 осіб (рис. 2).

Рис. 1. Структура опитаних будівельних підприємств, %

Рис. 2. Кількість співробітників у будівельних підприємствах, які брали участь в опитуванні

Рис. 3. Спеціалізація опитаних працівників будівельних підприємств
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 За спеціалізацією респондентів слід виділи-
ти працівників юридичної служби (48,6%), ке-
рівників будівельних підприємств (10%), пра-

цівників кадрової служи (15,6%), працівників
бухгалтерії (18,3%), ІТ-працівників (5,2%) та
інших (рис. 3).

Рис. 4. Оцінка наявності на будівельних підприємствах служби управління безпекою праці

Рис. 5. Фінансування заходів з управління безпекою праці на будівельних підприємствах
за останній календарний рік

Рис. 6. Основні напрями фінансування заходів щодо забезпечення безпеки праці
на будівельних підприємствах за останній календарний рік
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У процесі опитування окрема увага була
приділена питанням управління безпекою праці
на будівельних підприємствах. На питання чи
створена служба управління безпекою праці на
будівельному підприємстві були отримані
відповіді, які представлені на рисунку 4.

При оцінці заходів, що здійснюються для
управління безпекою праці на будівельних
підприємствах, було встановлено, що до основ-
них з них належать проведення інструктажів
(89%) та атестація робочого місця (79%).

Досить невтішними є дані щодо фінансуван-
ня заходів з управління безпекою праці на до-
сліджуваних будівельних підприємствах, що
свідчить про недооцінення власниками та кері-

вництвом важливості даного питання (рис. 5).
Дослідження основних напрямів, на які

спрямовуються кошти будівельних підпри-
ємств, показало, що найменше коштів направ-
ляється на технічні заходи щодо забезпечен-
ня безпеки праці (23%) та на навчання персо-
налу (27%). Найбільше ж коштів направляєть-
ся на здійснення інформаційних заходів
(46%).

Опитаним експертам було задане питан-
ня щодо особливостей проведення інструк-
тажів з питань безпеки праці. Отримані
відповіді показали, що на 60% будівельних
підприємствах інструктажі з питань безпеки
праці проводяться на початку робіт і лише у

Рис. 7. Частота проведення інструктажів з питань безпеки праці
на будівельних підприємствах

Рис. 8. Особи, які здійснюють проведення інструктажів з питань безпеки праці
на будівельних підприємствах

Рис. 9. Особи, які здійснюють проведення інструктажів з питань безпеки праці
на будівельних підприємствах
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8% — щоденно перед початком робочого дня
(рис. 7).

Серед осіб, які поводити інструктаж з пи-
тань безпеки праці, опитані експерти назвали
працівників служби управління безпекою праці
(3%), працівників служби охорони праці (43%),
працівників, відповідальних за охорону праці
на підприємстві (24%), інші працівники підприє-
мства (4%), керівництво підприємства (11%), а
також зовнішні до підприємства особи (5%).

Отримані результати вказують на відсут-
ність системного підходу до проведення ін-
структажів з питань безпеки праці на будівель-
них підприємствах та їх обмеженість виключ-
но питаннями охорони праці, що негативно
впливає на стан системи економічної безпеки.

На нашу думку, великої уваги також потре-
бує питання перевірки знань працівників щодо
їх обізнаності з питаннями управління безпе-
кою праці. Як показало проведене опитування,
серед основних осіб, що здійснюють інструк-
тажі, респонденти найчастіше називають пра-
цівників служби охорони праці (38%), керівниц-
тво підприємства (23%) та працівників, відпов-
ідальних за охорону праці на підприємстві
(18%).

Досить тісно з питанням проведення ін-
структажів пов'язане питання проведення
атестації персоналу на рівень знань з питань
управління безпекою праці (рис. 10).

Так, проведене опитування показало, що
частота проведення атестації є досить низькою,

Рис. 10. Періодичність проведення атестації персоналу з питань управління безпекою праці

Рис. 11. Перелік осіб, що проходять атестацію з питань управління безпекою праці
на будівельних підприємствах
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що негативно відображається на стані системи
управління безпекою праці як складової сис-
теми економічної безпеки будівельних підпри-
ємств.

При цьому перелік осіб, що проходять ате-
стацію з питань управління безпекою праці на
будівельних підприємствах, також дозволяє
зробити аналогічні висновки (рис. 11).

 Найменша увага приділяється перевірці на-
явності попереджувальних знаків на в'їзді до
будівельних майданчиків, а також на самій те-
риторії з інформацією про небезпеку — 26%
(рис. 12).

Проведене опитування виявило розбіж-
ності між документально зафіксованими та на-

явними нещасними випадками. Так, на питан-
ня чи траплялись на будівельному підприємстві
нещасні випадки за останній календарний рік,
68% респондентів відповіли "так" та 32% — "ні".
Звітність Державного фонду обов'язкового
соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві показала інші дані (рис. 13).

Це свідчить про небажання керівників бу-
дівельних підприємств здійснювати службове
розслідування та сплачувати штрафні санкції
за невідповідне здійснення організаційних та
інших заходів щодо забезпечення безпеки
праці.

Окремої уваги також потребує встановлен-
ня переліку травм, які найчастіше трапляють-

Рис. 12. Оцінка заходів щодо управління безпекою праці на будівельних підприємствах

Рис. 13. Кількість нещасних випадків на будівельному підприємстві за даними опитаних
працівників та даних Державного фонду обов'язкового соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві



46
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21, 2014

ся в процесі діяльності будівельного підприєм-
ства (рис. 14).

Результати проведеного опитування пока-
зали, що найчастішою травмою, що трапляєть-
ся з працівниками на будівельних майданчиках,
є перелом верхніх кінцівок (43%) та опіки (15%).

Основними причинами отриманих травм є
падіння з висоти (47%) та падіння через пере-
шкоди (34%).

Серед основних місць, на яких відбува-
лись нещасні випадки, були названі відкриті
(45%) та закриті (27%) майданчики, а також

Рис. 14. Перелік травм, які найчастіше трапляються в процесі діяльності
будівельного підприємства

Рис. 15. Причини нещасних випадків на будівельному підприємстві

Рис. 16. Місця, на яких відбувались нещасні випадки на будівельному підприємстві

Рис. 17. Періодичність настання нещасних випадків на будівельному підприємстві
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п рилеглі  до  них території (19%),  що
свідчить про незадовільний стан організації
безпеки праці на будівельних підприємствах
(рис. 16).

Ситуація, що склалась на будівельних
підприємствах, негативно відображається не
лише на стані системи управління безпекою
праці, а й на стані системи економічної безпе-
ки підприємства в цілому.

Досить цікавим є відповіді респондентів
щодо періодичності настання нещасних ви-
падків з працівниками будівельних підприємств
(рис. 17).

Отримані результати показали, що найчас-
тіше вони відбуваються у червні (21%), серпні
(18%), вересні (16%) та липні (14%), що підтвер-
джує сезонність виконання будівельних робіт
та свідчить про недостатній стан забезпечення
безпеки праці.

На питання щодо осіб, які надавали першу
медичну допомогу постраждалим від нещасних
випадків (рис. 18), у більшості ситуацій це були
працівники медичної служби будівельного
підприємства (47%) або працівники швидкої
допомоги (38%).

Вивчаючи питання щодо компенсації нане-
сеної шкоди потерпілим від нещасних випадків
на будівельному підприємстві, було встановле-
но, що у більшості випадків виплачується стра-
хове відшкодування за рахунок коштів Фонду
соціального страхування від нещасного випад-
ку на виробництві та професійних захворювань
(98%) та оплата лікарняного (96%). На жаль,
інші види відшкодувань виплачуються у досить
незначних випадках, а саме: виплата власником
матеріальної допомоги на оздоровлення — у
23% випадках, надання путівок на санаторно-
курортне лікування — у 16%, грошова компен-
сація від власника підприємства — у 12%, стра-
хове відшкодування добровільного страхуван-
ня життя та здоров'я — 6%.

Отже, основними рекомендаціями щодо
вдосконалення стану системи безпеки праці з
позицій забезпечення економічної безпеки бу-
дівельних підприємств є:

— покращення ефективності системи со-
ціального захисту працівників будівельних
підприємств;

— впровадження стандартів системи управ-
ління якістю на будівельних підприємствах;

Рис. 18. Особи, які надавали першу медичну допомогу потерпілим
від нещасних випадків на будівельному підприємстві

Рис. 19. Види компенсацій нанесеної шкоди потерпілим від нещасних випадків
на будівельному підприємстві
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— розробка стандартів системи безпеки
праці як складової системи економічної безпе-
ки будівельного підприємства та створення
служби економічної безпеки з підпорядкова-
ним їй структурним підрозділом — служба без-
пеки праці;

— покладення на новостворений підрозділ
обов'язків щодо організації та моніторингу си-
стеми управління безпекою праці в контексті
забезпечення економічної безпеки на будівель-
ному підприємстві.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автором було проведено опитування пра-
цівників будівельних підприємств, яке дозволи-
ло зробити висновки щодо стану системи без-
пеки праці на будівельних підприємствах та
запропонувати пропозиції щодо її вдоскона-
лення.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Ефективне функціонування економіки

будь-якої держави залежить від багатьох фак-
торів. Одним із факторів підвищення конкурен-
тоздатності національного господарства, в
тому числі й аграрного виробництва, є розви-
ток ринку праці молоді, який би відповідав су-
часним стандартам щодо рівня і якості життя
та примножував культуру, традиції, людський
і соціальний капітал суспільства.

Одним з головних стратегічних завдань уря-
ду нашої держави є створення нових робочих
місць для економічно активного населення у
всіх галузях економіки. Складовою цього зав-
дання є захист найбільш соціально вразливих
верств населення, до яких, в тому числі, нале-
жить непрацююча молодь та безробітні. Особ-
ливу категорію в цьому переліку складає мо-
лодь. Державна політика щодо зайнятості мо-
лоді в Україні є одним з пріоритетних і специ-
фічних напрямів діяльності держави і здійсню-
ється в інтересах молодої людини та суспіль-
ства.

Для здійснення подальших кроків щодо
удосконалення політики в сфері регулювання

УДК 331.5.
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зайнятості молоді, організації сприятливих
умов для розвитку цієї сфери, необхідне дос-
конале розуміння сутності та складових ринку
праці в цілому, та ринку праці молоді як не-
від'ємної його частини.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ СТАТЕЙ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми зайнятості молоді та державно-
го регулювання цієї сфери є предметом дослі-
дження цілої низки вчених. В розробку теоре-
тико-наукових аспектів ринку праці молоді, в
тому числі в аграрній сфері, зробили свій вне-
сок такі науковці, як О. Грішнова, С. Дзюбик,
Г. Завіновська, О. Могильний, Ю. Маршавін,
О. Палій, М. Панасюк, О. Ривак, В. Федоренко,
Л. Шевченко та інші.

Проте, віддаючи належне високому науко-
вому рівню та практичній значимості резуль-
татів досліджень, необхідно визнати, що існує
досить широке коло питань, які потребують по-
дальшого дослідження. Одним з них є дослід-
ження шляхів підвищення ефективності вико-
ристання трудового потенціалу молоді в аг-
рарній сфері.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичної

сутності та проблем функціонування ринку
праці молоді з метою подальшого удосконален-
ня регуляторного впливу держави на вказаний
сегмент національного ринку праці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З розвитком суспільства, виробничі відно-

сини змінюються та удосконалюються. Але, не
дивлячись на те, що наука, техніка і технології
розвиваються надшвидкими темпами, первин-
ною залишається людина, зі зростаючими по-
требами та інтересами, здатністю працювати та
створювати матеріальні, культурні і духовні
блага. В усі часи людина була і є основним
рушієм виробництва та його модернізації.
Тільки люди, вкладаючи свій фізичний та ро-
зумовий потенціал, можуть розвивати суспіль-
не виробництво. Сукупність робочої сили в
країні утворює трудові ресурси. Рівень ефек-
тивності суспільного виробництва на пряму за-
лежить від ступеня використання трудових ре-
сурсів. Ще А.Сміт в своїй праці "Дослідження
про природу і причини багатства народів" (1776 р.)
стверджував, що "багатство" суспільства, тоб-
то обсяг виробництва і споживання продуктів
залежить від двох факторів: частки населення,
зайнятої продуктивною працею та продуктив-
ності праці [1].

Досить складно визначити народногоспо-
дарське й економічне значення будь-якої з га-
лузей економіки. Україна, маючи значні при-
родно-ресурсні запаси для розвитку аграрно-
го сектора економіки, сприятливі кліматичні
умови, виробляє високоякісну сільськогоспо-
дарську продукцію, що гарантує продовольчу
безпеку держави, підтримує високий рейтинг
країни на світовому ринку продовольства.
Наша держава, яка перебуває в стані структур-
них трансформацій на інноваційній основі, має
унікальні можливості для розширення ринків
збуту сільськогосподарської продукції на
європейському ринку. Тому дослідження мо-
лодіжного сегмента ринку праці як складової
національного ринку праці, його задіяність в
аграрній сфері економіки є на сьогодні досить
актуальним.

Учені, подаючи визначення "ринок праці", в
основному, мають більш-менш однаковий по-
гляд на цю категорію. Здійснивши аналіз ви-
значень поняття "ринок праці", можна зроби-
ти висновки, що автори Грішнова О.А. [2], Зав-
іновська Г.Т. [3], колектив авторів під керівниц-
твом Шевченко Л. С., [4], та автори Дзюбик С.
Д., Ривак О. С. [5] бачать ринок праці як систе-

му, сукупність відносин, які пов'язані з форму-
ванням попиту та пропозиції на специфічний
товар, яким є робоча сила. Федоренко В.Г. [6],
крім зазначеного, наголошує, що ринку праці
притаманні суспільно-економічні властивості,
він має ієрархічну структуру та історичний ха-
рактер. Однак ці тлумачення не суперечать, а
доповнюють одне одного та підкреслюють різні
сторони змісту цієї категорії. Окремі автори,
до яких відноситься Ю.М.Маршавін ототож-
нюють наукові терміни "ринок праці" та "ринок
робочої сили", виділяючи при цьому, як об'єкт
купівлі-продажу, саме робочу силу [7].

В силу того, що на різні робочі місця по-
трібні працівники з певним набором знань та
умінь, на ринку відбувається сегментація. Інши-
ми словами, проходить поділ на "стійкі замк-
нуті групи робочих місць і працівників, або сек-
тори, відокремлені за певними ознаками, які
обмежують мобільність робочої сили" [8]. Бо-
гиня Д.П. та Грішнова О.А дають визначення
сегментації ринку праці як поділу робочих
місць і працівників за об'єднуючими ознаками
на відносно стійкі і замкнуті сектори, які обме-
жують мобільність робочої сили своїми кордо-
нами [9].

Як відзначає Петрова І.Л., кожний сегмент
ринку праці відрізняється специфікою свого
соціального стану, економічною поведінкою,
гарантіями зайнятості, рівнем та стабільністю
доходів, конкурентоспроможністю та захище-
ністю на ринку праці [10].

Переважна більшість дослідників ринку
праці виділяють такі ознаки сегментації, як те-
риторіальне положення, демографічні характе-
ристики, соціально-економічні характеристи-
ки, економічні критерії та інші. Найбільш важ-
ливою, з нашої точки зору, є класифікація за
віковим критерієм. При дослідженні соціально-
економічних явищ періодизація віку набуває
особливого значення. Враховуючи те, що такі
дослідження проводяться на основі статистич-
них даних, показники мають бути зіставними у
часі та просторі.

Класифікація ринку праці здійснюється на
основі низки класифікаційних ознак. Основні
з них наведено в таблиці 1, хоча цей перелік є
далеко не повним.

Молодь є важливою соціально значущою
складовою економічної системи будь-якої
країни. Зробивши екскурс в історію, ми може-
мо бачити, що в усі часи саме молодь виступає
рушієм якісно нових соціально-економічних,
політичних і духовних змін, що назріли в
суспільстві. Соціологічна енциклопедія понят-
тя "молодь" трактує як велику суспільну гру-
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пу, яка має специфічні соціальні та психологічні
риси, наявність яких визначається як віковими
особливостями молодих людей, так і тим, що
їх соціально-економічний та суспільно-по-
літичний стан, духовний світ, знаходяться у
стані формування та становлення [11]. До ка-
тегорії "молодь", зазвичай, відносять (у стати-
стиці, соціології) людей віком 16—30 років.
Згідно з Законом України "Про сприяння соц-
іальному становленню та розвитку молоді в Ук-
раїні", молодь, молоді громадяни — громадя-
ни України віком від 14 до 35 років [12].

Молодь проходить певні етапи в своєму ста-
новленні як учасника соціально-трудових
відносин та суб'єкта ринку праці. Після отри-
мання базової середньої освіти (15 років), мо-
лоді люди можуть продовжити навчання в за-
гальноосвітніх середніх школах або, вступив-
ши до училищ, технікумів, коледжів, отримати
професійно-технічну або базову вищу освіту.
Випускники таких навчальних закладів мають
право продовжити навчання у ВНЗ. Після зак-
інчення навчання молоді люди намагаються
знайти своє перше робоче місце.

Законодавство визначає молодого праців-
ника як громадянин України віком до 35 років,
випускник професійно-технічного або вищого
навчального закладу, який у шестимісячний
строк після закінчення навчання працевлашту-
вався самостійно або за направленням навчаль-
ного закладу чи територіального органу цент-
рального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері зайнятості населен-
ня та трудової міграції, та продовжує працю-
вати протягом трьох років за кваліфікацією,
яку він набув під час навчання, в тому числі не-
залежно від місця першого працевлаштування
[13].

Економічна активність та
продуктивна зайнятість дає
змогу молоді забезпечити
ефективне суспільне вироб-
ництво та задовольнити свої
матеріальні потреби. Крім
того, залучаючись до праці,
молодь отримує можливість
долучитись до суспільного
життя.

За даними Державної
служби статистики, кількість
молоді, що проживала в
Україні на 1 січня 2014 року
складала 12722718 осіб, або
28,12% від кількості пост-
ійного населення України
(табл. 2). Порівняно з чисель-

ністю молоді на 1 січня 2012 року відбулося
зменшення на 456214 осіб, або на 3,46%.

Крім того, необхідно відмітити, що питома
вага сільської молоді у загальній структурі на-
селення України складає лише 8,41 %. І, як вид-
но з таблиці 2, прослідковується негативна тен-
денція зменшення питомої ваги сільської мо-
лоді у молодших вікових категоріях. За оцін-
ками Інституту демографії та соціальних дос-
ліджень НАН України, втрати населення у
сільській місцевості до 2025 р. можуть перебу-
вати в межах 1,7—2 млн осіб у зв'язку з вичер-
панням потенціалу демографічного відтворен-
ня [15].

За даними Державної служби зайнятості
України, станом на 1 січня 2014 року кількість
зареєстрованих безробітних становила 487,7
тис. осіб, з яких 42% — молодь віком до 35
років, понад 43% зареєстрованих безробітних
були сільськими мешканцями.

Праця в аграрній сфері дуже важка і потре-
бує великого напруження духовних та фізич-
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 За даними Державної служби статистики // ttp://www.ukrstat.gov.ua/ [14].
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них сил. Для того, щоб працівник міг якомога
повно використати свій потенціал, потрібна
стала мотивація до праці, в якій будуть раціо-
нально поєднані як матеріальні, так і моральні
стимули. Враховуючи те, що в основному в аг-
рарній сфері зайняті жителі сільських місцево-
стей, виникає низка проблем зі створенням ро-
бочих місць та їх заповненням.

Сучасне становище сільської молоді на
ринку праці характерне тим, що існує значна
невідповідність між попитом та пропозицією
на робочу силу. На думку окремих авторів,
низький рівень безробіття серед сільської мо-
лоді можна пояснити особливими можливос-
тями її зайнятості в особистому селянському
господарстві, де тривалість робочого тижня є
ненормованою, з метою реалізації отриманої
від цієї діяльності продукції. Так, згідно з За-
коном України "Про зайнятість населення",
особи зайняті в особистому селянському гос-
подарстві не належать до числа безробітних.
Частка молодих людей, які не мають роботи,
готові приступити до неї, але за період обсте-
ження припинили пошуки роботи, належить
до економічно неактивного населення, тобто
не можуть вважатися "безробітними". Здеб-
ільшого ці особи припинили пошуки роботи,
тому що тривалий час не можуть знайти її і
вичерпали всі можливості для працевлашту-
вання [16].

Розвиток національного господарства з су-
часною соціально орієнтованою економікою
буде ефективною лише за умови активної
участі молоді в процесі виробництва матеріаль-
них благ. Україна має унікальну можливість
використання аграрної сфери при наявності
різноманітності природних ресурсів. Площа
орних земель України перевищує земельні ре-
сурси ряду країн. Проте, маючи в наявності
такий економічний потенціал, сільське госпо-
дарство є найменш прибутковою галуззю на-
родного господарства.

У Законі України "Про основні засади дер-
жавної аграрної політики на період до 2015
року" [17] сказано, що пріоритетність розвит-
ку агропромислового комплексу та соціально-
го розвитку села в національній економіці зу-
мовлюється винятковою значущістю та неза-
мінністю вироблюваної продукції сільського
господарства в життєдіяльності людини і су-
спільства, потребою відродження селянства як
господаря землі, носія моралі та національної
культури.

Враховуючи вищесказане, державне регу-
лювання зайнятості молоді повинно бути спря-
моване створення умов для забезпечення по-

вної та продуктивної зайнятості і соціального
захисту в разі настання безробіття. У зв'язку з
цим, одним з основних стратегічних завдань
уряду є організація матеріально-технічних та
організаційних передумов для створення нових
робочих місць для економічно активного насе-
лення у всіх галузях економіки, в тому числі в
аграрній сфері. За глибоким переконанням
більшості авторів, що досліджували дану тема-
тику, розвиток сільських територій прямо за-
лежить від забезпечення умов для його збере-
ження і відтворення трудового потенціалу в
сільській місцевості. Для цього потрібно ство-
рення можливостей для ефективного прикла-
дення трудової діяльності, регулювання мо-
більності працівників, тощо.

ВИСНОВКИ
Ринок праці, і зокрема ринок праці молоді

як система соціально-економічних відносин є
багатогранним складним поняттям, яке потре-
бує подальшого дослідження з врахуванням
поточної ситуації в державі, регіональних і
світових тенденцій. Українське село не викори-
стовує наявний трудовий потенціал повною
мірою. Участь молоді у суспільному вироб-
ництві, і, зокрема, в аграрній сфері, супровод-
жується низьким рівнем трудової активності та
продуктивності праці.

Ринкове саморегулювання в багатьох ви-
падках має доповнюватись цілеспрямованим
державним регулюванням соціально-трудових
відносин та зайнятості молоді в аграрній сфері.
Часто ринок не дає поштовху для зменшення
рівня безробіття, створення належних умов та
оплати праці. В такому випадку, держава має
застосувати адекватні механізми та інструмен-
ти для створення необхідних економічних сти-
мулів та адміністративних методів прямого
впливу на господарюючих суб'єктів з метою,
подальшого розвитку ринку праці в цілому, і
ринку праці в аграрній сфері, як одного із сег-
ментів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конкуренція на будь-якому ринку, в тому

числі на ринку молокопродуктів, з часом поси-
люється та вимагає від виробників всебічно по-
кращувати якість свого продукту. Коли вироб-
ництво досягає максимального рівня оптимі-
зації, а покращення якості молочних продуктів
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MERCHANDISING AS A MARKETING TOOL OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY
OF ENTERPRISES IN THE DAIRY INDUSTRY

Метою статті є обгрунтування теоретико-методичних і прикладних засад впровадження мерчандайзингу як од-
ного з комплексних елементів маркетингової стратегії економічного розвитку підприємств молокопереробної га-
лузі. Систематизовано визначення мерчандайзингу як маркетингового інструменту, особливості впровадження його
елементів у господарській діяльності підприємств молокопереробної галузі, запропоновано власне визначення тер-
міну "мерчандайзинг", розроблено практичні засади побудови системи мерчандайзингу у молокопереробній галузі.

Розкрито сутність економічної категорії "мерчандайзинг" як комплексу заходів у торговій точці, проведення
яких направлене на заохочення споживачів до здійснення покупки та досягнення максимальних обсягів продажів
визначеної групи товарів. Визначено особливості та складові системи мерчандайзингу у молокопереробній галузі.
Запропоновано модель інструментів мерчандайзингу, яка включає 9 категорій, об'єднаних у 3 групи: "Запас", "Пред-
ставлення" та "Розміщення", розкриває суть та зображує послідовність впровадження системи мерчандайзингу на
підприємствах молокопереробної галузі.

The aim of the article is to study the theoretical and methodological principles and applications of implementing
merchandising as one of the integrated marketing strategy for the economic development of the enterprises in the dairy
industry. Definition of merchandising as a marketing tool and special features of its implementation in business of dairy
industry enterprises are systematized. The new own definition of the term "merchandising" is offered In the article. The
practical principles of the merchandising system constructing are treated.

Article reveals the essence of the economic category "merchandising" as a set of activities in a store which is aimed
to encourage consumers to make purchases and maximize the sale of products. The features and components of
merchandising systems in the dairy industry are determined. The proposed model of merchandising tools, which includes
9 categories incorporated into 3 groups: "Stock", "Submission" and "Placement" — reveals the essence of merchandising
and depicts the sequence of merchandising implementation in the dairy industry.

Ключові слова: мерчандайзинг, молокопродукція, молокопереробна галузь, стратегія, мар-
кетинговий інструмент.

Key words: Merchandising, dairy products, dairy industry, strategy, marketing tool.

та зменшення ціни далі у даний момент часу
практично неможливе, деякі підприємства зу-
пиняються та не можуть знайти канали для
нарощування обсягів продажів та збільшення
прибутків. В той же час існує декілька досить
дієвих шляхів підвищення попиту на молоко-
продукти за рахунок вдалого та ефективного
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маркетингу. У багатьох випадках такі інстру-
менти не потребують значного фінансування та
можуть суттєво вплинути на обсяги продажів
товарів чи послуг на будь-яких ринках у будь-
який час. Одним із таких маркетингових інстру-
ментів є мерчандайзинг. Не дивлячись на знач-
ну кількість публікацій, проблема забезпечен-
ня мерчандайзингу як маркетингового інстру-
мента стратегії економічного розвитку під-
приємств молокопереробної галузі недостат-
ньо досліджена і потребує поглибленого ви-
вчення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні аспекти зазначеної
проблеми знайшли своє відображення у працях
вітчизняних та зарубіжних вчених. Так, значен-
ня мерчандайзингу та його вплив на результа-
ти господарської діяльності підприємства до-
сліджували іноземні вчені Л. Персі, У. Кіннан,
Ж.-Е. Массон, Д. Енджел, С. Естерлінг, Р. Кол-
бон, В. Розмарі, Дж.Р. Россітер, А. Велхофф.
Серед вітчизняних фахівців проблеми мерчан-
дайзингу та перспективи його впровадження на
підприємствах досліджували: Р. Канаян, К. Ка-
наян, Л.Г. Таборова, В.П. Федько, А.В. Царев,
В.В. Божкова, Н.М. Тягунова, Б.В. Іванченко та
інші.

Проте деякі проблеми і досі не мають оста-
точного наукового розв'язання. Існує потреба
уточнення сутності економічної категорії "мер-
чандайзинг", встановлення особливостей кла-
сифікації та складових комплексу мерчандай-
зингу на підприємствах молокопереробної га-
лузі.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою статті є обгрунтування теоретико-
методичних і прикладних засад мерчандайзин-
гу як одного з комплексних елементів марке-
тингової стратегії економічного розвитку під-
приємств молокопереробної галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Мерчандайзингом вважають комплекс за-
ходів щодо підготовки товарів до продажу в
роздрібній мережі, що включає оформлення
торговельних вітрин, прилавків, розташування
товару в торговельному залі, надання інфор-
мації про сам товар, його виробництво і якість
[1]. Мерчандайзинг враховує: фізичне розташу-
вання і оформлення товару в місці його прода-
жу, яке стимулює покупця до його спонтанної

покупки; точну виставу і доскональне знання
товару. Мерчандайзинг асоціюється з марке-
тингом у роздрібній торгівлі, розробкою і ма-
теріалізацією технологій і технічних рішень,
сконцентрованих на поліпшенні пропозиції то-
варів і продукції в тому місці, куди покупець
зазвичай приходить зробити певну покупку,
включає набір методів для побудови результа-
тивних комунікацій між товаром і споживачем
у зонах торгівлі. Мерчандайзинг є збутовою
політикою роздрібного продавця, направленою
на просування і реалізацію в своєму магазині
конкретних видів і марок товарів, а також на
залучення споживачів на певну торговельну
точку, в певний магазин, є однією зі схем про-
сування товару і продукції в магазині за допо-
могою організації відповідної атмосфери, аури,
які сприяють новим покупкам і придбанням [1].

Мерчандайзинг — складова частина марке-
тингу, діяльність, направлена на забезпечення
максимально інтенсивного просування товару
на рівні роздрібної торгівлі. Включає заходи,
розраховані на те, щоб зацікавити збутову ме-
режу в просуванні товару або послуги вироб-
ника до споживача. Терміном мерчандайзинг
зазвичай позначаються ті форми стимулюван-
ня збуту, які не є оголошеннями, а направлені
на матеріальне заохочення покупки.

Мерчандайзинг як вид діяльності по опти-
мізації продажів товару в торговельній мережі
включає визначення оптимального місця това-
ру в торговельній мережі, розміщення pos-ма-
теріалів, забезпечення ротації товарів на полиці
[2]. За допомогою підбору асортименту, розд-
рібних націнок, розміщення товарів на полицях,
організації внутрішнього устрою магазина мер-
чандайзинг сприяє підвищенню рентабельності
місць продажу [3].

Найчастіше цей термін вживається для по-
значення діяльності виробника, пов'язаної з
просуванням товару в роздрібній торгівлі, що
включає проведення безпосередньо в магази-
нах рекламних заходів, акцій по стимулюван-
ню споживачів, надання оригінального торго-
вельного устаткування для спеціального роз-
міщення товарів з метою сприяння продажам
[4].

Таким чином, усі визначення поняття "мер-
чандайзинг" можна виокремити у три групи [5]:

1) фізичне розташування і оформлення то-
вару в місцях продажів;

2) комплекс заходів, спрямованих на збіль-
шення обсягів продажів;

3) маркетинг у роздрібній точці.
Проаналізувавши визначення мерчандай-

зингу, та врахувавши деяку специфіку дослід-
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жуваного нами ринку молокопродуктів, пропо-
нуємо наступне визначення: мерчандайзинг —
це комплекс заходів у торговій точці, проведен-
ня яких направлене на заохочення споживачів
до здійснення покупки та досягнення макси-
мальних обсягів продажів визначеної групи
товарів.

Дане визначення описує три ключові момен-
ти поняття "мерчандайзинг" як маркетингово-
го інструменту, а саме: 1) комплексність підхо-
ду при впровадженні системи мерчандайзингу
виробником молочної продукції; 2) мерчандай-
зинг спонукає споживачів у торговій точці
здійснити покупку, є інструментом BTL; 3) кін-
цева мета мерчандайзингу — збільшення об-
сягів продажу.

Представляє інтерес система мерчандай-
зингу для виробника молочної продукції. При
цьому врахуємо ряд особливостей продуктів
молочної переробки та їх продажу кінцевому
споживачу:

1. Молокопродукція у переважній біль-
шості має короткий термін придатності (від 2
діб для кисломолочних продуктів до 10 місяців
для морозива).

2. Згідно з чинним законодавством, молоко-
продукти можуть реалізовуватися, зберігати-
ся та транспортуватися лише за умови дотри-
мання особливих температурних умов.

3. Продукція повинна мати упаковку, яка
забезпечить її збереження та цілісність на шля-
ху від виробника до споживача (стосується
якості і форми).

4. Конкуренція на ринку молокопродукції
є досить жорсткою — молоко та продукти мо-
лочної переробки є продуктами першої необх-
ідності, об'єми їх споживання є значними, а це
створює ринок зі значним попитом та перспек-
тивами для кожного окремого виробника, що
веде до значної кількості торгових марок, ком-
паній-виробників, видів продукції, яких мож-
на об'єднати терміном "гравці ринку".

Вищеперелічені пункти дають підстави зро-
бити наступні висновки, щодо особливостей
мерчандайзингу молокопродукції:

— одним із ключових пунктів системи мер-
чандайзингу виробника молочної продукції має
бути ротація як продукту, так і асортименту;

— для зменшення фактичних повернень
товару з торгової точки до виробника по-
трібно використовувати максимально ефек-
тивний та зважений товарний запас, врахо-
вувати індивідуальні особливості кожної
точки реалізації;

— особливу увагу потрібно приділяти збе-
реженню молокопродукції на складі торгової

точки, не залежно від її розміру чи категорії,
за умови стовідсоткового дотримання темпе-
ратурного режиму з боку виробника/поста-
чальника/дистриб'юторів або інших посеред-
ників;

— товаровиробник сам повинен контролю-
вати якість обладнання (на складі та, особли-
во, в торговому залі магазину);

— при розробці упаковки будь-якого про-
дукту потрібно звернути увагу не тільки на її
ціну та зовнішній вигляд, а й можливості
транспортування, уразливості, системної вик-
ладки, ефективного розміщення у холодиль-
ному обладнанні та на складі. Це правило сто-
сується не лише індивідуального пакування
готового продукту, а й тари, в якій він транс-
портується;

— важливо знати ситуацію на ринку паку-
вальних матеріалів, слідкувати за інноваціями
та намагатися першими вийти на ринок з нови-
ми пакувальними одиницями готової продукції
(нова форма пляшки, унікальні пластикові або
паперові ємкості для морозива-йогурту тощо).
Тут можна розглядати як вихід нових продуктів
так і перепакування уже існуючих видів, мож-
ливості виходу продуктів у нових вагових ва-
ріантах.

— значною складовою успіху на ринку жор-
сткої конкуренції є також аналіз діяльності
прямих конкурентів, застосування успішних
ідей у власному виробництві.

З огляду на вищенаведене, пропонуємо ви-
значення мети мерчандайзинга молокопро-
дукції як забезпечення максимальної присут-
ності продукції у торговій точці та отримання
максимального візуального ефекту.

Основні цілі та задачі мерчандайзингу:
— Збільшити обсяги реалізації продуктів

власних торгових марок.
— Якісно представити в торгових мережах

асортимент підприємства.
— Звернути увагу на новинки та закріпити

позитивний імідж вже існуючих продуктів ви-
робника.

— Збільшити кількість лояльних покупців та
залучити нових.

— Закріпити у свідомості покупців особли-
вості торгової марки, якісні характеристики її
продукції.

— Навчати та консультувати персонал ма-
газину.

— Забезпечити споживачів необхідною
інформацією про продукт.

— Сформувати позитивний образ виробни-
ка шляхом забезпечення якісної представле-
ності товарів у торговій точці.
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Вище було описано ряд завдань виробни-
ка, що можуть забезпечити конкурентні умо-
ви для продукту у торговій точці. Незважаю-
чи на це, слід зазначити, що саме у торгово-
му залі магазину безпосередньо діють, (або
не діють) способи стимулювання споживача
придбати певний товар. До того ж виробниц-
твом забезпечується стратегічний мерчандай-
зинг (виконання глобальних рішень щодо
виду та зовнішнього вигляду товару), а без-
посередня реалізація інструментів мерчан-
дайзингу та отримання кінцевого результату
здійснюється у торговій точці (тактичний
мерчандайзинг).

Для отримання максимального результату
та забезпечення виконання описаних вище
цілей необхідно визначити інструменти мер-
чандайзингу у торгових точках для виробників
молокопродукції.

Запропонована модель інструментів мер-
чандайзингу поділяється на 9 категорій, об-
'єднаних у 3 групи: "Запас", "Представлення"
та "Розміщення" (рис. 1). Перша група "Запас"
включає в себе 3 категорії:

"Ефективний асортимент" — виробник по-
винен чітко розуміти реалії ринку та власні ви-
робничі можливості — виробляти той товар,
який буде конкурентоспроможний за ціною та
якістю з аналогічними продуктами конку-
рентів, намагатися створювати успішні інно-
ваційні продукти та знімати з виробництва не-
рентабельні види. Варто зазначити, що згідно з
законом В. Парето 20 відсотків асортименту
створюють 80 відсотків продажів, що нами вва-
жається вірним для ринку молокопродуктів.

Широкий асортиментний ряд у такому ви-
падку повинен забезпечити додаткові конку-
рентні переваги, а саме:

— додаткове місце на полиці, (яке в подаль-
шому можна частково використовувати для
розміщення найбільш ліквідного асортимен-
ту);

— можливість індивідуального підходу до
кожної мережі або окремої торгової точки.
Часто може траплятися ситуація, коли від-
дається перевага тому чи іншому виробнику/
постачальнику/дистриб'ютору через наявність
або відсутність в його пакеті декількох конк-
ретних позицій, або навіть однієї, що є безпе-
речним лідером попиту у даній конкретній тор-
говій точці. За такої ситуації, позиція категорії
"С" (згідно з АВС-аналізу виробника) може за-
безпечити "вхід" до торгової точки позиціям
категорії "А".

"Необхідний рівень запасу" — кожна тор-
гова точка має індивідуальні характеристики
свого торгового обладнання. Для молокопро-
дуктів надзвичайно важливим є дотримання
усіх температурних стандартів, на що впливає
велика кількість факторів, серед яких наявність
та технічний стан холодильного обладнання на
складі та в торговому залі магазину, відпо-
відність асортименту розмірам торгової точки,
частота поставок, умови повернення товару
тощо. За таких умов абсолютно недопустимим
є принцип "більша заявка — більше продажів".
Постачальник та відповідальна особа торгової
точки мають визначити такий об'єм одноразо-
вої заявки, щоб до наступної поставки товару
в даній торговій точці залишався присутнім

.  
Рис. 1. Інструменти мерчандайзингу

Джерело: власні дослідження.
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увесь заведений там асортимент, але з мінімаль-
ними залишками на момент факту поставки, (в
найкращому випадку — 10%).

Питання ефективного запасу часто вини-
кає при проведенні додаткових маркетинго-
вих акцій, спрямованих на стимулювання
збуту. Незалежно від виду таких заходів, (а
це можуть бути знижки, акції "товар+пода-
рунок", роздача подарунків тощо) усі вони
мають на меті збільшення обсягів продажу
товару конкретної торгової марки в конк-
ретній торговій точці в конкретний час. За
успішного планування та проведенні таких
акцій попит на товар у магазині може зрос-
тати в рази, а отже, обов'язково потрібно
забезпечити збільшення товарного запасу
акційних продуктів на цей час.

"Розмір експозиції на полиці" дає підста-
ви для оцінки роботи системи мерчандайзин-
гу певного виробника в цілому. Він є кінце-
вим результатом, який бачить споживач,
який безпосередньо впливає на вибір спожи-
вача і  має дати відповіді на запитання:
"Скільки товару виробника є в даній торговій
точці?", "Яку частину обладнання він зай-
має?".

У переважній більшості випадків із збіль-
шенням експозиції молочних товарів зрос-
тають і його продажі. Слід зазначити, що
мова йде саме про розмір викладки товару,
що визначається у відсотках до загальної
площі торгового обладнання магазину, а не
про її місце відносно інших виробників.

Для застосування цього мерчандайзинго-
вого інструменту потрібно обов'язкове ви-
конання таких умов: постійна присутність
усього асортименту виробника, що реалі-
зується в даній торговій точці; регулярна,
системна робота представника компанії
(мерчандайзер, торговий представник), тоб-
то робота безпосередньо в торговому залі,
а також з менеджерами магазину; регу-
лярність поставок товару; необхідний рівень
товарного запасу; відповідність упаковки
товару та холодильного обладнання санітар-
но-епідеміологічним нормам чинного зако-
нодавства.

Наступна група інструментів мерчандай-
зингу "Представлення" також включає в себе
три категорії. Перша з них називається "На-
явність цінників". Даний інструмент перед-
бачає забезпечення виконання наступних
умов для товаровиробника:

— наявність в торговому залі цінника на
кожну товарну позицію. Продукти молочної
переробки є часто вживаними серед усіх

верств населення, навіть з найменшим рівнем
доходів. Відсутність ціни на товар дуже час-
то відлякує потенціального покупця, якому
потрібно чітко рахувати свої витрати, навіть
найдрібніші. Відсутність цінника може бути
завадою для імпульсної покупки з тієї ж
причини;

— відповідність ціни на ціннику та ціни у
електронній базі магазину. Особливо цей
пункт стосується мереж супермаркетів, де
може виникати ситуація, коли ціна при роз-
рахунку на касі не відповідає ціні, зазначеній
на ціннику біля продукту. Цей фактор у пер-
шу чергу негативно характеризує торгову
точку, а не виробника, але може стати при-
чиною у відмові від покупки. До того ж ви-
робнику у будь-якому разі невигідно втра-
чати клієнтів своїх партнерів (особливо ме-
режі, де розміщення товару потребує знач-
них попередніх витрат);

— обов'язковий контроль за розміщен-
ням акційних цінників або докладання мак-
симальних зусиль для розміщення у торговій
точці власних брендованих цінників (за умо-
ви їх попередньої розробки та виготовлен-
ня).

Зважаючи на невисоку п латоспро-
можність українського населення, потребу
у вживанні молокопродуктів щоденно та,
зазвичай, недостатньо відповідальну робо-
ту працівників роздрібних магазинів та су-
пермаркетів,  забезп ечення наявності
цінників виробником є надзвичайно важли-
вим та актуальним завданням, яким досить
часто нехтують.

"Використання рекламних матеріалів" є не
менш важливим інструментом, оскільки і сам
цінник можна віднести до категорії рекламних
матеріалів, з однією особливістю — цінники на
відміну від інших рекламних матеріалів дово-
дять до споживача певну інформацію, задіяну
в процесі відносин між покупцем та торговою
точкою. В той же час усі інші POS-матеріали
(від англ. Point of Sales — місця продажу) ма-
ють на меті донести до споживача інформацію
прямо від виробника продукту, привернути
увагу до певної категорії товару. Торгова точ-
ка, як правило, не зацікавлена в їх розміщенні
та вимагає від постачальника продукції додат-
кової оплати. Такі матеріали розробляються
стандартними для великих ринків збуту опто-
вими партіями на певний проміжок часу (від
місяця до декількох років).

Існує великий спектр інструментів POS,
але всі вони поділяються за двома основни-
ми ознаками класифікації [6]:
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1. За функціональним призначенням:
а) POS-матеріали для надання інформації

про товар: цінники, стікери, шелфтокери,
воблери, інформаційні стенди, постери,
боді-стенди, муляжі, мобайли, акрілайти,
лайтбокси, світлові панелі, стрітлайни;

б) POS-матеріали, призначені для місць
викладення продукції: підставки під продук-
цію, промо-стійки, диспенсери;

в) POS-матеріали різного функціональ-
ного призначення: цінникотримачі, монет-
ниці, чек-контейнери.

2. За місцем розташування в торговель-
ному залі:

а) вхідна зона:  інформаційні стенди,
зовнішні банери,  рекламні постери,
стрітлайни, стікери на вхідних дверях;

б) торговий зал: акрілайти, боді-стенди,
воблери, диспенсери, інформаційні стенди,
лайтбокси, мобайли, муляжі, підставки під
продукцію, постери, промо-стійки, світлові
панелі, цінники, цінникотримачі, шелфтоке-
ри;

в) касова зона: монетниці, чек-контейне-
ри.

Ефективне використання даних інстру-
ментів може значно покращити позиції ви-
робників молокопродукції у торговій точці
— привернути увагу до товару, навіть якщо
він розміщений у погано помітному місці,
спонукати до імпульсних покупок, донести
додаткову інформацію про продукт безпо-
середньо до споживача в момент прийняття
рішення про покупку тощо.

Обов'язковою умовою реалізації молоч-
них продуктів є забезпечення "чистоти про-
дукції та місця її продажу". Першочерговим
є дотримання санітарно-гігієнічних норм,
визначених законодавством України. Спо-
живач у магазині не буде самостійно прово-
дити експертну оцінку стану вітрини, а буде
керуватись власним естетичним сприйнят-
тям. Отже, важливо забезпечити максималь-
но привабливий зовнішній вигляд вітрини —
гарне освітлення, відсутність бруду або
пилу, сторонніх запахів, пошкоджених про-
дуктів та інших негативних факторів. Вико-
нання даних цілей тісно пов'язане з пункта-
ми, розглянутими вище, — рівнем запасу та
розміром експозиції, адже будь-яке облад-
нання має чітко визначений обмежений об-
сяг, який потрібно раціонально використо-
вувати та в той же час не допускати псуван-
ня продукції через її надмірну кількість.

Третя група інструментів мерчандайзин-
гу називається "Розміщення" та об'єднує в

собі такі інструменти, як "Місце в торгово-
му залі", "Порядок товарних груп" (планог-
рама) та "Ротацію продукції".

Як правило, "Місце в торговому залі" виз-
начає сама торгова точка і дуже часто зміни-
ти його дуже складно або просто неможли-
во. Найбільшу роль відіграють розмір мага-
зину, розмір та кількість обладнання для ре-
алізації молочних продуктів. В той же час
невигідне розміщення відносно інших вироб-
ників або навіть інших груп товарів може
суттєво вплинути на рівень продажів. Для
забезпечення максимально ефективної при-
сутності у торговій точці необхідно викону-
вати наступні кроки:

— за можливості проводити переговори
з представниками торгової точки до вста-
новлення у ній обладнання;

— у разі надання виробником власного
холодильника вимагати від ТТ його ефектив-
ного розміщення у торговому залі. Якщо ад-
міністрація магазину не йде на компроміси
у даному питанні, є сенс переглянути не-
обхідність надання обладнання, а, можливо,
і співпраці в цілому;

— регулярно контролювати зміни  у
планограмі магазину (стосується переважно
супермаркетів та великих магазинів кате-
горії А);

— при купівлі власного обладнання вра-
ховувати тенденції розвитку ринку, акту-
альність певних видів обладнання та зацікав-
леність торгових точок у ньому;

— купувати лише якісне обладнання, що
відповідає усім технічним вимогам та нормам
законодавства.

Найбільш складним інструментом мерчан-
дайзингу молокопродукції є визначення "По-
рядку розміщення товарних груп, торгових
марок, видів та розмірів продукту" виробника.
В той же час даний інструмент має найбільший
вплив на кінцевий результат впровадження сис-
теми мерчандайзингу на підприємстві — ріст
обсягів продажів. Розробка такого порядку
фактично означає розробку стандартів виклад-
ки продукції певного виробника молочної про-
дукції. Існує ряд факторів, на які важливо звер-
тати увагу при розробці подібних стандартів, а
саме: системність, глобальність, технологіч-
ність, асортимент, лаконічність, сезонність, об-
ладнання, конкуренти, доступність для сприй-
няття.

"Ротація" молочних продуктів у залах ма-
газину та на складі є надзвичайно важливим
процесом за умови короткого терміну
придатності молокопродуктів. По-перше не-
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допустимою є реалізація продуктів з закін-
ченим терміном придатності для вживання,
по-друге, навіть серед продуктів з актуаль-
ними термінами реалізації потрібно здійсню-
вати викладку таким чином, щоб продукт, що
потрапив до магазину раніше, і купленим був
раніше відносно інших. Одне із ключових
правил світової практики мерчандайзингу —
FIFO (англ. First In First Out — першим прий-
шов, першим пішов) визначає ротацію як
обов'язковий інструмент не тільки для мага-
зину, а й для виробників та посередників під
час відвантаження товарів зі складу.

Потрібно зауважити, що усі вищезазначені
інструменти мерчандайзингу є важливими
складовими успішного впровадження системи
в цілому. Особливістю побудови системи мер-
чандайзингу на молокопереробному підпри-
ємстві є саме його комплексність, а отже голов-
ним є взаємодія між кожним елементом та ма-
сове їх застосування. Зневажання цим прави-
лом може призвести виробника до отримання
небажаних результатів, неефективного вико-
ристання грошових ресурсів, або їх часткової
втрати. За такої ситуації важливу роль відіграє
розділення повноважень щодо розробки, вико-
нання та контролю за впровадженням системи
мерчандайзингу на молокопереробному під-
приємстві.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ

НАПРЯМІ
Мерчандайзинг є важливим стратегічним

інструментом для збільшення прибутків та
підвищення ефективності господарської діяль-
ності підприємств молокопереробної галузі. В
умовах жорсткої конкуренції та низької пла-
тоспроможності населення запровадження си-
стеми мерчандайзингу товаровиробниками
може суттєво покращити їх становище на рин-
ку продуктів молочної переробки.

У результаті проведених досліджень роз-
крито сутність даної економічної категорії
як комплексу заходів у торговій точці, про-
ведення яких направлене на заохочення спо-
живачів до здійснення покупки та досягнен-
ня максимальних обсягів продажів визначе-
ної групи товарів; запропонована модель
інструментів мерчандайзингу, яка включає 9
категорій, об'єднаних у 3 групи: "Запас",
"Представлення" та "Розміщення", розкри-
ває суть та зображує послідовність впровад-
ження системи мерчандайзингу на підприє-
мствах молокопереробної галузі. Таким чи-
ном, системна взаємодія усіх розглянутих

складових мерчандайзингу є запорукою
його успішного використання як маркетин-
гового інструмента стратегії економічного
розвитку молокопереробної галузі.

Перспективами подальших розвідок у да-
ному напрямі можуть слугувати досліджен-
ня результатів практичного застосування
комплексу мерчандайзингу як маркетинго-
вого інструменту, поглиблене вивчення ме-
тодичних засад розробки стандартів виклад-
ки виробників молокопродукції.
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Інноваційна діяльність є складним процесом
трансформації новоотриманих ідей та знань в
об'єкт економічних відносин. Очевидно, що та-
кий процес становить складну багаторівневу
систему економічних відносин щодо реалізації
знань, якій властиві специфічні взаємозв'язки
та закономірності. З огляду на значну, часом
визначальну роль, яку інноваційні процеси
відіграють в сучасній економіці, визначення та
врахування цих особливостей є неодмінною
умовою забезпечення ефективності економіч-
ної стратегії держави.
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INNOVATIVE STAGE OF DEVELOPMENT IN STRATEGY OF ECONOMIC TRANSFORMATION
OF UKRAINE

У статті автор висвітлює питання інноваційного розвитку в умовах трансформації. Показано, що інноваційний
тип розвитку стає фундаментом економічної могутності країни. Автор підкреслює особливе значення порівняльних
переваг в умовах сучасних процесів глобалізації. Дійсним показником ефективності державної трансформаційної
політики має стати створення за підсумками попередніх років економічних реформ передумов для органічного пере-
ходу до інноваційної моделі розвитку. Оскільки інноваційна модель зростання є об'єктивно наступною стадією транс-
формаційного процесу, саме це і має визначити, наскільки адекватними та ефективними були реформи, і чи привели
вони до бажаної мети. Інноваційний тип економічного розвитку стає тим фундаментом, який визначає економічну
міць країни та її перспективи на світовому ринку.

In the article author questions of innovative development light up in the conditions of transformation. It is rotined
that the innovative type of development becomes foundation of economic power of country. An author underlines the
special value of comparative advantages in the conditions of modern processes of globalization. Creation on results the
previous years of economic reforms of pre-conditions must become the actual index of efficiency of public transformation
policy for the organic passing to the innovative model of development. As an innovative pattern of growth it is objective
the next stage of transformation process, exactly it and must define, as far as adequate and effective were reforms, and
whether they led to the desired purpose. The innovative type of economic development becomes that foundation which
determines economic power of country and its prospect in the world market.

Ключові слова: трансформація, інноваційний продукт, порівняльні переваги, інновацій-
ний лідер, інноваційна модель розвитку.
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Для сучасної України процеси інноваційної
стають дедалі актуальнішими. Це обумовлене,
у першу чергу, усвідомленням позитивної ролі
інновацій у вирішенні складних економічних
питань, забезпеченні стабільності розвитку
економіки і наданні нового імпульсу для її зро-
стання, що переконливо доведене досвідом
країн — світових лідерів [7].

Закон України "Про інноваційну діяльність"
трактує інновації як "новостворені (застосо-
вані) і (або) вдосконалені конкурентоспро-
можні технології, продукцію або послуги, а
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також організаційно-технічні рішення вироб-
ничого, адміністративного, комерційного або
іншого характеру, що істотно поліпшують
структуру та якість виробництва і (або) соціаль-
ної сфери" [1].

Відповідно, інноваційним, згідно з Законом,
визнається продукт, який є реалізацією об'єкта
інтелектуальної власності, на який виробник
продукту має державні охоронні документи
(патенти, свідоцтва) чи одержані від власників
цих об'єктів інтелектуальної власності ліцензії,
або реалізацією (впровадженням) відкриттів,
який підвищує вітчизняний науково-технічний
і технологічний рівень, який в Україні вироб-
лений вперше, або, якщо не вперше, то який
порівняно з іншим аналогічним продуктом,
представленим на ринку, є конкурентоспро-
можним і має суттєво вищі техніко-економічні
показники.

В науковій літературі нашої країни зростає
число робіт, присвячених проблемам інновацій-
ного розвитку в сучасних умовах. Зокрема
варто відмітити таких вчених, як В. Бодров,
О. Вільчинський, А. Гальчинський, В. Геєць,
В. Горбатенко, П. Єщенко, Я. Жаліло, О. Кен-
дюхов, О. Кірдіна, В. Мандибура, В. Мунтіян,
Л. Федулова, М. Шарко та ін. Але є ряд про-
блем стратегії інноваційного розвитку, висвіт-
лених вкрай недостатньо.

Як випливає з викладеного вище, країни у
сучасному світі змушені здійснювати пошук
прийнятної моделі економічного розвитку, яка
б забезпечувала національну конкурентоспро-
можність і орієнтувала національну економіку
на довгострокове зростання. Невдачі та прора-
хунки у цьому напрямі призводять до перма-
нентних кризових потрясінь та збільшення ди-
ференціації.

Концепція національної конкурентоспро-
можності заснована на ефективному викорис-
танні у світовому поділі праці порівняльних
переваг національних економік для експорту
продукції до країн, де таких переваг немає, і
імпорту продукції з країн, які мають переваги
в порівнянні з національною економікою краї-
ни-імпортера. Друга половина ХХ століття ха-
рактеризувалася переходом від статичних по-
рівняльних переваг, які є природно заданими
для країни, до динамічних, які випливають із
здійснення національним урядом та корпора-
тивним сектором конкурентної політики.

Значний прорив у технологіях та інфор-
маційній сфері спонукає країни орієнтуватися
на нові джерела конкурентних переваг та ство-
рювати їх. Сучасний етап пов'язаний із нама-
ганнями домогтися чільного місця серед скла-

дових динамічних порівняльних переваг науко-
во-технічними досягненнями та інноваціями на
всіх стадіях життєвого циклу продукту, почи-
наючи від створення товару або послуги, через
просування його від виробника до споживача
та закінчуючи наступною утилізацією [4].

З огляду на те, що на ринку фігурує і кон-
курує вже не окремий товар, а комбінований
пакет товарів, послуг та інформації, конкурен-
тоспроможність продукції залежить вже не
лише від її конкретного виробника, а й від спро-
можності національного, зокрема, і, глобаль-
ного загалом, середовища і його учасників до
супроводження й використання цього продук-
ту. Різко зростає вимога до цілісності цього
середовища, кваліфікованості, дисциплінова-
ності, платоспроможності його учасників.
Саме це є причиною того, що перехідні країни
поки що не в змозі оволодіти належним чином
засадами конкурентоспроможної діяльності в
глобальній економіці.

На початку ХХІ століття процес створення
та нагромадження нових знань привів до пере-
ходу до якісно нового стану: знання стали са-
мостійною продуктивною силою. Сучасна
"нова економіка" — це виробництво і викорис-
тання нових знань, перетворення їх на повноц-
інний фактор виробництва, який відіграє про-
відну роль у системі факторів.

Знання визначальним чином впливають не
лише на сферу виробництва, але й на структу-
ру та обсяги споживання. Переважна частина
споживання мешканців найбільш розвинених
країн світу складається з товарів, потреба в
яких та вміння користування якими стали мож-
ливими лише завдяки найновітнішим досягнен-
ням науки і техніки (комп'ютерна техніка, ак-
сесуари, комплектуючі й програми, засоби те-
лекомунікації і транспорту тощо). За таких
умов важливість дослідження ринкової кон'юнк-
тури, індивідуалізації підходів до споживача та
продукту піднімається на значно вищий щабель.

Отже, в сучасному світі відбувається пере-
оцінка основних цінностей. Від економічної
спрямованості суспільство переходить до інно-
ваційної, від нагромадження матеріального
багатства як основи особистого добробуту —
до нагромадження інформації як основи су-
спільного прогресу. Не так володіння матері-
альними благами, як володіння інформацією та
інтелектуальним потенціалом визначають місце
людини в сучасному суспільстві. Інвестиції в
людський капітал і формування на цій основі
інтелектуального капіталу суспільства пере-
творюються на пріоритетний загальнонаціо-
нальний інтерес.
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Інноваційний тип економічного розвитку
дедалі більше стає тим фундаментом, який ви-
значає економічну міць країни та її перспекти-
ви на світовому ринку. Основною ознакою су-
часного розкладу сил в світі є суттєвий відрив
країн-лідерів, що створюють "інноваційний ан-
клав" в світі, від менш потужних країн, які зму-
шені повністю залежати від позиції "активних
гравців". В країнах, що належать до інновацій-
них лідерів, спостерігається висока концентра-
ція найбільш рентабельних видів бізнесу (з най-
більшим вмістом доданої вартості в ціні продук-
ту), переважно високотехнологічна структура
національного виробництва, винесення за межі
власної країни промислово-технологічного
циклу виробництв, які є екологоємними, ресур-
соємними тощо, зосередження найбільших
фінансових потоків. Попри те, що між цими
країнами спостерігається жорстка конкурен-
ція за високорентабельні види діяльності, у ви-
падках виникнення спільної загрози існуванню
чинної соціально-економічної моделі вони
об'єднують свої зусилля для реалізації спільної
політики щодо джерел цієї загрози [4].

У глобальному масштабі концепція "інфор-
маційного суспільства" не враховує той факт,
що головна мета виробництва інформації по-
лягає у підвищенні продуктивності праці в ма-
теріальній сфері. Перехід від індустріального
до постіндустріального суспільства відбуваєть-
ся через всебічний розвиток матеріального ви-
робництва, його технічне переозброєння на
основі нових технологій, зростання загально-
го і культурного рівня населення, удосконален-
ня організації праці та управління. Задоволен-
ня потреб споживачів в нематеріальній сфері не
лише не зменшує, а у більшості випадків й
збільшує обсяги матеріальних потреб суспіль-
ства (винятком є, як правило, продукт галузей
низького рівня переробки, попит на який змен-
шується через впровадження ресурсо- та енер-
гозберігаючих технологій). Відповідно, деінду-
стріалізація економіки як така не може роз-
глядатися як рух до постіндустріального су-
спільства. Останнє формується за умов випе-
реджаючого зростання інформаційної складо-
вої національного виробництва порівняно з
індустріальною.

Такий феномен пояснюється тим, що фор-
мування "нової економіки" тісно пов'язане з
процесами глобалізації. Ілюзія відмирання
"старої" економіки, місце якої посідає "нова",
виникає через поширення міжсекторного по-
ділу праці в глобальному масштабі. Практич-
ний прояв цього процесу полягає в прагненні
розвинених країн світу монополізувати роз-

робку технологій, переносячи в країни "треть-
ого світу" низькотехнологічні, екологічно
"брудні" галузі промисловості. Відбувається
зміщення старих технологічних укладів на еко-
номічну "периферію".

Таким чином, правильне розуміння суті
інноваційних процесів, які лежать в основі су-
часних моделей розвитку провідних економік
світу, а також їхнього місця в цілісній суспіль-
но-економічній системі набуває винятково
важливого значення.

Статус першопрохідників інновації у певній
ринковій ніші створює для підприємства, яке її
здійснює, тимчасову можливість виходу за рам-
ки обмежень, які накладає функціонування в
конкурентній економіці, отримуючи за рахунок
цього додатковий зиск, виражений у формі
матеріальних чи нематеріальних активів. Це дає
підстави для досить важливого висновку щодо
того, що економічний ефект від інновації обу-
мовлений саме обмеженістю сфери (чи часу) її
поширення, яка створює тимчасову ринкову
асиметрію. Обмеження поширенню інновації в
конкурентній економіці створюються як за ра-
хунок об'єктивних перешкод (наявність у кон-
курентів достатніх фінансових ресурсів, техно-
логічних можливостей, навичок тощо), так і
через систему патентно-ліцензійного права.

Інноваційний процес у сучасному розумінні
не обмежується першою появою на ринку но-
вого продукту, послуги або доведенням до про-
ектної потужності нової технології. По мірі
розповсюдження інновація вдосконалюється,
стає більш ефективною, набуває раніше не відо-
мих споживчих властивостей. Це відкриває для
неї нові сфери застосування, ринки, нових спо-
живачів. Сукупний суспільний результат інно-
вації є позитивним саме завдяки механізму ди-
фузії інновацій. Інновація внаслідок свого ком-
плексного розгортання утворює нову техноло-
го-соціально-економічну підсистему суспіль-
ства,

Практично, інновація являє собою зміну
технології виробництва, яка безпосередньо
впливає на продуктивність факторів виробниц-
тва та спосіб їхнього поєднання, а отже, забез-
печує видозміну виробничої функції. За визна-
ченням, інновація в соціально-економічній си-
стемі є способом якісно більш ефективного ви-
користання ресурсів. Отже, навіть за збере-
ження наявної диспозиції факторів виробниц-
тва відбувається збільшення обсягів виробниц-
тва. У більш загальному вигляді, інноваційна
інвестиція є "ресурсоощадним" вкладенням,
яке забезпечує значно більшу за середню по
економіці економічну віддачу (з відповідним
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підвищенням рівня підприємницького ризику).
Отже, інноваційний розвиток можна оха-

рактеризувати як процес структурного вдоско-
налення національної економіки, який дося-
гається переважно за рахунок практичного ви-
користання нових знань для зростання обсягів
суспільного виробництва, підвищення якості
суспільного продукту, зміцнення національної
конкурентоспроможності та прискорення соц-
іального прогресу в суспільстві.

З вищенаведеного визначення випливає, що
стимулювання інноваційного розвитку не може
бути обмеженим лише точковим стимулюван-
ням вибраних тем досліджень чи розробок, а
має бути спрямоване на створення умов для
масового пошуку результативних шляхів тех-
нологічних змін і швидкої підтримки позитив-
них знахідок. Тому головним завданням інно-
ваційної політики держави є забезпечення зба-
лансованої взаємодії наукового, технічного і
виробничого потенціалів, розробка та впровад-
ження механізму активізації інноваційної ді-
яльності суб'єктів підприємництва, поширення
інновацій в усіх сферах національної економі-
ки.

У теоретичному сенсі потреба цілеспрямо-
ваного державного регулювання та стимулю-
вання інноваційних процесів пояснюється че-
рез концепцію ринкових екстерналій. Оскіль-
ки інновація є носієм синергетичного ефекту,
наслідки її реалізації споживаються не лише її
безпосереднім виконавцем-інноватором, а, в
тій чи іншій мірі, всіма членами суспільства (у
вигляді технічного та соціального прогресу).

Завдання державної інноваційної політики
полягає в тому, щоб забезпечити інтерналіза-
цію цієї економічної екстерналії. Тобто ком-
пенсувати інноваторам ефект, який інновації
здійснюють для суспільства в цілому. Така ком-
пенсація може набувати вигляду як прямого
надання фінансових ресурсів через систему
пільгового кредитування, оподаткування, мит-
ного обкладення, грантів тощо, так і непрямо-
го — через надання повністю чи частково бе-
зоплатних послуг в інфраструктурній, інфор-
маційній, правовій та інших сферах. У певних
випадках, якщо очікувані екстерналії спожива-
тимуться окремою корпоративною групою,
функції компенсації їхньої вартості можуть
належати приватним економічним суб'єктам,
наприклад — промислово-фінансовій групі,
транснаціональній корпорації тощо [6].

Таке трактування інноваційного процесу
дає підстави для принципово важливого вис-
новку про необхідність реалізації на території
країни всього циклу впровадження інновації.

Адже лише в такому разі суспільство зможе
споживати екстерналії, які супроводжують
інновацію, і які було оплачено державою, або
іншою фінансовою установою. Експорт інте-
лектуального продукту на ранніх стадіях інно-
ваційного циклу веде до фактичної втрати заз-
начених коштів. Потрібно зважати і на те, що
імпорт інноваційного продукту забезпечує пев-
ну економію фінансових ресурсів на започат-
кування інноваційного циклу, але, як правило,
веде до значної обмеженості синергетичного
ефекту від інновації. Зокрема пожвавлення у
сферах поліпшення продукту, розробки і реа-
лізації супутніх інноваційних продуктів, стиму-
лювання споживання цього продукту.

Здійснюючи політику регулювання і стиму-
лювання інноваційного розвитку, держава зму-
шена постійно вирішувати проблему балансу
розподілу суспільних ресурсів. Вкладаючи
кошти в стимулювання споживчого попиту,
суспільство відволікає їх від інвестиційного і
інноваційного напрямів (точніше, ці кошти
йдуть на поповнення інвестиційного потенціа-
лу довгим шляхом, значно втрачаючи на ньому
в обсязі). Рішення про концентрацію коштів на
реалізацію інноваційних проектів, в свою чер-
гу, веде до відносного зменшення обсягів спо-
живання та поточного виробництва й інвесту-
вання. Це особливо відчутно в умовах стагну-
ючої економіки. Між тим, в довгостроковій
перспективі саме технологічні зрушення фор-
мують сукупний попит.

Отже, вкладаючи кошти в інновації, су-
спільство закладає основи довгострокової
стратегії формування внутрішнього ринку то-
варів споживчого та виробничого призначен-
ня.

Проблема співвідношення та взаємозв'язку
інновацій і інвестицій, вимагає окремого ана-
лізу. Як правило, саме інвестиція є безпосе-
реднім носієм інновації, отже, реалізація інно-
ваційної політики у несприятливому інвести-
ційному кліматі практично неможлива. Між
тим, теоретично інновація без інвестиції також
може мати місце . Зокрема, поліпшуюча інно-
вація може бути здійснена в організаційно-збу-
товій, навіть технологічній сферах (без заміни
основних фондів), якщо держава зможе дос-
татньо кваліфіковано взяти на себе частину
вищезгаданих ринкових екстерналій, зокрема
— у вигляді інвестицій в людський капітал —
перенавчання працівників, підвищення кваліф-
ікації у сфері комерційної діяльності тощо, або
в сферах інформаційного чи інфраструктурно-
го забезпечення. Таким чином, саме у ресурсо-
дефіцитній економіці з ознаками несприятли-
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вого інвестиційного клімату виважена стиму-
лююча політика держави в інноваційній сфері
є особливо важливою.

Особливості процесу економічних транс-
формацій накладають свої риси на реалізацію
інноваційної політики. Насамперед, як зазна-
чалося вище, в перехідній економіці, яка харак-
теризується нестабільністю економічних відно-
син та інституційною й інфраструктурною не-
довершеністю, реалізація повного інвестицій-
ного циклу є досить складною та потребує
значних витрат. Додаткові труднощі створює
активне входження перехідних країн до глоба-
лізованої економіки. Підвищення відкритості
економіки запроваджує суттєві обмеження
ефективності економічної політики держави, в
тому числі — і в інноваційній сфері. Перед уря-
дами, які здійснюють економічні трансфор-
мації, стоїть триєдине завдання щодо здійснен-
ня структурної перебудови всього комплексу
економічних відносин, відповідно до потреб
ринкової економіки, потреб відкритої еконо-
міки, потреб запровадження інноваційного
типу розвитку та побудови основ постіндустр-
іального суспільства.

Відновлення економічного зростання без
активізації його інноваційної складової веде в
перехідній економіці, яка характеризується
значною ресурсодефіцитністю, до поступово-
го вичерпання резервів екстенсивного зростан-
ня і наростання загрози економічної депресії.
Максимально повна реалізація синергетично-
го ефекту інноваційного розвитку видається
єдино можливим способом реалізації завдан-
ня подолання технологічного та економічного
відриву від розвинених країн світу, яке стоїть
перед усіма без винятку постсоціалістичними
країнами.

На період розпаду СРСР як в радянській
науці в цілому, так і в українській зокрема, був
створений інноваційний потенціал та набутий
досвід, достатній для переходу до інтенсивної
форми інноваційного розвитку. На початок
90-х рр. Україна володіла значними можливо-
стями для успішного розвитку в науково-тех-
нологічній сфері. В Україні було створено нау-
ково-технічний потенціал, який за багатьма па-
раметрами відповідав рівню найбільш розвине-
них країн. Вітчизняна наука та технології з ок-
ремих пріоритетних напрямів, наприклад, ма-
теріалознавства, теоретичної фізики, матема-
тики, зварювального виробництва, захисних та
зміцнюючих покриттів, біотехнологій тощо,
зберігають передові позиції у світі.

 Проте цей перехід стримувався загальною
орієнтацією економічного розвитку на екстен-

сивний тип відтворення, що зумовлювалося за-
старілістю форм і методів директивного плану-
вання, обмеженим доступом галузей загально-
го призначення до інноваційних результатів,
недосконалістю критеріїв ефективності еконо-
мічного розвитку, обмеженістю фінансових
ресурсів та відсутністю налагоджених і по-
стійно діючих механізмів їхньої концентрації
на інноваційних пріоритетах. Системний та
інституційний злами не сприяли створенню на-
лежних для цього умов.

 Процеси економічної трансформації Ук-
раїна почала, маючи в цілому розгалужену сфе-
ру досліджень та розробок, значний досвід ос-
воєння інновацій, особливо у сфері енергети-
ки та електрифікації, виробництві ряду видів
озброєнь, деяких інших галузях. Разом з тим,
технічний рівень базових галузей виробництва
— вугільної, чорної металургії, харчової, бага-
тьох галузей машинобудування (наприклад,
сільськогосподарського, виробництва устатку-
вання для харчової промисловості, шляхово-
транспортного устаткування, приладобудуван-
ня, медичної техніки) застарів. Виробництво в
цілому характеризувалося високою енерго —
та матеріалоємністю, значним застосуванням
ручної праці. Дедалі помітнішим ставало
відставання України, як і СРСР в цілому, у зас-
тосуванні ефективних інформаційних техно-
логій, в тому числі в сфері досліджень та роз-
робок, автоматизації виробництва та управлі-
ння. Низькою була ефективність використан-
ня результатів науково-технічного пошуку, що
зумовлювалося загальною орієнтацією еконо-
мічного розвитку на екстенсивний тип відтво-
рення, директивністю планування, обмеженим
доступом галузей загального призначення до
інноваційних результатів, недосконалістю кри-
теріїв ефективності економічного розвитку,
обмеженістю фінансових ресурсів та відсутні-
стю налагоджених і постійно діючих механізмів
їхньої концентрації на інноваційних пріорите-
тах.

Тому питання подальшого інноваційного
розвитку, прискорення науково-технічного
прогресу розглядалося в Україні як надзвичай-
но актуальне протягом практично всього пері-
оду економічних реформ. Вже у 1991 р. було
створено Комітет з питань науково-технічно-
го прогресу. В інноваційній сфері діяли Дер-
жавний комітет з питань науки та техніки
(1992—1995 рр.), Державний комітет з питань
науки та техніки і промислової політики
(1995—1996), Міністерство у справах науки і
технологій (1996—1998), Державний комітет з
питань науки та інтелектуальної власності
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(1998—2000), Міністерство науки та освіти (з
2000 р.). Нинішні повноваження суб'єктів дер-
жавного регулювання, які покликані відіграва-
ти провідну роль у формуванні та реалізації
державної науково-технологічної політики,
визначені в Законі України "Про наукову і на-
уково-технічну діяльність". За вказані роки
спеціалізованими органами державного управ-
ління було зроблено чимало для пом'якшення
руйнівного впливу, завданого трансформацій-
ною кризою інноваційній сфері.

Важливим напрямом роботи стало створен-
ня законодавчої бази, яка забезпечує форму-
вання та проведення в державі узгодженої на-
уково-технічної політики, ефективне функці-
онування та розвиток сфери досліджень та роз-
робок, поглиблення її зв'язків з виробництвом
в умовах переходу від директивних методів уп-
равління до ринкових відносин. Уже в перші
роки незалежності Верховною Радою України
було прийнято ряд законів України, спрямова-
них на регламентацію наукової та науково-тех-
нічної діяльності, зокрема: "Про основи дер-
жавної політики в сфері науки і науково-тех-
нічної діяльності" (1991), "Про наукову і нау-
ково-технічну діяльність" (1991), "Про науко-
во-технічну інформацію" (1993), "Про наукову
і науково-технічну експертизу" (1995). Вихідні
умови для формування вітчизняної системи
захисту інтелектуальної власності були визна-
чені Законом "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" та рядом інших, пов'язаних з
ним, наприклад, "Про охорону прав на знаки
для товарів і послуг" та інші.

Між тим, тривалий час інноваційному зако-
нодавству України була властива певна фраг-
ментарність та непослідовність. Лише в 1999 р.
Верховною Радою України було прийнято Кон-
цепцію науково-технологічного та інновацій-
ного розвитку України. Базовий закон у цій
сфері "Про інноваційну діяльність" вступив в
дію після його підписання Президентом лише
у 2002 році.

Закон визначає мету та принципи держав-
ної інноваційної політики. Головною метою
державної інноваційної політики визнається
створення соціально-економічних, організа-
ційних і правових умов для ефективного відтво-
рення, розвитку й використання науково-тех-
нічного потенціалу країни, забезпечення впро-
вадження сучасних екологічно чистих, безпеч-
них, енерго- та ресурсозберігаючих технологій,
виробництва та реалізації нових видів конку-
рентоспроможної продукції.

Закон визначає правові, економічні та ор-
ганізаційні засади державного регулювання

інноваційної діяльності в Україні, встановлює
форми стимулювання державою інноваційних
процесів і спрямований на підтримку іннова-
ційної моделі розвитку економіки України
інноваційним шляхом. Згідно з Законом, дер-
жавну підтримку одержують суб'єкти господа-
рювання всіх форм власності, які реалізують в
Україні інноваційні проекти, і підприємства всіх
форм власності, які мають статус інноваційних
[1].

Основними принципами державної іннова-
ційної політики Законом встановлено:

— орієнтацію на інноваційний шлях розвит-
ку економіки України;

— визначення державних пріоритетів інно-
ваційного розвитку;

— формування нормативно-правової бази
у сфері інноваційної діяльності;

— створення умов для збереження, розвит-
ку і використання вітчизняного науково-тех-
нічного та інноваційного потенціалу;

— забезпечення взаємодії науки, освіти, ви-
робництва, фінансово-кредитної сфери у роз-
витку інноваційної діяльності;

— ефективне використання ринкових ме-
ханізмів для сприяння інноваційній діяльності,
підтримку підприємництва у науково-вироб-
ничій сфері;

— здійснення заходів на підтримку міжна-
родної науково-технологічної кооперації,
трансферу технологій, захисту вітчизняної
продукції на внутрішньому ринку та її просу-
вання на зовнішній ринок;

— фінансову підтримку, здійснення сприят-
ливої кредитної, податкової і митної політики
у сфері інноваційної діяльності;

— сприяння розвиткові інноваційної інфра-
структури;

— інформаційне забезпечення суб'єктів ін-
новаційної діяльності;

— підготовку кадрів у сфері інноваційної
діяльності.

Законом передбачено, що державне регу-
лювання інноваційної діяльності здійснюється
шляхом:

— визначення і підтримки пріоритетних на-
прямів інноваційної діяльності державного,
галузевого, регіонального і місцевого рівнів;

— формування і реалізації державних, га-
лузевих, регіональних і місцевих інноваційних
програм;

— створення нормативно-правової бази та
економічних механізмів для підтримки і стиму-
лювання інноваційної діяльності;

— захисту прав та інтересів суб'єктів інно-
ваційної діяльності;
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— фінансової підтримки виконання іннова-
ційних проектів;

— стимулювання комерційних банків та
інших фінансово-кредитних установ, що кре-
дитують виконання інноваційних проектів;

— встановлення пільгового оподаткування
суб'єктів інноваційної діяльності;

— підтримки функціонування і розвитку
сучасної інноваційної інфраструктури.

 Глибока системна криза, яку тривалий час
переживала економіка України, нестабіль-
ність управлінських структур, часта зміна
кадрів, недостатнє фінансування передбаче-
них законодавством заходів негативно позна-
чилися на змісті, послідовності та результа-
тивності реалізації заходів інноваційної по-
літики. Де-факто інноваційна діяльність не
стала, та й не могла на стадії радикальних еко-
номічних реформ стати реальним пріоритетом
економічної політики. Пріоритетні орієнтири
вищих органів влади постійно знаходилися у
сфері вирішення гострих поточних економіч-
них проблем.

Дійсним показником ефективності держав-
ної трансформаційної політики, в тому числі і
в інноваційній сфері, має стати створення за
підсумками попередніх років економічних ре-
форм передумов для органічного переходу до
інноваційної моделі розвитку. Оскільки інно-
ваційна модель зростання є об'єктивно наступ-
ною стадією трансформаційного процесу, саме
це, зрештою, і має визначити, наскільки адек-
ватними та ефективними були реформи, і чи
призвели вони до бажаної мети.

Таким чином, підсумки економічного роз-
витку дають підстави стверджувати, що еконо-
міка України переходить до стадії стагнації. В
той час як традиційні чинники економічного
зростання, які спиралися переважно на мобі-
лізацію ресурсів, нагромаджених за тривалий
період економічного спаду, практично вичер-
пано, належних зрушень в структурі економіч-
ної системи, які перевели б національну еконо-
міку в режим зростання, яке грунтується на
інвестиційно-інноваційному творенні нових
ресурсів, поки що не відбулося.

Враховуючи це, нагальною є проблема мо-
дернізації української економіки з метою
підвищення технологічного рівня експорту та
якісних характеристик вітчизняної продукції,
яка постачається на внутрішній ринок, що не-
обхідно для забезпечення конкуренції з імпор-
тованими товарами не тільки за ціновими, але
й за якісними характеристиками. Саме на ви-
конання цього стратегічного завдання має бути
спрямована інноваційна політика України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Тривалий час як одна з головних деструк-
тивних проблем на шляху оздоровлення дер-
жавних фінансів України розглядалась неефек-
тивність системи управління державним бор-
гом. Стрімке зростання державного боргу,
пікові навантаження платежів щодо його об-
слуговування та погашення в окремих періодах,
дефіцит джерел фінансування, зниження кре-
дитних рейтингів країни та загроза боргової
кризи і дефолту — все це наслідки відсутності
належної політики управління державними за-
позиченнями. Однією з найсуттєвіших причин
неефективності стратегії і тактики управління
державним боргом України є нерозробленість
наукових підходів до цього питання та належ-
ного теоретико-методологічного забезпечення
процесів, пов'язаних з державними запозичен-
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нями. Звідси випливає об'єктивна потреба у
вивченні, осмисленні та апробації теорії дер-
жавного боргу, а також адаптації до вітчизня-
них умов світового досвіду управління боргом.
Дослідження соціально-економічної природи
державного зовнішнього боргу можна розгля-
дати як основу вирішення проблеми оптимізації
його формування та управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ

НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Питання, що стосуються теоретичних роз-

робок проблематики державного боргу та дер-
жавного кредиту висвітлені в наукових працях
О. Василик, Т. Вахненко, В. Гейця, В. Опаріна,
Ю.В. Пасічника, В. Федосова, С.І. Юрія та інших.
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Недостатній ступінь розробки теоретичних
питань у галузі державного боргу обумовив не
лише його тривале непризнання в якості само-
стійної економічної категорії, але одночасно
перешкоджав розробці політики ефективного
управління внутрішніми та зовнішніми запози-
ченнями. На сьогодні існує декілька теоретич-
них підходів до управління зовнішньою забор-
гованістю. До таких концепцій належать орто-
доксальна теорія, неокласицизм, кейнсіанство,
монетаризм, інституціоналізм і неокласичний
синтез.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є визначення сутності
державного боргу, зовнішнього боргу через
відносини державного кредиту та аналіз управ-
ління процесами державного кредиту.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Серед економістів різних часів та епох на-

вколо проблематики державного боргу велася
і ведеться гостра полеміка. Предметом дискусій
провідних вчених, спеціалістів у галузі еконо-
мічної теорії та державних фінансів є питання,
пов'язані з перекладанням тягаря боргу на
прийдешні покоління; граничним рівнем дер-
жавного боргу; способом фінансування бюд-
жетного дефіциту (позики чи інфляційний по-
даток); дією ефекту заміщення; формуванням
державних "фінансових пірамід"; взаємозв'яз-
ком державного боргу та інфляції; природни-
ми та конституційними обмеженнями при за-
лученні державою позик. Гострі дискусії навко-
ло питань, пов'язаних з державним боргом, ве-
дуться і серед вітчизняних економістів. Однак
до цього часу не вироблено єдиної позиції щодо
деяких ключових понять у сфері державного
боргу, таких як "державний зовнішній борг",

"державний внутрішній борг", "обслуговуван-
ня боргу", "управління державним боргом" та
ряду інших.

Перш ніж перейти до вивчення теоретичних
засад державного боргу, і що є необхідним для
правильного розуміння фінансових відносин,
які виникають у процесі формування та управ-
ління державним боргом, дослідимо економіч-
ну суть державного боргу.

На сьогоднішній день серед вчених-еко-
номістів не існує єдності думок щодо визначен-
ня суті державного боргу. Так, В. Федосов,
С. Огородник та В. Суторміна вважають, що
"державний борг — це сума заборгованості за
випущеними й непогашеними внутрішніми по-
зиками, а також сума фінансових зобов'язань
країни щодо іноземних кредиторів на певну
дату" [4, с. 342]. Однак вказане визначення вик-
ликає ряд заперечень, оскільки визначення дер-
жавного боргу дається через "заборгованість",
а фінансові зобов'язання країни стосовно іно-
земних кредиторів є національним, а не держав-
ним боргом (зовнішні зобов'язання сектора
підприємств і домашніх господарств не нале-
жать до державного боргу).

І. Ключников, Ю. Пашкус та Н. Расков вба-
чають суть державного боргу в сукупності кре-
дитно-фінансових відносин, що виникають у
зв'язку з переміщенням капіталів із національ-
ного приватного сектора чи із-за кордону в дер-
жавний бюджет на основі запозичення [2, с.
234]. Аналогічним є погляд на державний борг
О. Хайхадаєвої. Вона стверджує: "під держав-
ним боргом маємо розуміти кредитні відноси-
ни, в яких держава виступає позичальником, а
вся маса позичкового капіталу являє собою
величину державного боргу" [6, с. 121]. Визна-
чення державного боргу через сукупність
фінансово-кредитних відносин також не відоб-
ражає його суті, оскільки такі відносини є од-

Таблиця 1. Визначення економічної сутності державного боргу вченими-економістами

Автор Визначення Джерело 

В. Федосов,  

С. Огородник та  

В. Суторміна 

державний борг - це сума заборгованості за випущеними й 

непогашеними внутрішніми позиками, а також сума фінансових 

зобов’язань країни щодо іноземних кредиторів на певну дату 

[4] 

І. Ключников,  

Ю. Пашкус та  
Н. Расков 

суть державного боргу полягає в сукупності кредитно-фінансових 

відносин, що виникають у зв’язку з переміщенням капіталів із 
національного приватного сектора чи із-за кордону в державний 

бюджет на основі запозичення 

[2] 

Хайхадаева О.Д. під державним боргом маємо розуміти кредитні відносини, в яких 

держава виступає позичальником, а вся маса позичкового капіталу 

являє собою величину державного боргу 

[6] 

Панчук А. В. державний борг - це сума накопичених зобов’язань держави, 

враховуючи відсотки за користування позиченими коштами 

[3] 

Загородній А.Г., 

Вознюк Г.Л., 

Смовженко Т.С. 

Державний борг - загальна сума заборгованості держави внаслідок 

непогашення позик та невиплатами за ними процентів 

[5] 

Бюджетний кодекс 

України 

державний борг - загальна сума боргових зобов'язань держави з 

повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на 

звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення 

[1] 
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норазовими чи періодичними діями і виникають
лише у фазі запозичення, обслуговування та
погашення боргу, в той час як державний борг
являє собою суму фінансових зобов'язань дер-
жави у кожний даний період часу.

А. Панчук стверджує: "державний борг —
це сума накопичених зобов'язань держави, вра-
ховуючи відсотки за користування позичени-
ми коштами" [3, с. 20]. В цілому не можна пого-
дитися і з даним твердженням: не всі зобов'я-
зання держави відносяться до державного бор-
гу, а лише визнані нею; відсотки за державни-
ми позиками, як правило, не враховуються у
величині державного боргу (за винятком дис-
контних зобов'язань), оскільки державний борг
оцінюється за номінальною вартістю.

Сучасні вітчизняні вчені у фінансовому
словнику Загороднього А.Г., Вознюка Г.Л.,
Смовженко Т.С. визначають державний борг як
"загальну суму заборгованості держави внас-
лідок непогашення позик та невиплатами за
ними процентів" [5, с. 587]. У проекті Закону
України "Про державний борг України", дер-
жавний борг визначається як непогашена ос-
новна сума боргу за фінансовими зобов'язан-
нями, що виникли під час державного запози-
чення та надання державних гарантій у гро-
шовій формі. Але у Бюджетному кодексі Украї-
ни державний борг — загальна сума боргових
зобов'язань держави з повернення отриманих
та непогашених кредитів (позик) станом на
звітну дату, що виникають внаслідок держав-
ного запозичення [1, с. 572].

Зауважимо, що природа внутрішньої та зов-
нішньої заборгованості держави є дуже схо-
жою. Саме тому, в теоретичних дослідженнях,
як правило, не робиться суттєвого розмежу-
вання між цими двома видами боргу. Більшість
теоретичних висновків щодо державного бор-
гу відносяться як до внутрішнього, так і до зов-
нішнього.

З теоретичної точки зору під державним
боргом можна розуміти суму всієї заборгова-
ності держави (як перед резидентами, так і пе-
ред нерезидентами), включаючи заборго-
ваність, яка виникла в результаті здійснення
державних запозичень для фінансування бюд-
жетного дефіциту та інших цілей, а також суму
невиконаних державних зобов'язань, передба-
чених видатковою частиною бюджету, в тому
числі заборгованість з виплати заробітної пла-
ти працівникам бюджетних установ, заборго-
ваність недержавним підприємствам за вико-
нання державних замовлень, вимоги щодо ви-
плати державних пенсій тощо. На практиці, як
правило, оперують спрощеним визначенням, за

яким державний борг прирівнюється до фінан-
сового боргу. Згідно з цим підходом держав-
ний борг — це загальна накопичена сума при-
ростів заборгованості держави за кредитними
операціями.

До розгляду державного боргу слід підхо-
дити, застосовуючи системний підхід. Держав-
ний борг виражає економічні відносини між
державою-позичальником та її кредиторами з
приводу перерозподілу позикових капіталів та
вартості ВВП держави-позичальника. Держав-
ним боргом виступають усі випущені, непога-
шені боргові зобов'язання, емітовані державою
або від її імені (основна сума боргу та сума про-
строчених відсоткових платежів, оформлена як
державний борг за згодою сторін) перед кре-
диторами щодо повернення отриманих у пози-
ку коштів.

Таким чином, утворення державного боргу
є наслідком здійснення державних запозичень.
Саме тому економічну сутність державного
боргу можна розкрити шляхом дослідження
поняття "державний кредит". За визначенням
провідного фахівця у галузі державних фінан-
сів професора Федосова В.М., державний кре-
дит — це сукупність економічних відносин, що
виникають між державою як позичальником і
кредиторами — фізичними або юридичними
особами (приватними особами, фінансово-кре-
дитними установами, корпораціями, іноземни-
ми урядами і міжнародними фінансово-кредит-
ними організаціями) в процесі формування за-
гальнодержавного фонду грошових ресурсів.
Державний кредит характеризує залучення
коштів державою на позиковій основі. В окре-
мих випадках держава може бути кредитором
(при наданні кредитів іншим країнам) чи гаран-
том з боргових зобов'язань підприємств своєї
країни. Кошти, що мобілізуються за допомогою
державного кредиту, надходять до бюджету.
Вони можуть використовуватись як знеособле-
но через бюджетні видатки, так і на конкретні
проекти — при випуску цільових позик.

Державний кредит безпосередньо пов'яза-
ний з бюджетним дефіцитом, будучи джерелом
його покриття. Крім того, до системи держав-
ного кредиту належать позики, що надаються
під державні гарантії та на поповнення валют-
них резервів центрального банку від Міжнарод-
ного валютного фонду.

Державний кредит являє собою сукупність
досить різноманітних форм і методів фінансо-
вих відносин. Такий підхід спрямований на
створення сприятливих передумов для залучен-
ня коштів як для держави, так і для її креди-
торів. Різноманітність форм дає змогу макси-
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мально врахувати різнобічні інтереси юридич-
них та фізичних осіб.

Зарубіжною економічною думкою пробле-
ми державного боргу і його наслідків дослід-
жуються вже більше 200 років. Причому, до
сьогодні вченими-економістами не сформова-
но єдиного погляду щодо впливу державного
боргу на економічний розвиток. До сьогодніш-
нього дня в економічній думці залишилося дис-
кусійним питання про наявність тягаря держав-
ного боргу. Класична школа і так званий "но-
воортодоксальний підхід" вважають, що витра-
ти поточного використання ресурсів, залуче-
них шляхом державних позик, не можуть бути
перенесені до майбутніх поколінь, і тому дер-
жавний борг — не тягар для них, їх позиція ба-
зується на таких основних аргументах.

За своїм економічним змістом державний
кредит — це інструмент вторинного перероз-
поділу ВВП країни. Фінансові ресурси перероз-
поділяються від фізичних та юридичних осіб —
платників податків, які, здійснюючи платежі на
користь держави, фінансують видатки бюдже-
ту на обслуговування державного боргу, до
осіб, які є кредиторами держави, тобто волод-
іють державними цінними паперами або зобо-
в'язаннями держави в іншій формі. У разі
внутрішніх державних запозичень перероз-
поділ здійснюється всередині країни. Якщо ж
кредиторами держави є нерезиденти або уря-
ди інших країн, то відносини перерозподілу
можна розглядати у двох аспектах:

по-перше — відбувається міжнародний пе-
рерозподіл: частина ВВП однієї країни перехо-
дить до складу доходів іншої;

по-друге — доходи перерозподіляються від
платників податків, які не отримали еквівален-
тної величини державних послуг, наданих в
результаті залучення міжнародного кредиту,
до тих осіб, які скористалися коштами від
зовнішніх запозичень у повній мірі.

На підтвердження правильності останньої
тези можна навести приклад кредитування ре-
зидентів України нерезидентами під державні
гарантії. Оскільки в більшості випадків такого
кредитування настали гарантійні випадки, пла-
тежі доводиться здійснювати державі, тобто за
рахунок бюджетних доходів, які формуються
шляхом сплати податків усім суспільством.
Отже, в результаті такої політики ВВП та на-
ціональний доход перерозподіляються від
ефективних платників податків до суб'єктів
господарювання, які непродуктивно викорис-
товують одержані кошти.

При розгляді державного боргу залежно від
сфер розміщення виділяють зовнішній та

внутрішній. Загалом вважається, що державний
зовнішній борг — це частина державного бор-
гу за зобов'язаннями, що виникли під час дер-
жавного зовнішнього запозичення та надання
державних зовнішніх гарантій.

Ресурси, які одержує держава, завжди оп-
лачуються її кредиторами у формі зменшення
кількості товарів для приватного споживання,
яке не може бути оплачене наступними покол-
іннями. Закрите суспільство не в змозі володі-
ти більшою кількістю товарів і послуг, ніж воно
виробляє зараз. Суспільство не може збільши-
ти цю кількість, розраховуючись за неї май-
бутнім випуском. Збільшити сьогоднішній об-
сяг товарів і платити за них виробленим у май-
бутньому можливо, лише якщо здійснюване
запозичення — зовнішнє.

У державній політиці запозичень, в питан-
нях формування переваг зовнішніх чи внут-
рішніх запозичень, одним з основних критеріїв
повинна бути вартість запозичень. У цьому пи-
танні завжди необхідно виходити з точки зору
економічної доцільності.

Державний внутрішній борг — частина дер-
жавного боргу за зобов'язаннями, що виникли
під час державного внутрішнього запозичення
та надання державних внутрішніх гарантій.
Однак складність полягає в тому, щоб визна-
чити, які запозичення є внутрішніми, а які зов-
нішніми. На сьогоднішній день немає єдиної
точки зору щодо критеріїв розподілу боргу на
зовнішній та внутрішній. Можна виділити три
основні підходи:

1) резидентність кредитора;
2) валюта запозичень;
3) обидва критерії (резидентність та валю-

та запозичень).
Велика група провідних вітчизняних та за-

рубіжних економістів, зокрема, представники
Міністерства фінансів України, експерти Світо-
вого Банку та ряд інших, вважають, що кри-
терієм поділу боргу на зовнішній та внутрішній
має бути ознака валюти, у якій здійснюються
запозичення.

При оцінці суми державного боргу в іно-
земній валюті та переоцінці вартості боргу за
іноземними борговими зобов'язаннями, обслу-
говування яких базується на вартості інозем-
ної валюти, за умов зміни обмінного курсу ва-
лют відбувається і переоцінка суми боргу як у
іноземній, так і національній валютах. Перера-
хування суми боргу, вираженого у іноземній
валюті, на національну валюту здійснюється з
використанням ринкового курсу даної інозем-
ної валюти по відношенню до національної ва-
люти на конкретну дату.
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ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У

ДАНОМУ НАПРЯМІ
Підсумовуючи вищевикладене, можна при-

пустити, що за критерій розподілу боргу на
зовнішній та внутрішній доцільно прийняти ва-
люту, в якій здійснюються запозичення, а не
резидентність кредитора, чи обидва критерії:
резидентність і валюта. Загалом же, світові тен-
денції розвитку боргових відносин, зокрема в
економічно розвинутих країнах, свідчать про
поступове нівелювання різниці між внутрішнім
та зовнішнім боргом.

Зовнішній державний борг — сукупність
боргових зобов'язань держави, що виник-
ли в результаті запозичення держави на
зовнішньому ринку. Залучення зовнішніх
позик, крім того, означає надходження до-
даткових ресурсів, що можуть дати по-
штовх економічному зростанню: зовнішня
заборгованість дозволяє країні здійснюва-
ти більші сукупні витрати, ніж вироблений
національний доход, та фінансувати інвес-
тиції, що не забезпечуються внутрішніми
заощадженнями. Наслідки зростання дер-
жавного боргу в Україні та проблема фор-
мування політики управління державним
боргом розглядатимуться в наступних пуб-
лікаціях.
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