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СУЧАСНІ МОДЕЛІ, СТРАТЕГІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ:
ПОГЛЯД МОЛОДИХ
УДК 351.71(045)
М.В. Вечірко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно–економічний інститут КНТЕУ
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ
ПОСЛУГ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто актуальні питання підвищення якості послуг, що
надаються громадянам органами державної влади та органами місцевого
самоврядування. Встановлено основні закономірності та тенденції в реалізації
державної

політики

у

сфері

покращення

якості

адміністративних

(муніципальних) послуг із урахуванням розпочатої в Україні широкомасштабної
реформи децентралізації, а також основні напрями її вдосконалення.
Ключові

слова:

громадяни;

службовці;

органи

державної

влади;

адміністративна реформа; послуги; органи місцевого самоврядування.
Розпочата в Україні адміністративна реформа пріоритетного значення
приділяє питанням покращення якості послуг, які надаються громадянам
органами державної влади та місцевого самоврядування. Система надання
адміністративних послуг, яка функціонує сьогодні в Україні, не в повній мірі
задовольняє потреби громадян.
Одним з пріоритетних напрямів модернізації державної служби та
реалізації адміністративної реформи в Україні можна визначити питання
вдосконалення якості надання громадянам адміністративних послуг, зокрема
шляхом

підвищення

кваліфікації

та

створення

належних

умов

для

безперервного професійного навчання державних службовців та посадових осіб
органів місцевого самоврядування, узагальнення та поширення кращих практик
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(вітчизняних та зарубіжних) щодо різних аспектів надання адміністративних
послуг, а також розробку і впровадження у вітчизняну практику відповідних
наукових розробок з цього питання.
В останні роки питанням адміністративних послуг, які надаються
громадянам органами державної влади та органам місцевого самоврядування,
приділяється значна увага. Так, серед науковців, що досліджували різні аспекти
згаданого питання, слід виділити В.Гусєва, Т. Журавля, І.Коліушка, М.Лесечко,
Ф.Лютенса, Л.Пала, В.Сороко, В.Тимощука, В. Толкованова, Г.Фоксола, Д.
Шиманке, А.Чемериса та ін. Однак в контексті реалізації адміністративної
реформи це питання потребує подальших розробок та досліджень, зокрема й на
основі досвіду інших європейських країн та рекомендацій міжнародних
організацій.
Метою дослідження є розгляд актуальних питань покращення якості
послуг, які надаються громадянам органами державної влади та органами
місцевого самоврядування, в умовах модернізації державного управління та
реформування місцевого самоврядування в Україні.
Поняття «послуги» виражає певну категорію, яка вказує на взаємодію між
суб’єктом, що пропонує і надає послуги об’єкту, який їх потребує.
Як зазначають деякі вчені, «послуги, що надаються громадянам», можна
розглядати як у контексті розгляду послуг державних, що надаються
безпосередньо органами державної влади та можуть бути віднесені до
управлінських послуг суспільству з боку держави [6].
Надання державних послуг безпосередньо пов’язане з діяльністю органів
державної влади, їх функціональна спрямованість і перелік залежать від
відповідного нормативно-законодавчого закріплення. Доцільним є виділення
послуг, які надаються населенню органами місцевого самоврядування та
комунальними

підприємствами

та

можуть

називатися

муніципальними

послугами, які відрізняються від державних тим, що пов’язані із вирішенням
питань і задоволенням потреб, які перебувають у площині безпосередньо
муніципального підпорядкування [7].
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У сучасному суспільстві існує також потреба у нормативно-юридичному
оформленні, реєстрації і супроводі діяльності нових організацій, рухів, груп.
Така потреба реалізується за допомогою надання з боку державних органів
адміністративних послуг, які надаються громадянам лише з боку органів
державної влади і є частиною їх владних повноважень.
Слід

наголосити,

що

послуги

безпосередньо

відокремлені

від

матеріального виробництва і мають корисний ефект споживчих вартостей,
відповідно задоволення потреб населення. Послуги – це певні блага, які
надаються у формі діяльності і спрямовані на задоволення потреб населення.
Існують різноманітні види послуг, що надаються громадянам із урахуванням їх
потреб і професійних сфер, а саме: медичні, освітні, комунальні, побутові,
культурно-просвітницькі, господарчі, побутові, транспортні, виховні, правові, у
сферах управління, у сферах довкілля, соціального захисту, персональні
послуги. Послуга є предметом споживання з боку населення, особистості, але,
на відміну від товару, фінансів, її неможливо виміряти або накопичити [4] .
Як зазначають деякі дослідники, процес надання послуг потрібно
розглядати як діяльність, що представлена у корисному ефекті, і спрямована на
задоволення суспільних потреб [1]. Соціальні відносини між постачальниками і
споживачами

послуг

регулюються

попитом,

ринком,

що

має

бути

функціонально та нормативно врегульовано, передусім розмежовано сфери
компетенції

державних

органів,

органів

місцевого

самоврядування,

комунальних установ і організацій, приватного і громадського сектора щодо
надання послуг населенню, а також визначено їх перелік і класифікацію.
Фактором, який суттєво впливає на якість надання послуг населенню, є рівень
професіоналізму, володіння суб’єктом надання послуг (індивідуальному або
груповому)

належними,

передусім

управлінськими,

юридичними,

комунікативними знаннями і компетенціями. Своєчасність, доступність і якість
надання послуг населенню безпосередньо пов’язана з внутрішньою політикою
держави, рівнем її відкритості і демократичності. Важливим критерієм
оцінювання якості послуг є рівень задоволення (незадоволення) з боку їх
споживачів (громадян України).
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Ефективність надання державних послуг населенню безпосередньо
пов’язана з управлінськими якостями системи державного управління і
державної служби, довірою суспільства до влади та державних органів, їх
відкритості і співпраці з громадськістю, передусім у напрямку вироблення
державно-управлінських рішень та механізму контролю за їх виконанням.
У цьому аспекті актуальним завданням є створення електронного реєстру з
переліком визначених державних послуг, їх регламентацією відповідно до
потреб громадян, правилами надання, а також налагодження зворотного зв’язку
щодо оцінки рівня задоволення населення відповідними результатами та якістю
надання послуг [3].
Якість надання адміністративних послуг має оцінюватися за наступними
критеріями: перелік і стандарти послуг мають бути сформульованими і чітко
законодавчо регламентованими, визначено теоретико-методологічну базу і
суб’єктів їх надання; законність, відповідальність і професіоналізм визначених
суб’єктів надання послуг, інформаційна відкритість щодо переліку і правил
надання послуг, ресурсне забезпечення процесу надання послуг, а також
ефективне їх використання.
Важливим кроком у популяризації завдання щодо відкритості влади,
забезпечення ефективної взаємодії з громадянами та удосконалення якості
державних (публічних) послуг є проведення Всеукраїнського конкурсу
«Приязна адміністрація», який було започатковано Кабінетом Міністрів
України.
Проведення конкурсу та підстави для визначення переможців регулюються
такими нормативними актами:
- методичні рекомендації щодо організації та проведення Всеукраїнського
конкурсу «Приязна адміністрація»;
- методичні рекомендації щодо організації роботи експертних груп для
перевірки наведених в анкетах учасників Всеукраїнського конкурсу «Приязна
адміністрація» відомостей;
- методика попереднього оцінювання анкети учасника Всеукраїнського
конкурсу «Приязна адміністрація»;
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- методика попереднього оцінювання анкети споживача послуг, що надає
орган виконавчої влади — учасник Всеукраїнського конкурсу «Приязна
адміністрація».
Завданнями конкурсу є налагодження ефективних взаємовідносин органів
влади усіх рівнів з громадянами, сприяння реалізації конституційних прав і
свобод громадян в отриманні якісних та своєчасних адміністративних послуг,
спрямування органів виконавчої влади на створення єдиного «електронного
вікна» надання послуг [2].
У рамках проведення конкурсу діяльність органів виконавчої влади
оцінюється

за

низкою

ключових

для

розбудови

інституціональної

спроможності та аналізу стану виконання законодавства критеріїв:
— умови перебування, у тому числі створення безперешкодного
середовища та вільний доступ до приміщення адміністративної будівлі
(громадської приймальні) у години прийому;
— організація процесу надання адміністративних послуг, у тому числі
затвердження стандартів та регламентів їх надання, запровадження технологій
прийому громадян «за єдиною заявою», функціонування центру та контроль за
додержанням процедури надання адміністративних послуг;
— відкритість, у тому числі організація роботи зі зверненнями громадян та
забезпечення доступу до публічної інформації, функціонування громадської
приймальні, висвітлення інформації про діяльність та вивчення громадської
думки;
— прозорість, управління персоналом та запобігання проявам корупції, у
тому числі публічна звітність про діяльність, проведення навчань і підвищення
кваліфікації працівників, реалізація заходів щодо запобігання та протидії
корупції;
— впровадження елементів електронного врядування, у тому числі
функціонування офіційного веб-сайту та його відповідність нормативним
вимогам, використання інформаційних технологій для консультування і роботи
зі зверненнями громадян.
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Слід зазначити, що проведення зазначеного конкурсу є особливо важливим
на етапі комплексної модернізації системи державного управління.
Забезпечення відкритості роботи органів влади, створення умов для
залучення громадян до формування державної політики та здійснення
контролю за діяльністю органів виконавчої влади, врахування різних поглядів
та інтересів є головними завданнями, які необхідно розв’язати для посилення
демократії та поліпшення якості державної політики в Україні. Інше вкрай
важливе завдання — поліпшення умов співпраці влади з громадянами, зокрема
створення ефективної моделі надання державних послуг у системі виконавчої
влади та спрощення дозвільних процедур, на що спрямована сьогодні політика
Президента і Уряду України.
Узагальнення відомостей анкет органів державної влади-учасників
конкурсу та анкет споживачів послуг, що надають органи влади, є основою для
актуальної інформації щодо додержання законодавства у контексті вимог
конкурсу, забезпечення відкритості та прозорості органами влади усіх рівнів, а
також дає змогу при виробленні і реалізації державної політики спиратися на
законні очікування і потреби громадян.
За

результатами

проведення

Всеукраїнського

конкурсі

«Приязна

адміністрація» було досягнуто значних позитивних змін у роботі органів
державної влади усіх рівнів, а саме:
- покращено умови перебування в будівлі органів влади;
- посилено інформаційно-роз’яснювальну роботу (створено (оновлено)
інформаційні стенди; утворено інформаційно-довідкові центри, відкрито
громадські приймальні, створено офіційні веб-сайти державних органів,
запроваджено практику виїзних прийомів, запроваджено функціонування
«гарячих ліній», телефонів «Довіри», запроваджено онлайн-конференції та
онлайн консультації громадян тощо);
- покращено надання адміністративних послуг (запроваджено технології
прийому громадян «за єдиною заявою», затверджено (розроблено) стандарти
надання послуг, розроблено регламент та інформаційну картку послуг тощо);
15

- забезпечено підвищення кваліфікації державних службовців з питань
надання державних (публічних) послуг (започатковано проведення тренінгів
щодо якості надання управлінських послуг з питань професійної етики та знань
антикорупційного законодавства, проведено сертифікацію роботи певних
державних органів за стандартом якості ДСТУ ISO серії 9001:2009).
У ході проведення конкурсу від громадян України та громадських
організацій надійшло близько 6 тис. анкет споживачів послуг, що надають
органи виконавчої влади. За результатами їх аналізу виявлено, що:
- повністю обізнані про діяльність органу влади (знали до кого звертатися і
що для цього необхідно) 66 % громадян;
- задоволені вичерпністю інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті
органу влади – 51 % (не користуються веб - сайтом – 26%);
- 86% опитаних очікували прийому до 30 хвилин;
- цілком задоволені якістю та своєчасністю наданої послуги 92% громадян;
- не мали підстав скаржитись на роботу органу влади 87% опитаних.
У той же час виявлено низку недоліків та порушень процедури надання
адміністративних послуг, а саме:
- 0,17% опитаних громадян очікували прийому понад 4 години;
-

2,23

%

опитаних

громадян

для

отримання

послуги

надавали

нерегламентовані законодавством документи;
- 0,28 % опитаних громадян сплачували додаткові платежі, непередбачені
законодавством.
Отже, можна зробити висновок, що проведення конкурсу «Приязна
адміністрація» стало дієвим інструментом для покращення якості послуг, що
надаються громадянам органами державної влади та органами місцевого
самоврядування.
Отже,

актуальною

проблемою

на

сучасному

етапі

впровадження

адміністративної реформи в Україні є підвищення якості адміністративних
послуг, оптимізації ефективності і результативності процесу їх надання,
передусім тих, що пов’язані з діяльністю органів державної влади та органів
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місцевого самоврядування. Позитивним кроком у напрямку покращення
системи надання послуг мають стати децентралізація і розширення суб’єктної
складової надання послуг, а також запровадження конкурентних засад задля
можливості суспільством обирати кращих у системі надання послуг. Інтереси і
потреби громадян мають бути пріоритетними у процесі визначення та надання
послуг з боку держави. Одним із шляхів оптимізації системи послуг, що
надаються суспільству з боку держави, є забезпечення належних умов
прийняття і реалізації національних програм розвитку у різних сферах
суспільно-політичного та економічного життя, які мають бути спрямовані на
покращення взаємодії владних інституцій з громадськістю в контексті
задоволення суспільних потреб, подолання бюрократичної тяганини щодо
обслуговування населення, спрощення процедури надання послуг, розширення
переліку послуг і перегляд їх стандартів відповідно до потреб населення, які
надаються суспільству з боку держави у всіх сферах суспільного життя загалом,
поліпшення взаємовідносин державного апарату з громадськістю.
Ефективним

інструментом

щодо

забезпечення

відкритості

влади,

покращення взаємодії між органами державної влади та громадянами,
удосконаленні якості послуг, що надаються громадянам органами державної
влади та органами місцевого самоврядування, є проведення Всеукраїнського
конкурсу «Приязна адміністрація». Аналіз проведення конкурсу протягом
останніх років дозволяє зробити наступні пропозиції:
- розширення критеріїв оцінювання: зміст анкети учасника конкурсу
пропонується адаптувати до змісту діяльності органів виконавчої влади;
- запровадження нової системи нагородження переможців та лауреатів
конкурсу, у тому числі державна підтримка переможців щодо інвестиційних
проектів у регіоні та впровадження проектів з розвитку персоналу на рівні
району чи області;
- запровадження заохочувальних грамот з метою стимулювання місцевих
органів виконавчої влади, які досягли найкращих результатів на регіональному
рівні;
17

- посилення інформаційної кампанії у рамках конкурсу;
- посилення уваги до поширення кращого досвіду, зокрема створення
Каталога кращих практик учасників конкурсу;
- у рамках підготовчого етапу проведення тематичних семінарів-нарад;
- у подальшому поширення конкурсу на виконавчі комітети органів
місцевого самоврядування чи започаткування окремого аналогічного конкурсу,
що потребує підготовчого етапу для вдосконалення роботи таких органів
відповідно до умов конкурсу.
Окрім того, вважається доцільним започаткувати відомчі відзнаки
учасників конкурсу стосовно створення безперешкодного середовища та
опікування проблемами громадян з особливими потребами (Міністерство
соціальної політики України), щодо кращого офіційного веб-сайту та
впровадження інформаційних технологій (Державний комітет телебачення та
радіомовлення України), щодо вагомих результатів у налагодженні ефективної
взаємодії з громадськістю та надання адміністративних послуг (Федерація
профспілок України)
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ ЛІДЕРА
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Лідерство - це особливий вид людської діяльності, що відрізняється від
адміністративної паперової роботи і планування. Потенціал лідера – це
здатність регулярно покращувати результати поточної діяльності організації
(колективу, команди), де головну роль відіграють його людські якості – його
характер, цінності, сила духу, етичні норми.
Ключові слова: лідер, лідерство, потенціал, управлінська діяльність
Перш ніж говорити про якості, що дозволяють людині бути ефективним
лідером, нам слід з'ясувати, що означає поняття «лідерство». Проблема
лідерства цікавила істориків і філософів з часів античності, проте предметом
наукових досліджень ця тема стала тільки в XX столітті. Існує понад 350
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визначень лідерства. Один з авторів, які писали на цю тему, стверджує, що
«лідерство - це найбільш очевидний і найменш зрозумілий феномен на землі».
Дати визначення лідерства досить важко, оскільки складна сама природа
цього явлення. Деякі навіть наполягають на тому, що лідерство – це просто
романтичний міф, який живиться нездійсненними надіями людей на те, що
хтось прийде до них і вирішить їхні проблеми одним лише зусиллям волі.
Доведено, що на лідерів дуже часто покладаються нереальні надії.
Наприклад,

деякі

проблемні

компанії

запрошують

до

себе

відомих

харизматичних керівників, вважаючи, що ті допоможуть подолати кризу. Однак
в кінцевому результаті відбувається лише погіршання проблем
У важкі часи люди шукають сильного лідера, щоб позбутися від страху і
усунути невизначеність [1].
У розумінні лідерства було досягнуто суттєвого прогресу, і зараз робиться
акцент на звичайній природі цього феномена, що виражається в реальному і
досить відчутному впливу сильних особистостей на організації та соціальні
групи.
Дослідження лідерства являють собою нову дисципліну, і визначення
цього поняття постійно еволюціонує.
Лідерство – це взаємини між лідером і членами групи, що впливають один
на одного, і які спільно прагнуть до реальних змін і досягнення результатів, що
відбивають загальні цілі.
Лідерство неможливо без впливу, що виникає між людьми, які прагнуть до
змін, що відображає загальні цілі лідера і ведених. Вплив означає, що
взаємовідносини між людьми не є пасивними. Вплив має багато направлень і не
є одностороннім.
І все ж лідерство - це перш за все взаємодія. У більшості організацій
керівники впливають на підлеглих, а й підлеглі також впливають на керівників.
Люди, залучені в подібні взаємини, прагнуть до постійних змін, і лідерство
передбачає створення умов для змін, а не збереження statusquo.
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До того ж зміни не диктуються лідером, але відображають загальні для
лідера і членів групи мети. Більш того, метою змін представляються
результати, яких хочуть досягти і лідери, і група. Важливий аспект лідерства –
вплив на людей, що змушує їх згуртуватися навколо спільної концепції. Таким
чином, лідерство передбачає надання впливу на оточуючих, внаслідок якого
люди прагнуть до змін, спрямованим на досягнення бажаних результатів в
майбутньому.
Лідерство - це особливий вид людської діяльності, що відрізняється від
адміністративної паперової роботи і планування. Лідерство не є чимось
принесеним ззовні, воно виникає між людьми, а не створюється для них.
А оскільки поняття лідерства включає в себе людей, воно неможливе без
членів групи, ведених.
Поняття мети означає, що лідер і група активно прагнуть до змін, що
забезпечує бажані результати в майбутньому.
Згідно поширеному стереотипу, лідер відрізняється від інших людей, над
якими він підноситься. Насправді ж якості, необхідні ефективному лідеру,
ідентично якостям, необхідним ефективним відомим.
Саме ефективним лідером і ефективним веденим, вміло граючи то одну, то
іншу роль в залежності від ситуації. В ідеальному випадку лідерство рівномірно
розподіляються між лідером і групою, і при цьому кожна людина прагне
підвищити рівень своєї відповідальності.
Традиційно вважається, що ефективний лідер як і гарний менеджер
повинен бути компетентним тобто володіти рядом навичок і для досягнення
успіхів необхідно лише придбати ці навички і застосовувати їх на практиці.
проте як показує досвід не менше значення тут мають і нематеріальні
субстанції: думки, переконання і почуття.
Той, хто не з чуток знайомий зі світом спорту, знає, наскільки залежать
результати виступів від емоційного стану людини. Часто капітанами
команд стають не самі вправні спортсмени, а ті, хто вкладає все серце в груі
емоційно запалює партнерів.
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У сучасних організаціях, як і в світі спорту, професійна компетентність має
велике значення, але її не завжди вистачає для загального успіху. Хоча лідери
повинні приділяти увагу виробничим питанням (планам, структурі, фінансам,
витратам, прибутку і т. д.), їм також необхідно брати до уваги людський
фактор, особливо в умовах невизначеності, швидких змін і скорочення
персоналу. Головне завдання тут полягає у визначенні мети і на виконанні
змістом роботи людей: треба дати їм відчути їх значимість; необхідно також
проявляти повагу до співробітників, мотивувати їх і підтримувати гарний
моральний клімат в колективі.
Компетентність обмежена і піддається кількісній оцінці; потенціал ж не
обмежений. Він визначає дуже важливі для керівника можливості розвитку і
росту [1].
В основі лідерства лежить удосконалення особистості самого лідера:
«Стратегія поведінки керівника проста — будь прикладом. Присвяти себе
удосконаленню власної особистості». При розкритті специфіки лідерства серед
інших

проявів

управління

(адміністрування,

менеджмент)

дослідники

акцентують увагу на таких його особливостях:
• Г. Оуен, В. Ходжсон, Н. Газзард зазначають, що лідерство полягає в
тому, що люди намагаються кинути виклик навколишній дійсності й змінити її .
• С. Кові констатує, що лідерство — це донесення до співробітників
бачення.
• П. Сенге розглядає лідерство як інструмент розвитку потенціалу та
побудови спільноти [2].
Потенціал – це здатність кожної людини регулярно покращувати
результати поточної діяльності. Прийнятий 25 років тому девіз офіцерів
американської армії «Бути, знати, робити» ставить на перше місце «бути».
Це означає, що головну роль відіграють людські якості лідера – його
характер, цінності, сила духу, етичні норми.
Збільшення потенціалу не обмежується рамками розвитку навичок
організації, планування і контролю діяльності інших людей. Збільшення
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потенціалу не можна звести також до поліпшення характеристик і освоєння
нових стилів поведінки, тому що поняття потенціалу охоплює особистість в
цілому, включаючи її інтелектуальні, емоційні і духовні здібності. У багатьох
наукових роботах підкреслюється, що бути цілісною особистістю –означає
зберігати баланс між розумом, серцем, духом і тілом.
Потенціал можливо розвинути. Подібно до того, як ми здатні розвинути
фізичну витривалість шляхом регулярних вправ, ми можемо розвинути
інтелектуальний і духовний потенціал в процесі повсякденної практики [1].
Чотири якості лідера
• Здатність до адаптації. Цей фактор був найголовнішим. У всіх випадках
лідер міг адекватно реагувати на зміни, робити вірні висновки і розвивати свої
сильні сторони.
• Здатність об'єднати людей і надати їх діяльності загальний зміст.
Ефективні лідери об'єднували людей, надихали їх, розповідаючи їм про своїх
планах і надіях, і направляли їх діяльність на втілення перспективної концепції.
Суть лідерства в тому, щоб мобілізувати людей на великі звершення.
• Характер і своєрідний стиль. Справжній лідер завжди проявляє характер.
Люди ідуть лише за лідером, що володіє даром переконання, почуттям
справедливості і пристрасним бажанням зробити щось хороше. Всі ці якості
яскраво виражалися в вчинках лідерів.
• Цілісність натури і відданість ідеалам. Як стверджують автори, цілісність
натури лідера складається з трьох правильно збалансованих елементів: амбіцій
(сильного бажання досягти намічених цілей), компетентності (вільного
володіння певними навичками) і моральних норм (непорушних моральних
цінностей, що дозволяють людині взяти на себе роль лідера і відрізнити
«правильне» від «неправильного»). Надмірні амбіції і відсутність моральних
орієнтирів дають деструктивний ефект.
Щоб стати справжнім лідером, вам необхідно адаптуватися до реальності
XXI століття, до її стрімких змін і криз. Передавайте владні повноваження
підлеглим, налагоджувати співробітництво, підтримуйте різноманітність і
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прагнете до більш високих цілей. Відмовтесь від образу героя, віддавши
перевагу скромності. Направте свою енергію на досягнення організаційних, а
не особистих цілей [1].
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ТЕХНОЛОГІЯ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
У статті розвинуто сутність поняття технологій мотивування персоналу
підприємств і конкретизовано його зміст. Розглянуто історичний ракурс
формування змістового наповнення поняття «технологія». Обґрунтовано
поширений підхід до розгляду поняття технології у площині виробничих
процесів і ототожнення цього поняття із поняттям технологічного процесу.
Обґрунтовано співвідношення понять «технологія» і «процес», а також;
«технологія» і «метод».
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процес.
Глобалізаційні процеси та інші обставини зумовлюють необхідність
кардинальної зміни систем мотивування персоналу більшості вітчизняних
підприємств.

Сьогодні

важливо

не

просто

впроваджувати

інноваційні

технології мотивування персоналу, а робити це так, щоб працівники були
дійсно мотивованими досягати стратегічні та тактичні цілі, а також реалізувати
місію і стратегію. Дієві технології дають змогу підвищити ефективність та
якість

роботи

персоналу,

стимулюють
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ініціативність,

інноваційність

і

креативність працівників, підвищують рівень корпоративної культури, а також
дають змогу підприємству покращувати свої конкурентні позиції у бізнессередовищі завдяки людському чиннику.
Слід зауважити, що за останні роки суттєво підвищилось значення
прийомів та методів мотивування персоналу підприємств. Це призвело до того,
що в умовах сьогодення традиційне поняття методів мотивування все частіше
замінюється поняттям технологій мотивування. Тим самим актуалізується
необхідність більш ґрунтовного підходу до мотивування працівників. В умовах
загострення конкуренції у межах технологій мотивування важливо чітко
визначати потреби цільової аудиторії (якими є працівники), використовувати
інноваційні прийоми, будувати дієву систему прямого і зворотного зв'язку,
формалізувати структуру відповідних бізнес-процесів.
Вагомий внесок у розроблення теоретико - прикладних положень у сфері
технологій мотивування персоналу зробило чимало вітчизняних та зарубіжних
науковців, серед яких варто виокремити праці Є. Абаєвої, І. Алексеева, С.
Алєксєєвої, М. Альберта, Л. Балабанової, С. Богачова, В. Боднара, О.
Виноградової, Ю. Вінтюка, В. Данюка,B. Діденка, Г. Дмитренка, Н. Дорошенко,
С. Дуди, C. Іванова, Г. Іванченко, Є. Ільїна, О. Іляш, А. Кабанова, С. Каверина,
Є. Крикавського, О. Кузьміна, Л. Кучер, Ю. Леонової, А. Лєбєдєвої, В.
Латинської, A.Літягіна, П. Маковеєва, Н. Малої, І. Маринича, B.Матюшкіна, О.
Мельник, М. Мескона, М. Письменної, Полянського, Ж. Поплавської, І.
Скворцова, Є. Тарасевича, О. Філатової, О. Чернушкіної, Н. Чухрай, Є.
Шарапатової, В. Яцурита ін. Основними науковими доробками авторів у цій
сфері є розвиток сутності поняття «мотивування», типологія стимулів, мотивів і
методів мотивування, виявлення взаємозв'язку мотивування із інноваційним
розвитком організацій, обґрунтування способів мінімізації демотиваційних
чинників,

виокремлення

системи

показників

оцінювання

результатів

мотивування, забезпечення «мотиваційної гігієни», оптимізація базової та
бонусної частин заробітної плати тощо. Попри чималу кількість напрацювань у
цій сфері, низка актуальних завдань із вказаної тематики досі не розв'язана.
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Зокрема, теоретичне обґрунтування сутності технологій мотивування є одним із
найважливіших завдань під час виявлення й обґрунтування напрямів
удосконалення існуючих технологій мотивування персоналу на підприємствах
та підвищення їхнього інноваційного рівня.
Відповідно до поставленої проблеми завдання статті - розвинути сутність
поняття технологій мотивування персоналу підприємств і конкретизувати його
зміст.
Розглядаючи сутність поняття «технологія», слід звернути увагу на
неоднозначності трактування його змісту. Зокрема, зазначає О.О. Руденко [5],
ще в стародавні часи технологію трактували як «майстерність робити речі». З
позиції автора технологія-це «сукупність методів обробки, виготовлення, зміни
стану,

властивостей,

форми

сировини,

матеріалу

або

півфабрикату,

здійснюваних у процесі виготовлення продукції». Значна група теоретиків і
практиків поняття технології розглядають у площині виробничих процесів і
фактично ототожнюють це поняття із поняттям технологічного процесу. Такий
підхід - зрозумілий, адже історично поняття технології формується саме у
виробничій сфері. Попри те, слушною є думка, яка акцентує увагу на тому, що
поняття технології вже давно вийшло за межі виключно технологічних галузей
знань і практики. Сьогодні, на думку авторів, це поняття щораз частіше
вживається у педагогіці, економіці, психології, соціології, політиці тощо.
Таким чином, слід звернути увагу і на те, що поняття технології
розглядається також і з інших позицій. З позиції В.Р. Весніна технологія є
«сукупністю методів і приймів реалізації управлінських функцій».
О. Мельник [2] вживає поняття «технологія управління», під яким
розуміють

безперервний,

динамічний,

послідовний,

стійкий,

мінливий,

цілеспрямований процес, який має циклічний характер; вона формується
завдяки безперервному перебігу функцій менеджменту, кожна з яких є
складовою цього процесу». В.І. Пересунько [4] вживає поняття «технологія
управління персоналом», під яким розуміє «впорядковану сукупність методів та
інструментів впливу на діяльність персоналу, необхідних для здійснення
функцій управління». Це ж поняття у роботі Є.А. Лихолюбова [1] трактується
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як чітко регламентований набір дій на визначений управлінський об'єкт задля
досягнення конкретних цілей. Таким чином, у широкому трактуванні поняття
«технологія» акцент робиться на процедури, операції, тобто фактично складний
процес

розподіляється

на

більш

простіші

частини,

які

детальніше

вказуватимуть, як діяти.
У роботі Є.І. Гайсина технологія трактується як «сукупність найбільш
доцільних прийомів, способів і процедур, спрямованих на досягнення найбільш
оптимальних та ефективних результатів у будь-якій сфері діяльності у
визначений час й у визначеному місці». Різні погляди щодо розуміння цього
поняття висвітлено також у праці Я. Сичова та М. Моїсєєва. Автори, зокрема,
щодо

технології

використовують

такі

змістові

трактування:

комплекс

організаційних заходів, операцій та прийомів, спрямованих на виготовлення,
ремонт та обслуговування виробів з номінальною якістю та оптимальними
витратами й обумовлюються поточним рівнем розвитку науки, техніки та
суспільства в цілому;обсяг знань, які можна використовувати для виробництва
товарів та послуг з економічних ресурсів; сукупність методів оброблення,
виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалів чи
напівфабрикатів, що здійснюються у процесі виготовлення продукції.
Подібної думки дотримується А.В. Нікітін [3], який стверджує, що
технологія - це «не просто сукупність способів та їх зв'язок (як процес), а така
їхня конструкція, яка дозволяє на кожному етапі здійснення конкретного виду
діяльності досягати поставленої цілі з мінімальними витратами, виходячи з
реальних умов реалізації цих способів». Враховуючи це, можна стверджувати,
що залежно від поставлених цілей, а також конкретних умов їхнього
досягнення, які визначаються різними обмеженнями, технології мотивування
персоналу підприємств можуть бути різними. Відтак, аналізування таких
технологій повинно передбачати виявлення цілей їхнього формування, етапів
здійснення та опис тих особливостей здійснення кожного етапу, які
допоможуть досягти найбільш ефективного результату з найменшими
витратами.
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Вивчення теорії і практики дає також змогу зробити висновок і про
неможливість ототожнення понять «технологія» і «метод». Метод традиційно
трактується у літературі як спосіб досягнення конкретної мети. Як приклад, у
роботі [3] під методом діагностики автор розуміє «способи та прийоми
цільового оцінювання стану заданих об'єктів з метою інформаційного
забезпечення

прийняття

управлінських

рішень

щодо

функціонування

підприємства загалом та його окремих сфер». Таким чином, можна зробити
висновок про те, що технологія - це більш ширше поняття, що включає у себе
іметоди. Технологія, на відміну від методів, передбачає більш чіткішу логічну
послідовність та алгоритмізацію конкретних дій, визначення етапів, операцій,
завдань, ресурсного забезпечення тощо.
Враховуючи те, що як в межах підприємства, так і між підприємством і
зовнішнім середовищем циркулює значний масив різноманітної інформації,
можна зробити висновок, що технології мотивування персоналу у сучасних
реаліях стали важливими критеріями ефективності злагодженої роботи
персоналу.

Вони

займають

особливе

місце

у

системі

управління

підприємствами, адже наділені такими властивостями, які здатні впливати на
поведінку цільової аудиторії. Практикою доведено, що сьогодні керівники
підприємств у своєму розпорядженні мають значну кількість технологій
мотивування, що включають, зокрема, матеріальну винагороду, умови праці,
кар'єрне зростання, особистий успіх, надання цінних подарунків тощо. Для
значної кількості працівників (наприклад, більш освічених чи тих, що
перебувають на керівних посадах у компанії) більш рушійними мотиваторами є
нематеріальні чинники, як от здобуття нових знань, залучення до прийняття
стратегічно важливих рішень, можливість бути наставником, тренером чи
коучером, престижність посади та ін. Доволі часто чинники - мотиватори для
працівників змінюються із їхнім віком і професійним досвідом. Зокрема,
молодь, що тільки розпочинає свій професійний шлях, часто мотивує в першу
чергу можливість виконання цікавих завдань, сприятливе соціальне середовище
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у компанії, похвала перед колективом, використання сучасних засобів праці
тощо. Для більш досвідчених працівників пріоритетними чинниками мотиваторами будуть компенсаційний пакет, стабільність працевлаштування,
самостійність у прийнятті рішень, можливість долучитись до визначення
стратегії підприємства, бути наставником чи коучером тощо.
Формування

і

використання

інноваційних

технологій

мотивування

персоналу підприємств здійснюється шляхом взаємодії суб'єктів -представників
керуючої і керованої підсистеми суб'єкта господарювання. При цьому, кожен із
цих суб'єктів має різні зацікавлення: працівники керованої підсистеми - мотиви,
у той час як керуюча підсистема - очікування та інтереси.
Узагальнюючи

вищенаведене,

технологію

мотивування

персоналу

підприємств можна трактувати як логічно обґрунтований спосіб формування
мотивації себе та інших працівників на досягнення особистих цілей та цілей
організації, що базується на сукупності обґрунтованого управлінського
інструментарію, прийомів та методів, спрямованих на прийняття оптимальних
управлінських рішень у цій сфері.
Використання
підприємствах

інноваційних

підвищує

технологій

імідж

цих

мотивування

суб'єктів

персоналу

господарювання

на

перед

інвесторами, клієнтами та на ринку робочої сили. Окрім того, такі технології
можна вважати особливим й індивідуальним «ноу-хау» підприємства, що є
важливим

чинником

підвищення

його

конкурентоспроможності

та

інвестиційної привабливості.
Перспективи подальших розробок за проблемою повинні полягати у
виокремленні й систематизації ознак технологій мотивування персоналу
підприємств.
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О.А. Грищук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОВИРОБНИЦТВА В
УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
Розглянуто сучасний стан інвестиційного забезпечення в агропромисловому
секторі економіки України. Визначено ряд особливостей та проблем
активізації розширення інвестиційної діяльності в агарному виробництві з
позиції фінансової стабільності на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Запропоновано напрями підвищення інвестиційної привабливості аграрного
сектору України в умовах його реформування.
Ключові слова: інвестиція, інвестиційна діяльність, інвестиційне забезпечення,
інвестиційний клімат, економічні процеси, фінансова стабільність.
Постановка проблеми. За сучасних умов господарювання, інвестиції мають
стати

найважливішим

засобом

продовження
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соціально-економічних

перетворень,

долаючи

перепони,

що

блокують

динамічний

розвиток

інвестиційної діяльності аграрного виробництва, адже вони є джерелом
розширеного

відтворення

виробничого

капіталу

і

спрямовуються

на

відтворення нових підприємств і потужностей, модернізацію, реконструкцію,
технічне переозброєння, капітальний ремонт основних засобів, а також на
приріст оборотних активів підприємств.
Інвестиції акумулюють державний, приватний та змішаний капітал;
забезпечують доступ до сучасних технологій, науково-технічних розробок. В
умовах пошуку ефективної моделі функціонування сільського господарства
зокрема та економіки України в цілому, не виникає сумнівів в особливо
важливій та стратегічній ролі для їх розвитку . Активізація інвестиційної
діяльності є важливим чинником економічного розвитку держави та вирішення
основних соціальних завдань.
Інвестиційний клімат має значний вплив на соціально-економічний
розвиток країни. На даний час він залишається несприятливим, що справляє
відповідний вплив на агропромисловий сектор, а тому його стабілізація є
важливим завданням для України. Проблема інвестиційного забезпечення
агровиробництва набуває актуальності, особливо в умовах сьогодення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із найбільш впливових
факторів зміцнення економіки України є розвиток інвестиційної діяльності, яка
забезпечує просте і розширене відтворення виробничих процесів суб’єктів
господарювання, а також довгострокове вкладення капіталу в різні сфери і
галузі економіки як на території країни, так і за її межами.
Дослідження проблем інвестування на протязі тривалого періоду часу
перебуває в центрі уваги економічної науки, оскільки інвестиції формують самі
глибинні основи господарської діяльності та визначають умови економічного
розвитку кожної країни

й висвітлені в наукових працях вітчизняних і

зарубіжних вчених: О.М. Загурський, А.П.Гайдуцький, О.Я. Колісник, Н.П.
Кіркова, Д.І. Савушкіна та ін. Однак, оцінюючи вагомий внесок в висвітленні
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даного питання, сучасний контур інвестиційної діяльності агровиробництва в
умовах реформування аграрного сектора України потребує подальшого
вивчення та розв’язання .
Потребують подальшого вирішення питання стабілізації інвестування,
впливу факторів на життєво важливі параметри функціонування виробництва,
що дають змогу інтенсивніше впливати на економічні процеси, які
відбуваються в аграрному секторі економіки та є основним стрижневим
стимулом для його розвитку, запорукою гарантії прогресивних змін в сучасних
економічних поступах держави.
Метою даної статті є подальше вивчення впливу інвестиційного
забезпечення на фінансову стабільність агропромислового сектору України в
сучасних умовах, розвитку інвестиційних процесів в Україні, визначення
особливостей та проблем активізації розширення інвестиційної діяльності в
агарному виробництві в позиції фінансової стабільності на внутрішньому та
зовнішньому ринках.
Виклад основного матеріалу. Інвестиційний капітал є найважливішою
економічною категорією розширеного відтворення, а на сьогодні досить
актуальним для вітчизняної науки ще є питання дослідження проблем
формування інвестиційної привабливості тої чи іншої сфери економіки країни. Це
можливо обумовити різними факторами, особливо за умов реформування та
подальшим розвитком ринкових перетворень. Активна інвестиційна політика та
формування сприятливих умов для залучення інвестицій є важливим засобом
забезпечення прогресивних структурних зрушень та поліпшення якісних
показників діяльності агропромислового сектору України.
Нинішній економічний простір України має шерег перешкод, що блокують
динамічний розвиток інвестиційної діяльності аграрного виробництва. Зокрема,
брак дієвих фінансових механізмів регулювання інвестиційної діяльності
аграрного виробництва регіону призвів до того, що агроформування фактично
позбавлені дієвих важелів розв’язання інноваційно-інвестиційних проблем та
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не мають можливостей зміцнювати свою матеріально-технічну базу й
розгортати та нарощувати капітальні інвестиції у аграрне виробництво й
формування відповідного інвестиційного забезпечення.
Інвестиційний клімат формується під впливом політичних, правових,
економічних та соціальних чинників, які забезпечують інвестиційний процес та
сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів.
Політичні події останніх років (анексія Криму, антитерористичні дії на
сході України) негативно вплинули на стабілізацію економічної системи
країни, призвели до її глибоких структурних деформацій. Як наслідок, суттєво
зменшились обсяги іноземних інвестицій в економіку країни (рис. 1)
починаючи із 2014 року, хоча в першій половині 2016 року ситуація дещо
покращується.
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Рис. 1. Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України [3]
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Так, у січні-червні 2016 року в економіку України іноземними інвесторами
вкладено 2859,1 млн. дол. США та вилучено 330,1 млн. дол.США прямих
інвестицій (акціонерного капіталу), у січні-червні 2015 року – 1042,4 млн. дол.
США та 351,3 млн. дол. США відповідно [3]. Загальний обсяг прямих
іноземних інвестицій за весь час інвестування станом на 31 грудня 2015 р.
становив 51 млрд 195,6 млн дол., з них – 43 млрд 371,4 млн дол. акціонерного
капіталу. При цьому необхідно враховувати, що зменшення вартості
акціонерного капіталу за рахунок переоцінки, утрат та перекласифікації відбулось на
суму 5 млрд. 245,8 млн. дол., у т.ч. за рахунок курсової різниці 5 млрд. 024,3
млн. дол. [2].
До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає 83,5% загального
обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 11091,7 млн. дол. США, Нідерланди
– 5769,0 млн. дол. США, Німеччина – 5447,4 млн. дол. США, Російська
Федерація – 4740,4 млн. дол. США, Австрія – 2629,8 млн. дол. США, Велика
Британія – 1969,0 млн. дол. США, Вірґінські Острови (Брит.) – 1719,5 млн. дол.
США, Франція – 1526,0 млн. дол. США, Швейцарія – 1476,5 млн. дол. США та
Італія – 964,9 млн. дол. США [3].
Великого значення набувають інвестиції в основний капітал, оскільки вони
виступають

свідченням

зростання

матеріально-технічного

забезпечення

економіки країни (табл.1).
Таблиця 1
Обсяг капітальних інвестицій в Україні, млн. грн.*
Рік
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 (січень-вересень)

у фактичних цінах
233081,2
151777,1
150666,5
259932,3
263727,7
247891,6
204061,7
251154,3
204450,1

*Систематизовано за джерелом [3]
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Освоєно
у % до попереднього року
123,66
58,5
99,4
122,4
108,3
88,9
75,9
98,3
116,4

Коливання обсягів інвестицій, їх суттєве зменшення в роки поглиблення
економічної кризи відображують чутливість інвестиційного мікроклімату до
негативних явищ у суспільстві, які відбуваються

під

впливом

кризи, та

невпевненість інвесторів у поверненні інвестиційних ресурсів. Збільшення
капітальних інвестицій у січні-вересні 2016 року у порівнянні із січнемвереснем 2015 року пояснюється заходами державного рівня щодо активізації
вітчизняного інвестиційного ринку. Залучення державою інвестиційних коштів
для аграрної галузі, окрім прямих видатків та кредитування, проектом бюджету
на 2017 рік
інвестиційного

передбачено залучення 400 млн. євро від Європейського
банку

на

реалізацію

інвестиційних

проектів

в

агропромисловому комплексі у розмірі 0,30 млрд. грн. Строк надання кредитів до 12 років із 4-річним пільговим періодом. Проект планується реалізувати в
період із 2016 до 2020 року, за рахунок кредитних коштів передбачається
покрити до 50% вартості проектів, а решту становитимуть власні кошти банківучасників або засоби кінцевих бенефіціарів. Реалізація проекту сприятиме
акумулюванню фінансових ресурсів в обсязі близько 800 млн євро.[1] Ці кошти
передбачається спрямувати на розвиток інфраструктурних проектів, логістику,
покращення умов сушіння та переробки продукції сільських господарств .
Ще одним інструментом державної підтримки аграрного сектору є надання
державних гарантій за кредитами та позиками, що залучаються для
фінансування інвестиційних проектів у сфері сільського господарства. Такі
гарантії передбачається надавати в обсязі до 31,68 млрд грн для забезпечення
виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання за кредитами, що
залучаються для фінансування інвестиційних проектів у сфері сільського
господарства.
Спостерігаючи за часткою іноземного капіталу, що залучається у сільське
господарство, вона дуже залишається низькою, і на макрорівні становить лише
1,5% загальних обсягів іноземних інвестицій та, як окреслювалось вище , на
мікрорівні – 9,2% [2 ]. Такий досить незначний відсотковий відрізок залучення
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обсягів інвестицій є наслідком кризових явищ, які відбуваються під впливом
внутрішніх та зовнішніх факторів. Серед них слід зазначити спад виробництва
продукції, висока її капітало - та матеріаломісткість, низька продуктивність
праці на багатьох вітчизняних підприємствах, трансформаційні зміни в
структурі економіки, погіршення цінової ситуації на світових ринках по
багатьох видах продукції, що експортується з України,події політичного змісту.
Сьогодні кількість державних підприємств в сільському господарстві
стрімко скорочується, проте їх діяльність потребує державної підтримки на
реалізацію цільових програм з розвитку насінництва, селекційної справи у
тваринництві тощо. Як засвідчила оглядач інвестиційних ринків України
Є.Мазур, абсолютна більшість інвестицій у підприємства АПК надходить з
недержавних джерел, питома вага яких у загальних обсягах інвестицій у
основний капітал галузі становить 95-97%. Частка коштів державних (3-4%).
Завдання Державної цільової програми розвитку українського села на період до
2015 р. щодо фінансування відтворення основних засобів бюджетних
організацій і установ, а також наукових закладів не були виконані [1].
Важливим й досить доцільним напрямом державної підтримки у сфері
інвестування агровиробництва має стати підтримка інноваційного розвитку
аграрної сфери на рівні держави та окремих регіонів.
Позитивним у практиці інвестування аграрно-промислових підприємств з
боку держави є науково обґрунтовані регіональні інвестиційні програми, що
мають на меті підтримку розвитку певних великомасштабних агроформувань,
що у перспективі можуть стати основою для задоволення продовольчих потреб
країни.
Таким чином для активізації інвестиційної діяльності важливого значення
набуває

розвиток

виробництва.

інтеграційних

Створення

процесів

у

аграрно-промислових

сфері

агропромислового

підприємств,

для

яких

характерним є замкнутий виробничий процес, прискорює вкладення капіталу
для примноження прибутку, отримання вищих показників господарської
діяльності та досягнення соціального ефекту на селі.
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Інвестиційна діяльність була, є і завжди буде вирішальним чинником усієї
економічної політики держави. Агровиробництво є важливим сектором
народного господарства України. На переконання А. Гайдуцького, вихід з
кризового стану та розвиток галузей АПК потребує інвестиційної активності.
Основні умови привабливості аграрного виробництва України в цілому, і
регіонів зокрема, є: родючі ґрунти, сприятливі географічні умови, наявність
кваліфікованої робочої сили, привабливе географічне розташування аграрного
сектору [5]. Але існують і негативні риси: високий ризик капіталовкладень,
великі затрати аграрного виробництва, низька рентабельність аграрного
виробництва, нестабільність економічного розвитку, неконкурентоспроможна якість
продукції. Основною проблемою інвестиційного середовища України є
організація державного регулювання економічної діяльності, зміни в системі
оподаткування, адміністрування бізнесу. Більше того, за останні роки стан
справ лише погіршився.
Іноземні інвестори значним недоліком інвестиційного середовища України
вважають правову, політичну та економічну непередбачуваність, відносять її до
країн із підвищеними інвестиційними ризиками та вказують на неефективну
дієздатність механізмів забезпечення ринкових прав і свобод іноземних
інвесторів, захисту їх майнових прав та інтересів [6. с.76].
В цілому глобальна криза перманентного характеру виявила нездатність
державного регулювання не тільки попереджати кризові явища, але й
протидіяти кризі та мінімізувати її наслідки.
Гроші завжди йдуть туди, де найсприятливіші умови для їх вкладення, де
вони дають найбільший прибуток. Важкий стан економіки нашої держави в
поєднанні з неадекватним законодавством є основними причинами, які
пояснюють той факт, що обсяги іноземних інвестицій у підприємства України
залишаються низькими в порівнянні з іншими постсоціалістичними країнами
Східної та Центральної Європи [7, с .83].
Висновки та пропозиції. Питання проблем сприятливого інвестиційного
забезпечення тої чи іншої сфери економіки країни на сьогодні
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є досить

актуальним для вітчизняної науки. Це можливо обумовити різними факторами,
особливо інтеграцією України у світове господарство, стабілізацією та подальшим
розвитком ринкових перетворень. Активна інвестиційна політика та формування
сприятливих умов для залучення інвестицій є важливим засобом забезпечення
прогресивних структурних зрушень та поліпшення якісних показників діяльності
агровиробництва.
Досить актуальним на сьогодні є питання вирішення нагальних
проблемних питань в АПК. Нині без перебільшення можна стверджувати що
економіка сільського господарства знаходиться у важкому стані і потребує
термінового втручання органів державної влади і управління для недопущення
зупинки розвитку агропромислового комплексу, відсутність ефективного
реформування системи державного управління формує основні проблемами які
потребують негайного вирішення. Серед яких першочерговими є скасування
надмірної кількості необґрунтованих функцій центральних регіональних та
місцевих органів державної влади які уповільнюють розвиток відсутність
сучасної та ефективної системи управління ризиками аграрного виробництва
що проявляються через ручне й катастрофічне для галузі державне управління
А також ускладнений доступ до кредитних ресурсів для нормального
функціонування АПК .
Сільське господарство України, як і екнономіка в цілому, переживає
нелегкі часи, тому держава намагається підтримати його. Але часто гарні
прагнення не збігаються з економічними реаліями і можливостями. Досвід
інших країн світу дуже корисний у цьому відношенні - він може допомогти
уникнути помилок і використовувати кращі зразки. Сільське господарство
повинно розглядатися як частина загальної економічної системи, тому рішення
його проблем можливо лише за допомогою інституціональних реформ,
спрямованих на рішення комплексних, а не чисто аграрних питань, що створить
привабливий

економічний клімат для усіх без винятку галузей народного

господарства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФЕНОМЕН ЛІДЕРСТВА І КЕРІВНИЦТВА В УПРАВЛІНСЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
У даній статті проведено дослідження сутнісної характеристики феноменів
керівництва та лідерства в умовах ускладнення управлінської діяльності.
Запропоновано сучасне бачення успішного керівництва і лідерства, яке значною
мірою залежить від уміння керівника управляти думкою колективу. Доведено
необхідність вирішення проблеми керівництва й лідерства в організації.
Ключові

слова:

феномен,

лідерство,

керівництво,

лідер,

управління,

організація, управлінська діяльність.
Сучасні вимоги, що постають перед керівниками сфери державного
управління як підсистеми соціального управління, актуалізують необхідність
дослідження сутнісних характеристик таких феноменів як лідерство та
керівництво. Виклики сучасної епохи, що постали перед системою управління
соціальними системами, свідчать про те, що умовою їх подолання є
професіоналізм і ефективність кадрів управління та результативність їх
управлінської діяльності. При цьому важливим є дослідження спільних та
відмінних властивостей понять «лідерство» та «керівництво» як частини
управління, у якій різноманітні питання та проблеми вирішуються шляхом
впливу на підлеглих.
Отже, проблеми управління і лідерства в організації сьогодні стоять доволі
гостро, і тому вивчення феноменів керівництва та лідерства є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна кількість

досліджень

висвітлює лідерство, порівнюючи його з таким явищем, як керівництво.
Лідерство як феномен суспільних відносин завжди викликало багато
суперечностей стосовно своєї природи та було центром наукових досліджень.
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Вивченню факторів становлення та розвитку лідерства у структурі
організацій присвятили увагу А.Адлер, К.Левін, Р.Бейлс, Ф.Фідлер, М.Вудкок,
З.Фрейд, Д.Френсіс, А.Файоль, Г.Форд, Р.Строгділл, У.Бенніс, Т.Адорно та ін.
Серед сучасних дослідників лідерства у системі організаційних взаємодій
можна назвати В.В. Гончарова, І.Н.Некрасова, С.Р. Філоновича.
Теоретичний аналіз наукових досліджень свідчить, що вчені розглядають
переважно спільні риси, які притаманні лідерству і керівництву як суспільним
феноменам, залишаючи поза увагою визначення психологічних особливостей і
відмінностей між цими двома явищами.
Метою статті є дослідження психологічних особливостей керівництва та
лідерства як суспільних феноменів та виділення їхніх спільних та відмінних
рис.
Проблема

лідерства

як

складного

явища

вивчається

філософами,

психологами, менеджерами. Дослідження уточнюють та доповнюють різні
аспекти цього феномену.
Ще з часів Ф. Тейлора почалось цілеспрямоване й систематичне вивчення
феномену лідерства. Однак до сьогоднішнього дня так і не досягнуто повної
згоди стосовно розуміння цього поняття, а також методів його вивчення.
Лідерству значною мірою властива неформальна основа. Так. Р.Л.
Кричевський пише: «Управління – є соціальний за своєю суттю феномен, а
лідерство – психологічний». Дж. Террі визначає лідерство як вплив на групи
людей, який спонукає їх до досягнення спільної мети. Р. Танненбаум, І.Вешлер
і Ф.Масарик визначають лідерство як міжособистісну взаємодію, що
проявляється в певній ситуації за допомогою комунікаційного процесу і
спрямована на досягнення специфічної мети. Г.Кунц и С.О'Доннел (1981)
вважають, що лідерство пов'язано з впливом на людей, який переслідує
досягнення спільної мети [5]. Дослідники довели експериментально, що
формальне управління дає змогу використовувати потенціал співробітників на
60%, водночас, керівник-лідер може досягти повного використання здібностей
підлеглих.
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За твердженням Петровської І., лідерство – деякий невловимий феномен
групової динаміки, що віддзеркалює бажання колективу під керівництвом
лідера ефективно, реалізуючи творчі сили кожного, об’єднати зусилля для
досягнення загальних для всієї групи цілей і завдань.
Лідерство стосується ціннісних відносин, створює позитивний емоційний
настрій та ідеологічну спільність. Увага до кожного співробітника на будьякому посадовому рівні– управлінське завдання керівника, який бажає постійно
досягати поставлених завдань та цілей [2].
Щодо поняття «керівництво», то воно також має свої розбіжності у
поясненні. Кузьмін О.Є., Мала Н.Т., Мельник О.Г. стверджують, що
керівництво в свою чергу – це процес використання влади задля досягнення
впливу на людей [1, 162].
Однак дещо інше визначення подано у праці Саврук О.Ю. «Стилі
керівництва: сутність та характерні риси», а саме: керівництво – це вид
управлінської діяльності, який на засадах влади забезпечує виконання функцій
менеджменту, формування методів менеджменту та їх трансформацію в
управлінські рішення шляхом використання комунікацій.
Визначаючи розбіжності у самому визначенні поняття, не можливо
лишити поза увагою і відмінність у стилях.
Стиль лідера – манера поводження керівника до підлеглих. Розрізняють
кілька манер:
- автократичний стиль (особистої влади). Заснований на примусі, погрозі,
страху, твердій регламентації правил поведінки співробітників, персоналу;
- демократичний стиль. Спирається на концепцію, що людина – істота
свідома, любить працювати. Характерна децентралізація повноважень, активна
участь усіх у прийнятті управлінських рішень, широка воля дій при виконанні
завдань, відкритість і довіра;
- ліберальний стиль. Максимальна воля виконавців, їхній самоконтроль,
мінімальна участь керівника в діяльності виконання завдань.
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Що ж до стилів керівництва, то це стиль поведінки керівника щодо своїх
підлеглих, який змінюється залежно від ситуації, охоплює суб’єктивнопсихологічні характеристики керівника і є спрямованим на досягнення
поставлених завдань[6].
Отже, лідер (від англ. leader – ведучий, керівник) – це людина, яка завдяки
своїм особистісним рисам має переважний вплив на колектив. Треба чітко
усвідомити, що поняття «керівник» і «лідер» різні. Основна відмінність полягає
в тому, що керівник не завжди у своїй організації є лідером. Керівництво
пов’язане з ефективною організацією діяльності, а лідерство – зі здатністю
впливати на персонал для ефективної роботи. Лідерство – це повноваження, яке
не можна делегувати. Лідера не можна призначити. Лідер – це керівник, який
має владу авторитету, що пов’язаний із добровільним визнанням персоналом
верховенства лідера. Це людина ініціативна, внутрішньо вільна та сильна, яка
може повести за собою.
Як уже зазначалося, феномени лідерства і керівництва мають багато
спільних рис, адже і лідер, і керівник повинні стимулювати групу, націлювати її
на вирішення певних задач. Однак лідерство – це психологічна характеристика
поведінки окремих членів групи. А керівництво у більшості випадків є
соціальною характеристикою відносин у групі, перш за все, з точки зору
розподілу ролей управління та підпорядкування [5].
Ефективність виконання керівниками підприємств та організацій різних
управлінських функцій багато в чому пов’язана з реалізацією ними лідерського
потенціалу.

Емоційний

інтелект

керівника

підприємства

є

однією

з

найважливіших сторін лідерського профілю керівника[3].
У психологічній літературі зазначається, що керівник – це особа, на яку
офіційно покладені функції керування колективом і організація його діяльності.
Керівник несе юридичну відповідальність за функціонування групи (колективу)
перед інстанцією, що його призначила (обрала, затвердила) і має у своєму
розпорядженні визначені можливості санкціонування: покарання та заохочення
підлеглих для впливу на їхню активність.
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Науковець Б. Паригін [4] виділяє такі відмінності між лідером і
керівником:
– керівник призначається офіційно, а лідер висувається неофіційно;
– керівникові певними законодавчими актами, постановами чи наказами
даються певні права і повноваження; лідер не має таких прав і повноважень,
також не має формальних санкцій, використовуючи які, міг би впливати на
учасників групи;
– керівник репрезентує свою групу в зовнішній організації та вирішує
питання, пов’язані з її відносинами з іншими групами; лідер обмежений у своїй
діяльності сферою взаємин у групі;
– керівник перед законом, адміністрацією несе відповідальність за стан
справ у групі та за результати її діяльності; лідер ніякої персональної
відповідальності не несе за стан справ у групі та за те, що в ній відбувається.
Таким чином, лідерство є психологічним феноменом, воно зумовлюється
взаємодією багатьох змінних (психологічними характеристиками особистості
лідера, соціально-психологічними характеристиками малої групи та ін.), а
керівництво має змішану природу, поєднуючи в собі різні особливості впливу.
Якщо лідерство виникає та формується у процесі спільної діяльності, то
керівництво привноситься у групу. Ефективність керівництва залежить від
лідерського потенціалу керівника, відповідності умовам і завданням діяльності
групи. Стиль керівництва має як об’єктивну, так і суб’єктивну основу, залежить
від моральних норм, соціально-економічних і політичних чинників, системи
відносин у групі, особистісних особливостей керівника.
Окрім відмінних ознак лідерство і керівництво мають і спільні ознаки. Як
лідерство так і керівництво мають управлінський статус. Спільними для лідера і
керівника є можливість застосувати владу, тобто впливати на поведінку інших
людей або на ситуацію за допомогою різних засобів: авторитету, традицій,
економічних механізмів тощо[7].
Отже, аналізуючи розглянуту проблематику, можна стверджувати, що
«лідерство» як тип управлінських стосунків, відрізняється від поняття
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«керівництво».

Керівництво

та

лідерство

є

двома

відмінними,

але

взаємодоповнюючими системами, кожна з яких має свої функції та характерні
види діяльності, причому обидві є необхідними складовими управління будьякої організації.
Сутність лідерства полягає в умінні керівника оволодіти соціальними
силами у колективі, у мистецтві формування, розвитку і спрямування
моральних цінностей. Ефективність впливу керівника на діяльність органу,
підрозділу залежить не тільки від його офіційних повноважень, але й від
особистого авторитету, тобто має дві складові: формального керівника та
неформального лідера. Найоптимальнішим є тип керівника з високим
офіційним, професійним та особистим статусом [5].
Розглянувши феномен лідерства і керівництва ми можемо стверджувати,
що ці два явища мають багато спільного (стимулюють групу, націлюють її на
вирішення певних задач) і відмінного (лідерство з’являється стихійним шляхом,
а керівництво передбачає розподіл ролей управління і підпорядкування). Тому
діяльність

будь-якого

колективу,

групи,

організації

буде

набагато

ефективнішою за наявності лідерських здібностей і потенціалу в його
керівника.
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УДК 331.101
В.В. Кічмаренко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ПІДПРИЄМСТВІ
Розглянуто сучасний стан методологічного забезпечення формування системи
управління

персоналом

на

підприємстві.

Здійснено

огляд

документів

організаційно-методичного, нормативно-технічного та техніко-економічного
характеру, яку визначають норми, правила, вимоги, характеристики та інші
дані, що використовуються для вирішення завдань організації праці та
менеджменту персоналу
Ключові слова: менеджмент персоналу, міжгалузеві норми та нормативи,
організаційно-регламентуючі документи, інструкції, конвенції.
На сучасному етапі розвитку ринкової економіки України, забезпечення
стабільної роботи підприємств із випуску конкурентоспроможної продукції, є
першорядною важливістю для управляючих всіх рівнів. Найважливішою
якісною характеристикою господарювання на всіх рівнях є ефективність
виробництва.
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Складні умови господарювання в Україні актуалізують роль людського
фактора у виробничому процесі, що вимагає нового підходу до управління
персоналом на виробничих підприємствах.
Теоретико-методологічні та економіко-організаційні аспекти управління
персоналом і кадровим потенціалом підприємства висвітлено в працях
українських науковців, таких як: Б. М. Андрушків, Л. В. Балабанова, Д. П.
Богиня, Н. І. Верхоглядова, М. Д. Виноградський, Н. Л. Гавкалова, В. М.
Гриньова, В. М. Данюк, В. М. Ковальов, А. М. Колот, Г. В. Назарова, В. Н.
Петюх, Т. О. Пожуєва, В. С. Пономаренко, О. В. Раєвнєва, А. Г. Семенов, Г. В.
Щокін та ін. Управління персоналом посідає провідне місце в системі
управління підприємством.
Методологічно ця сфера управління володіє специфічним понятійним
апаратом, має відмітні характеристики й показники діяльності, спеціальні
процедури та методи (атестація, експеримент тощо); методи вивчення та
напряму аналізу змісту праці різних категорій персоналу.
Однак, незважаючи на наявність значного масиву праць, присвячених
розробці цієї багатогранної проблеми, недостатньо дослідженими є питання
формування розвитку та оцінювання кадрового потенціалу підприємства,
адекватного сучасним реаліям. Вирішення цієї проблеми потребує подальших
досліджень та наукового обґрунтування. Це зумовлює значущість проблеми,
якій присвячена ця стаття, її особливу актуальність, перспективність у
науковому та практичному планах.
Метою даної статті є дослідження теоретико-методичних основ системи
управління персоналом в умовах нестабільності;.
У рамках концепції управління людськими ресурсами персонал зрівняний
з основним капіталом, витрати на нього розглядаються як довгострокові
інвестиції, кадрове планування переплітається з виробничим, працівники
стають об’єктом корпоративної стратегії, активно впроваджується групова
організація праці, у зв’язку з чим робиться акцент на створенні команд, на
розвитку здібностей людей і формуванні корпоративної культури [1].
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Управління людськими ресурсами є ефективним, якщо в організації
дотримуються таких умов:
- здійснюється

індивідуальне

планування

кар’єри,

підготовка

та

перепідготовка персоналу, стимулювання професійного росту та ротації кадрів;
- використовуються гнучкі системи організації робіт, автономні робочі
групи;
- система

оплати

праці

побудована

на

принципах

врахування

індивідуального вкладу та рівня професійної компетенції працівників;
- використовується високий рівень участі працівників і робочих груп у
розробці та прийнятті управлінських рішень;
- здійснюється практика делегування повноважень підлеглим [1].
Необхідною умовою вирішення на належному рівні завдань менеджменту
персоналу є використання науково-методичного забезпечення функціонування
системи менеджменту персоналу [2].
В наш час методологія являється не стільки модною, скільки необхідною,
практично виправданою формою управлінської діяльності.
Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу – це сукупність
документів організаційно-методичного, нормативно-технічного та технікоекономічного

характеру,

яку

визначають

норми,

правила,

вимоги,

характеристики та інші дані, що використовуються для вирішення завдань
організації праці та менеджменту персоналу. Дані документи затверджуються в
установленому порядку відповідним компетентним органом чи керівництвом
організації.
Вони відображають намір організації досягти бажаних результатів та
визначають стандарти і дії, що мають бути застосовані для виконання певних
конкретних завдань. Ретельно розроблені положення спираються на відповідно
сформульовані місію, цінності та принципи діяльності організації. Положення
мають бути письмовими та враховувати складність операцій, розгалуженість
організаційної структури тощо. Положення мають бути чітко сформульовані та
виконуватися в практичній діяльності [2, с. 57].
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На практиці, організаціям дуже часто не вистачає ресурсів для формування
актуальної методологічної бази. Адже для написання внутрішніх нормативних
документів потрібні кваліфіковані та компетентні працівники, які розуміють
місію, цінності, положення і процеси. Утримувати кваліфікований персонал, а
також забезпечувати його професійне зростання потребує значних коштів.
Нормативно-методичне забезпечення створює умови для ефективного
формування якісної системи управління персоналом. Воно полягає в організації
розробки і застосування методичних документів, а також ведення нормативного
господарства в системі управління персоналом [3, с. 451].
Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу включає дві
групи документів:
- документи, які визначають норми, правила вимоги, характеристики та
інші дані, розробляються і затверджуються відповідними компетентними
органами (міністерствами, відомствами, іншими державними органами й
міжнародними організаціями);
- документи, які розробляються для внутрішнього використання й
затверджуються керівництвом організації [4, с. 69].
Перша група включає норми і нормативи, необхідні при вирішенні задач
управління персоналом, які регламентують задачі, функції, права, обов’язки
підрозділів і окремих працівників системи управління персоналом; містять
методи і правила виконання робіт з управління персоналом. Наприклад,
Цивільний кодекс, Кодекс законів про працю, регулюючі документи
(положення, інструкції, правила) державних органів, накази, положення,
інструкції, що видаються керівником організації або відповідним підрозділом з
управління персоналом.
Нормативні

документи

характеризують

науково

обґрунтовані,

централізовано розроблені рішення щодо діяльності управління персоналом,
яким має слідувати служба, що займається даним видом діяльності у
підприємстві. До них віднести:
49

Довідник

кваліфікаційних

характеристик

професій

працівників

–

систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій,
які наведені в класифікаторі професій.
Довідник складається з випусків і розділів випусків, які згруповані за
основними видами економічної діяльності, виробництва та робіт.
Кожен

випуск

або

розділ

випуску

містить

обов’язкові

частини,

співвідносні з розділами класифікації професій за класифікатором професій.
Зміст випуску або розділу випуску складається зі «Вступу», «Кваліфікаційних
характеристик», розташованих в абетковій послідовності з порядковими
номерами, а також допоміжних покажчиків переліків професій з діапазонами
розрядів.
На основі нормативних документів організація самостійно розробляє свої
норми.
Норма - це свого роду норматив, скоректований для використання певним
відділом чи службою підприємства. Дані норми можуть бути класифіковані за
такими ознаками:
1) за періодом дії - разові, тимчасові, сезонні, тривалі;
2) за сферою поширення - загальні, відділкові, посадові;
3) за призначенням - норми часу, виробітку, обслуговування, чисельності,
керованості.
Міжгалузеві норми та нормативи - призначені для нормування однакових
трудових процесів на підприємствах різних галузей виробництва. На багатьох
підприємствах існують роботи, які виконують робітники однакових професій.
Окремі види верстатних, слюсарних, ремонтних та інших робіт виконуються
майже на всіх підприємствах різних галузей промисловості. Міжгалузеві норми
та нормативи з праці розробляються відповідними науково-дослідними або
проектно-технологічними

організаціями

з

урахуванням

організаційно-

технічних умов і прогресивного досвіду організації виробництва та праці.
Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці (МОП) - це
форма міжнародних норм з питань, які відносяться до компетенції МОП.
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Конвенції та рекомендації МОП призначені для використання державамичленами

МОП

та

міжнародним

співтовариством.

Вони

приймаються

Міжнародною конференцією праці, яка проходить щорічно в штаб-квартирі
МОП в м. Женеві (Швейцарія).
Конвенції та рекомендації містять міжнародні норми в галузі праці, які
стосуються:
- прав людини на працю;
- заборони дискримінації та примусової праці;
- зайнятості;
- соціальної політики;
- колективних трудових відносин;
- умов праці, оплати праці, безпеки та гігієни праці, охорони праці;
- соціального забезпечення;
- професійної орієнтації та професійної підготовки;
- робочого часу та часу відпочинку;
- праці жінок, дітей і підлітків, літніх працівників, працівників-мігрантів,
корінного населення та окремих категорій працівників [5, с. 473].
Поширеним типом документів, що належать до науково-методичного
забезпечення менеджменту персоналу, є використовувані в різних галузях
економіки відомчі технологічні розробки, інструкції, правила виконання певних
процесів і процедур.
Друга група документів, які розробляються і затверджуються керівництвом
організації для внутрішнього використання, включає «Положення про
формування кадрового резерву в організації», «Положення про організацію
адаптації працівників», «Рекомендації щодо організації підбору персоналу»,
«Положення про оплату та стимулювання праці», «Інструкції з правил техніки
безпеки» та ін.
Найважливішим внутрішнім організаційно-регламентуючим документом є
Положення про підрозділ - документ, що регламентує діяльність кожного
структурного підрозділу кадрової служби: його завдання, права, функції,
відповідальність.
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Важливим організаційним документом є Колективний договір, що
розробляється за особистої участі підрозділу служби з управління персоналом.
Колективний договір - це угода, що укладається трудовим колективом і
адміністрацією щодо врегулювання їхніх взаємин у процесі діяльності на
календарний рік.
Основним документом у кадровій службі є посадова інструкція-документ,
що регламентує діяльність у рамках кожної управлінської посади, який містить
вимоги до працівника, що займає цю посаду.
На підсистеми системи управління персоналом підприємства впливає
безліч документів, до яких входять: звіти, положення та інструкції, норми,
бланки, програми і т.д., що в кінцевому результаті впливають на саму систему
менеджменту персоналу та особливості її формування.
Узагальнюючи вищесказане, можна зробити висновок, що будь-яка
діяльність,

що

супроводжується

пов’язана
безліччю

з

управлінням

документів

як

персоналу
на

та

її

державному,

системою
так

і

на

підприємницькому рівні. Такі документи сприяють формуванню саме такої
системи управління персоналом, яку потребує підприємство для забезпечення
своєї безперебійної і активної діяльності. Такими документами можуть
являтись як Закони України, Кодекси і Укази Президента, так і інструкції,
положення, норми, нормативи і інші документи внутрішнього розпорядку.
Отже, підсумовуючи вищесказане, можна сказати, що персонал є не тільки
найважливішим елементом виробничого процесу на підприємстві, а й головним
стратегічним ресурсом компанії в конкурентній боротьбі. Персонал у сучасних
швидкозмінних і висококонкурентних умовах функціонування підприємств
потребує не стільки управління, стільки спрямування. Тому система управління
персоналом повинна бути націлена на максимально продуктивне використання
специфічних навичок і знань кожного окремого працівника. Створення якісної
системи менеджменту персоналом має дотримуватись певних принципів.
Оцінка персоналу є однією з найважливіших складових системи управління
персоналом підприємства. Вона тісно пов’язана з усіма його процесами,
впливає

на

ефективність

діяльності

функціонування та розвитку в цілому.
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співробітників

і

результативність

Система управління персоналом представляє з себе комплекс цілей,
завдань і основних напрямків діяльності, а також різних форм, методів і
відповідного

механізму

управління,

що

спрямований

на

забезпечення

постійного зростання ефективності виробництва, продуктивності праці та
якості роботи.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА УМОВИ ДОБОРУ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Висвітлюється сучасний стан та умови добору кадрів державної служби
України, здійснено аналіз стану та розглянуто актуальні проблеми державної
служби.
Ключові слова: державна служба, добір, кадрова політика, конкурс, державні
службовці.
На сьогоднішній день державна служба стрімко та динамічно розвивається
повсюди, не виключенням є і Україна. Державна служба займає особливе місце
в процесі інтеграції до Європейського Союзу, оскільки не має однозначних
норм, які визначають модель державного управління, що мають намір стати
членом

ЄС.

Замість

таких

норм

є

певний

набір

критеріїв

щодо

адміністративних процедур, які повинні дотримуватись органи державної
влади, щоб відповідати цінностям суспільства з демократичними поглядами.
Існує безліч напрямків становлення демократичної правової України, але
головним із них є створення ефективної системи державного управління та
відповідних умов добору кадрів державної служби.
Угода про асоціацію з Європейським Союзом, яка укладена 27 червня і
ратифікована 16 вересня 2014 роком, передбачає проведення масштабних
інституціональних і структурних реформ з дотриманням встановлених
жорстких графіків [6].
Державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена

діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави. Значення
державної служби зумовлюється тим, що серед усіх питань, які стоять перед
державою, головним є питання про кадри [1].
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Процес

добору

кадрів

регламентується

низкою

законодавчих

та

підзаконних нормативних актів, що іноді не завжди якісно може регулювати
набір та проведення підбору державних службовців.
Тому постає проблема у формуванні та розвитку таких кадрових процесів,
які спроможні ефективно наповнювати органи державної влади компетентними
працівниками. Питання добору кадрів на державну службу має величезне
значення, оскільки невідкладного вирішення потребує: адаптація державної
кадрової

політики

до

вимог

суспільних

трансформацій

у

напрямку

євроінтеграції; недосконалістю законодавчої бази, зокрема у зв’язку з новим
Законом «Про державну службу» [1]; відсутністю стратегій підготовки
персоналу до нових умов; слабка функціональна визначеність структур з
роботою з персоналом, недостатня кваліфікація служб. Це все може призвести
до неефективності, неузгодженості підходів кадрового управління на всіх
рівнях. Тому актуальність теми дослідження визначається потребою розвитку
та вдосконалення форм, методів і технологій добору кадрів на державну
службу.
За даними Закону «Про державну службу» встановлюється 3 категорії
посад і 9 рангів державних службовців (замість 7 категорій посад та 15 рангів
державних службовців). Присвоюються такі ранги:
- державним службовцям, які займають посади державної служби категорії
"А", - 1, 2, 3 ранг;
- державним службовцям, які займають посади державної служби категорії
"Б", - 3, 4, 5, 6 ранг;
- державним службовцям, які займають посади державної служби категорії
"В", - 6, 7, 8, 9 ранг.
Дивно але факт, що у старому Законі не було визначено конкретних вимог
до освіти державного службовця, згідно нього право на державну службу мали
громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану,
расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних
переконань, місця проживання. Відповідно до чинного Закону «Про державну
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службу» частина першої статті 19 Закону № 889 право на державну службу
матимуть повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною
мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче: магістра — для посад
категорій «А» і «Б»; бакалавра, молодшого бакалавра — для посад категорії
«В».
Державні

службовці

повинні

мати

відповідні

здібності,

володіти

певними знаннями та уміннями, необхідними для роботи в умовах соціальної,
економічної і політичної нестабільності.
Кадрова політика в системі державного управління, спрямована на
залучення

та

адекватне

використання

на

державній

службі

висококваліфікованих фахівців. В Україні, як і у світі, цей аспект є складним і
багатогранним у роботі з кадрами. Без створення відповідних та об’єктивних
умов добору кадрів, можна втратити велику кількість компетентних і
кваліфікованих спеціалістів.
Висвітленню цього питання приділено багато уваги у працях таких
відомих вчених, як В.Я. Малиновський, Ф.І.Хміль, М.Армстронг, А.И.
Турчинов, І.Шпекторенко, Балабанова Л.В., Сардак О.В., В.А. Гошовська,
науковців

Інституту

самоврядування

проблем

Національної

державного
академії

управління

державного

та

місцевого

управління

при

Президентові України та ін.
У

наукових

фахових

виданнях

та

спеціальній

літературі

добір

розглядається як: процес оцінки професійних якостей кола претендентів,
визначення придатності кандидатів для виконання посадових обов'язків;
комплекс заходів для забезпечення відповідності індивідуально-психологічних
особливостей кандидата на державну службу вимогам професійно-посадової
діяльності в органах державної влади [10].
Як вважає Ф.І.Хміль, добір кадрів полягає у формуванні необхідного їх
резерву і за своїм змістом є офертою (лат. offertus – запропонований) для
потенційних працівників організації. Тобто добір кадрів у вузькому розумінні
розглядається, як процес пошуку потенційних працівників і формування бази
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даних про них для майбутнього залучення на вакантні або які згодом можуть
стати вакантними [11].
Вчений І.Шпекторенко вважає, що добір – це прийняття кадрових рішень
на основі вивчення та прогностичної оцінки придатності людей до оволодіння
професією, розвитку в ній, виконання професійних обов’язків і досягнення
необхідного рівня професіоналізму. Він

наголошує, що функція добору на

державній службі має стосуватись не тільки добору, а й всього професійного
розвитку

персоналу,

«здійснювати

вивчення

і

прогностичну

оцінку

професійних інтересів, намірів, професійної спрямованості особи в широкому
контексті, його професійних очікувань, планів кар’єрного та професійного
розвитку, професійної придатності й працездатності» [12].
Наймаючи людей проводять письмові тести, знайомляться з медичним
висновком, з так званими прохальними листами, зараховують працівників з
кадрового резерву, обирають найкращих
проводять

співбесіди з кандидатами

за результатами

стажування,

на вакантні місця. Раніше в Україні

найбільш розповсюдженим методом прийняття на державну службу був
конкурсний відбір кандидатів. На сьогодні усі посади державної служби,
включно з вищими управлінськими посадами, встановлюється винятково
конкурсна процедура призначення.
При доборі персоналу потрібно керуватись такими принципами:
-

орієнтація на сильні сторони працівника, а не на слабкі та пошук не

ідеальних кандидатів, а тих, які найбільш підходять для даної посади;
-

забезпечення відповідності індивідуальних якостей претендентів, які

потрібні для займаної посади (освіта, досвід, а інколи й стать, вік, стан
здоров'я);
-

орієнтація на кадри високої кваліфікації, але не вищої, ніж вимагає

дане робоче місце;
-

визначення

критеріїв

підбору

(освіта,

досвід,

ділові

якості,

професіоналізм, тип особистості, фізичні характеристики та потенційні
можливості.
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Указом Президента України від 1 лютого 2012 р. прийнята Стратегія
державної кадрової політики на 2012-2020 рр. в якій наведено шляхи реалізації
державної політики на засадах новітніх підходів до управління, впровадження
сучасних технологій управління, розроблення
державної

служби.

Цілями

та

механізмів для добору кадрів

першочерговими

завданнями

визначено

підготовку та професійний розвиток кадрів, які зможуть бути здатні для
забезпечення ефективної державної політики в даній сфері [8].
Це дуже важливий крок для України, який спрямований на забезпечення
цілеспрямованої, системної та послідовної політики в державному секторі. Але
цією стратегією не вичерпуються всі проблеми даної сфери.
З метою удосконалення управління державною службою від 18 липня 2011
р. був виданий Указ Президента, яким було створено Національне агентство
України з питань

державної служби,

яке реорганізовано з Головного

управління державної служби України. Відповідно затвердили Положення про
Національне агентство України з питань державної служби від № 769/2011 р.,
яким було визначено ряд завдань, головними з яких є:
-

забезпечення формування

та

реалізації

єдиної

державної

політики у сфері державної служби;
- участь у формуванні

державної

політики

у

сфері

служби

в

органах місцевого самоврядування;
- здійснення функціонального управління державною службою;
- розроблення заходів щодо підвищення ефективності державної служби,
координація та здійснення контролю за їх виконанням;
- методичне забезпечення діяльності

кадрових

служб

з

питань

проходження державної служби;
- організація та

координація

заходів щодо проведення наукових

досліджень з питань державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування;
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- організація функціонального обстеження органів виконавчої влади та
підготовка

пропозицій

щодо

підвищення

ефективності державного

управління;
- здійснення контролю за додержанням визначених законодавством про
державну службу умов реалізації громадянами права на державну службу;
- організація підготовки,

перепідготовки

і

підвищення кваліфікації

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування [9].
Станом на 2015 р. в Україні налічується 295 709 державних службовців із
них 221 096 кількість жінок та 74 613 чоловіків, що становить 69 % від
загальної чисельності населення (42 603 854 осіб). Співвідношення кількості
чоловіків/жінок до загальної чисельності державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування станом на 01.01.2016 р. становить 25 %
чоловіків та 75 % жінок [5].
Відповідно до частини 1 статті 22 Закону України «Про державну службу»
Кабінет Міністрів України розробив Постанову від 25 березня 2016 р. № 246
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної
служби» ця постанова набрала чинності з дня опублікування, крім підпункту 5
пункту 29, який набирає чинності з 1 травня 2017 р. [4].
Проведення конкурсу здійснюється відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» [4]. Ця Постанова
визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
державної служби, метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати
посадові обов’язки. Проведення якого здійснюється щодо порядку вимог до
професійної компетентності кандидата на вакантну посаду державної служби
на основі оцінювання його особистих досягнень, знань, умінь і навичок,
моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків.
Ці нововведення стають гарантією рівного доступу до державної служби,
серед яких:
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- конкурсний добір на усі посади державної служби на основі особистих
якостей і досягнень;
- єдині вимоги до професійної компетентності працівники на посади;
-

відкритість

конкурсного

відбору

і

включення

представників

громадськості до складу конкурсних комісій;
- єдиний веб-сервіс для розміщення оголошень про вакантні посади
державної служби.
Конкурс проводиться з дотриманням принципів:
- забезпечення рівного доступу;
- політичної неупередженості;
- законності;
- довіри суспільства;
- недискримінації;
- прозорості;
- доброчесності;
- надійності та відповідності методів тестування;
- узгодженості застосування методів тестування;
- ефективного і справедливого процесу відбору.
Усі рішення про оголошення конкурсу та умови проведення конкурсу, що
відповідають вимогам законодавства Нацдержслужба розміщує на своєму
офіційному веб-сайті у розділі «Вакансії» не пізніше наступного робочого дня з
дня їх надходження.
Стратегічну програму розвитку державної служби розкривають указ
Президента України «Про Концепцію адаптації інституту державної служби в
Україні до стандартів Європейського Союзу» від 05 травня 2004 р. № 278 [7]. В
якому чітко визначенні шляхи удосконалення державної служби в Україні
відповідно до загальних засад її функціонування у державах Європейського
Союзу.
В цій програмі розглядаються гострі питання, які потребують подальшого
вирішення. Зокрема, це стосується:
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- суміщення політичних і адміністративних повноважень (в одній посаді);
- підвищення ефективності системи управління;
- проходження

державної

служби

в

державних

органах (діяльність

яких регламентується спеціальним законодавством);
- функцій державних службовців щодо їх участі

у

розробленні

та забезпеченні реалізації державної політики;
- впровадження єдиної системи оцінювання та стимулювання роботи
державних службовців;
- удосконалення системи оплати праці державних службовців;
- питання щодо порядку надання державних послуг та нормативного
врегулювання вимог професійної етики державних службовців;
- системи добору, призначення на посади, просування

по службі,

ротації державних службовців та їх професійного навчання.
Більшість питань вже прописані і внесені зміни в новому Законі «Про
державну службу», але як воно буде проведено на практиці вирішить час.
Щодо заробітної плати на державній службі: 40% працівників отримує на
рівні мінімальної. Питання про заробітну плату поділяється на дві складові:
модель заробітної плати (раніше 40% її становить оклад, а решта 30% премії,
нині 70% оклад, 30 % премії, плюс виплата за вислугу років і доплата за ранг)
[5].
Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір
заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може
здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму
праці (обсяг робіт) [3]. Оскільки мінімальна заробітна плата становить 3200 грн.
на 2017 рік затверджені Законом України "Про Державний бюджет України на
2017 рік" від 21.12.2016 р. N 1801-VIII. [2].
Провівши детальний аналіз сучасного стану та умов добору кадрів
держаної служби, можна зробити наступні висновки, що державна служба –
специфічний вид діяльності, який вимагає від людини наявності і розвитку
багатьох специфічних здібностей та рис характеру. Реформа в системі
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державної служби України спрямована на удосконалення кадрів та його
потенціалу, створення нового Європейського потужного державного апарату та
становлення високопрофесійної, незалежної від політики авторитетної служби.
Проведення і доведення її до логічного кінця можливо лише на основі
неухильного

дотримання

принципів

комплексності,

системності

та

інноваційності.
В Україні протягом багатьох років від проголошення незалежності до
вирішення кадрових питань підходили однобічно, а саме — в кожному
потенційному працівникові хотіли бачити перш за все слухняного виконавця,
який реалізує вказівки керівника. Сьогодні, як бачимо, зовсім іншим підхід як
до добору кадрів в державну службу так і до самих виконавців державної
роботи.
Таким чином, державний службовець на сьогодні – це цілеспрямована,
ініціативна людина, яка

віддана Україні і її народу, володіє сучасними

знаннями менеджменту, вільна від комплексу матеріальної залежності,
самоорганізована та відповідно до європейських стандартів компетентна.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
МОЛОДІ В УКРАЇНІ
В статті досліджуються питання формування політики патріотичного
виховання молоді. Описується технологія впливу державної політики на даний
63

процес за умов демократичної кризи та розкладу суспільства. Патріотичне
виховання розглядається як один з основних засобів консолідації української
політичної нації і на цій основі визначені конкретні заходи підвищення рівня
інформаційно-пропагандистського

забезпечення

патріотичного

виховання

молоді.
Ключові слова: виховання, патріот, патріотизм, політика, культура.
Формування поваги молодого покоління до держави та її інститутів є
одним із найважливіших пріоритетів будь-якого суспільства. Вирішення
проблеми функціонування і розвитку системи національно-патріотичного
виховання молоді та механізму впровадження дає можливість максимізувати
ефект системної інтеграції і самоорганізації елементів духовного потенціалу
української молоді. Застосування механізму патріотичного виховання в
практичному плані активізують внутрішні ресурси зростання духовності
переважно на основі стимулюючих ефектів спільної взаємодії елементів
механізму регулювання. Але через різноплановість поглядів на питання
виховання патріотів залишаються суперечності у сучасному українському
суспільстві.
Дана проблематика висвітлена у роботах таких українських науковців як
Берченко Г., Дзюба І., Кафарський В., Кремень В., Марковець В., Петрів Г.,
Пірен М., Чупрій Л.
Дослідження питання формування політики патріотичного виховання
молоді в Україні має на меті виявлення та описання технології впливу
державної політики на процес формування патріотичного виховання молоді в
умовах гострої демократичної кризи та розладу суспільства.
Розглядати питання патріотичного виховання необхідно з окреслення
понять «патріот» і «патріотизм».
З грецького слово «патріот» перекладається як земляк, співвітчизник,
однак подібного тлумачення в умовах сьогодення недостатньо. Свого часу
український історик, дипломат і теоретик українського консерватизму
В. Липинський писав: «Бути патріотом – це значить бажати всіма силами своєї
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душі створення людського, державного і політичного співжиття людей, що
житимуть на Українській землі, а не мріяти про втоплення у Дніпрі більшості
своїх же власних земляків. Бути патріотом – це значить шукати задоволення не
в тім, «щоб бути українцем», а в тім, щоб було честю носити ім’я українця.
Бути патріотом – це значить вимагати гарних і добрих учинків від себе, як від
українця, а не ненавидіти інших тому, що вони «не українці». Врешті, бути
патріотом, це значить, будучи

українцем, виховувати в собі громадські,

політичні, державотворчі прикмети…» [3].
Патріот – це людина, яка любить свою батьківщину, готова на жертви і
подвиги для її захисту, віддана своєму народу, його демократичним та
революційним традиціям, а також живе і працює задля процвітання свого
рідного краю.
Поняття патріотизм випливає із поняття «патріот» та в історичному нарисі
також мало безліч трактувань, але на сучасному етапі актуальним є таке
визначення: «Патріотизм – це одне з найглибших громадянських почуттів
змістом якого є любов до батьківщини, відданість своєму народові, гордість за
надбання національної культури. Патріотизм виявляється в практичній
діяльності, спрямованій на всебічний розвиток своєї країни, захист її
інтересів» [1].
Наші часи характеризуються поколінням молодих людей позбавлених
почуття національної гідності, гордості, якому насаджується безкультур’я,
нівелюється

совість,

деградується

мораль,

честь,

справедливість

та

меркантилізм. «Педагогічна драма виховання, – за висловом академіка С.І.
Гончаренка, – стрімко перетворюється на загальнонаціональну трагедію». За
висловом заслуженого учителя України, ветерана війни і праці Петра Щербаня,
в державі «відбувається процес деморалізації, дебілізації і денаціоналізації
сучасної молоді, яка втрачає не тільки національне, а й людське обличчя» [8].
Ці проблеми є серйозними загрозами національній безпеці України.
Останнім часом ми переживаємо доленосні події – Революція Гідності,
жертовний подвиг Героїв Небесної Сотні, збройне протистояння на сході
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країни [7]. У цих умовах постає необхідність розв’язання на державному рівні
найгостріших проблем, пов’язаних з вихованням патріотизму та формування
національної свідомості населення України як основи консолідації суспільства і
зміцнення держави. В Стратегії національної безпеки України зазначається, що
заради консолідації українського суспільства слід поширювати серед різних
соціальних, вікових, освітніх, культурних верств Українського народу ідею
спільності історичної долі, переваг тісної співпраці і взаємодопомоги,
безпосередньої залежності успішності кожного громадянина України від рівня
єдності українського суспільства, що сприятиме формуванню національної ідеї
в її широкому, світоглядному розумінні [6].
Саме виховання національних почуттів і патріотизму (за допомогою
відповідних

заходів,

історичної

освіти,

святкування

визначних

дат,

популяризації національних міфів та символів; участі в різноманітних
громадських акціях патріотичного змісту) є одним з основних засобів
консолідації української політичної нації [7].
Патріотичне виховання має чітку цільову настанову – готувати до захисту
Батьківщини, і виступає невід’ємною складовою системи забезпечення
національної безпеки України. У сучасних умовах актуальним завданням є
теоретичне переосмислення підвалин патріотизму, формування нових підходів
до національно-патріотичного виховання молоді.
Патріотичне

виховання,

як

складова

національно-патріотичного

виховання, має забезпечувати становлення самодостатнього громадянинапатріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання своїх
громадянських обов’язків та успадкування духовно-культурних надбань
Українського народу.
Формування патріотизму у молоді сприяє забезпеченню національної
безпеки України. З цього можна зробити висновок, що українське суспільство в
цілому постає основним суб’єктом механізму впливу державно-патріотичної
ідеології на духовний потенціал молоді. Саме механізм реалізації державнопатріотичної ідеології в процесі формування духовного потенціалу молоді та
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його еволюції як невід’ємного сутнісного елементу регулюючої ролі держави за
умов трансформації суспільства і є метою забезпечення національної безпеки
держави [5].
За таких умов безпосередніми суб’єктами формування патріотизму у
молоді є:
держава (всі владні структури: законодавча, виконавча, судова) та
громадянське суспільство (політичні партії, суспільно-політичні і патріотичні
рухи, конфесіональні об’єднання, різноманітні спілки, спортивні організації,
асоціації та інші недержавні інститути, які у своїй сукупності провадять роботу
відповідного спрямування з окремими прошарками і категоріями людей) [4].
Слід

чітко

зазначити,

що

патріотичне

виховання

повинно

бути

націоцентричним, тобто воно спрямоване на формування любові до української
нації, до власної історії, традицій, мови, віри, вітчизняної культури. Це аж ніяк
не порушує права національних меншин, які проживають на території України,
так як всі ми є єдиною українською політичною нацією, яка включає всіх
громадян України, незалежно від їхньої етнічної приналежності. Знову ж таки,
якщо представники інших етнічних груп, які проживають на території України,
поважають її історію, культуру, мову і працюють на її благо, то вони є також її
патріотами. Вони можуть шанувати свою культуру, розмовляти на своїй мові,
але повинні знати українську мову і поважати наші традиції. Цю ідею активно
підтримував відомий український дослідник В. Липинський, який зазначав:
«Сутність територіального патріотизму – це пробудження почуття солідарності
та єдності всіх постійних мешканців української землі, незалежно від їх
етнічного походження, класової належності, віросповідання, соціально –
культурного рівня. Ось чому любов до рідного краю (української землі), яка
годує всіх її мешканців, є об’єктивною передумовою створення соціально –
національного союзу. Почуття любові до рідного краю, як до органічної
цілісності, вважає Липинський, – є необхідною і єдиною можливістю того
найтіснішого у світі зв’язку людей, що називається нацією» [5].
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Потрібно

чітко

відзначити,

що

процес

національно-патріотичного

виховання молоді повинен бути довготривалим і безперервним, починаючи з
дошкільних навчальних закладів і закінчуючи вузами. Особливу увагу потрібно
приділяти дошкільному вихованню, періоду навчання у початкових та середніх
класах, коли закладаються морально-етичні засади особистості, що формується.
Відтак виховна програма повинна бути довгостроковою, поділеною на окремі
етапи за часом реалізації, а кожний етап має включати напрямки, орієнтовані
на різні вікові групи молоді. У старших вікових групах потрібно акцентувати
увагу на виховання молодої людини як захисника Вітчизни, виробляти у нього
відповідні уміння та навички.
Патріотичне виховання повинно крім власне виховання патріотизму
повинно також бути спрямованим на виховання молодої людини як свідомого
громадянина, державо творця, носія християнських чеснот, охоронця і
популяризатора української національної культури, екологічно грамотної
людини, з високим рівнем політичної та правової культури, доброго сім’янина
тощо.
Аналізуючи сутність патріотичного виховання, слід відзначити, що воно
включає у себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти.
Головною складовою патріотичного виховання є формування у молоді любові
до рідної країни, що здійснюється в першу чергу сім’єю, безпосереднім
соціальним оточенням через передавання певних культурних традицій, звичаїв,
обрядів, вірувань. Значну увагу патріотичному вихованню молоді приділяють
органи державної влади, які здійснюють його переважно через формування
готовності до захисту Вітчизни, поваги до чинного законодавства та засад
демократичної, правової держави, поваги до української історії, видатних
пам’яток культури.
Реалізація патріотичного виховання здійснюється через ряд етапів.
Дослідник О.Вишневський виділяє три етапи:
I

етап.

Формування

раннього

етнічного

самоусвідомлення,

розпочинається в родині шляхом передачі традицій та обрядів;
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яке

II етап. Національно-політичне самоусвідомлення, яке відбувається під
впливом усвідомлення соціального життя, вивчення історії та культури.
Молода людина починає

замислюватися над долею своєї нації, у неї

формується почуття поваги до рідної країни, почуття національної гідності;
III

етап.

Державно-політичного

самоусвідомлення.

Передумовою

успішного становлення державного патріотизму є почуття причетності до своєї
нації і розбудова власної державності. В умовах єдиної держави формується
політична нація як єдність всіх громадян країни незалежно від їх етнічної
приналежності. Тому патріотами стають не лише

етнічні українці, а

й

представники інших етнічних груп, що проживають на теренах України і
турбуються про її благо [2, с. 97].
Ефективність впливу держави на процес національного патріотичного
виховання молоді, формування патріотизму у громадян і молоді залежить від
узгодженої взаємодії його суб’єктів, від впливу об’єктивних факторів на макро
рівні – успішного і стрімкого реформування суспільства. Життя демонструє, що
саме світоглядні і моральні соціальні цінності покликані наповнити утворений
духовний вакуум: спрямованість до незалежної української держави – сильної,
демократичної, європейської, процвітаючої, могутньої.
Тому при формуванні механізмів впливу держави на процес національнопатріотичного виховання молоді на регіональному рівні, слід виходити з того,
що вони, як і в цілому загальнодержавні, є надзвичайно мінливі у часі, а також
брати до уваги чинники, що впливають на ефективність здійснення державної
молодіжної політики.
Найвпливовіші з них у згрупованому вигляді, на нашу думку, можна
подати так:
1.

Національно-патріотичне

виховання

–

направляючий

стрижень

молодіжної політики.
2. Чинники, що мають специфічний вплив на здійснення державної
молодіжної політики: демографічна ситуація; регіональні традиції: релігія та
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традиції духовного життя регіону, політичні, співпраця органів державної
влади з молоддю, молодіжними рухами, культурні, побутові та ін.; структура
економіки і фінансово-економічне становище.
3. Організаційні та фінансові чинники: створення та діяльність органів
державної влади з реалізації державної молодіжної політики; суб’єктивний
фактор

–

увага

до

проблем

молоді;

кадри;

створення

молодіжної

інфраструктури; фінансове та матеріальне забезпечення державної молодіжної
політики.
4. Активність молоді: участь у діяльності молодіжних організацій; участь у
здійсненні молодіжної політики громадськими об’єднаннями та політичними
партіями.
5. Розвиток системи інформування молоді.
6. Наукове забезпечення державної молодіжної політики [5].
В цілому слід відзначити, що хоча органами державної влади й
проводиться певна робота у плані здійснення патріотичного виховання молоді,
але існує ряд значних проблем у даній галузі. Зокрема до цього часу не
прийнятий законопроект про патріотичне виховання молоді. Кожна з
державних інституцій реалізує свою концепцію патріотичного виховання, що
не завжди узгоджується з іншими державними структурами та неурядовими
організаціями, що здійснюють подібну роботу. Не визначена інституція, яка б
здійснювала

координацію

діяльності

всіх

структур

у

забезпеченні

патріотичного виховання (зокрема такою структурою міг би бути Виконавчий
комітет при Міжфракційному депутатському об’єднанні

«За національно-

патріотичне виховання» чи Департамент з питань патріотичного виховання
Ради Національної безпеки і оборони України). Не налагоджена ефективна
взаємодія органів державної влади з громадськими організаціями. Крім того
неурядові

організації

формують

і

намагаються

реалізувати

концепції

патріотичного виховання, які суперечать одна одній. Якщо національно
орієнтовані громадські організації проводять заходи по вихованню молоді на
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національних традиціях, створюючи умови для формування у молоді
українського національного історичного наративу, то ветеранські організації
пропонують програму патріотичного виховання молоді, яка відтворює
радянський історичний наратив. Зокрема Український фонд соціальних
гарантій військовослужбовців та ветеранів Збройних Сил, Український фонд
пошуку «Пам’ять» останні декілька років впроваджували у вітчизняних
навчальних закладах Програму героїко-патріотичне виховання учнівської
молоді «Навчання доблесті і слави» у рамках якої проводилася гра «Зірниця» та
висвітлювалися такі теми: «Історична роль Переяславської козацької ради у
долі двох братських народів Українського та Російського», «Радянська Армія, з
миротворчою місією в гарячих точках планети», «Нескорена і легендарна
Радянська Армія, надійний щит нації.». Тільки останнього року реалізація цих
програм була зупинена.
Також

потрібно

відмітити

низький

рівень

інформаційно-

пропагандистського забезпечення патріотичного виховання молоді. В ЗМІ
досить мало матеріалів які б висвітлювали героїчні сторінки української історії,
на багатьох програмах телебачення транслюються фільми та передачі, що
відображають радянське імперське минуле Російської Федерації. Подібні
тенденції спостерігаються і у вітчизняному кінопрокаті, який заповнений
зарубіжними фільмами, які пропагують цінності інших країн. На жаль фільмів
вітчизняного виробництва, які б виховували молодь на кращих зразках
української історії на сьогодні досить мало [7].
Для

подолання

вищезазначених

проблем

потрібно

здійснити

ряд

наступних кроків, зокрема:
1) Вдосконалити

нормативно-правову

базу

патріотичного

виховання

молоді при активній підтримці Міжфракційного депутатського об’єднання «За
національно-патріотичне виховання»;
2) Створити Департамент з питань патріотичного виховання

Ради

Національної безпеки і оборони України чи інший відповідний орган як
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ініціативний, координаційний центр для забезпечення ефективного здійснення
патріотичного виховання молоді з залученням представників відповідних
міністерств та відомств, громадських організацій, ЗМІ;
3) Сприяти посиленню співпраці органів державної влади та органів
місцевого

самоврядування

з

громадськими

об’єднаннями

національно-

патріотичного спрямування;
4) Здійснити перевірку діяльності органів державної влади, що здійснюють
реалізацію національно-патріотичного виховання;
5) Здійснювати постійний моніторинг стану патріотичного виховання
українців з залученням відповідних соціологічних служб;
6) Створити

механізми

економічного

стимулювання

суб’єктів

підприємницької діяльності, які здійснюють підтримку заходів неурядових
організацій, спрямованих на патріотичне виховання молоді;
7) Координувати розробку та реалізацію загальнодержавних, місцевих і
галузевих програм патріотичного виховання молоді центральними й місцевими
органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
8) Сприяти

діяльності загальнонаціональних організацій патріотичного

спрямування та реалізації проектів, спрямованих на національно-патріотичне
виховання молоді, які довели свою життєздатність та ефективність, зокрема:
(Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»),
НСОУ Пласт, Спілка Української Молоді, Котигорошко, Бойовий гопак,
Хортинг, Школа безпека інші);
9) Здійснювати підтримку виробництва вітчизняної кінопродукції, видання
творів, постановки спектаклів, спрямованих на патріотичне виховання
підростаючого покоління;
10) Сформувати ефективну систему військово-патріотичного виховання
молоді на базі військових ліцеїв;
11) Здійснювати проведення круглих столів, всеукраїнських конференцій,
підготовку та видання наукових праць, науково-методичних, навчальних
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посібників і рекомендацій з питань національно-патріотичного виховання
молоді на прикладах героїчної української історії та українських традицій;
12) Здійснювати розробку та реалізацію міжгалузевих Програм розвитку
краєзнавства та культурного туризму з метою ознайомлення з історією та
культурою різних регіонів України та розвитком патріотизму.
Отже, можна зробити висновок, що вплив держави на процес формування
патріотичного

виховання

молоді

передбачає

використання

відповідних

механізмів, що сприяють досягненню його цілей. Система формування
духовного потенціалу, в залежності від застосованих методів, вміщує три
основних механізми: матеріально-технічний, духовний та організаційний.
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Р.П. Лєонов
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОЇ
СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Розглянуто сутність поняття фінансової стратегії підприємства як одного із
елементів фінансової стабільності підприємства в сучасних економічних
умовах. Описано головні завдання фінансової стратегії підприємства.
Досліджено, що фінансова стратегія включає методи та практику
формування фінансових ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової
стійкості підприємства за ринкових умов господарювання, а також охоплює
всі форми фінансової діяльності підприємства: оптимізацію основних та
оборотних засобів, формування та розподіл прибутку, грошові розрахунки,
інвестиційну політику. Відображено характерні риси фінансової стратегії
підприємства.
Ключові слова: фінансова стійкість підприємства; фінансова стратегія
підприємства; загальна стратегія підприємства; фінансовий стан; фінансові
можливості; фінансові ресурси.
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Фінансова

стійкість

підприємства

тісно

пов’язана

із

його

платоспроможністю, тобто її аналіз дає змогу визначити фінансові можливості
підприємства на відповідну перспективу. Оцінювання фінансової стійкості
підприємства має на меті об’єктивний аналіз величини та структури активів і
пасивів підприємства й визначення на цій основі міри його фінансової
стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської
діяльності підприємства цілям його статутної діяльності [3]. Одним із важливих
елементів підтримки фінансової стабільності підприємства виступає фінансова
стратегія. Взагалі, фінансова стратегія є найважливішою підсистемою
корпоративної стратегії. Зазвичай вона має вигляд довготермінової програми
конкретних дій з використанням власних і залучених зовнішніх фінансових
ресурсів в організації для досягнення стратегічної конкурентної переваги [2].
Дослідження, що стосуються розроблення, формування та впровадження
фінансової стратегії на підприємстві здійснюють такі відомі вітчизняні вченіекономісти: Безручко О.О., Лисенко А.В., Міщенко А.П., Поддєрьогін А.М.,
Сніжко Т.О., Юрій С.І., Федосов В.М. та багато інших.
Дослідити та представити особливості формування і запровадження
фінансової стратегії як одного з елементів фінансової стабільності підприємств
на сучасному етапі розвитку економіки.
Виклад основного матеріалу. За сучасних умов ринкової економіки
виникає об’єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового
стану та перспективних фінансових можливостей підприємств. Для вирішення
таких питань спрямовано фінансову стратегію підприємства [4]. Отже,
фінансова стратегія підприємства – це формування системи довготермінових
цілей фінансової діяльності підприємства та вибір найефективніших шляхів їх
досягнення. Фінансова стратегія виступає складовою загальної стратегії
підприємства (рис. 1), основна мета якої полягає у забезпеченні стабільно
високих темпів прибутковості, а також фінансово-економічного й виробничогосподарського розвитку та зміцнення конкурентної позиції підприємства.
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Вважається, що першочерговим завданням підприємства є розвиток
здорової конкуренції, яка визначається в процесі розроблення виробничої та
маркетингової стратегій. Відповідно, загальна стратегія ґрунтується на
врахуванні можливостей збільшення конкурентних переваг підприємства. При
цьому фінансова стратегія спрямовується на забезпечення самофінансування
підприємства, що може досягатися в контексті ефективного управління
капіталом, активами, прибутком, інвестиціями тощо.
Таким

чином,

формування

стратегічних

цілей

орієнтовано

на

нагромадження капіталу підприємства, достатнього для фінансування його
розширеного відтворення [5].
Основні напрямки діяльності підприємства
Формування стратегічних цілей
Розробка загальної стратегії за напрямами діяльності

Маркетингова
стратегія

Фінансова
стратегія

Виробнича
стратегія

Рис 1. Фінансова стратегія у загальній стратегії розвитку підприємства
Головними завданнями фінансової стратегії є такі: визначення способів
проведення успішної фінансової стратегії та використання фінансових
можливостей; визначення перспективних фінансових взаємовідносин із
суб’єктами господарювання, бюджетом, банками та іншими фінансовими
інститутами; фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності на
перспективу; вивчення економічних та фінансових можливостей імовірних
конкурентів, розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення фінансової
стійкості; розроблення способів виходу із кризового стану та методів
управління за умов кризового стану підприємств. Фінансова стратегія включає
методи та практику формування фінансових ресурсів, їх планування та
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забезпечення

фінансової

господарювання,

а

також

стійкості

підприємства

охоплює

всі

форми

за

ринкових

фінансової

умов

діяльності

підприємства: оптимізацію основних та оборотних засобів, формування та
розподіл прибутку, грошові розрахунки, інвестиційну політику.
Всебічно враховуючи фінансові можливості підприємств, об’єктивно
оцінюючи характер внутрішніх та зовнішніх чинників, фінансова стратегія
забезпечує відповідність фінансово-економічних можливостей підприємства
умовам, які склалися на ринку товарів та фінансовому ринку. Фінансова
стратегія передбачає визначення довготермінових цілей фінансової діяльності
та вибір найефективніших способів їх досягнення. Цілі фінансової стратегії
мають підпорядковуватися загальній стратегії економічного розвитку та
спрямовуватися на максимізацію прибутку і ринкової вартості підприємства.
При розробленні фінансової стратегії необхідно враховувати динаміку
макроекономічних процесів, тенденції розвитку вітчизняних фінансових
ринків,

можливості

диверсифікації

діяльності

підприємства

тощо

[4].

Фінансовій стратегії притаманні такі характерні риси:
фінансовий чинник – найважливіший критичний чинник будь- якого
бізнесу як у його тактичному, так і стратегічному аспекті;
фінансовий вимірник – єдиний вимірник усіх ключових характеристик
будь-якого бізнесу;
фінансовий аспект притаманний кожній спеціалізованій стратегії;
Фінансова стратегія узгоджується із загальною стратегією підприємства та
є чинником забезпечення його ефективного функціонування й фінансового
розвитку

в

майбутньому.

Процес

розроблення

фінансової

стратегії

підприємства містить кілька універсальних етапів:
1. Визначення загального періоду формування стратегії. У процесі
розроблення фінансової стратегії визначається тривалість періоду, який
встановлюється для формування загальної стратегії економічного розвитку
підприємства. При цьому фінансова стратегія, як складова загальної стратегії,
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може бути реалізована лише в часових межах цього періоду. Тривалість періоду
формування і реалізації фінансової стратегії залежить від низки чинників:
- тривалості періоду загальної стратегії розвитку підприємства;
- можливості прогнозування кон’юнктури фінансового ринку та розвитку
економіки загалом;
- галузевих

особливостей, організаційно-правової форми суб’єкта

господарювання та масштабів його діяльності;
- стадії життєвого циклу підприємства;
- визначення стратегічних цілей та завдань.
2. Формування стратегічних цілей і завдань стратегії. Для формування
стратегічних цілей підприємству необхідно: достатній обсяг капіталу й активів,
їх оптимальну структуру, ефективне і раціональне використання; допустимий
рівень фінансових ризиків у процесі господарювання. Система стратегічних
цілей формує стратегічну модель розвитку підприємства.
3. Конкретизація розробленої стратегії за періодами її реалізації.
Розроблення

фінансової

стратегії

підприємства

знаходить

конкретне

відображення у фінансових показниках – цільових стратегічних нормативах,
зокрема таких: щорічний темп приросту власного капіталу підприємства;
мінімальна частка власного капіталу в загальному обсязі використаного
капіталу підприємства; рентабельність власного капіталу підприємства;
мінімальний рівень ліквідності активів підприємства; прийнятний рівень
фінансових ризиків тощо.
Під час конкретизації фінансової стратегії за періодами її реалізації
забезпечується узгодженість стратегічних нормативів у часі.
4. Розроблення фінансової політики за напрямами фінансової діяльності.
Фінансову стратегію розробляють з урахуванням перспектив фінансового
розвитку підприємства і, відповідно до основних аспектів його фінансової
діяльності, формують фінансову політику. Разом з тим, розроблення і
проведення фінансової політики підприємства, базуючись на фінансовій
стратегії, дають змогу вирішувати конкретні завдання за відповідними
напрямами його фінансової діяльності.
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Тобто, фінансова стратегія орієнтує на ті варіанти рішень, які
забезпечують досягнення поставленої мети. Система формування фінансової
політики підприємства щодо напрямів його фінансової діяльності має такі
складові:
- управління капіталом (визначення вартості капіталу, оптимізація
структури капіталу, кредитна політика, інвестиційна політика);
- управління активами ( формування стратегії фінансування оборотних
та необоротних активів, фінансове управління товарно-матеріальними
цінностями, грошовими активами, дебіторською заборгованістю, управління
необоротними активами в частці основних засобів, нематеріальних активів);
- управління інвестиціями (управління реальними інвестиціями,
управління фінансовими інвестиціями, управління інвестиційним портфелем);
- управління грошовими потоками (управління грошовими потоками від
фінансової діяльності, визначення вартості грошей у часі та її використання у
фінансових розрахунках);
- управління прибутком підприємства (управління формуванням та
розподілом прибутку, управління використанням чистого прибутку,
дивідендна політика);
- управління фінансовими ризиками (виявлення фінансових ризиків,
встановлення основних факторів впливу на рівень фінансових ризиків,
оцінювання ризиків, розроблення механізму нейтралізації фінансових ризиків,
виявлення ознак кризового стану, недопущення банкрутства підприємства,
локалізація кризових явищ, фінансова стабілізація підприємства, запобігання
повторенню кризи).
5. Оцінювання ефективності розроблення стратегії за параметрами. Цей
етап формування фінансової стратегії здійснюється за такими параметрами: узгодженість фінансової стратегії підприємства із загальною стратегією його
розвитку. У процесі такого оцінювання визначається ступінь узгодження цілей і
завдань, етапів та часових меж у реалізації фінансової стратегії; - узгодженість
фінансової стратегії зі змінами зовнішнього фінансового середовища. Згідно з
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таким

параметром

встановлюється

відповідність

розробленої

стратегії

фінансового менеджменту прогнозованому економічному розвитку країни та
змінам кон’юнктури фінансового ринку.
6. Контроль та координація фінансової стратегії [5]. Фінансова стратегія
підприємства – це генеральний план дій із забезпечення підприємства
грошовими засобами. Вона охоплює питання теорії та практики формування
фінансів, їх планування, вирішує завдання, які забезпечують фінансову
стабільність підприємства в ринкових умовах господарювання. Теорія
фінансової стратегії досліджує об’єктивні закономірності ринкових умов
господарювання, розробляє способи і форми виживання в нових умовах,
підготовки та ведення фінансових операцій.
Фінансова стратегія підприємства згідно зі своєю стратегічною ціллю
забезпечує:
- формування та ефективне використання фінансових ресурсів;
- виявлення найефективніших напрямків інвестування та зосередження
фінансових ресурсів на цих напрямках;
- відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним
можливостям підприємства;
- визначення головної загрози з боку конкурентів, правильний вибір
напрямків фінансових дій та маневрування для досягнення вирішальної
переваги над конкурентами;
- створення та підготовка стратегічних резервів;
- ранжування та поетапне досягнення цілей [1].
Висновки. Фінансова стратегія являє собою визначення довготермінової
мети фінансової діяльності підприємства, а також вибір найефективніших
способів та шляхів їх досягнення. Розроблення фінансової стратегії – це галузь
фінансового планування. Як складова загальної стратегії економічного
розвитку, вона має узгоджуватися з її цілями та напрямками. У свою чергу,
фінансова стратегія справляє суттєвий вплив на загальну економічну стратегію
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підприємства. Зміна ситуації на мікро- та макроекономічному рівнях
призводить до коригування фінансової стратегії розвитку підприємства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
Проаналізовано понятійно-термінологічний апарат інноваційного розвитку.
Розкрито наукові підходи до системи вихідного поняття «інноваційні
технології». Розкрито сутність, мету та цілі іноваційних технологій в
територіальному розвитку регіону.
Ключові слова: інновація, інноваційні технології, розвиток, територія, регіон.
Дослідження інноваційних технологій та їх вплив на територіальний
розвиток в умовах трансформації економіки України набуває в наш час
особливої актуальності. Інноваційні технології являються важливою складовою
національної безпеки і знаходяться в центрі уваги наукових досліджень та
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дискусій на різних рівнях та в різних сферах суспільного життя. Незважаючи на
інтерес науковців з приводу дослідження проблематики інноваційного розвитку
та технологій, залишається недостатньо розкритим питання понятійнотермінологічної сутності поняття «інноваційний розвиток». Важливість
визначення даного поняття для інноваційного розвитку країни та її територій
визначає актуальність даного дослідження.
Аналіз досліджень та публікацій. Процеси глобалізації та економічносоціальні зміни в світі пов’язані з докорінною зміною моделі розвитку
інноваційного процесу. Інновація в даному випадку виступає важливим
економічним та технічним критерієм. Поняття «інновація» вперше з’явилося у
працях культурологів ще у XIX ст. Розуміння цього поняття являло собою
асиміляцію певних елементів однієї культури в іншу. На думку багатьох
вчених, інноваційну теорію економічного розвитку започаткував український
вчений

економіст

Микола

Туган-Барановський.

Аналізуючи

працю

«Промислові кризи в сучасній Англії, їх причини і вплив на народне життя»
науковець доводить, що циклічність економічних криз це наслідок нестачі
ресурсів для здійснення капітальних вкладень, з одного боку, і створення нових
ресурсів – з іншого. М. Туган-Барановський зауважив, що для економічного
зростання важливо знаходити нові ресурси та технології, які стануть
пріоритетними віхами інноваційного розвитку. Австрійський економіст
Й. Шумпетер у книзі «Теорія економічного розвитку» запропонував концепцію
«інновацій», в основу якої поклав ідею про «нову комбінацію», яку з часом
замінили терміном «інновація».
Дослідженню проблематики поняття «інновація» присвячено праці
відомих зарубіжних вчених, а саме К. Діврі, С. Дебюсона, Д. Кмерка, Г. Менша,
Б. Санто, Б. Твісса.
Визначення концептуальних засад інноваційного розвитку викладено у
працях таких авторів як: М. Андерсона, П. Друкера, М. Портера, Р. Уотермана,
Р. Фостера, І. Шумпетера та ін. Українських вчених, зокрема: О.І. Амоші,
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З.С.

Варналія,

В.М.

Василенка,

А.С.

Гальчинського,

В.М.

Геєця,

В.І. Захарченка, І. І.Лукінова, Л.І. Федулової.
Науковий інтерес до теоретичних та методичних підходів інноваційних
технологій в територіальному розвитку висвітлено у працях С.О. Білої,
Я.А. Жаліла, О. В. Собкевича, П. Т. Бубенко та ін. Інноваційний розвиток
сільських територій викладено у працях В. М. Баутина, І. О. Іртищевої,
І. В. Прокопи, П. Т. Саблука, Л. О. Шепотько, М. А. Хвесика, В. В. Юрчишина.
Теоретичним та прикладним питанням інноваційного розвитку присвячені
праці українських вчених-економістів: В. Гейця, О. Жихор, П. Ілляшенка,
В. Лапаєва, І. Павленка.
У даному дослідження проаналізовано наукові підходи до розуміння
поняття «інноваційні технології» та їх вплив на розвиток територій.
Досліджуючи будь-яке проблемне питання важливою складовою є
розуміння

понятійно-термінологічного

апарату

необхідної

проблеми.

Працюючи над теоретичною складовою теми інноваційних технологій в
розвитку територій необхідно розглянути вихідні поняття: «інновація» та
«технологічний розвиток». Поняття «інновація» дослідники трактують з трьох
точок зору: енциклопедичного, доктринального та юридичного.
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови термін
«інновація» трактується як оновлення, переміна [1, с. 406].
Спеціальна наукова література визначає глобальне та локальне значення
терміну. Від створення умов для розгляду інновації усього суспільства та усіх
сфер його діяльності (економічної, політичної, соціальної та ін.) до означення
«інновації» як технічних засобів запровадження нових виробів та технологій.
Таке тлумачення запропоновано в Економічній енциклопедії, де інновація
розглядається як новий підхід до конструювання, виробництва, збуту товарів,
завдяки якому інноватори отримують перемогу в конкуренції [4, с. 176].
Широке трактування «інновація» подається у законі України «Про
інноваційну діяльність», де вони розглядаються як новостворені (застосовані)
або вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також
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організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного або іншого
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва та
соціальної сфери [4, с. 176].
Деякі

вчені

ототожнюють

відмінність

понять

«інновація»

та

«нововведення». Зазначають що інновація – це і є нововведення, результат
творчої діяльності, спрямованої на розробку, створення та розповсюдження
нових форм виробництва чи управління.
Однак у більшості наукових джерел зазначається певна відмінність між
поняттями «інновація» і «нововведення». З метою розкриття поняття
«інноваційно-технологічний розвиток», необхідно визначити зміст поняття
«технології», «інноваційні технології».
Всесвітня

організація

інтелектуальної

власності

подає

визначення

«технології» як систематичні знання про виробництво тієї чи іншої продукції, її
застосування або надання тієї чи іншої послуги. Отже, з одного боку,
технологія є засобом впливу на зміну умов виробництва товарів і послуг, а з
іншого – вона сама є предметом розробки і торгівлі. Щодо технологічної
інновації то в наукових дослідженнях у більшості зазначається, що її вектори
направлені на створення та впровадження в роботу нових технологічних систем
і засобів (модернізація, оптимізацію виробництва, мінімізацію витрат різного
характеру зокрема: матеріальних, енергетичних і людських ресурсів тощо).
У понятті «інноваційних технологій розвитку» акцент ставиться на
технологічних

аспектах

розвитку

інновацій.

Вчені

зазначають,

що

технологічний чинник став ключем забезпечення конкурентноздатності
економіки,

усе

більшого

поширення

набуває

поняття

«технологічний

розвиток», спрямований на перетворення наукових розробок в придатні для
промисловості прикладні розробки.
Досліджуючи проблематику інноваційних технологій розвитку територій
значення має й розуміння терміну «розвиток». Дослідниками виокремлено два
підходи до трактування поняття. В одних джерелах розвиток трактується як
процес, результатом якого є зміна якості предмета, перехід від одного якісного
стану до іншого, вищого.
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У загальнонауковому трактуванні поняття «розвиток» приналежний усім
сферам суспільства.
Проаналізувавши понятійно-термінологічне значення основних термінів
дослідження важливо розкрити сутність та цілі інноваційних технологій в
розвитку територій.
Реформування системи управління регіональним розвитком передбачає
запровадження нової якості регіональної політики, основне завдання якої
полягає в поєднання розвитку економіки країни із завданням забезпечення
збалансованого розвиток усіх територій держави.
Вирішення

системних

соціально-економічних

проблем

в

Україні

вимагають інноваційних підходів, оновлення механізмів та інструментів
стимулювання розвитку територій.
Більшість територій України сьогодні функціонують із розбалансованою
структурою економіки, високим рівнем зношеності виробничих комплексів,
технологічною відсталістю виробництв, низькою ефективністю використання
на

локальному

територіального

рівні

ресурсного

розвитку,

по-перше,

потенціалу.

Такі

характеристики

посилюють

залежність

соціально-

економічної ситуації в регіонах від глобальних коливань та нестабільності до
зменшення мотивації територій до нарощування внутрішніх ресурсів розвитку.
Також, така ситуація негативно впливає на конкурентоспроможність окремої
території і як наслідок національної економіки в цілому.
Головними проблемами, що стоять на шляху інноваційно-технологічного
розвитку є:
− неповна завантаженість виробничих потужностей промислових і
будівельних підприємств;
− дефіцит інвестиційних ресурсів;
− нестабільний фінансовий стан суб’єктів господарювання;
− нерозвинена інноваційна інфраструктура;
− низький рівень заробітної плати;
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− недостатня активність територіальних громад у вирішенні проблем
соціально-економічного розвитку територій.
Забезпечення інноваційно-технологічного розвитку територій зумовлений
важливістю оптимізації просторових характеристик країни відповідно до
особливостей розміщення наявних і потенційних ресурсів та задоволення
потреб населення. Вирішальну роль на шляху інноваційно-технологічного
розвитку відіграє стратегічне бачення перспектив економічного зростання,
визначення проблем, що гальмують процес оцінки потенціалу ресурсів на
певній території.
Інноваційні підходи до територіального розвитку мають бути реалізовані у
таких основних напрямках:
− використання каталізаторів регіонального розвитку;
− мотивація регіонів до саморозвитку.
Застосування інноваційних підходів до територіального розвитку має бути
зорієнтоване на такі вектори:
− посилення внутрішньої мотивації на місцевому рівні до соціальноекономічного зростання
− створення ефективних господарських структур із використанням
наявного на місцях потенціалу;
− формування конкретних виробничих систем інноваційно-технічного
типу;
− задоволення внутрішніх потреб території за рахунок власного і
залученого потенціалу.
Не кожному регіону України вдається створити ефективну модель
розвитку промислового виробництва, й адаптуватися до зарубіжних розробок.
Цій меті служать інноваційні промислові кластери, які працюють у багатьох
областях країни, зокрема й у Вінницькій. На території України відбувається
впровадження нових форм господарювання, заснованих на мережевій моделі
організації виробництва та адаптації до економіки країни, що трансформується.
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Завдання вдосконалення структури виробництва, залишається одним із
пріоритетних напрямів реформування економіки. Потрібна чітка регіональна
промислова політика, що передбачає комплекс заходів щодо стимулювання
збільшення обсягів продукції переробних галузей АПК, радіоелектронної
промисловості, в машинобудуванні, де існує відповідна матеріальна база.
Одним із напрямів інноваційно-технологічного розвитку територій має
стати створення умов для модернізації промисловості й підтримки та розвитку
конкурентоспроможних у глобальному ринку територіальних виробничих
кластерів. Для успішного інноваційно-технологічного розвитку важливе місце
відводиться визначенню його пріоритетів, а, виходячи з питання активізації
інтеграційних процесів України зі світовим співтовариством, в основу
практичних дій по реалізації головних пріоритетних напрямів розвитку слід
включати територіальний підхід.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ
Входження України в європейський і світовий освітній простір детермінує
необхідність узгодження напрямів і принципів реформування шкільництва та
студентства

із

загальними

тенденціями

розвитку

освіти

в

умовах

інформаційного суспільства. Інформаційна революція і, як наслідок, виникнення
інформаційного суспільства та його наступної фази - суспільства знань
починають кардинально змінювати не лише світову та національні економіки,
а й життя людей та спосіб влаштування сучасного світу.
Ключові слова: медіаосвіта, світовий освітній простір, інформаційна
революція, медіа компетентність, медіакультура.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими
науковими та практичними завданнями. Впровадження медіаосвіти в школах
України - це важлива складова розвитку інформаційного суспільства. Розвиток
засобів масової інформації комунікації та їх залучення до процесу навчання і
виховання значно активізували творчий пошук педагогів у багатьох країнах.
Інноваційна діяльність педагогів, не задоволених традиційними умовами,
методами, способами навчання і виховання, була зорієнтована не на лише
новизну змісту реалізації своїх зусиль, а передусім на якісно нові результати.
Це й спричинило виокремлення медіаосвіти в окрему галузь, своїм змістом
зорієнтованої на людину. Її поява в освітньому просторі – це інноваційний
освітній процес, зумовлений суспільною потребою.
Технології медіаосвіти сьогодні передбачають залучення до навчального
процесу як традиційних засобів масової інформації (періодичні видання, радіо,
телебачення, кіно тощо), так і засоби новітніх інформаційних технологій, а саме
–

програмно-апаратні

засоби

і

пристрої,

що

функціонують

на

базі

обчислювальної техніки; використовують також сучасні способи і системи
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інформаційного обміну, що забезпечують операції збирання, накопичення,
збереження, оброблення й передавання інформації. [1, с.337].
Власне, явища ці були присутні в житті соціуму від початку виникнення
засобів масової інформації, однак зовсім недавно з’явилися у вжитку нові
поняття, які увібрали в себе „Медіа”, й почали активно використовуватися у
різних галузях суспільного життя [5].
Нині розробляються теорії, напрями медіаосвіти, обґрунтовуються її
моделі. В українському педагогічному словнику С. Гончаренка, зокрема,
дається таке визначення медіаосвіти: „напрям у педагогіці, представники якого
виступають за вивчення школярами закономірностей масової комунікації
(преси, телебачення, радіо, кіно тощо)”[2].
Це визначення дублюється у Соціолого-педагогічному словнику за ред.
В. В. Радула [7, с.131]: «Медіаосвіта – напрям у педагогіці, представники якого
виступають за вивчення школярами закономірностей масової комунікації
преси, телебачення, радіо, кіно тощо». Основними завданнями медіаосвіти є
підготовка нового покоління до життя в сучасних умовах, до сприйняття й
розуміння різної інформації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема медіаосвіти в контексті
світового інформаційного простору є комплексною, її прямо чи опосередковано
вивчали такі вітчизняні журналістикознавці, як В. Різун, М. Тимопіик,
В. Шкляр, І. Слісаренко та інші.
В останнє десятиліття концепція медіакультури активно розробляється
вітчизняними

культурологами

і

представниками

теорії

медіаосвіти

А. А. Возчіковим, Е. В. Дукова, А. В. Єлісєєвим, М. В. Жижина, В. В. Звєрєвої,
Я. Б. Іоскевічем, Н. Б. Кирилової, К. Е. Разлогова, А. В. Федоровим,
Н. Ф. Хилько, А. В. Кульковим, О. В. Шликовой. В їх роботах аналізуються
тенденції

збільшеного

впливу

аудіовізуальних

засобів

зображення,

інформування, комунікації та художньої творчості. Оскільки медіакультура
розглядається і як загальний соціокультурний процес і як особистісне взаємодія
з

медіа,

то

розробляються

програми

медіакультури людини.
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цілеспрямованого

формування

Вивчення

окремих

засобів

комунікації

в

соціології

представлено

традиціями соціології читання, соціології СМК і формується сьогодні соціологією нових видів медіа. Особливу популярність в соціології читання
мають роботи таких авторів, як П. Г. Манн, Р. Ескарпів, Р. Баркер, Б. В. Дубін,
Л. Д. Гудков; в області методології аналізу читання - В. Д. Стельмах, О. М.
Маслова, Т. М. Дрідзе, І. А. Бутенко, В. П. Чудінова. У соціології СМЯ
безпосередньо телебаченню присвячені роботи Дж. М. Маклеода, Дж.
Гербнера, М. ДеФлюеру, Л. Гріндстафф, Б. А. Грушина, Б. М. Фірсова, Л. Н.
Федотової, Т. 3. Адамьянц, І . А. Полуехтовой, А. В. Лукова та інші.
Нові види медіа в соціологічному аспекті розглядалися М. Кастельс, Е.
Тоффлер, А. Турен, Ш. Тёкл, Г. Кіркпатріком, X. Гезер, Б. С. Гладаревим, Д. В.
Івановим, В. Л. Іноземцева, В. П. Коломійцем, Е. В. Зайцевої, М. В. Певної, В.
В. Печонкін, А. Л. Радкевич, А. В. Чугунова.
Останнім часом проблемою переймаються і представники точних наук,
зокрема вчені Л. Шульман і В. Пугач, їхні колеги з НАНУ, які активно
пропагують у друкованих та електронних ЗМІ ідею інтеграції української науки
в світовий процес). [5]
Мета статті полягає у виокремленні найбільш характерних чинників, що
впливають на формування оптимальних норм медіаосвіти в Україні.
Виклад основного матеріалу із обґрунтуванням одержаних результатів. На
численних міжнародних конференціях із проблем інформаційного суспільства
та суспільства, побудованого на знаннях, що проводилися під егідою ЮНЕСКО
(Майнц, Німеччина, 2002; Париж, Франція, 2003; Будапешт, Угорщина, 2004),
та світовому саміті з проблем інформаційного суспільства (Туніс, 2005) було
зроблено певні важливі теоретичні узагальнення щодо тенденцій розвитку
світової медіаосвіти та ролі ЗМК у цьому процесі. Загалом було визначено, що
сучасна інформаційна революція стала можливою лише завдяки збігові кількох
чинників. Серед головних - поява цифрових засобів обробки інформації,
прискорений розвиток електроніки, освоєння людиною космосу і створення
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супутникових

технологій

зв'язку,

розробка

інформаційних

мережевих

технологій і створення інтернету.
Для прикладу, генерування й використання знань, інвестиції в науку та
освіту для забезпечення сталого розвитку й підвищення рівня життя в різних
країнах істотно різняться. За даними Світового банку, 85 % сукупних світових
інвестицій у науку здійснюють країни-члени ОЕСР, 11 % - Індія, Китай і
Бразилія та нові промислово розвинені країни Східної Азії, і лише 4 % - решта
країн світу, до яких належить і Україна. Тому держави з передовою економікою
створили для себе благодатне замкнене коло, коли результати наукових
досліджень і якісної підготовки кадрів забезпечують створення нових багатств,
які є основою для подальшої підтримки власної науки та освіти.
У

цьому

контексті

важливо

проаналізувати

рівень

розвитку

інформаційного суспільства та ринку телекомунікації в Україні.
Наша держава з 46-мільйонним населенням має один із найвищих у світі
індексів освіченості (9 % письменного населення) і величезний потенціал, але
залишається країною з низько технологічною промисловістю та недостатньо
розвиненою інфраструктурою. Важливим чинником, що може посприяти
становленню України як потужної інформаційної держави, є розвиток
рівня медіаосвіти.
За свідченням фахівців ЮНЕСКО, медіаосвіта з'явилася як інструмент
захисту від шкідливих ефектів і трендів медіа. Першою країною, яка
використала цю парадигму "щеплення", стала Велика Британія в 30-х pp. XX ст.
У 60-х pp. переважна більшість західних інтелектуалів із заперечення медіа
переключилася на заперечення та критику різних видів медіа й популярної
культури. Цей процес прийнято називати "парадигмою популярної культури".
Нарешті, наприкінці минулого століття прийшло розуміння, що ідеологічна
сила медіа була пов'язана з натуралізацією зображення. На сьогодні у Великій
Британії та Австралії медіаграмотність викладається як окремий курс, у плані
підготовки фахівців за гуманітарним напрямом.
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Виходячи з основної ідеї цього документа, медіаосвіта має розпочинатися
якомога раніше й тривати весь період навчання в школі, позашкільному закладі
та в університеті. Важливо наголосити, що медіаосвіта в країнах західної
демократії відповідає такому заклику: "Освіта впродовж життя!" Приміром,
французький дослідник Жан Гоне медіаосвітню практику в своїй країні
представляє в такій послідовності: "ЗМІ в початковій школі", "Мас-медіа в
колежі", "ЗМІ в ліцеї", "ЗМІ в професійному ліцеї", "ЗМІ в університеті" [1, 4658].
За умови, коли кожен користувач може за допомогою власного комп'ютера
ввійти до всесвітньої мережі й отримати інформацію, що зберігається там у
якомусь іншому комп'ютері, відбувається, на думку західних фахівців, процес
розмивання кордонів і дифузії між різними засобами масової інформації, що
впливає і на процеси медіаосвіти. Ми стаємо, таким чином, свідками вже
глобального процесу з медіаконвергенції [2, 28-29].
Дослідники- журналістикознавці нині розрізняють власне журналістську
освіту і медіаосвіту (Media Education), або медійну освіту. Науковці в Північній
Америці й Західній Європі запропонували чимало визначень цього поняття,
вони розробляють теорії, вказують напрями медіаосвіти, обґрунтовують її
моделі. Безперечно, до медіаосвіти належать аудіовізуальна освіта, кіноосвіта, а
також, за аналогією, телеосвіта, радіоосвіта, мультимедіа освіта, інтернет-освіта
тощо.
Зарубіжний досвід у цій галузі успішно запозичила Росія, де вже захищено
дисертаційні

дослідження

"Медіаосвіта"

в

рамках

з

медіаосвіти,

спеціальності

зареєстровано

"соціальна

спеціалізацію

педагогіка",

готують

медіапедагогів для середньої школи, видають навчальні посібники, роблять
спроби ввести медіаосвіту в навчальні програми [3].
Один із російських дослідників медіаосвіти професор О. Федоров розуміє
її як процес розвитку особистості за допомогою і на матеріалі засобів масової
інформації з метою формування культури спілкування з медіа, творчих,
комунікативних

здібностей,

критичного
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мислення,

умінь

повноцінного

сприймання, інтерпретації, аналізу й оцінки медіатекстів, навчання різних форм
самовираження за допомогою медіатехніки [3]. Професор Львівського
національного університету імені Івана Франка Б. Потятиник пропонує своє
визначення: "Медійна освіта - це науково-освітня сфера діяльності, яка ставить
за мету допомогти індивідові сформувати психологічний захист від маніпуляції
чи експлуатації з боку мас-медіа і розвинути/прищепити інформаційну
культуру. Медійна освіта спрямована і на масове оволодіння елементарними
журналістськими навичками та новітніми технологіями, і на захист індивідів
від надміру агресивного інформаційного довкілля (скажімо, впливу екранного
насильства, пропаганди, порнографії, реклами)" [4, 6].
Медіаосвіта - це комплекс спеціальних знань і методів підготовки до
сприйняття

інформації,

що

виробляється

як

регіональними,

так

і

міждержавними ЗМК. Останнім часом у поняття медіаосвіти включено етичні
категорії толерантності, віротерпимості. Проте основним питанням медіаосвіти
залишається адекватність інтерпретації інформації.
В Україні медіаосвіта тільки розпочинає свою історію. У 2003 р. було
започатковано

випуск

електронного

журналу

"Медіа

Критика"

[http:www.mediakrytyka_franko.lviv_ua], організовано круглий стіл "Сучасна
преса: інструмент конфліктності чи толерантності", влаштовано першу
інтернет-конференцію "Медіаосвіта в Україні: стан і перспективи", в якій взяли
участь журналісти й педагоги з різних міст України та Польщі.
За останні роки члени редколегії "МедіаКритики" провели кілька пресконференцій на факультетах журналістки і в інтернет-центрах ІТАР в Україні.
На них Міністерству освіти і науки України було запропоновано створити
мережу медіаосвіти, зокрема ввести до програм підготовки й перепідготовки
педагогічних кадрів курс з медіаосвіти, розглянути доцільність уведення
спеціальності "медіапедагог".
Якщо не вдається переробити пресу, то треба змінити її аудиторію. Саме
такий підхід і застосовує медіаосвіта з намаганням прищепити "психологічний
імунітет" до патогенного впливу медіа, який пов'язують із надміром реклами,
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пропагандою і фальсифікацією, екранним насильством і порнографією.
Отже, медіаосвіта -це, з одного боку, оволодіння сучасними комунікативними
технологіями, а з другого - формування більш відповідального ставлення до
використання цих технологій.
У світі останнім часом утверджується досить широке розуміння
медіаосвіти не тільки як певного компонента шкільного чи вишівського
навчання, а й як довгострокової суспільно-просвітительської діяльності, що
охоплює дітей і дорослих, медіаосвіта розглядається як постійний розвиток і
самовдосконалення особистості в суспільстві.
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. У ході аналізу
сучасних

медіа

освітніх

технологій

можна

зробити

висновки,

що

медіаосвіта має розпочинатися якомога раніше й тривати весь період навчання
в школі, позашкільному закладі та в університеті.
Впровадження медіаосвіти в школах України - це важлива складова
розвитку інформаційного суспільства. Розвиток засобів масової інформації
комунікації та їх залучення до процесу навчання і виховання значно
активізували творчий пошук педагогів у багатьох країнах.
Особливістю останнього року стала успішна інтеграція медіаосвіти в різні
предмети. З огляду на викладання медіаосвіти протягом останнього року, 79%
опитаних учителів помітили посилення медіаосвіти за трьома головними
напрямками:
- збільшення кількості викладачів медіаосвіти в школі (15%),
- інтеграція медіаосвіти в суспільні предмети (10%),
- участь та перемога учнів у конкурсах/фестивалях із медіаосвіти (10%).
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Я.І. Посвалюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
В статті узагальнено наукові положення щодо розуміння сутності поняття
"управління", аналізуються основні принципи управління в сучасній системі
вищої освіти відповідно до вимог ринкової економіки. Розглянуто перелік
стратегічних орієнтирів розвитку конкурентоспроможності закладів освіти
на ринку освітніх послуг.
Ключові слова: система управління, проблеми управління, механізм управління,
ринок освітніх послуг, менеджмент освіти, конкурентоспроможність.
Особливості управління розвитком освітньої системи в нових економічних
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умовах зумовлюються, по-перше, місцем, яке займає освіта в сучасному
суспільному розвитку, а саме тим, що освіта перетворюється в одну з
найбільших й важливіших сфер людської діяльності, яка тісно пов’язана з
іншими сферами людської діяльності: економікою, політикою, сферами як
матеріального виробництва, так і духовного життя. По-друге, особливості
управління сучасною освітою принципово визначаються тим станом, в якому в
останні

десятиліття

знаходилась

система

освіти,

а

саме

–

станом

експоненціального розширення, який супроводжувався гострими кризисними
явищами та пошуками шляхів їх розв’язання. Ці пошуки мають як теоретичний,
так і практичний характер.
Проблемою управління навчальних закладів займалось чимало вчених (Л.
Даниленко, Л. Карамушка, В. Крижков, О. Мармаза, Є. Хриков та інші), проте
залишається відкритим питання особливостей управління закладами освіти у
нових економічних умовах.
Керівництво закладами освіти повинно здійснюватися відповідно до таких
принципів управління, як: державотворення, науковості,
гуманізації,

цілеспрямованості,

плановості,

демократизації,

компетентності,

оптимізації,

ініціативи й активності, об’єктивності в оцінці виконання працівниками закладу
освіти своїх обов’язків, принципу поєднання колегіальності з персональною
відповідальністю.
Способом впливу на учасників управлінського процесу є методи
управління. Серед різних підходів можна виділити наступну їх класифікацію:
організаційні, педагогічні, соціально-психологічні та економічні методи
управління.
Організаційні методи передбачають систему організаційних розпорядчих
впливів, спрямованих на досягнення поставленої мети. Це інструктаж,
нормування, різні розпорядчі акти. До педагогічних методів управління
відносять проведення науково - практичних конференцій педагогічних
працівників, серпневих нарад учителів, семінарів, диспутів, педагогічних
читань.
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Соціально-психологічні методи управління – це методи формування
суспільної свідомості, морального стимулювання (заохочення і покарання),
методи впливу на педагогічних працівників на основі використання традицій
педагогічного колективу (посвячення молодого педагога, звіти творчих
учителів), створення нормального психологічного клімату в колективі, а також
методи

соціологічних

використання

досліджень

різноманітних

(анкетування,

соціометричних

інтерв’ю,

методик),

які

тестування,
дозволяють

визначити сформованість громадської думки, рівень задоволення роботою.
Матеріальне

стимулювання

(преміювання,

підвищення

зарплати

за

результатами атестації), економічне планування та бюджетне управління
відносять до економічних методів управління.
Управління середніми загальноосвітніми навчальними закладами базується
на положеннях теорії управління. Головними складовими її є певні тенденції,
відповідні їм закономірності й пов’язані з ними принципи управління
навчальними

закладами.

Тенденції

розвитку

управління

навчальними

закладами визначаються розвитком і функціонуванням державного управління,
соціальними та економічними процесами в суспільстві.
Але головним фактором, що впливає на управлінські процеси в навчальних
закладах, є система освіти України, яка віддзеркалює всі явища, що
відбуваються у державі та за її межами.
Тенденції, що притаманні сучасній освіті в Україні, можна визначити
тільки аналізуючи процеси, що відбуваються в державі як складній соціальноекономічній системі, а також у єдності з розвитком міжнародної освітньої
сфери. Тенденції розвитку системи освіти впливають на всі підсистеми, у тому
числі й на управління, що в свою чергу відбивається на його закономірностях.
Розглядаючи визначальні фактори розвитку управління загальною середньою
освітою можна систематизувати їх таким чином: економічні, соціальні,
політичні, ринкові, технологічні, міжнародні.
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Головними тенденціями функціонування та розвитку системи освіти в
Україні, що впливають на закономірності управління навчальними закладами
не залежно від їх типу і форми власності, є:
-

пріоритетність

загальнолюдських

цінностей

та

гуманістичної

спрямованості;
- активізація суспільних і державних зусиль для виведення освіти на
рівень міжнародних стандартів і досягнень в цій сфері;
- формування націонал-патріотичної моралі;
- розвиток освіти на основі новітніх психолого-педагогічних технологій;
- відхід від принципів авторитарної, заідеологізованої педагогіки,
нівелювання природних індивідуальних особливостей усіх, хто навчається;
-

радикальна

перебудова

управління

сферою

освіти

через

її

демократизацію, децентралізацію, створення регіональних систем управління
навчально-виховними закладами;
- розвиток недержавних форм власності закладів освіти.
Ці найбільш загальні тенденції в освіті України породжують відповідні
похідні тенденції у всіх її підсистемах: організаційно - управлінських,
наукових,

навчальних,

виховних,

спеціально-педагогічних,

професійно-

технічних тощо. Вони, відображаючи загальні проблеми освіти України,
водночас є конкретно-специфічними внаслідок особливостей та умов їх
діяльності.
Найбільш суттєвими тенденціями, що характеризують функціонування
загальноосвітніх закладів в сучасних умовах, є:
- прагнення до розширення варіативності змісту навчальних програм,
певної профілізації за необхідності дотримання державних стандартів освіти;
- намагання керівництва навчальних закладів створити комплекси:
дошкільних, середньо-освітніх і вищих навчальних закладів, поєднаних
спільною стратегічною навчально-виховною метою і традиційними зв’язками,
відповідною до загальної мети побудови організації і методики процесу
навчання;
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- конкуренція загальноосвітніх закладів різних типів і форм власності на
основі покращення освітянських послуг;
- проникнення і втілення в навчальний процес іноземних педагогічних
технологій (особливо в сфері викладання предметів гуманітарного циклу);
- розширення двосторонніх контактів між групами учнів, навчальними
закладами різних країн;
- втілення дистанційної системи освіти на всіх її рівнях;
- поширення комп’ютерних технологій у процесі навчання.
До загальних тенденцій в освіті України можна віднести також:
невідповідність бюджетного фінансування вимогам суспільства до якості
навчання і виховання; певна орієнтація з боку органів управління освітою на
самофінансування, підприємницьку діяльність навчальних закладів.
Не можна залишити поза увагою і такі тенденції, як «старіння»
педагогічних кадрів, відсутність високої мотивації для підвищення професійної
майстерності та дійсно творчої праці. В той же час у керівництва навчальних
закладів спостерігається тенденція до оволодіння технологіями професійного
менеджменту і втілення їх в управління; зниження рівня реальної демократії
управління та поширення власної авторитарності.
Одним із завдань управління системою освіти є формування нового
бачення освітніх проблем усіма його учасниками. Адже сьогодні освіта
перестала бути однією із галузей народного господарства, державним
відомством; вона дійсно стає однією з форм суспільної практики, особливою
сферою, яка все набуває своїх інтересів, цілей, цінностей і політики. Аналіз
нормативно-законодавчих документів про освіту, опрацювання наукової та
організаційно-методичної літератури, ознайомлення з передовим досвідом
управління освітніми дають змогу виділити два напрямки управління освітою:
традиційний (сучасний) та інноваційний (перспектива на майбутнє).
Метою традиційного державного управління є забезпечення оптимального
функціонування об’єкт-суб’єктних компонентів системи освіти. Інноваційне
управління (менеджмент) передбачає переведення освітньої системи, її змісту
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та

об’єкт-суб’єктного

потенціалу

на

більш

високий

якісний

рівень,

забезпечення розвитку та оновлення, відповідності рівня освіти вимогам
сучасності.
Під інноваційним менеджментом розуміється управлінський вплив
держави на зміну факторів, що визначають виробництво товарів і послуг, у
тому числі й освітніх, з метою підвищення ефективності роботи освітньої
організації. Інтегруючись в європейський і світовий освітній простір, Україна
повинна враховувати напрацювання, характерні для управління галуззю в
інших країнах. Деякі з них можна розглядати не лише як приклад для вивчення,
а й як приклад для наслідування, зрозуміло за умов врахування національних
особливостей української системи освіти і тих пріоритетів, на досягнення яких
вона орієнтується.
Таке врахування не повинне передбачати сліпе копіювання зарубіжного
досвіду, а надавати допомогу в розробці національної системи управління
освітою, забезпечувати перехід її на державно-громадський рівень. Велику роль
у

цій

справі

відіграють

громадські

організації,

органи

місцевого

самоврядування, асоціації батьків та навчальні заклади.
У сучасних умовах основні напрями реформування системи управління
освітою вбачаються в: чіткому визначенні компетенцій, повноважень і
відповідальності органів управління всіх рівнів, забезпеченні їхньої взаємодії;
переході від розпорядчого до регулюючого 9 управління системою освіти;
розвитку державно-громадських форм управління освітою.
Для успішного досягнення поставлених завдань необхідно вирішувати
проблему підготовки управлінських кадрів, які мають усвідомлювати, що
виконують справу державну, що здатні управлінську діяльність наповнити
новим змістом. Необхідно розробити нові освітні програми, що сприятимуть
оновленню змісту підготовки управлінських кадрів до роботи в умовах
демократичного управління освітою.
Водночас важливо забезпечити якісний рівень навчання представників
громадських структур до участі в управлінні, делегувати повноваження таким
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чином, щоб рівень складності завдань, що розв’язуються ними, відповідав
рівню їхньої управлінської культури. Вищі навчальні заклади України вже
проводять навчання керівників навчальних закладів, вирішуючи проблему
підготовки управлінських кадрів – менеджерів освіти – висококваліфікованих
фахівців, спроможних розробляти, аналізувати й реалізовувати державну
політику, ефективно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним
процесам в освіті.
Управління в системі вищої освіти являє собою інтегративність різних
рівнів освітнього менеджменту. Саме тому будемо розглядати управління як
процес впливу, а освітній менеджмент – як систему управління, в якій
основними елементами є: менеджмент на державному рівні в сфері освіти,
менеджмент на рівні міністерства освіти і науки, менеджмент на рівні ВНЗ.
Якщо застосувати “управлінську піраміду” до освітнього менеджменту, то ми
отримаємо наступні рівні: найвищу ланку управління – на державному рівні
(top management), середня ланка управління – на рівні міністерства освіти
(middle management), нижча ланка – вузівський менеджмент (first management/
low management).
При цьому, кожна ланка управління, своєю чергою, може бути
“внутрішньою управлінською пірамідою”, яка складається з тих самих ланок,
але в межах кожної окремої ланки. Ефективність такої системи управління в
системі вищої професійної освіти залежить від ступеню взаємозв’язку цих
рівнів та їхньої нерозривності. Своєю чергою, оцінка управлінських рішень на
всіх рівнях імплементується в ефективності й успішності вузівського
менеджменту.
Крім того, управління розвитком системи вищої освіти може бути
ефективне лише за використанням сучасних освітніх технологій, інноваційних
методів викладання. Воно також залежить від відповідних організаційних
структур і форм, від розробки нових економічних механізмів. Проблеми
удосконалення навчального процесу, механізмів його фінансування, розвитку
організаційних форм не можуть розв’язуватись ізольовано. Ці проблеми
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повинні розглядатись і розв’язуватись як компоненти єдиного процесу
формування цілісної системи.
Таким чином, основними особливостями сучасної освітньої системи, які
зумовлюють її стратегічні орієнтири, є наступні:
1. Необхідність проведення активної політики по розвитку й модернізації
системи вищої професійної освіти, насамперед – на загальнодержавному рівні.
2. Головним принципом управління вищою освітою на всіх структурних
рівнях (на державному, регіональному, муніципальному, а також на рівні ВНЗ)
повинен бути визнаний системний принцип.
3. Управління в системі вищої професійної освіти повинно задовольняти
потреби суспільства й забезпечувати доступність освіти.
4. Ефективність управління системою вищої професійної освіти повинна
забезпечуватись за рахунок розподілу компетенцій організацій різноманітних
вертикальних структурних рівнів у співвідношенні з принципом автономії ВНЗ,
яка стосується забезпечення й управління навчальним процесом (вибір методик
й освітніх технологій, визначення структури професорсько-викладацького
складу, джерела фінансування, контингент студентів та ін.).
5. Розвиток конкуренції між ВНЗ різного організаційно-правового статусу.
6. Забезпечення якості освіти й розвиток системи контролю за нею в
умовах ринкових відносин.
Очевидно, що система ринкових відносин накладає свій відбиток на
управлінські процеси в закладах освіти. Економічна політика вишів напряму
залежить від державної економічної політики в галузі освіти.
Отже,

оволодіння

основами

менеджменту

допоможе

підвищити

ефективність педагогічної та управлінської діяльності. Методи та прийоми
самоменеджменту

дадуть

змогу

успішно

вирішувати

різні

проблеми

особистісного плану, навчитися володіти собою, визначати та формулювати
чіткі

особисті

цілі

та

цінності,

займатися

саморозвитком,

доцільно

використовувати час. Запровадження елементів менеджменту буде сприяти
102

процесу

демократизації

й

гуманізації

шкільного

життя,

ефективному

управлінню закладом освіти, педагогічним та учнівським колективами.
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Н.А. Поступайло
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
В ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ
В статті розглядається питання менеджменту в освіті, що забезпечує
координацію дій персоналу закладу на всіх його рівнях, щодо раціонального
використання ним наявних ресурсів із застосуванням наукового підходу.
Зазначено, що якщо менеджер освіти послідовно і цілеспрямовано впроваджує
нові технології управління діловою кар’єрою, то і забезпечується оптимальна
та ефективна діяльність освітнього закладу.
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менеджмент,

освітні

установи,

система

сучасного

менеджменту, працівник освіти, управління діловою кар’єрою, менеджер.
Управління – складний процес, який неможливо виконати успішно,
керуючись

завченими

формулами

і

постулатами.

Сутність

сучасного

менеджменту полягає в оптимізації конкретних завдань управління, завдяки
раціональному

та оптимальному

використанню

ресурсів:

матеріальних,

матеріально-технічних, кадрових, фінансових тощо. Тому однією з актуальних
проблем сучасного керівника є проблема професійного росту, або професійної
кар’єри працівників освітньої галузі як однієї із складових особистого розвитку,
підвищення рівня знань, вмінь та компетентності, тобто постійного руху до
успіху.
Ситуація невизначеності, мінливості, агресивності зовнішнього соціальноекономічного середовища: зростаюча конкуренція на ринку освітніх послуг:
низька мотивація освітян до роботи, зумовлена насамперед відсутністю
адекватної заробітної платні та системи стимулів щодо розвитку творчопошукової діяльності: зростаюча прагматичність батьківської громади стосовно
освітян та нівелювання його значення – все це та багато інших факторів
вимагають від сучасних керівників закладів освіти докладання величезних
зусиль, професіоналізму в управлінській діяльності.
На початку ХХІ століття бажання, старанності та відданості керівника
минулого століття вже недостатньо. Зокрема мова йде про якісно новий рівень
компетентності, відповідно якісно нову підготовку до керівної посади,
формування професійної управлінської культури. Треба прийняти як аксіому,
що управління – це наука, діяльність і мистецтво. Щоб робити щось якісно,
треба знати, що і як робити, а вже потім можна моделювати, творити. Нині
виникає парадоксальна ситуація: керівник не має елементарних знань стосовно
своїх обов’язків, про свою професію дізнається з науково-методичної
літератури самотужки.
Сучасний менеджер у всьому світі сприймається як ефективний, і
інноваційний керівник. Він повинен мати широкий кругозір і системне
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нестандартне мислення з питань внутрішнього зв’язку, чинників установи і
взаємодії останніх із зовнішнім середовищем. Він повинен мати високі
загальнолюдські якості та психологічні здібності, бути готовим йти на
розумний і зважений ризик, уміти здійснювати бізнес – проектування,
розробляти, корегувати і здійснювати бізнес – план, вміти виконувати
маркетингові дослідження, прогнозувати розвиток організації з урахуванням
потреб і зайняття нових ніш.
У ХХІ столітті швидко зростає потреба у висококваліфікованих,
досвідчених кадрах, які б відкрили нове бачення на систему освіти. Зараз
можна

сміливо

стверджувати,

що

«лідери

у

новому

тисячолітті

відзначатимуться не войовничістю і безмежним нахабством, а найвищою
професійно-інтелектуальною компетенцією, толерантністю, розумінням себе та
інших, відповідальністю, здібностями до рівноправного співробітництва.
Головне місце у їх діяльності посідатиме планування своєї професійної кар’єри,
підвищення рівня своєї творчо-пошукової діяльності в управлінні [2, c. 25].
Знання та усвідомлення всіх проблем, що виникають в процесі управління
діловою кар’єрою являють собою потенціал для їх удосконалення, чому сприяє
використання здобутків теорії та практики світового менеджменту, адаптації їх
до управління закладами освіти.
З поняттям «менеджмент» і «менеджер» сьогодні ми зустрічаємось на
кожному кроці. Вони входять у нашу лексику, деякі елементи менеджменту ми
уже використовуємо у своїй професійній діяльності. Класик менеджменту
Пітера Друкера: «Рідко, якщо взагалі коли – не будь, який – не будь новий
інстинкт так швидко доводив свою необхідність… як розвивався менеджмент
на початку теперішнього сторіччя». Проте, спілкування з керівниками
навчальних закладів, свідчить про їх поверхову уяву щодо змісту менеджменту.
Вживаючи слово «менеджер», більшість людей ототожнюють його з
образом керівника нового покоління, який використовує у своїй роботі сучасні
гуманні методи управління. Загалом, це так і не зовсім так. Давайте вияснимо
суть поняття «менеджмент». Він трактується досить широко. «Менеджмент –
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це сукупність стратегій, філософії, тренінгів, методів, засобів і форм управління
виробництвом з метою підвищення його ефективності та зростання прибутку».
«Менеджмент – соціальний і технічний процес, за допомогою якого
використовуються ресурси, відбувається вплив на людські дії та здійснюється
сприяння змінам для досягнення цілей організації». «Менеджмент – це процес,
за допомогою групи людей, що співпрацюють, спрямовує свої дії до загальних
цілей». Важко сказати, яке з цих визначень є найбільш повним. З певним
наближенням до істини можна сказати, що менеджмент – це система
планування, організації. При цьому активно використовуються три обов’язкові
складові менеджменту: інтелект, психіка та спроможність людини до
продуктивної праці.
Розглянемо менеджмент в освіті, який має свою специфіку та притаманні
лише йому закономірності. Ця специфіка полягає в особливостях предмету,
продукту, знарядь та результатів праці менеджера освіти. Предметом праці
менеджера освітнього процесу є діяльність суб’єкта управління. Продуктом
праці є інформація про навчально-виховний процес. Знаряддям праці є слово і
мова. Результатом праці менеджера є рівень грамотності, вихованості та
розвитку об’єкта менеджменту – учнів, студентів.
Менеджмент в освіті – це комплекс принципів, методів, організаційних
форм та технологічних прийомів управління освітнім процесом, спрямований
на підвищення його ефективності.
Визначимо основні функції менеджменту в освіті:
− прийняття розумного рішення;
− організація виконання прийнятих рішень, створення належних умов
для ефективної роботи закладу освіти, кожного учасника освітнього процесу,
забезпечення мотивів та стимулів їх діяльності;
− контроль за виконанням рішень.
Сучасний менеджмент в освітніх установах стає наукомісткою сферою
діяльності і все більшою мірою вимагає високого професіоналізму і різнобічних
знань.
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Підвищення

ефективності

навчального

процесу

зараз

визначається

формуванням сучасних управлінських відносин, зростання керованості цього
процесу. Не можна керувати складними процесом за допомогою простих
методів. Управлінські відносини, управлінські впливи, що виявляються у всіх
функціях менеджменту, формують особистість учнів (студентів) ефективніше,
ніж пасивне середовище. Тільки лише організовуючи навчальний процес або
приходячи з черговою лекцією на заняття в навчальну групу, багато викладачів
так і не стають керуючими навчальною діяльністю, залишаються елементом
«керуючої підсистеми», звикнувши до режиму функціонування.
Інновації в освіті є введенням нового в цілях, змісті й організації
керованого процесу з метою розвитку освіти й оптимізації освітньої системи.
Менеджмент, спрямований на інновації, володіє рядом особливостей у
порівнянні з менеджментом, метою якого є забезпечення стабільного
функціонування установи.
До особливостей інноваційного менеджменту, що здійснюється в освітніх
установах, відносяться:
−

позитивне ставлення до нового;

−

новизна робіт, що виконуються;

−

невизначеність кінцевих результатів, підвищений ризик ресурсних

витрат (практично неможливо наперед визначити, наскільки отримані
результати виправдають те, що витрачують на їх досягнення – час, сили,
матеріальні засоби тощо);
−

підвищене утруднення визначення параметрів як для освіти в цілому,

так і для окремих її компонентів, процесів, суб’єктів, які залучені в освітній
процес (параметрів зовнішнього середовища організації праці, оцінювання
результатів тощо);
−

підвищений уплив дестабілізуючих чинників, що долаються завдяки

високій адаптивності управління та дозволяють урахувати різноманітні, у тому
числі й не передбачені наперед ситуації;
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−

постійне очікування чогось нового (нових ідей, результатів розв’язання

проблем, конкурентів тощо);
−

можливість досягнення в освіті значно більш високих результатів, ніж

при стабільному функціонуванні;
−

можливість реалізації учасниками інноваційного процесу особистих

потреб

вищого

рівня

(соціальних

потреб,

потреб

в

самоактуалізації,

самовираженні, високому творчому результаті);
−

необхідність

постійного

підвищення

професійної

компетентності

учасників інноваційного процесу, як рядових співробітників, так і керівників
усіх рівнів внутрішньоосвітнього управління;
−

розширення

діапазону

вимог

до

особистих

якостей

учасників

інноваційного процесу;
−

почастішання кадрових перестановок, підвищення текучості кадрів [5,

с. 30].
Управління інноваційним процесом припускає зміни як у керованій, так і в
управляючій системі. Зокрема, в роботах Б. Кугана, Г. Серікова, А. Подрейко та
ін., виділяються такі аспекти вдосконалення освітнього управління:
1) посилення ролі суб’єктів освітнього процесу в управлінні та
формування у освітньому закладі сукупного суб’єкта управління інноваційним
процесом;
2) формування партнерських взаємостосунків між суб’єктами управління;
3) урахування в управлінні специфіки умов протікання освітнього
процесу, контингенту учнів (студентів) і кадрового потенціалу даної установи.
Освітній менеджмент сьогодні покликаний вирішувати широкий спектр
управлінських задач. Найбільш загальні задачі освітнього інноваційного
менеджменту – це задачі пізнання та перетворення об’єкту управління. Серед
інших задач, що сприяють пізнанню та перетворенню, можна виділити задачі
збору й обробки даних, вироблення управлінських рішень, формування та
розвитку

керованого

процесу

в

організації,

безпосередніх виконавців тощо.
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перетворюючої

діяльності

Розвиток теорії управління освітою викликав безліч нетрадиційних
трактувань цього явища, як наслідок виникли такі поняття, як педагогічний
менеджмент,

дидактичний

менеджмент,

менеджери

освіти,

навчально-

пізнавального, навчально-виховного процесів. Педагогічний і дидактичний
менеджменти, що розвиваються в мережах освітнього менеджменту, мають
свою специфіку у зв’язку з виконанням особливої функції – створення систем
управління педагогічними і дидактичними процесами.
Менеджмент – це не фіксація існуючого положення, а створення
необхідних умов для ефективної роботи. Не існує неживої експертної системи,
що могла б замінити менеджера. Якщо процес прийняття і реалізації рішень не
відпрацьований, у керівництва виникає спокуса знайти готові теоретичні
рецепти й інструменти, за допомогою яких менеджерам можна діяти в будьяких ситуаціях. Але замість «інструментального підходу потрібно вчити
менеджерів думати в конкретній ситуації». Тільки тоді менеджер зможе
передбачати зміни й керувати ними, бути здатними до постійного відновлення.
Менеджер повинен уміти обирати вірну стратегію і чіткий напрямок дій.
Керівник у сфері освіти, якщо він прагне стати високопрофесійним
працівником, має досконало вивчити об’єкт управління, тобто структуру
освітньої системи і всі процеси, що в ній відбуваються, бездоганно знати цей
об’єкт, і насамперед – школу. Проте знати не як учитель, який має справу з
окремими освітніми процесами, а як керівник, що бачить їх з позицій
системного цілого і спроможний організувати, прийняти управлінські рішення
зі знанням справи, тобто специфіки школи. Це стосується будь-якої освітньої
установи.
Управління може бути ефективним, якщо воно характеризується такими
властивостями,

як

цілеспрямованість,

системність,

прогностичність,

циклічність та ін. Складовим компонентами менеджменту в освіті є люди,
технології, стратегії, структури, цілі, завдання, процеси, культура.
Цикл менеджменту включає в себе планування, визначення умов,
організацію, мотивацію, стимулювання, керівництво. Все це вимагає від
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працівника освіти постійного вдосконалення професіоналізму, підвищення
рівня загальної культури.
Пропонуємо для порівняння основні компоненти змісту діяльності
працівника освіти та менеджера з метою виявлення спільного, що дозволить
підсилити елементами менеджменту професійну підготовку освітян (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика понять «працівник освіти» та
«менеджер»
Працівник освіти
Менеджер
Керівник і організатор життя та діяльності Керівник і організатор діяльності трудового
учнівського (студентського) колективів
колективу
Мета діяльності
Виховання,
навчання,
розвиток
дітей: Задоволення потреб суспільства, людини,
підготовка до самостійного життя та праці
отримання прибутку
Основні завдання
Розвиток особистості, виховання, формування Розкриття творчого потенціалу працівників;
системи знань, умінь та навичок учнів чи формування трудового колективу; отримання
студентів
максимального прибутку
Об’єкт діяльності
Учнівський (студентський) колектив
Трудовий колектив
Основні функції
Конструктивна
Управлінська
Організаторська
Організаторська
Комунікативна
Комунікативна
Виховна
Дидактична
Інформаційна
Виховна
Дидактична
Контролююча
Розвиваюча
Екологічна
Дослідницька
Орієнтаційна
Орієнтаційна
Мобілізаційна
Конструктивно-технологічна
Дослідницька

Аналіз праць учених свідчить про тенденцію пізньої професійної
підготовки менеджера освіти в основному на її післядипломному етапі.
Формування

менеджера

компетентнісного,
недостатньо.

освіти

особистісно

Роботи

дослідників,

на

основі

орієнтованого
які

б

особистісно-соціального,
підходів

вивчали

здійснюється

проблему

поетапної

професійної підготовки менеджера освіти впродовж життя з урахуванням
сучасних освітньо-ринкових та інших інноваційних підходів, відсутні.
Визначимо порівняльну характеристику професійних вмінь працівника освіти
та менеджера (табл. 2).
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Таблиця 2
Порівняльна характеристика професійних вмінь працівника
освіти та менеджера
Працівник освіти
Перфективні – адекватно сприймати та
розуміти психіку оточуючих
Конструктивні – ставити ясні цілі, висувати
завдання, проектувати навчально-виховний
процес
Експресивні – ефективно виражати свої
емоції, володіти собою
Академічні – займатися позитивною
діяльністю
Дидактичні – передавати свої знання та
вміння
Комунікативні – спілкуватися, здійснювати
вплив на людей
Організаторські – організовувати діяльність
учнів та свою особисту
Дослідницькі – виявляти, вивчати та
вирішувати проблеми
Спеціальні – за характером спеціальності

Менеджер
Уміння адекватно сприймати та розуміти
психіку підлеглих
Бути винахідливим, гнучким, адекватно
реагувати на зміни ситуації
Ефективно володіти собою
Доцільно використовувати час
Мати чіткі особисті цілі та цінності
Займатися саморозвитком
Здійснювати вплив на людей
Передавати свої знання підлеглим
Формувати робочі групи

Аналіз табл. 1 та табл. 2 демонструє, що в змісті діяльності працівника
освіти та менеджера багато спільного. Головний висновок – працівник сфери
освіти та менеджер є організаторами діяльності людей. Практично збігаються і
функції. Все це дозволяє зробити висновок про те, що концепція наукового
менеджменту може бути з успіхом використана для посилення професійної
підготовки вчителя, викладача та керівника закладу освіти.
Отже, розвиток педагогічної науки в Україні неможливо розглядати поза
сучасними глобалізаційними процесами, які забезпечують вільну дію законів і
механізмів ринку, визначають завдання модернізації освіти в масштабах усієї
планети. Освітні послуги як ринкові висувають на перший план формування
людського капіталу, підготовку професіонала високого класу, його повну
самореалізацію в обраній

діяльності. Формування і подальший розвиток

управлінця як менеджера освіти сьогодні можливі лише на засадах спеціальної
поетапної професійної підготовки, поєднання у ній науково-теоретичних
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досягнень

вітчизняної

розробок,

передової

педагогічної
практики,

науки,

здобутків

організаційно-технологічних
провідних

світових

шкіл

менеджменту, що забезпечить високий рівень компетентності керівника освіти
та

неперервність

його

підготовки

в

розвитку

як

менеджера

–

висококваліфікованого професіонала, освітнього лідера й світового рівня
організатора впродовж життя.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
СТРАТЕГІЇ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
В статті автором проаналізовано різновиди використовуваних інвестиційних
стратегій в аграрному виробництві. Виявлено та охарактеризовано основні
підходи

до

розробки

інвестиційної

стратегії

сільськогосподарського

підприємства, визначено основні її завдання та стратегічні цілі в сучасних
умовах господарювання.
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інвестиційний прибуток, інвестиційні ресурси..
Постановка проблеми. В сучасних економічних умовах керівники
національних, зокрема аграрних, підприємств стикаються з необхідністю
приймати управлінські рішення щодо інвестицій, в умовах високого ступеня
невизначеності їх наслідків. Особливо актуальне дане питання для виробничих
сільськогосподарських підприємств, що поостійно потребують оновлення та
модернізації матеріально-технічної бази та залежать від впливу ряду
неконтрольованих факторів макросередовища. Тому виникає необхідність
комплексної

інвестиційної

стратегії

розвитку

сільськогосподарського

підприємства.
Аналіз останніх наукових досліджень. Питанням формування та реалізації
інвестиційної стратегії підприємства присвячено велику кількість наукових
робіт. Серед найбільш відомих вітчизняних авторів слід відзначити І. Ансоффа,
Бланка І. О., Козаченко Г. В., Майорову Т. В., Пономаренка В. С., Хрущ Н. А.
та інших, а серед зарубіжних учених-економістів – Дж. Бейлі, У. Кiнга, Д.
Клiланда, П. Массе, А. Стерлiнга, А. Томпсона, Стрiкленда А. Дж.
Цілі статтті. Проте, незважаючи на значну кількість публікацій,
невирішеним в повній мірі залишається питання розробки ефективної
інвестиційної

стратегії

для

сільськогосподарських

підприємств.

Тому

основними цілями статті є дослідження теоретико-методичних засад розробки
інвестиційної стратегії для сільськогосподарських підприємств із урахуванням
специфіки їх діяльності.
Виклад основного матеріалу. Процес прийняття інвестиційних рішень
ґрунтується на принципах стратегічного інвестиційного планування, яке
повинне забезпечити узгодження довгострокових цілей підприємства з
необхідними для їх досягнення ресурсами. Найважливішим інструментом
розробки і реалізації управлінських рішень щодо інвестиційної діяльності будьякого підприємства є інвестиційна стратегія (табл.1).
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Таблиця 1
Визначення сутності поняття «інвестиційна стратегія»
№ Автор
1 Бланк І. О.
[1, с. 107],
Козаченко Г. В.
[9, с. 244]
2 Майорова Т. В.
[4, с. 22],
Хрущ Н. А.
[10, с. 34]
3
4
5
6

Мешко Н. П.,
Солонська Є. О.
[5]
Череп А. В.
[11, с. 137]
http://libook.com.u
a
[8]
Якимчук Т.В. [12]

Визначення поняття "інвестиційна стратегія підприємства"
Інвестиційна стратегія – система довгострокових цілей
інвестиційної діяльності підприємства, які визначені загальними
завданнями його розвитку та інвестиційною ідеологією, а також
вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення
Інвестиційна стратегія – це процес формування системи
довгострокових цілей інвестиційної діяльності та вибір найбільш
ефективних шляхів їх досягнення на базі прогнозування умов
здійснення цієї діяльності, кон’юнктури інвестиційного ринку як
у цілому, так і на окремих його сегментах
Інвестиційна стратегія полягає у формуванні системи
довготермінових завдань інвестиційної діяльності підприємства і
забезпеченні вибору найефективніших шляхів їх досягнення
Інвестиційна стратегія – система довгострокових цілей
інвестиційної діяльності і набір найбільш ефективних шляхів їх
досягнення
Інвестиційна стратегія — формування системи довгострокових
цілей інвестиційної діяльності компанії (фірми) і вибір
найефективніших шляхів їх досягнення.
Інвестиційна стратегія – підтримуюча (функціональна) стратегія
підприємства, яка через вибір адаптованих до зовнішнього
середовища об’єктів інвестування, які враховують доступні
ресурси та правила інвестиційної діяльності, дозволяє у довгостроковій перспективі досягти не тільки інвести- ційного
ефекту, але й загальних стратегічних цілей підприємства

Дослідження точок зору різних науковців, наведених у табл. 1, дозволило
зробити висновок, що більшість учених розуміє інвестиційну стратегію як
систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства та шляхів
(засобів) їх досягнення. Деякі економісти, зокрема Майорова Т. В. [4, с. 18],
Хрущ Н. А. [10, с. 33], визначають інвестиційну стратегію як процес
формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності та вибір
найбільш ефективних шляхів їх досягнення.
Узагальнюючи досліджені теоретичні підходи до визначення поняття
«інвестиційна стратегія», можна зробити висновок, що інвестиційна стратегія
підприємства є системною концепцією, яка відображає сутність інвестиційної
діяльності підприємства і спрямовує її розвиток.
Розробка дієвої інвестиційної стратегії має велике значення для
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ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств. сприяє цьому й
подальше зростання частки сільськогосподарської продукції в експорті (рис. 1).
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Рис. 1. Частка в експорті України продукції аграрного сектору, % [6; 2]
На вибір інвестиційної стратегії сільськогосподарського підприємства
впливає безліч факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.
Систематизувавши теоретичні підходи до визначення чинників, що
впливають на вибір інвестиційної стратегії підприємства, можемо зазначити,
що серед науковців немає однозначної думки з цього питання, однак можна
відокремити фактори, які є найбільш вагомими при обґрунтуванні та виборі
інвестиційної стратегії розвитку, оскільки вони охоплюють усі аспекти
діяльності підприємства, а їх аналіз дозволяє найбільш повно оцінити стан
розвитку підприємства, вивчити специфіку його діяльності та на основі цього
обрати найбільш ефективну інвестиційну стратегію розвитку (рис. 2).
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Економічна ефективність сільськогосподарських підприємств

Фактори внутрішнього середовища

Фактори зовнішнішнього

Зі сторони засновників (управлінців
під- приємства): політика
ціноутворення; за- воюваня ринку;
впровадження новітніх технологій
виробництва; амортизаційна політика.

Зі сторони ринку: регульованість
ринку; платоспроможний попит і
структура споживання населення та
Зі сторони держави: правове
забезпе- чення діяльності

Зі сторони структурних підрозділів:
зни- ження собівартості, формування і
розпо- діл прибутку, що залишається в
розпоря- дженні підприємства та ін.

Зі сторони постачальницькозбутових організацій: рівень цін та
якість матеріально-технічних

Зі сторони працівників: рівень оплати
праці; професійно-кваліфікаційний
рівень працівників; матеріальне
стимулювання та ін.

Зі сторони фінансово-кредитних
інституцій:рівень доступу до
кредитних русурсів; механізми
здешевлення кредитів; іпотечне
кредитування(земля як застава);
рівень доступності умов

Рис. 2. Фактори, що впливають на економічну ефективність
сільськогосподарських підприємств та вибір інвестиційної стратегії
Процес
підприємства

розробки
розуміється

інвестиційної
як

вибір

стратегії
найбільш

сільськогосподарського
ефективного

розподілу

стратегічних ресурсів, що забезпечують досягнення стратегічних цілей
підприємства. Стосовно до такої постановки завдання повинні розглядатися
наступні основні особливості інвестиційної стратегії – облік основних
параметрів зовнішнього середовища та облік потенційних внутрішніх сильних і
слабких сторін сільськогосподарського підприємства. окрім того, необхідно
враховувати й основні проблеми інвестування, що наразі існують в аграрному
секторі України (рис. 3) [6].
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Відсутність сформованого ринку з
розвинутою інфраструктурою та
системи ефективного
ціноутворення

Низький рівень
інвестиційного
менеджменту на
аграрних
підприємствах

Основні проблеми
інвестування
аграрного сектору
України

Дефіцит обігових
ресурсів та значна
кредиторська
заборгованість

Недосконалість вітчизняного законодавства в
аграрному секторі

Рис. 3. Основні проблеми інвестування в аграрному секторі України [6]
Таким

чином

принципи

розробки

інвестиційної

стратегії

сільськогосподарського підприємства зводяться до наступного:
- розгляду підприємства як активної системи, здатної до самоорганізації;
- підпорядкованості загальної стратегії економічного і соціального
розвитку підприємства;
- приростного стилю інвестиційного поводження;
- підприємницького стилю інвестиційного поводження;
- адаптивності до змін факторів (параметрів) зовнішнього інвестиційного
середовища;
- альтернативності вибору напрямків, форм і чинників здійснення
інвестиційної діяльності;
- урахування

рівня

інвестиційного

ризику

в

процесі

прийняття

інвестиційного рішення;
- забезпечення реалізації інвестиційної стратегії зміною організаційної
структури управління [7].
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Розробка інвестиційної стратегії сільськогосподарського підприємства з
врахуванням всіх вище перелічених умов включатиме наступні дії:
1. Аналіз економіко-правових умов інвестиційної діяльності підприємства.
2. Оцінка потенціалу підприємства.
3. Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності.
4. Аналіз альтернатив і вибір стратегічних напрямків і форм інвестиційної
діяльності.
5. Визначення стратегічних напрямків формування інвестиційних ресурсів.
6. Формування інвестиційної політики по основних аспектах інвестиційної
діяльності.
7. Оцінка результативності розробленої інвестиційної стратегії [6; 7].
Результативність розробленої стратегії слід оцінювати

за наступними

критеріями [7]:
- внутрішня збалансованість інвестиційної стратегії;
-

узгодженість

інвестиційної

стратегії

із

загальною

стратегією

економічного розвитку підприємства;
- реалізованість інвестиційної стратегії з урахуванням наявних ресурсів;
- прийнятність рівня ризику, пов’язаного з реалізацією інвестиційної
стратегії.
Світова та вітчизняна практика свідчать про високий рівень важливості
інвестування в аграрний сектор для національної економіки загалом. Так як
аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю, що забезпечує продовольчу
безпеку та незалежність держави.
Значення інвестиційної стратегії в забезпеченні ефективного розвитку
підприємства зводиться до:
- механізму реалізації цілей економічного і соціального розвитку
підприємства;
- забезпеченню активного маневрування інвестиційними ресурсами;
- забезпеченню швидкої реалізації перспективних можливостей під
впливом зміни зовнішнього інвестиційного середовища;
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- забезпеченню зведення до мінімуму негативного впливу зовнішнього
інвестиційного середовища;
- забезпеченню менталітету інвестиційного поведінки підприємства в
найбільш важливих стратегічних рішеннях;
- забезпеченню стратегічних змін організаційної культури підприємства;
- забезпечення критеріальних оцінок вибору інвестиційних проектів;
- забезпечення вибору фінансових інструментів інвестування.
Висновки. Таким чином, у статті було проаналізовано основні аспекти
розробки інвестиційної стратегії сільськогосподарського підприємтва із
урахуванням особливостей його функціонування. Висвітлення даного питання
дозволило виявити основні проблеми, що на сучасному етапі перешкоджають
надходженню інвестиційних ресурсів в аграрний сектор в повній мірі.
Визначено, що виважена інвестиційна стратегія, має мати на меті формування
прибуткових підприємств в агарному секторі, сприяти створенню передумов
для виробництва конкурентної продукції, структурної перебудови АПК в
цілому та зокрема розвитку сільського господарства.
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УДК 35.08
В.А. Старостенко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ
СЛУЖБОВЦІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Метою статті є аналіз зарубіжного досвіду трудової мотивації державних
службовців. Розглянуто мотиваційні системи та досвід професійного
розвитку державних службовців у європейських, північноамериканських та
далекосхідних країнах, запропоновано шляхи імплементації проаналізованих
методик до державної служби України. Визначено позитивні стимулювання
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професійної діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування в практиці, що можуть бути запроваджені в українських
реаліях.
Ключові слова: органи державної влади, державні службовці, кар’єра
державних службовців, професійне навчання, мотивація, зарубіжний досвід.
Державно-управлінська діяльність полягає в розумінні та обов’язкових
змінах форм і методів які диктуються умовами суспільного розвитку. Потреби в
таких змінах найбільше проявляються у кризові періоди, коли системи
державного управління не може забезпечити ефективність та адекватність
реагування на трансформацію соціально-економічних відносин. Саме тому
необхідно

розглядати

мотивацію

як

чинник

підвищення

професійної

компетентності та поліпшенні управлінської сфери.
Важливістю цієї теми є також напрям зовнішньої політики України, а саме
входження до Європейських структур з метою створення високорозвиненої,
правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя,
культури

та

демократії.

Тому

реформування

повинно

відбуватись

з

врахуванням досвіду держав ЄС.
Метою статті є виявити загальні системи мотивації державних службовців,
що поширені в світі, проаналізувавши наукові дослідження авторів, що вивчали
міжнародний досвід.
Для реалізації мети були поставлені такі наукові завдання:
- простежити закріплені норми мотивації у зарубіжному законодавстві;
- дослідити систему їх матеріального та нематеріального заохочення в
порівнянні з українськими реаліями.
Нова система державного управління в Україні має бути створена шляхом
проведення адміністративної реформи. Метою якої є поетапне створення такої
системи управління, що забезпечить становлення України як високорозвинутої,
правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя,
соціальної стабільності, культури та демократії, що дозволить їй стати
впливовим чинником у світі та Європі. Також формування системи державного
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управління, яка відповідає потребам і запитам людей, а головним пріоритетом її
діяльності буде служіння національним інтересам українському народу. Ця
система державного управління має бути підконтрольною народові, прозорою,
побудованою на наукових принципах і ефективною.
Одним із завдань адміністративної реформи є забезпечення достатньої
мотивації. Зважаючи на це, одним із пріоритетних напрямів управлінської
науки має стати вивчення європейського та світового досвіду в контексті
забезпечення

мотивації

державних

управлінців,

а

також

набуття

та

вдосконалення власного. До вітчизняних дослідників, що вивчали зарубіжний
досвід, належать І. Буцька, П. Ігнатьєв, І. Нинюк, С. Озірська, В. Полтавський,
Ю. Полянський, О. Слюсаренко. В їх наукових роботах міститься досить цікава
та корисна інформація з питань мотивації державних службовців у державахчленах ЄС та інших країнах світу, однак комплексного і багатоаспектного
дослідження з вивчення мотивації державних управлінців та працівників в
Україні та закордоном ще немає.
Поняття

мотивації

праці

державних

службовців

почало

активно

розглядатись у зв’язку з виникненням проблеми корупції. Незважаючи на те,
що було прийнято Закон України «Про боротьбу з корупцією» це явище стало
незмінним атрибутом держслужб, що проявляється у вигляді хабарництва.
Причиною цього було: по-перше, спокуса використовувати свої владні
повноваження. По-друге, низький рівень матеріального стимулювання праці.
По-третє,

через

нерозвинутість

професійної

етики.

По-четверте,

це

специфічність соціокультурних особливостей України. Корупція знижує
престижність і викликає недовіру з боку народу до державної служби.
Звертаючись до міжнародного досвіду серед зарубіжних країн, які успішно
долають корупцію, цікавим є досвід незалежного Сінгапуру, де хабарництво
було нормою життя. А сьогодні він стоїть у ряду самих чистих у корупційному
відношенні держав. Разом з такими країнами як: Данія, Фінляндія, Швеція,
Нідерланди, Ізраїль, Канада, Люксембург, Нова Зеландія, Норвегія, Австралія.
Розуміючи необхідність досягнення державного успіху, головним завданням у
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подоланні цього негативного явища стало визначення пріоритетних напрямків
програми та проведені низки адміністративних реформ: прозорості діяльності
органів влади, зближення штатних громадян та контролюючих організацій,
зменшення рівня низової корупції, жорстких заходів проти корупції, залучення
найбільш талановитих громадян до роботи в державному апараті, поліпшення
матеріального забезпечення та соціального становища державних службовців.
Зіткнувшись з цією ситуацією у Великобританії, уся увага була
зосереджена на забезпеченні гідного рівня життя службовців та працівників. А
саме користуватись значними пільгами і отримали високу заробітну плату. Ці
чинники

визначили

престижність

роботи

в

державних

структурах

і

відповідальне ставлення управлінців до своїх службових обов’язків. Тому із
середини 80-х років у Великобританії діє система винагороди, заснована на
поділі держслужбовців на три групи: найменш ефективні, ефективні і дуже
ефективні, що розрізняється за рівнем оплати праці. Даний спосіб має на увазі
постійну оцінку праці держслужбовців.
США представляє ще одну модель мотивації співробітників держслужби.
У країні існує практика надання високооплачуваних постів (часом навіть більш
високооплачуваних, ніж їх робота в державному апараті) в приватному секторі
при виході високопоставленого держслужбовця на пенсію. Це етичний кодекс
поведінки держслужбовців, що є необхідним у розробці в Україні.
Як бачимо матеріальне забезпечення відіграє важливу роль у системі
мотивації державних службовців та працівників у розвинених країнах. Тому
ефективна

розробка

системи

мотивації

може

не

тільки

зацікавити

держслужбовця в роботі, підвищити ефективність державного апарату та
знизити рівень корупції.
Система мотивації для працівника державної служби повинна складається
з державних гарантій та оплати праці, які мотивують співробітників на
ефективне виконання їх праці. Вони забезпечують правову та соціальну
захищеності держслужбовців, стабільний кадровий склад. Їх призначення –
зробити держслужбу більш привабливою в очах як держслужбовців і
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потенційних працівників, так і звичайних громадян. До основних державних
гарантіях можна віднести: рівні умови оплати праці і порівнянність оцінок
ефективності діяльності держслужбовців; право на своєчасну оплату праці в
повному обсязі; свідомість комфортних умов роботи; нормальні режим роботи:
нормовані робочий день, право на обідню перерву, на відпочинок, на вихідні,
на щорічну оплачувану відпустку та інші відпустки (відпустку без утримання),
в тому числі за вислуги років, при звільненні держслужбовця йому проводиться
оплата всіх не використаних відпусток; медичне страхування державних
службовців та членів сім’ї; державне соціальне страхування на випадок
захворювання або втрати працездатності в період проходження державної
служби; виплати по обов’язковому державному страхуванню; відшкодування
витрат на відрядження; відшкодування витрат, пов’язаних з переїздом
держслужбовця і його сім’ї в зв’язку з переходом на інше місце роботи на
державній службі; захист держслужбовця і його сім’ї від різних проявів
насильства, погроз тощо; державне пенсійне забезпечення; житлова субсидія.
Оплата праці державного службовця є більш конкретним стимулом та
основним засобом його матеріального забезпечення та стимулювання його
діяльності. В Україні на законодавчому рівні готуються різноманітні пропозиції
в

частині

оплати

праці,

змінюється

склад

грошового

утримання

держслужбовця. Воно має складатися не з посадового окладу, окладу за ранг та
інших виплат, а з постійної частини (яка включає в себе посадовий оклад, оклад
за ранг, оклад за вислугу років, оклад за доступ до секретної інформації) та із
змінної частини (це стимулюючі виплати). Постійної частина має становити
більше 60% від грошового утримання співробітника. Стимулюючі виплати – це
премії, виплати, що залежать від результативності діяльності, а також інші
виплати.
У зарубіжних країнах найбільш стимулюючими виплатами є ті, що
підвищують виплати, премії, заохочувальні виплати за результатами і плата за
ризик виконання роботи з підвищеними зобов’язаннями. Також активно
застосовується

поняття

умовно-змінної
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частини

грошового

утримання

держслужбовця. Це різні надбавки, що не залежать від результативності
діяльності, але залежать від інших параметрів. Середні значення умовнозмінної частини оплати праці держслужбовців по різних країнах складають 1019% відсотків від розміру грошового утримання. В цей же час результативна
частина грошового утримання варіюється в межах 4-72% і, як видно, є дуже
неоднорідною.
На жаль, в Україні поки більшість виплат відноситься до постійних, тому
система оплати праці є досить слабким стимулом для держслужбовців. Також
примітний факт того, що в Україні частка стимулюючих виплат є однією з
найнижчою серед безлічі зарубіжних країн. Повинна спостерігатися наступна
тенденція у розвитку системи оплати праці держслужбовців: децентралізація
критеріїв оцінки заробітної плати держслужбовця, має з’являтися все більше
результативних критеріїв, оцінка праці держслужбовця повинна ставати менш
централізованою.
Враховуючи це, а також важливе значення матеріального забезпечення в
системі мотивації, було б корисним для України реформувати систему оплати
праці. Незважаючи на велике значення матеріального забезпечення, є ряд
способів, які також заохочують державних службовців до поліпшення
ефективності їх праці. Вдосконалення організації, залучення персоналу до
процесу управління, моральне стимулювання, прагнення до кар’єрних
звершень. Особливо популярним і розвиненим за кордоном є останній спосіб.
В економічній літературі поняття кар’єри трактується по-різному. Кар’єра
– послідовність посад, що займає людина протягом життя [7]. О. Кисельова
наводить такі визначення кар’єри: це просування працівника службовими
сходами, зміна професії, спеціальності, кваліфікації, статусу (посади), ролі
(обов’язків); це ієрархічне відображення шляху посадового просування людини
протягом усього трудового періоду або його відрізка [8]. Як зазначає О.
Крушельницька та Д. Мельничук, у широкому розумінні кар’єра означає
успішне просування в службовій, науковій чи виробничій діяльності, в
досягненні слави, більш високого статусу, влади, матеріальних цінностей. Ці ж
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автори говорять, що кар’єру можна розглядати не тільки як просування від
однієї посади до іншої, більш високої (посадове зростання), а й як оволодіння
суміжною професією, новими знаннями, досвідом, навичками (професійний
ріст) [9].
Стосовно кар’єрного просування, то тут можна виділити такі моделі
просування:
- вертикальна – переміщення на інший щабель структурної ієрархії.
- висхідна – просування працівника вгору по службових щаблях або
низхідною – переміщення працівника вниз по службових щаблях;
- горизонтальна – переміщення в іншу функціональну сферу діяльності
на тому самому рівні структурної ієрархії; розширення прав і обов’язків на
існуючій посаді;
- ступінчаста – поєднує елементи горизонтальної і вертикальної кар’єри;
- просування працівника здійснюється шляхом чергування вертикального
зростання з горизонтальним;
- доцентрова кар’єра – наближення працівника до керівництва. Вона
виражається у зміні соціальної ролі державного службовця, включення до
еліти, наближення до керівництва, не обіймаючи високих посад. [10].
Також у науковій літературі зустрічається класифікація кар’єри, виходячи
з активності та професіоналізму самого державного службовця [10, 8]:
1. Ситуаційна кар’єра – в її основі лежить випадок, якщо щасливий, то
кар’єра може стрімко розвиватись, але якщо нещасливий, то відбувається
кар’єрний крах. Тому розвиток цього виду кар’єри державних службовців
залежить від набору випадків, ситуацій. На жаль, слід погодитись з І. Буцькою,
яка зазначає, що на сьогодні для більшості державних службовців в Україні
кар’єра – це не результат реалізації довгострокового плану, а набір випадків
[11].
2. Системна кар’єра – цілеспрямована, усвідомлена побудова кар’єри
державного службовця. Державний службовець прагне зв’язати всі складові
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кар’єри, максимально знизити можливість впливу випадкових факторів,
протиставивши їм системний підхід і системні засоби.
Західна практика стосовно забезпечення кар’єрного розвитку службовців є
дуже цікавою.
У США існує детальна класифікація робіт і посад в залежності від
відносної складності обов’язків та відповідальності, до якої тісно прив’язані
ставки оплати праці. Службовці, які потрапляють під юрисдикцію Управління
по керівництву персоналом, розбиті на 18 розрядів. Їх платню можна порівняти
з оплатою відповідної праці в приватному секторі. Для Служби вищих
керівників встановлений особливий порядок відбору, заохочення, просування,
звільнення та пенсійного забезпечення. Набір службовців здійснюється
управлінням по керівництву персоналом через іспити за встановленими
програмами. Для заняття посади більш високого розряду службовцю також
необхідно витримати іспит. Управління відповідає за організацію навчання і
підвищення кваліфікації співробітників. Воно розробляє методики щорічних
оцінок роботи службовців і контролює їх проведення департаментами та
відомствами. Від їх результатів залежить доля кар’єри службовця і розмір
оплати його праці.
У Законі про Службу вищих керівників визначені два типи посад: кар’єрні
і загальні. На кар’єрні посади можуть призначатися лише кадрові чиновники,
що

має

забезпечити

стабільність

держапарату

і

«гарантувати

його

неупередженість і довіру народу до уряду». Кожному міністерству дається
квота на кар’єрні посади.
На загальні посади можуть призначатися представники інших професійних
груп. Одна з найважливіших особливостей Служби вищих керівників – її
гнучкий характер. Пройшовши кваліфікаційні процедури відбору і побудови в
конкурентній боротьбі, державний службовець отримує можливість займати
різні посади усередині Служби вищих керівників , незалежно від його первісної
позиції, внаслідок чого ця система не має посадових кордонів.
В організації державної служби Франції поєднуються система найму
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(«відкрита державна служба») і система кар’єри («закрита державна служба»).
Відповідно до цього службовці діляться на дві групи: службовці, які не є
чиновниками, які працюють в державних установах по найму; службовцічиновники, які постійно працюють в системі державної служби складають її
кістяк. Чиновником є особа, призначена на постійну посаду, яку включено до
певний корпус держслужбовців і отримало певний розряд в ієрархії
адміністративних

органів,

служб,

установ

держави.

Корпус об’єднує чиновників, що виконують однакову роботу (вчителі,
інспектори казначейства, цивільні адміністратори та ін.). Увійшовши в корпус,
чиновник може залишатися в ньому все професійне життя. Кожному чиновнику
присвоюється ранг. Ранг – це звання, що дає власникові право обіймати певні
посади. Кожен корпус складається з багатьох рангів, які, в свою чергу, діляться
на ступені. Незважаючи на взаємозалежність рангів і посад, повний збіг між
ними необов’язково. Кар’єра чиновника зазвичай проходить всередині корпусу
шляхом підвищення в ступені, ранзі або посаді. Отримання рангу визначається
результатами конкурсних іспитів і проходженням підвищення кваліфікації.
Підвищення в ранзі залежить від вислуги років та атестації. Атестація є також
умовою підвищення до посади. Для переходу в більш високу категорію
необхідно або рішення керівництва, або проходження конкурсу.
Англійська система просування по службі відзначається жорсткістю на
всіх рівнях. Можливості переходу із однієї установи в іншу дуже обмежені.
Велике значення традиційно надається старшинству чиновників у міністерській
ієрархії, а не їх професійним заслугам.
На державній службі Японії діє специфічна система «довічного найму»
(що характерно і для більшості установ і підприємств країни). Ця система
передбачає тривалу (аж до відходу на пенсію) службу працює за наймом в
одній організації. Його посаду і розмір платні безпосередньо залежить від
тривалості

безперервного

стажу.

Дана

система

передбачає

практичну

відсутність міжвідомчих переміщень чиновників і часті (кожні 2-3 роки)
переміщення всередині відомства, що можна вважати основними відмітними
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рисами японської державної служби. Специфічною особливістю є «культ»
освіти. Випускники університетів отримують ряд переваг і пільг при
службовому підвищенні в рангах і розрядах.
Враховуючи напрямок руху України до членства в Європейському Союзі
необхідна адаптація державного управління до європейських стандартів. Тому
важливим стає вивчення мотиваційних стимулів та заохочень, які присутні в
європейському законодавстві. Основним нормативним актом, що регулює
діяльність німецьких чиновників, є Федеральний закон про чиновника 1971
року. Цей закон з точки зору мотивації орієнтований на матеріальне
стимулювання, що складається із основного окладу, територіальної надбавки,
надбавки на дітей, за вислугу років, за звання. Розміри, структура та динаміка
виплат визначається спеціальним законом про оплату праці.
Хороший рівень матеріального стимулювання є необхідною умовою
розвитку французьких державних службовців. Законодавство Франції про
державну службу передбачає, що посадовий оклад державного службовця – це
певний елемент статусу, засіб існування, його винагорода за кваліфікацію.
Закон про загальний статус чиновників від 19 жовтня 1946 р. встановлював
таку структуру винагороди для французьких державних службовців: оклад,
надбавку сімейним, квартирні гроші, премії, оплата іншої посади. Посадовий
оклад у французькому законодавстві залежить лише від рангу посади.
Мінімальний посадовий оклад складає 120 % прожиткового мінімуму.
У Великобританії питання державної служби регулюються нормативноправовими актами (статутами, актами делегованого законодавства) і джерелами
загального права (конституційні звичаї та судові прецеденти). Із середини 80-х
років минулого століття було проведено реформування структури заробітної
плати державних службовців із метою посилення матеріального стимулювання.
Важливою правовою нормою для британських управлінців є закони, які
забезпечують фінансування службовців (Закон «Про міністерські та посадові
оклади» 1975 р., Закон «Про асигнування» 1996 р.).
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Дослідження зарубіжного досвіду мотивації праці державних службовців
дозволяє зробити низку висновків. По-перше, в основу побудови як
вітчизняної, так і більшості зарубіжних систем мотивації праці державних
службовців покладено принцип довгострокового перебування на державній
службі. Доказом цього є зростання розміру заробітної плати пропорційно стажу
державної служби, просування по службі, надання додаткових відпусток та
призначення розміру пенсій залежно від стажу державної служби. По-друге, з
цілої низки методів мотивації праці державних службовців вітчизняна система
не поступається аналогам зарубіжних країн, наприклад, пенсійне забезпечення,
надання грошової допомоги при виході на пенсію та на оздоровлення. По-третє,
доцільно ввести в Україні норму довічної зайнятості державних службовців як,
наприклад, у Франції та Німеччині, що дозволить задовольняти потреби людей
у соціальній захищеності та впевненості у майбутньому, а отже, сприятиме
підвищенню

мотивацію

вступати

на

державну

службу.

По-четверте,

запровадження нового принципу присвоєння чергового рангу шляхом
складання кваліфікаційного іспиту, як у Німеччині, що розв’яже існуючі
проблеми та незадоволеності серед державних службовців, які мають найвищий
ранг у відповідній категорії і не можуть реалізувати своє право на отримання
чергового рангу. По-п’яте, необхідно запровадити досвід Франції у підході до
гарантованого кар’єрного росту за рахунок професійного навчання та стажу
державної служби. Це дозволить підвищити мотивацію здобувати спеціальну
вищу освіту у галузі державної служби та ліквідує незадоволеності серед
державних службовців щодо несправедливого кар’єрного росту.
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В.О. Сюсюкалов
здобувач освітньо–кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно–економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ
У статті обґрунтовано необхідність формування іміджу організації.
Досліджується поняття «імідж» в різних трактуваннях зарубіжних і
вітчизняних вчених. У дослідженні проводиться аналіз функцій і видів іміджу
організації, вплив кожного з них. Особлива увага приділяється особливостям і
етапам формування позитивного іміджу.
Ключові слова: імідж, імідж організації, корпоративний імідж, фірмовий
стиль, формування іміджу.
На сьогоднішній день формування іміджу є одним з важливих
інструментів в діяльності організації. Грамотно створений позитивний образ
фірми дозволить їй досягти значних успіхів в постійно мінливих умовах ринку,
зайняти лідируючі позиції серед конкурентів і завоювати довіру споживачів. У
зв'язку з цим вивчення проблеми формування іміджу організації є актуальним.
Наукові розробки в області іміджу фірми почалися з 1950-х років. Вчені,
економісти, маркетологи стали все більше приділяти увагу питанню сприйняття
групами громадськості образу організації. У багатьох роботах зарубіжних
фахівців знаходить своє відображення тема іміджу. Вперше термін «імідж»
вжили англійські дослідники Гарденер В. і Леві С. в статті «Продукт і Бренд»
(1955р.). Вони визначили його як «сукупність уявлень, знань і передбачень
людини про об'єкт з його оточення» [9]. Американець Бернейз Е.
використовував дане поняття для позначення процесу створення фірмової
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репутації, при цьому головною метою іміджу були ідентифікація суб'єкта і
залучення до нього уваги. Прийоми і методи ефективного управління іміджем
описали Пітере Т. і Уотермен Р. в книзі «У пошуках ефективного
управління»[5]. Теоретичні погляди на сутність іміджу можна зустріти в працях
Грюнінга Д., Друкера П., Котлера Ф., Коно Т. і інших зарубіжних вчених.
У вітчизняній літературі питання формування іміджу організації, або
корпоративного іміджу, стали висвітлюватися відносно недавно. Це пов'язано з
негативним сприйняттям даного поняття під час існування СРСР. Вважалося,
що

імідж

є

маніпулятивний

прийом

буржуазної

політики,

який

використовується з метою ідеологічної обробки свідомості людей. Одним з
перших, хто спробував подолати таке ставлення, став професор Феофанов О.А.
Він охарактеризував імідж як «образ, що наділяє явище характеристиками, що
лежать за межами його реальної сутності, за межами тієї якісної визначеності,
яка розкривається в практиці безпосереднього впливу» [ 8].
У роботах українських авторів розглянуті основні визначення іміджу,
види, стратегії і методи створення позитивного іміджу, фактори, що впливають
на його формування.
Наприклад, Косолапов Н.А. пропонує наступне визначення іміджу - «це
штучно створений в очах широкої публіки образ, який не має нічого спільного з
істинною натурою» [4]. З точки зору Горчакової Р.Р., «імідж - це образ, який
формує і розвиває організація, він повинен відповідати цінностям, нормам і
вимогам, що пред'являються до організації» [2].
Порівняння

різних

трактувань

терміна

«імідж»

демонструє

багатоаспектність сутності даного явища. На основі представлених дефініцій
можна сформулювати одне загальне визначення. Імідж - це цілеспрямовано
створений образ об'єкта (в даному випадку організації), заснований на
особливостях, властивості, ціннісних характеристиках об'єкта і покликаний
надавати емоційно-психологічний вплив на суспільну або індивідуальну
свідомість, з метою отримання моральних і матеріальних переваг, досягнення
успіху.
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При формуванні корпоративного іміджу організація може зіткнутися з
низкою труднощів, чинників, що перешкоджають створенню позитивного
образу. Метою даної роботи є виявлення особливостей корпоративного іміджу і
способів його створення.
Правильно організований імідж фірми грає важливу роль в її діяльності, і
ця роль може бути розглянута через його функції. Імідж, є так званою
гарантією якості товарів, робіт і послуг для клієнта, а для постачальників і
інвесторів - гарантією вигідних ділових контактів. Підтримуюча функція
виражається в підтримці нових, що випускаються на ринок продуктів
організації. Позитивний імідж, здійснюючи атрактивну функцію, привертає
працівників, інвесторів, клієнтів на вигідних організації умовах. Психологічна
функція полягає в зниженні ризику морального розчарування в продуктах,
роботах, послугах споживачами, в збільшенні задоволення співробітниками
організації від роботи що ними виконується. Імідж може виступати, так званим,
попереджувальним сигналом для можливих конкурентів, які розраховують
потіснити організацію з займаної частки ринку.
Імідж організації в цілому складається з окремих його видів. При створенні
загального позитивного іміджу дуже важливо проводити заходи, націлені на їх
формування і вивчення. Існують різні класифікації видів іміджу. Наприклад, з
точки зору цілеспрямованості, буває імідж природний, що складається
стихійно, і штучний, створений за допомогою спеціальних прийомів і методів.
Залежно від ступеня раціональності сприйняття виділяють емоційний, який
покликаний викликати сильні емоції, і когнітивний, націлений на вузьких
фахівців, що видає суху інформацію.
Необхідно

відзначити,

що

організація

у

відповідності

зі

своїми

особливостями повинна в структурі іміджу поєднувати різні види, спрямовані
на досягнення цілей.
Серед усіх видів іміджу можна виділити найбільш важливі:
По-перше,

це

імідж

товару,

що

представляє

собою

сприйняття

споживачами характеристик товару або послуг. Сюди входить функціональна
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цінність продукту, тобто вигода від самого товару, і ті додаткові атрибути і
властивості, які відрізняють товар серед подібних (дизайн, назва, якість,
упаковка і т.д.).
По-друге,

внутрішній

імідж

фірми,

що

є

сукупністю

уявлень

співробітників підприємства про нього. Тут співробітники виступають в ролі
інформаторів потенційних споживачів про внутрішню атмосферу і роботу.
Внутрішній імідж дуже сильно впливає на зовнішній образ організації.
Наступним важливим видом є імідж споживачів товарів - це погляди про
їхній стиль життя, про особистісні та психологічні характеристики клієнтів, про
їх суспільний статус і ін. Стиль життя найбільш влучно характеризує клієнта,
включає в себе ціннісні орієнтації, інтереси, думки особистості. Також
споживача можна оцінити по його суспільному статусу, сформованому на
підставі даних про стать, вік, професію, освіту, рівень прибутків, кар'єру. .
Важливу роль відіграє імідж керівника організації. У нього входять
уявлення про ціннісні орієнтації, про здібності, зовнішність, психологічну
характеристику керівника. Для правильного формування іміджу він повинен
володіти певними якостями. До особистих відносять порядність і чесність,
справедливість,

скромність.

Серед

професійних

можна

виділити

компетентність, добре знання дійсності, сприйнятливість до новизни, вміння
вирішувати різного роду завдання, аналізувати, будувати й оцінювати плани та
інше. Крім особистих і професійних якостей, керівник повинен володіти
організаторськими і діловими, тобто вміти підбирати кадри, організовувати
роботу підрозділів, служб і фірми в цілому.
Сукупний образ персоналу являє імідж персоналу. Для нього найбільш
характерними
компетентність,

рисами

є:

мобільність,

професійна
візуальний

підготовка,
образ.

комунікабельність,

Кожен

окремо

взятий

співробітник може розглядатися як «обличчя» фірми, формуючи загальне
уявлення про компанію, тому необхідно ретельно опрацьовувати цей імідж
Імідж персоналу, а саме його зовнішній вигляд, є частиною візуального
іміджу підприємства, що включає ще внутрішній дизайн приміщення і
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елементи фірмового стилю. Чистота приміщень, хороший дизайн інтер'єру,
оригінальний одяг співробітників формують додаткову привабливість і
забезпечують зростання іміджу фірми.
І, нарешті, невід'ємним видом іміджу є соціальний, заснований на
сприйнятті широкої громадськості про роль компанії в економічному,
культурному та соціальному житті суспільства.
Таким чином, і керівник, і співробітники, і клієнти - всі повинні працювати
на позитивний корпоративний імідж. Навіть музика, яка звучить в телефонній
трубці персоналу повинна характеризувати образ компанії.
Формування позитивного іміджу організації в цілому досить важкий і
тривалий процес, що вимагає багато зусиль і уваги. Але зате результат
виправдовує витрати: спочатку працює організація на імідж, а потім імідж на
організацію, підвищуючи її конкурентоспроможність, її авторитет серед
клієнтів, партнерів, інвесторів, ЗМІ.
Весь процес створення іміджу можна розділити на чотири етапи.
Перший етап - розробка, аналіз і оцінка концепції іміджу. На цьому етапі
відбувається визначення цільових груп (наприклад, споживачі, партнери,
спонсори і т.д.), кожну з яких необхідно ретельно вивчити. Дуже важливо
правильно зібрати для цього інформацію. Можна скористатися методами
опитування
дослідників,

або

анкетування

можна

замовити

за
в

сегментами

персоналу,

спеціалізованій

споживачів

агенції

і

соціологічне

дослідження, однак дана послуга дуже дорога і довга. Найбільш простий спосіб
збору інформації через мережі Інтернет на спеціально організованих форумах
або сайтах. В результаті буде отриманий портрет кожної цільової групи, що
складається

з

соціально-демографічних

характеристик

(співвідношення

чоловіків і жінок, середній вік), рівня доходу, потреб. Проаналізувавши
отримані дані, фірма формує інформацію про початковий іміджі.
Другий етап - розробка програми з розвитку іміджу. Даний етап є
найскладнішим і витратним. На основі даних про цільові групи, компанія
розробляє стратегію розвитку, що включає місію, цілі, принципи, конкурентні
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переваги, сегменти ринку і інше. Розробляється план, що включає ряд способів
і методів формування іміджу організації. До найбільш відомого такого способу
відноситься фірмовий стиль. Він складається з ряду елементів: фірмового знака
(емблеми), логотипу, слогану, фірмового одягу та кольорової гами. Для
розвитку

внутрішнього

іміджу

проводять

заходи

щодо

формування

корпоративної культури, здійснення кадрової та мотиваційної політики, по
створенню сприятливого психологічного клімату. Здійснюється реклама
організації, її товарів, послуг за допомогою друкованих видань, телебачення чи
радіо. Необхідно також приділити увагу встановленню зв'язків з громадськістю.
Для цього існує цілеспрямована, спланована діяльність - Public Relations (PR).
Вона включає в себе цілий комплекс заходів, пов'язаних з встановленням
взаємовигідних відносин між фірмою і її оточенням. До таких заходів можна
віднести різні презентації, виставки, прес-конференції, семінари, фестивалі,
спонсорство, участі в суспільно корисній діяльності з висвітленням у ЗМІ.
Після розробки програми з розвитку іміджу приступають безпосередньо до її
реалізації.
Третій етап - реалізація розробленої програми. Успішність виконання
даного плану буде залежати від ступеня правильності виконання попереднього.
Для здійснення програми створюється спеціальна команда, що має необхідні
навички і досвід.
Четвертий етап - оцінка створеного іміджу, його підтримка та закріплення.
Після створення іміджу організації потрібно оцінити імідж за допомогою
спеціальних методів та інструментів. Постійно вести моніторинг всіх джерел
інформації про організацію і про ставлення до неї (ЗМІ, книга відгуків та
пропозицій і т.д.).
Правильно

сформований

імідж

повинен

забезпечити

організації

відповідність ряду критеріїв:
- наявність високої конкурентоспроможності;
- затребуваність в товарах, роботах, послугах організації з боку
споживачів;
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- існування сприятливого психологічного клімату;
- позитивне постійне висвітлення діяльності компанії в ЗМІ;
- наявність інвесторів, спонсорів, які надають фірмі матеріальну, фінансову
підтримку;
- високий рівень довіри до підприємства з боку ділових і соціальних
партнерів.
Якщо всі критерії відповідають положенню організації, то можна з
упевненістю сказати, що сформований позитивний імідж.
Таким чином, дослідивши поняття іміджу організації та його особливості,
автор робить висновок, що, по-перше, у даного поняття існує безліч різних
трактувань в працях зарубіжних і вітчизняних вчених, однак сенс визначення
можна звести до одного: імідж - це створений образ об'єкта, який націлений
впливати на свідомість людей для отримання будь-яких переваг; по-друге,
імідж впливає на успіх діяльності організації, він виступає одним з головних
факторів у визначенні конкурентоспроможності фірми, її привабливості і
привабливості її товарів, робіт і послуг в очах громадськості; по-третє, процес
формування іміджу організації дуже складний, розділений на чотири етапи.
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Г.П. Таранова
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ ВНЗ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ
Підвищення ефективності управління персоналом вийшло на перший план на
початку ХХI століття. В умовах становлення ринкової економіки в нашій
країні особливе значення набувають питання практичного застосування
сучасних форм управління персоналом, що дозволяють підвищити соціальноекономічну ефективність будь-якого вищого навчального закладу.
Ключові слова: управління персоналом, менеджмент, трудовий потенціал,
інновації, інноваційна діяльність.
Основою будь-якого інноваційного процесу є персонал ВНЗ, оскільки саме
працівники ініціюють інноваційні ідеї, реалізовують проекти та здійснюють
контроль за їх виконанням. Зважаючи на це, постають нові вимоги як до
управлінських працівників загалом, так і до процесу управління персоналом
зокрема. Адаптація ВНЗ до умов мінливого зовнішнього середовища потребує
змін стилів управління та максимальної мобілізації зусиль для побудови
інноваційної

моделі

розвитку

ВНЗ.

Недосконала

система

управління

персоналом призводить до того, що керівники різних рівнів не здатні
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делегувати повноваження своїм підлеглим, у них виникають труднощі в
процесі визначення мети і завдань діяльності працівників ВНЗ, а також – в
оцінюванні їх результативності. [1].
У комплексі складних соціально-економічних проблем України, що
безпосередньо пов`язані з трансформацією економіки на ринкових засадах,
винятково важлива роль належить формуванню нового, достатньо ефективного
механізму реалізації потенційних можливостей людей, як основи соціальноекономічного розвитку суспільства. Дуже важлива роль у вирішенні цієї
проблеми належить управлінню персоналом вищих навчальних закладів (надалі
ВНЗ). Вдале поєднання індивідуально-особистісних характеристик і ціннісних
настановлень персоналу з їхніми трудовими функціями дозволяє зняти
проблему жорсткого регулювання трудової діяльності людини, вивільнити її
творчу енергію і зумовлює появу в трудових колективах самоорганізації і
самоменеджменту [2].
Водночас доводиться констатувати, що на сьогодні колосальний розрив
між цілями і можливостями здійснення ринкових перетворень не дає змоги
повноцінно використовувати вузівський персонал на основі створення
оптимальних умов для ефективної діяльності. Внаслідок цього простежуються
як невисока ефективність використання вузівського персоналу, так і посилення
невідповідності між пропозицією та попитом на нього.
У зв`язку з цим можна стверджувати, що актуальність даного дослідження
визначається широким спектром досі невирішених науково-теоретичних та
практичних

завдань

щодо

докорінного

реформування

існуючих

та

запровадження принципово нових механізмів управління персоналом ВНЗ.
Методологічні, методичні та прикладні питання багатоаспектної проблеми
управління персоналом ВНЗ були і залишаються об`єктом постійних наукових
досліджень. Різні аспекти проблеми досліджували вчені України: Вітренко
Ю.М., Вовканич С.Й., Галенко В.П., Гальчинський А.П., Данилишин Б.М.,
Долішній М.І., Згуровський М.З., Злупко С.М., Коломінський Н., Кузьмін О.Є.,
Куценко В.І., Кремень В.Г., Лагутін В., Лібанова Е.М., Льовочкін С.В.,
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Мікловда В.П., Ніколаєнко С.М., Патора Р., Пітюлич М.І., Семів Л.К.,
Семиноженко В.П., Устенко О.А., Ушакова Н.М., Хміль Ф.І., Чумаченко М.Г.,
Чухно А.А., Шегда А.В., Щербань П.М. та інші вчені. Проблемам дослідження
присвячені також роботи зарубіжних вчених – Весніна В.Р., Грачова М.В.,
Гітельман Л.Д., Дятлова В.А., Єгоршина А.П., Євенко Л., Карташова С.А.,
Кітова А.І., Корнеліуса Н., Ладанова І.Д., Лютенса Ф., Маусова Н.К.,
Одегова Ю.Г., Пугачова В.П., Сауліна А., Шекшні С.В., Якокки Л. [3].
Поняття

управління

персоналом

ВНЗ

охоплює

всю

сукупність

організаційних заходів, спрямованих на оптимальне, кількісне й якісне
формування персоналу та повне використання його можливостей у процесі
діяльності підприємства.
На

відміну

від

класичного,

інноваційне

управління

персоналом

підприємства має характерні особливості. Йдеться передусім про кінцевий
результат такої діяльності, а саме – не лише активізацію можливостей і
потенціалу працівників, а й подальше формування та розвиток їх інноваційного
потенціалу, а також стимулювання інноваційної поведінки.
До характерних рис інноваційного управління персоналом належать:
– орієнтація на висококваліфікований персонал;
– особливі вимоги до психологічних характеристик працівників;
– високий рівень плинності кадрів;
– наявність у персоналу творчих здібностей;
– відповідна система відбору працівників;
– можливість реалізації потреб вищого рівня [4].
Інновації

в

управлінні

персоналом

повинні

бути

спрямовані

на

перетворення знань на виробничі, управлінські та соціальні технології. В цьому
контексті під інновацією ми розуміємо комерціалізацію знань з управління
персоналом.
Інноваційне управління персоналом не може функціонувати відокремлено
від загальної системи інноваційного менеджменту, однак повинно мати певну
частку самостійності із урахуванням його специфічних особливостей. Перед
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тим, як вносити певні зміни у сформовану систему управління персоналом,
необхідно оцінити їх доцільність, своєчасність, економічну обґрунтованість та
очікувану ефективність. Для побудови результативної системи інноваційного
управління персоналом необхідно розробити відповідні підходи, методи та
механізми із урахуванням власного досвіду, а також досвіду вітчизняних і
зарубіжних суб’єктів господарювання. Важливо також взяти до уваги
специфіку діяльності підприємства, індивідуальні характеристики працівників,
психофізичні їх особливості, здатність до навчання та сприйняття нововведень,
особистісні прагнення та цілі тощо.
Гарну роботу вузу забезпечують працівники, зайняті на ньому. Саме тому
сучасна концепція

передбачає виділення з великого числа функціональних

сфер управлінської діяльності тієї, яка пов'язана з управлінням кадрової
складової виробництва - персоналом ВНЗ.
При всьому різноманітті існуючих підходів до цієї проблеми в різних
країнах основними найбільш загальними тенденціями управління персоналом є
наступні: формалізація методів і процедур відбору кадрів, розробка наукових
критеріїв їх оцінки, науковий підхід до аналізу потреб в управлінському
персоналі, висування молодих і перспективних працівників, підвищення
обгрунтованості кадрових рішень та розширення їх гласності.
Значна увага в системі управління персоналом ВНЗ повинна приділятись
плануванню,

адже

своєчасне

комплектування

кадрами

всіх

ключових

підрозділів вузу стає неможливим без чіткого планування, розробки і реалізації
кадрової політики ВНЗ.
Кадрове планування спрямоване, як на задоволення наданих послуг, так і
на забезпечення інтересів співробітників і суспільства в цілому. Сьогодні
доводиться більшою мірою, ніж раніше, шукати можливості для узгодження
ринкових умов і інтересів співробітника фірми.
Планування в кадровій роботі є складовою частиною управління
підприємством

у

цілому,

припускає

відстеження

змін

у

професійно-

кваліфікаційній структурі кадрів і покликано виявляти тенденції в розвитку
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робочої сили, своєчасно визначати якісні і кількісні вимоги до неї. Все це
істотно підвищує ефективність використання кадрового потенціалу.
Вірогідність і обгрунтованість методів добору є основою відповідність
претендента на посаду пропонованим до нього вимогам. Недооцінка вибору
форм і методів підбору персоналу - найбільш розповсюджена помилка
керівництва ВНЗ. [4, 10 с.].
На нашу думку, управління персоналом ВНЗ повинне базуватися на таких
вихідних положеннях:
- необхідність тісного зв'язку планування персоналу з стратегією розвитку ВНЗ;
- кількісна оцінка витрат на роботу з персоналом і їх впливу на економічні
показники виробництва;
- визначення необхідного пакету компенсацій для ефективної роботи на ринку
праці [5].
Керівництво персоналом як функція управління покликана поєднувати,
координувати, погоджувати і інтегрувати всі інші функції в єдине ціле. Саме
тому, велика відповідальність надається саме керівнику ВНЗ. Підраховано, що
в середньому керівник витрачає на управління співробітниками - (персоналом
або кадрами), що становить до 80% свого робочого часу.
Задля максимально ефективного управління персоналом керівники
підприємства мають дотримуватися таких принципів:
1. Людина – основа корпоративної культури. Успішні ВНЗ приділяють
велику увагу персоналу, коли людей ставлять на вершину змін, вони стають
рушійною силою цих змін.
2. Менеджмент для всіх. Управління має здійснюватися на трьох рівнях:
вище

керівництво,

середнє

керівництво

(“команда”)

і

нижня

ланка

(“співробітники ”).
3. Ефективність як критерій успіху підприємства, що полягає в досягненні
мети з мінімальним використанням ресурсів і максимальним отриманням
прибутку.
4. Взаємини як критерій успіху підприємства.
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5. Якість як критерій ефективності. Необхідно працювати з п’ятьма
взаємозалежними підсистемами якості: особиста якість; якість команди; якість
продукції; якість сервісу і якість організації.
6. Команда як критерій успіху підприємства. Усі команди й окремі
співробітники, які входять до єдиної команди, роблять внесок як в успіх, так і в
провали ВНЗ.
7. Навчання – ключ до розвитку та змін невід’ємна частина життєво
важливого процесу просування підприємства [6].
Отже, інноваційний тип сучасного виробництва по-новому формулює
проблему професійної успішності, що, своєю чергою, зумовлює необхідність
формування

особливих

систем

відбору

персоналу,

його

оцінювання,

професійної підготовки та адаптації працівників тощо. Інноваційні структури
потребують пошуку нетрадиційних соціальних технологій та вимагають від
персоналу гнучкості та креативності мислення, ефективної системи сприйняття
інформації, внутрішньої потреби до творчості, самореалізації та інтеграції у
соціальну систему. Центральною фігурою у інноваційній діяльності стає
інтелектуал, для якого найважливішу роль відіграє змістова наповненість праці
та висока внутрішня мотивація.
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здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО
УПРАВЛІНЦЯ
У статті розглядаються сучасні погляди на розвиток системи управління
персоналом. Досліджується поняття емоційного інтелекту, його роль в
процесі фахової діяльності управлінця. Проводиться теоретичний аналіз
сучасних

досліджень

емоційного

інтелекту

в

контексті

розвитку

особистості.
Ключові слова: емоційний інтелект, розвиток, управління персоналом,
особистість, ефективність.
Постановка проблеми. Сучасна економічна ситуація ставить перед
менеджментом все більш складні завдання: аналіз і вихід з нестандартних
ситуацій, швидке прийняття ефективних рішень, здатність ризикувати та брати
відповідальність за це на себе. Для виживання і розвитку підприємствам
потрібні активні, ініціативні особистості, які здатні як швидко, ефективно і
нестандартно вирішувати власні професійні проблеми і завдання, так і
розробляти нові інноваційні рішення та технології. Суттєве значення має
особистісний фактор та емоційна складова і в науковій літературі останнім
часом зазначеній проблематиці приділяється заслужена увага. Специфіка
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професійної діяльності менеджера передбачає наявність значної кількості
стрес-факторів, які впливають на стан психологічного здоров’я керівника, який
в свою чергу безпосередньо впливає на його відносини із оточенням і здатність
якісно виконувати обов’язки управлінця. Таким чином, здібності керівника
розпізнавати і інтерпретувати емоції, що виникають в процесі діяльності,
використовувати їх для вирішення управлінських завдань в їх взаємозв'язку з
ефективністю

діяльності організації в цілому визначають специфіку

проблемного поля поняття емоційного інтелекту. Саме наявність творчого
інноваційного мислення, оптимізму, емоційної стійкості, підприємливості,
стресостійкості, уміння керувати власною поведінкою та створювати соціальнопсихологічний комфорт у колективі визначальним чином впливає на успіх
управлінської діяльності як керівника, так і колективу в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні проблемою
емоційного інтелекту займаються спеціалісти у всьому світі. Серед них можна
назвати таких як: І. Андрєєва, Р. Бар-Он, Г. Березюк, Х. Вайсбах, Г. Гарднер,
Д. Гоулман, У. Дакс, С. Дерев’янко, Є. Ільїн, Н. Коврига, Г. Кравцов, Д. Люсін,
Дж. Майєр, Е. Носенко, Г. Орме, П.Селовей, С. Спасибенко, Дж. Стайн,
Н. Старостіна, О. Філатова, А.Чеботар та інші. В Україні з’явилися дослідження
з проблеми концептуалізації цього феномена, його функцій (Е. Носенко),
вивчення

емоційного

інтелекту

як

детермінанти

внутрішньої

свободи

особистості (Г. Березюк) та показника цілісного її розвитку (О. Філатова).
Уведення поняття емоційного інтелекту в психологічний тезаурус сприяло
інтенсивізації досліджень, спрямованих на операціоналізацію емоційноінтелектуального конструкту (О. Власова, Г. Гарскова, Д. Карузо, Д. Люсін,
Дж. Майер, Е. Носенко, Р. Робертс, П. Саловей), дослідження адаптивних
функцій та адаптаційного потенціалу емоційного інтелекту (І. Аршава, Р. БарОн, М. Бреккет, Н. Коврига, Т. Кумскова, В. Овсянникова, Г. Юсупова),
виявлення зв’язку між складовими емоційного інтелекту та лідерськими,
управлінськими якостями (Д. Гастелло, Д. Гоулман, В. Єрмаков, А. Мітлош,
А. Петровська),

розвиток

емоційного
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інтелекту

та

його

складових

(М. Манойлова,

М. Нгуен,

О. Приймаченко,

К. Саарні).

Дослідження

зазначених вчених однозначно показують, що успіх особистості у значній мірі
залежить від розумного володіння емоціями, тобто емоційним інтелектом.
Якраз ним і визначається характер і рівень сприйняття людиною світу, подій,
окремих людей, а також реакція на все, яка в свою чергу впливає на
ефективність її дій. Концепція емоційного інтелекту як такого з'явилася в
психологічній

науці

в

кінці

XX століття.

Її

засновниками

стали

американські психологи Д.Карузо, П.Саловей і Дж.Майер, які розглядали
емоційний інтелект як сукупність ментальних здібностей до розуміння власних
емоцій і емоцій інших людей.
Формулювання цілей статті. Тема розвитку емоційного інтелекту набуває
все більшої популярності як у світі, так і в Україні. Багато підприємств
прагнуть максимально розкрити потенціал співробітників, відмовляючись від
директивної

системи

управління

на

користь

індивідуального

підходу.

Менеджери з «директорів» перетворюються у наставників, які враховують
особливості характеру й емоційний тип співробітників. Мета статті - дослідити
роль емоційного інтелекту в процесі фахової діяльності професійного
менеджера та здійснити теоретичний аналіз сучасних досліджень емоційного
інтелекту в контексті розвитку особистості.
Виклад основного матеріалу. Емоційний інтелект

за визначенням

дослідників – це:
- здатність зрозуміти ставлення особистості, репрезентовані в емоціях і
керувати емоційною сферою на основі інтелектуального аналізу та синтезу; як
здатність ефективно контролювати емоції та використовувати їх для
покращення мислення та ін. (Дж.Майєр, П.Саловей); [15]
- інтегральна

властивість

особистості

розпізнавати,

розуміти,

контролювати, регулювати власні емоції та емоції інших і використовувати ці
здатності для досягнення життєво важливих цілей (Зарицька В.); [9]
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- складний конструкт ментальних здібностей, пов’язаних із оперуванням
емоційною інформацією та формуванням емоційного досвіду суб’єкта (Бреус
Ю.); [4]
- сукупність ментальних здібностей до розуміння власних емоцій та емоцій
інших людей, а також до керування емоційною сферою (Андреєва І.). [2]
Емоційна компетентність – сукупність знань, умінь і навичок, які дають
змогу

приймати

адекватні

рішення

та

діяти

на

основі

результатів

інтелектуальної обробки зовнішньої та внутрішньої інформації.
Виділяють три групи емоційної компетенції: психологічна, соціальна та
праксіологічна.
Психологічна:
- Самосвідомість: здатність розпізнавати свої емоційні стани, наявність
конкретних знань про свої власні почуття, цінності, переваги, можливості та
інтуїтивна оцінка або емоційна свідомість.
- Самооцінка: самоповага, впевненість у собі, усвідомлення своїх
здібностей, навичок та їх обмежень, можливість випробувати себе, незалежно
від суджень інших людей.
- Самоконтроль і саморегуляція: здатність свідомо реагувати на зовнішні
подразники та контролювати свої емоційні стани, здатність боротися зі
стресом.
Соціальна компетентність:
- Емпатія: здатність відчувати емоційні стани інших людей, розуміння
почуттів, потреб і цінностей інших людей, тобто, розуміння інших, чутливість
до почуттів інших людей, стосунки, спрямовані на надання допомоги і
підтримки іншим людям, здатність відчувати і розуміти соціальні відносини,
їх важливість.
- Впевненість у собі: мати і висловлювати власну думку та пряме,
відкрите вираження емоцій. При цьому, важливим є вміння виражати емоції
так, щоб не порушувати права оточуючих, не зачіпати їх честі та гідності.
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- Переконання: здатність індукувати в інших бажану поведінку і реакції,
тобто впливати на інших людей, здатність отримувати перевагу у суперечці,
пом'якшувати конфлікти тощо.
- Лідерство: можливість створювати бачення людської мотивації і
стимулювання її реалізації; здобуття прихильності у групі.
- Співпраця: здатність формувати відносини і взаємодіяти з іншими
людьми, працювати з іншими для досягнення спільної мети, здатність
виконувати спільні завдання і вирішувати проблеми разом.
Праксіологічна компетентність:
- Мотивація: самомотивація, емоційні тенденції, які призводять до
утворення нових цілей і сприяють їх досягненню. Прагнення до досягнення,
ініціативи й оптимізму.
- Гнучкість: можливість контролювати свої внутрішні стани, здатність
справлятися зі змінами у соціальному середовищі; гнучкість в адаптації до
змін у навколишньому середовищі; здатність діяти і приймати рішення в
умовах стресу.
- Сумлінність: здатність брати на себе відповідальність за завдання і їх
виконання, здатність отримувати задоволення від виконання своїх обов'язків;
послідовні дії згідно з прийнятими нормами.
Взаємний зв'язок структури та функцій емоційного інтелекту відображено
у таблиці 1.
Таблиця 1
Співвідношення структури емоційного інтелекту з його функціями
Група
здібностей
1
Когнітивні
здібності

Структурні компоненти
емоційного інтелекту
2
• сприйняття
емоцій
(ідентифікація емоцій);
• розуміння
емоцій
(усвідомлення емоцій, їх
аналіз та встановлення
зв'язків між ними).

Функції емоційного інтелекту
3
Інтерпретативна функція – дозволяє людині
продуктивно здійснювати розшифровування
емоційної інформації (емоційні вирази
обличчя, інтонації голосу тощо), що
сприятиме накопиченню та систематизації
знань, формуванню власного емоційного
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Продовження таблиці 1
1

2

3
досвіду.
Регулятивна функція – сприяє
стану емоційної комфортності та
забезпечує
адекватність
зовнішнього вираження емоцій
людини.
Адаптивна
та
стресозахисна
функції – полягають в актуалізації
та
стимулюванні
психічних
резервів людини в ускладнених
життєвих ситуаціях.

Емоційні
здібності

• управління емоціями (вміння
підтримувати позитивний модус
емоцій)

Адаптаційні
здібності

• управління емоціями в стресових
ситуаціях (самоконтроль, вибір
продуктивних подолаючих стратегій
поведінки);
• самомотивація
(здатність
викликати та підтримувати емоції,
які спонукають до діяльності)
• соціальна емпатія (здатність до Активізуюча функція – забезпечує
співпереживання емоційного стану гнучку
спроможність
до
іншої людини);
конгруентності у спілкуванні.
• управління чужими емоціями
(вміння впливати на емоційні стани
інших)

Соціальні
здібності

Джерело: Власна розробка на основі [11]
Основними

методами

розвитку

емоційного

інтелекту

є:

тренінг

(індивідуальний та груповий), коучинг, сімейне виховання, саморозвиток
навичок сприйняття та контролю власних почуттів, практика надання та
отримання

ефективного

зворотного

зв’язку,

гаптономія.

Доцільними

способами розвитку емоційного інтелекту саме управлінця є:
• тренінги

(особистісного росту, ефективної комунікації, ефективності

лідера тощо) у середовищі компанії;
• коучинг

– інструмент особистісного та професійного розвитку. Джерела

коучингу лежать у спортивному тренерстві, позитивній, когнітивній та
організаційній психології, в уявленні про усвідомлення життя й можливостях
постійного й цілеспрямованого розвитку людини;
• саморозвиток

навичок сприйняття та контролю власних емоцій. Він

досягається шляхом постійного самоконтролю та аналізу власних почуттів,
особливо під час стресових ситуацій. Саморозвиток є ключовим методом
розвитку емоційного інтелекту менеджера. Він має внутрішній і зовнішній
напрям;
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• ефективний

зворотній зв’язок. Вміння отримувати та надавати зворотній

зв’язок – це важливіші комунікативні навички менеджера.
Іншим аспектом є досвід та практика взаємовідносин з оточуючи
середовищем, в даному випадку з підлеглими, управлінським складом одного
рівня, та вищого рівня. Для успішного розвитку емоційного інтелекту в
організації найбільш переважним є метод тренінгу. Використовуючи цей
підхід, можна добитися еволюційного прориву в організації, оскільки він
включає декілька найважливіших етапів розвитку емоційного інтелекту, які є
практично недосяжними у разі традиційного навчання.
З приводу можливості розвитку емоційного інтелекту серед науковців
існує дві кардинально відмінних одна від одної думки. Ряд вчених (наприклад,
Дж. Мейер [15]) дотримуються позиції, що підвищити рівень емоційного
інтелекту неможливо, оскільки це відносно стійка здатність. Однак збільшити
емоційну компетентність шляхом навчання цілком можливо. Їх опоненти
(зокрема, Д. Гоулман [5,6,7]) вважають, що емоційний інтелект можна
розвивати. Аргументом на користь цієї позиції є той факт, що провідні шляхи
мозку продовжують розвиватися аж до середини людського життя.
На сьогодні можна з упевненістю твердити, що емоційні ресурси
організації настільки ж значущі, як і інші види ресурсів. Існує поняття
«емоційний менеджмент» – управління емоційними ресурсами компанії з
метою підвищення ефективності бізнесу. Саме тому значна кількість компаній
вводять в програми розвитку співробітників курси з розвитку емоційної
компетентності. Вирішальним для цих організацій не є питання, що це таке EQ
і для чого це необхідно компанії, а те, як його розвивати.
Як показали численні дослідження, між коефіцієнтом інтелекту людини і
її успіхами немає прямого зв’язку. Успіх людини, уміння будувати соціальні
зв’язки та досягати поставлених цілей безпосередньо залежать від її емоційного
інтелекту. Сучасні успішні люди активно застосовують не тільки логіку, а й
емоції. Поширене нині поняття «бізнес-інтуїція» базується передусім на аналізі
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емоційної інформації, більш точної і різноманітної, ніж логічна. «Емоційний
розум» працює набагато швидше, ніж неокортекс (зона кори головного мозку,
що відповідає за вищі нервові функції), устигаючи обробити значно більше
інформації. На сьогодні вже достеменно відомо, що без емоційного інтелекту
ефективне лідерство неможливе. Д. Гоулман наводить переконливі дані
досліджень Гарвардського університету [5]: успішність будь-якої діяльності
лише

на

33 %

визначається

технічними

навичками,

знаннями

та

інтелектуальними здібностями (тобто IQ людини), а на 67 % – емоційною
компетентністю (EQ). Причому для керівників ці цифри різняться ще
відчутніше: тільки 15 % успіху визначається IQ, а 85 % – EQ. Автор стверджує,
що мікроклімат у колективі на 50–70 % залежить від дій однієї людини –
лідера. При цьому тільки один окремо взятий організаційний клімат – емоційне
ставлення людей до роботи – здатний пояснити 20–30 % відмінностей у
продуктивності праці робітників. Саме емоційний стан керівника реально
впливає на психологічний клімат у колективі, а тому й на ефективність праці
співробітників [6].
Висновки. Емоційний інтелект сьогодні стає частиною нового прототипу
менеджменту,

орієнтованого

на

максимальне

розкриття

особистісного

потенціалу співробітників. Ефективність управління стає одним з основних
чинників конкурентоспроможності підприємства на ринку, а провідні світові
фахівці з психології управління та менеджменту доходять висновку про
першочергову роль «людського фактора» в успіху або невдачі підприємства на
ринку. Емоційний інтелект дозволяє лідеру відноситись до підлеглого, як до
цілісної особистості зі своїми почуттями, думками, ідеями, потребами,
здібностями і мріями. Саме емоційний інтелект допомагає керівнику розвивати
персонал і підтримувати високу самооцінку кожного співробітника. Емоційноінтелектуальний лідер створює атмосферу довіри та поваги, наповнює сенсом
роботу підлеглих, так

що вони прагнуть не тільки задовольнити особисті

потреби, але і принести максимальну користь організації. І щоб досягти
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ефективного менеджменту, необхідно навчитися правильно управляти своїм
внутрішнім станом, а для цього необхідно не тільки використовувати наявні
знання, а й уміти керувати емоціями (своїми і чужими). Якщо у сучасній
психологічній

науці «розум перестав сприйматися як якась ідеальна

субстанція» [1], то у сучасному кадровому менеджменті співробітники
перестали сприйматися як відокремлені кадрові одиниці. Тепер їхні знання,
досвід, «моделі мислення», навички та емоції стають стратегічними ресурсами
успішності компанії. Таким чином, емоційний інтелект є важливим фактором
забезпечення ефективної роботи менеджера. Він належить до організаційних
компетенцій

управлінського

потенціалу

підприємства.

Високий

рівень

емоційного інтелекту як складової сучасного менеджменту дозволяє досягти
успішної самореалізації, збільшує інтелектуальні сили особистості, суттєво
впливає на продуктивність праці та забезпечує комфортні взаємовідносини в
колективі. На сьогодні питання емоційного інтелекту знаходяться на стадії
становлення, але є дієві практики з його розвитку, які дозволяють покращити
емоційні компетенції, навчитись розуміти і контролювати власні емоції. Це дає
змогу підвищувати ефективність роботи менеджера щодо управління та
мотивації

персоналу, що в свою чергу підвищує економічні показники

діяльності компанії. Емоційний інтелект – це навичка, яка при грамотному
використанні приводить до професійного успіху.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ В АПАРАТІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
У статті розглянуто суть

організації управлінської праці,

як системи

упорядкованої діяльності та поділ праці в апараті управління. Досліджено
організацію робочих місць працівників апарату управління.
Ключові слова: управлінська

діяльність, поділ

праці, організація, офісне

обладнання, планування часу.
Організація праці як наукова система організації виробництва є однією з
найважливіших умов ефективної та прибуткової діяльності підприємств. Вона
дістала загальне визнання у всьому світі. Тому сучасна теорія і практика
менеджменту набуває особливого значення. Перехід економіки України на
ринкові відносини вимагає вивчення форм і методів управління на рівні
основної ланки – підприємства. Практичне використання такого досвіду – одне
з першочергових завдань. Широкий вихід вітчизняних підприємств на світові
ринки обумовлює необхідність глибокого вивчення теорії і практики організації
виробництва [2,с.3].
Дослідженням організації праці як системи організації займались ряд
українських

та

Хміль Ф.І.,

В.В. Вітвіцький, В.М. Ніколаєнко, П.Н. Глонь, Л.І. Скібіцька,

В. М. Семененко,

зарубіжних

вчених

Д. І. Коваленко,

Г.В.

Осовська,

В. В. Бугас,

О.А

Осовський.,

О. В. Семененко,

С. В. Мочерний, О. А. Устенко, Л. О.Чорна, О. І. Бабчинська, Г. В. Іванченко,
Л. І. Скібіцька, В. І. Щелкунов, Т. В. Сівашенко, В. М. Вовк, В. Л. Дикань,
В. О. Зубенко, О. В. Маковоз, І. В. Токмакова, О. В. Шраменко, В. В. Боковець.
Метою статті є розкриття механізму організації взаємозв'язку спільних
зусиль колективу і погоджених дій його членів, спрямованих на досягнення
конкретних запланованих результатів.
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Основними завданнями цієї статті є:
-

розглянути основу організації управлінської праці, як систему

менеджменту;
-

проаналізувати

поділ

цілеспрямованої діяльність людей в апараті

управління;
- дослідити організацію робочих місць працівників апарату управління;
Виклад основного матеріалу. Організація, як процес є прояв суспільної
діяльності, що виникла на основі суспільного поділу праці. Функціональним
призначенням організації в цілому є створення нових і удосконалення
створених і функціонуючих систем будь-якого виду. Тому

організувати –

значить створити нову систему або поліпшити стан колишньої в процесі її
функціонування відповідно до мінливих внутрішніх і зовнішніх умов [2,с.150].
Організація управлінської праці – це порядок, правила службової поведінки
працівників управління, спрямовані на виконання поточних і перспективних
завдань керівниками, фахівцями та іншими працівниками відповідно до
посадових інструкцій і положень про структурні підрозділи [3,с.417].
Істотна особливість управлінської праці полягає в тому, що вона пов'язана
з перетворенням інформації як специфічного предмета праці, тоді як діяльність
працівників виробничих спеціальностей спрямована на численні предмети
праці (сировина, пальне, запасні частини) і пов'язана з перетворенням
предметів праці у продукти споживання. Управлінська праця характеризується
іншими специфічними особливостями, зокрема складністю порівняння її затрат
з результатами, визначення розміру корисного ефекту, а також переважанням у
більшості трудових процесів елементів розумової діяльності, перенесенням
центру ваги на психічні процеси сприйняття, запам'ятовування і мислення.
Вплив на виробництво управлінської праці ширший, ніж праці робітників,
безпосередньо зайнятих у сфері виробництва. Тому недоліки і упущення
діяльності менеджерів більше позначаються на результатах виробництва, ніж
недоліки в роботі безпосередніх виконавців (машиністів, операторів та ін.). При
недоліках

у

роботі

апарату

управління
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знижується

індивідуальна

продуктивність праці не тільки робітників, а й усього колективу. Тому
раціональна організація праці у сфері менеджменту є важливою частиною
проблеми планомірного підвищення продуктивності всієї суспільної праці [1].
Зміст організації управлінської праці складається з правил службової
поведінки в апараті управління відповідно діючих посадових інструкцій,
положень про структурні підрозділи,

які спрямовані на виконання завдань

керівниками, фахівцями та іншими працівниками управління.
Трудова діяльність людей в апараті управління ґрунтується на розробці
комплексу правил, нормах взаємовідносин усередині апарату управління.
Високий організаційний ефект від колективної діяльності можуть
забезпечити: узгодження цілей і засобів діяльності учасників, синхронізація
їхніх зусиль, правильний підбір і розстановка кадрів, диспетчеризація і
комп'ютеризація виробництва, підвищення кваліфікації працівників з питань
раціональної організації праці тощо [1].
Цілеспрямований

вплив на процес всебічно впливає на систему

виробництва і відображується у кінцевих його результатах. Тому виміряти його
організаційний рівень, продуктивність і ефективність можна порівнянням
виходу валової продукції, валового доходу і прибутку на одного управлінського
працівника або на одиницю затраченого часу в управлінні у поточному році
порівняно з показниками плану або попередніх періодів.
Рівень організації праці персоналу можна визначити і за коефіцієнтами:
використання фонду робочого часу, кваліфікації працівників та ін. Економіїю
часу менеджера можна досягти тоді, коли організувати його роботу так, щоб
йому не доводилося декілька разів повертатись до неї. Внаслідок того, що на
багатьох підприємствах немає чіткого регламенту роботи менеджерів, у них
дуже незначна частка особистої роботи (1-3%) без участі підлеглих або інших
відвідувачів, коли вони зайняті прогнозуванням основних напрямів розвитку
виробництва і творчим пошуком альтернативного розв'язання проблем, що
виникають [1].
Л.І.

Скібіцька

вважає,

що

зміст
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роботи

керівника

визначається

функціональною роллю в управлінні виробничим колективом. Управлінці
беруть участь у підготовці робіт, пов’язаних з плануванням, підготовкою та
обслуговуванням

виробництва,

його

координацією

та

управлінням,

забезпеченням фінансовими ресурсами, управлінням соціальним розвитком
колективу тощо (Рис. 1) [4, с.13].

Рис. 1. Характеристика змісту управлінської праці
На нашу думку, наведені вище результати дають можливість сформувати
такі узагальнення, що управлінська праця є специфічним видом діяльності,
який виділився в результаті поділу, спеціалізації та кооперації виробничої
праці, вона є працею виробничою. Предметом управлінської праці є як людина,
так і її діяльність.
Раціоналізація управлінської праці, а отже, й зростання показників її
ефективності безпосередньо пов'язані з поділом праці між окремими
категоріями

працівників

управління.

цілеспрямованої діяльність людей

в

апараті

Кваліфікаційний
управління

–

поділ

визначення

спеціалізованих видів робіт і закріплення їх за управлінськими працівниками та
їх групами [3,с.418].
Першочерговою

проблемою

створення

організаційної

системи

для

будь-якого виду діяльності є поділ праці, об'єктивно необхідний у будь-якому
трудовому процесі, що здійснюється колективом. Це зумовлено масштабами
роботи,

труднощами

при

виконання

окремих

її

частин

та

етапів,

розосередженістю в часі та просторі, різною кваліфікацією та досвідом
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працівників. Поділ праці є також передумовою підвищення її ефективності й
продуктивності.
У багатьох підприємствах і об'єднаннях працю у сфері управління
оцінюють переважно з позиції загальних результатів колективної діяльності.
При цьому слабко враховують рівень індивідуальної продуктивності і внеску
кожного працівника апарату управління щодо поставлених цілей. Тому
опосередкована оцінка (а якщо ще взяти до уваги, що проводиться вона один
раз на рік) не сприяє високопродуктивній праці.
Зв'язки і відносини, що ускладнюються між органами управління і
окремими менеджерами, створюють передумови для виникнення різних
організаційних

недоліків:

паралелізму,

дублювання,

необґрунтованого

збільшення обсягу управлінських робіт через виконання зайвих операцій тощо.
Ці недоліки пов'язані значною мірою з нечітким розподілом обов'язків між
структурними підрозділами підприємства та окремими менеджерами.
Тому, одним з основних завдань організації праці персоналу є чіткий
розподіл функцій, прав, обов'язків і відповідальності структурних підрозділів й
службових осіб, а також визначення обсягів і потоків походження інформації.
Отже, для підвищення організаційного рівня функціонування персоналу
треба здійснити вищий ступінь формалізації процесів управління, передбачити
порядок, при якому роботи виконувались би за відповідними правилами. Ідею
розробки відповідних правил функціонування апарату управління доцільно
реалізувати

на

усіх

рівнях

управління.

Насамперед

слід

встановити

повноваження кожної організації у розв'язанні завдань менеджменту, розробити
процедури вирішення найбільш важливих проблем підприємництва [1].
Необхідною умовою для успішної діяльності працівників менеджменту є
наявність спеціально обладнаних робочих місць. Робоче місце працівника
менеджменту – відокремлена частина загального службового приміщення,
обладнана необхідними засобами для виконання функціональних обов'язків,
визначених для особи, яка його посідає [3, с.424].
Стан умов праці на робочих місцях усіх працівників, у тому числі і
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менеджерів, регулюється законодавчими актами, нормативами і стандартами.
Наприклад, у Кодексі законів про працю України адміністрація підприємств,
установ, організацій зобов'язана забезпечити здоров'я і безпечні умови праці. У
Сніп 2.09.04-87 "Адміністративні і побутові будинки" зазначені вимоги до
адміністративних будинків. Загальна площа будинків визначається за Сніп
2.09.02-85.
Специфіка праці менеджерів обумовлює ряд особливостей у роботі зі
створення сприятливих умов на їхніх робочих місцях. Основними елементами
процесу оптимізації виробничого середовища для них є:
- розробка інтер'єру службових приміщень;
- забезпечення необхідного світлового режиму;
- всіляке усунення шуму;
- забезпечення необхідних параметрів повітрообміну, температури і
вологості повітря [1].
Висновки. Прогресивним напрямом удосконалення організації праці
робітників різних категорій є створення автоматизованих робочих місць (АРМ)
фахівців, у тому числі й менеджерів. Основою АРМ є ПЕОМ. Робоче місце
обладнується набором засобів збору, збереження і передачі інформації:
дисплеєм, терміналом, копіювальною машиною, засобами зв'язку і швидкісним
друком, інтерфейсним устаткуванням для включення терміналу в локальну
мережу, що забезпечує вихід на спеціалізовані бази даних. Технічні засоби АРМ
не тільки збирають і зберігають інформацію, але й аналізують її, обробляють,
класифікують, підготовляють проекти оптимальних рішень. У цілому АРМ
полегшують працю менеджера, підвищують його ефективність, піднімають
менеджмент на більш високий інтелектуальний рівень .
Отже, для підвищення удосконалення організації праці робітників різних
категорій

треба

забезпечити

необхідний

світловий

режим,

створити

автоматизоване робоче місце (АРМ) фахівців, у тому числі й менеджерів,
розробили типові проекти організації робочих місць менеджерів і інших
категорій фахівців.
160

Список використаних джерел:
1.

Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник, для студентів

вищих навчальних закладів. / Г.В. Осовська — К.: «Кондор», 2003. – 556 с.
2.

Осовська Г.В. Основи менеджменту: підручник. / Г.В. Осовська,

О.А. Осовський – К.: «Кондор», 2008.– 664 с.
3.

Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручник. / Ф.І. Хміль – К.:

Академвидав, 2007. – 576 с.
4.

Скібіцька

Л.І. Організація праці менеджера. Навч. посібник. /

Л.І. Скібіцька – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с
УДК 351/.354:504:33(87)
М. В. Христич
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно–економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
У статті досліджено теоретичні і практичні аспекти стану та перспектив
розвитку місцевого самоврядування в Україні. Сталий розвиток як необхідна
та об’єктивна передумова стратегічного бачення розвитку країни. Чинники,
що забезпечують сталий розвиток. Механізм втілення в життя стратегії
сталого розвитку територіальної громади.
Ключові слова: місцеве самоврядування, сталий розвиток, стратегія,
демократизація, децентралізація, територіальні громади.
Місцеве

самоврядування

сьогодні

виступає

важливим

фактором

демократизації суспільного життя, децентралізації управління та необхідною
передумовою становлення громадянського суспільства, наближення влади до її
джерела – народу. В Україні закладено конституційні засади місцевого
самоврядування, ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування,
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прийнято низку базових нормативно-правових актів, які регулюють діяльність
органів місцевого самоврядування.
Разом з тим, як зазначено в Концепції реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні, система
місцевого самоврядування на сьогодні не задовольняє потреб суспільства.
Функціонування органів місцевого самоврядування у більшості територіальних
громад не забезпечує створення та підтримку сприятливого життєвого
середовища, необхідного для всебічного розвитку і самореалізації людини,
захисту її прав, надання мешканцям територіальних громад якісних та
доступних публічних послуг.
Дослідження вітчизняного місцевого самоврядування ведуться в різних
напрямах. Зокрема, становлення та розвиток місцевого самоврядування
вивчають В.Заблоцький, І.Козюра, В.Пархоменко, А.Ткачук та ін. Фінансовоекономічні його складові аналізуються в працях Ю.Дехтяренка, В.Кравченка,
О.Лебединської та ін. Правові аспекти розглядаються М.Баймуратовим,
О.Батановим,

П.Біленчуком,

В.Кравченком,

О.Лазором,

В.Кампо,
М.Орзіхом,

А.Коваленком,
В.Погорілком,

М.Корнієнком,
М.Пухтинським,

О.Сушинським та ін. У політичному контексті місцеве самоврядування
досліджують В.Борденюк, І.Дробот, В.Ковальчук, М. Пухтинський, С. Рябова,
С.Саханенко, В.Шарий та ін., його управлінський аспект – В.Авер’янов,
П.Ворона, В.Куйбіда, Р.Плющ, П.Покатаєв, В.Толкованов, Ю.Шаров та ін.
Територіальний розвиток та управління містом розглядають В.Бабаєв,
О.Бобровська,
Т.Кравченко,

В.Вакуленко,
В.Мамонова,

О.Васильєва,
Ю.Молодожен,

І.Дегтярьова,

О.Ігнатенко,

В.Наконечний,

М.Орлатий,

В.Удовиченко та ін.
Аналіз наукового доробку з проблематики дослідження місцевого
самоврядування показує, що переважно не враховано новітні світові тенденції
муніципальної діяльності й вітчизняні суспільні трансформації. Відсутнє
цілісне вивчення модернізаційного та інтеграційного контексту розвитку
місцевого самоврядування. Саме цим визначається актуальність комплексного
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дослідження теоретичних і практичних аспектів стану та перспектив розвитку
місцевого самоврядування в Україні.
Сталий розвиток є об’єктивним, стратегічним баченням, реальною і
необхідною передумовою для всіх країн світу, оскільки перед державами,
урядами, світовими лідерами гостро постають нові виклики: економічна криза,
поглиблення тенденції до зубожіння та нерівності, виснаження природних
ресурсів та екологічних катастроф. Питання сталого розвитку є актуальними і
для України, яка нині переживає екологічні та економічні труднощі. Це
викликано домінуванням принципу одержання максимальної вигоди за
мінімальних затрат, неузгодженістю темпів економічного розвитку і вимог
екологічної безпеки, впровадженням новітніх технологій, що підчас призводить
до наростання глобальних екологічних проблем, інтенсивного знищення
природних умов та ресурсів, антропогенного навантаження на природу. Нині
воно наближається до межі, за якою починаються кризові та катастрофічні
зміни в природі, невідворотність яких становить загрозу для життєдіяльності
суспільства. Тому забезпечення сталого розвитку має відбуватися на всіх рівнях
управління як державного, так і на рівні територіальної громади як інституту,
найбільш наближеного до потреб людини. Концепція сталого розвитку визнана
найважливішою життєвою стратегією людства у ХХІ ст. Саме ця концепція
спрямована на розв’язання сучасних проблем забезпечення економічного
зростання в умовах обмеженості, виснаження, вичерпання природних ресурсів
та загрози виникнення природних і техногенних катастроф. Згідно з цією
концепцією сталий розвиток – це такий розвиток суспільства, за якого
задоволення потреб теперішніх поколінь не повинно ставити під загрозу
можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.
Серед основних чинників, що забезпечують сталий розвиток, більшість
науковців виділяють такі:
– екологічний – визначає умови й межі відновлення екологічних систем
унаслідок їх експлуатації;
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–

економічний

–

передбачає

формування

економічної

системи,

гармонізованої з екологічним чинником розвитку;
– соціальний – утверджує право людини на високий життєвий рівень в
умовах екологічної безпеки й благополуччя.
Ці три складові сталого розвитку суспільства мають бути узгоджені між
собою. Звідси випливає, що таке складне явище, як сталий розвиток потрібно
розглядати не як суму окремих вище перерахованих елементів сфер діяльності
людини, а як систему, що являє собою множину елементів, які перебувають у
взаємодії, взаємовідносинах, взаємозв’язках і завдяки цьому становить
цілісність [1].
Практична реалізація в Україні принципів сталого, збалансованого
розвитку перебуває на початковому етапі й здійснюється в досить складних
політико-суспільних, соціально-економічних та екологічних умовах. Майже
весь період після Конференції ООН у Ріо-де-Жанейро (1992 р.) наша країна
була охоплена системною соціально-економічною кризою, а процес розбудови
держави

й

становлення

демократичного

громадянського

суспільства

поєднувався з ринковими трансформаціями в усіх галузях і сферах економіки.
У цьому полягають національні особливості, проблеми й труднощі переходу
України

до

моделі

сталого

–

економічно,

соціально

й

екологічно

збалансованого – розвитку.
У «Концепції переходу України до сталого розвитку» (2006 р.) [4]
визначено, що перехід до сталого розвитку можливий за дотримання різних
умов, серед яких є зацікавлення виконання на національному, регіональному і
місцевому рівнях усіх основних умов цього розвитку.
Сталий місцевий розвиток є керованим органами публічної влади
процесом, спрямованим на розвиток територіальної громади з метою
стабільного покращення умов та рівня життя мешканців, який забезпечує
безперервний темп зростання можливостей за узгодження та збалансування
інтересів, здійснюється за науково обґрунтованими планами та із урахуванням
потреб нинішнього і майбутніх поколінь. Сутність сталого розвитку
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проявляється в якісних змінах тих територій, які розвиваються на засадах
(принципах) ефективного демократичного управління на місцевому рівні, що
надає змогу переходити на новий, якісний рівень.
Для того щоб можна було вивести територіальну громаду на траєкторію
сталого розвитку, слід не тільки визначити ресурсну забезпеченість території,
збалансувати економічні, соціальні та екологічні інтереси суб’єктів політики
місцевого розвитку, а й детально проаналізувати ситуацію, що склалася в
провідних секторах економіки певної території. Адже сталий розвиток
визначається традиційними факторами економічного зростання, які його
забезпечують, тобто факторами пропозиції, факторами попиту і розподілу, але
при цьому він охоплює значно ширше їх коло: розвиток науки, технологій,
інформаційних послуг, політичні і соціально-економічні фактори, а також і
екологічні фактори, які в комплексі є джерелами сталого розвитку.
Виникнення ідеї сталого розвитку дає змогу поєднати економічний
розвиток не лише з екологічним, а і з людським, в основі якого – людина з її
інтересами, бажаннями, потенціалом та зовнішніми можливостями сприяння
розкриттю цього потенціалу для теперішніх і майбутніх поколінь. Сталий
розвиток

є

об’єктивним,

оскільки

підпорядкований

загальній

меті

–

запобіганню глобальній екологічній катастрофі, яка загрожує всьому людству.
Це означає, що хоч би яким ефективним було економічне зростання, відсутність
людини як суб’єкта отримання результату робить його безглуздим. Тобто
зв’язок економічного і соціального розвитку з проблемами навколишнього
середовища є безпосереднім. Відповідно ключовою ідеєю концепції сталого
розвитку є забезпечення високого рівня життя населення, що включає три
принципові складові: економічне зростання, соціальний прогрес та захист
навколишнього середовища. І, у свою чергу, передбачає гармонійний розвиток
економічної, екологічної та соціальної сфер. І саме такий підхід надає
можливість під сталістю розуміти «можливість ефективно використовувати,
автономно видозмінювати ресурси свого розвитку, безперервно нарощувати
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показники своєї позитивної зміни, не збільшуючи або мінімізуючи витрати
базових, не відновлюваних ресурсів» [3].
Сталий розвиток включає стратегії та програми, здійснення яких дає змогу
громаді пристосовуватися до економічних змін для поліпшення свого
конкурентного становища з огляду на вирішальні фактори: людські ресурси;
інформацію і технології; капітал та інфраструктуру.
Інструментами місцевого розвитку є стратегічне планування, формування
місцевих бюджетів, муніципальне управління, використання фінансових
інструментів розвитку приватного сектору, маркетинг території, залучення
інвестицій,

підтримка

бізнесу,

створення

сприятливого

бізнес-клімату,

раціональне використання комунальної власності та ін. [7].
Відтак

підтримка

місцевого

розвитку

з

боку

органів

місцевого

самоврядування передбачає здійснення комплексу заходів, що стосуються
реалізації програмних документів, налагодження роботи публічної влади щодо
створення сприятливих умов для стимулювання розвитку малого і середнього
бізнесу, стимулювання і зміцнення партнерства між місцевою владою, бізнесспільнотою, громадою, формування сприятливого середовища для досягнення
збалансованого соціально-економічного, інфраструктурного, екологічного та
інституційного розвитку громади [2].
У провідних державах світу спостерігається поступова трансформація
традиційних індивідуалістичних цінностей, виходячи з концепції сталого
розвитку суспільства, яка об’єднує економічну, соціальну і екологічну складові.
Для розбудови в Україні демократичного суспільства та соціально орієнтованої
ринкової економіки особливого значення набувають механізми забезпечення
сталого розвитку, що створює передумови набуття Україною повноправного
членства в Європейському Союзі. Водночас Україна, шукаючи цей нелегкий,
але вкрай потрібний шлях сталого розвитку територіальних громад, має
знаходити власні, оригінальні, притаманні тільки їй рішення і враховувати
нинішні реалії.
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Відповідно до політичних та економічних умов має бути приведена
система управління процесами збалансованого використання природноресурсного потенціалу та збереження довкілля, що сприятиме підвищенню
ефективності управлінської діяльності органів публічної влади саме на
місцевому рівні, дотриманню в їх діяльності принципів демократичного
врядування, концептуальних засад сталого розвитку територіальних громад.
Зокрема, формування правового механізму для забезпечення сталого
місцевого розвитку можливе за умов створення необхідної нормативноправової

бази,

що

регламентує

взаємне

представництво

інтересів

та

розмежування повноважень між центральними та місцевими органами
виконавчої влади й органами місцевого самоврядування; за наявності системи
правових відносин, яка б запобігала дискримінації громадян у різних аспектах
суспільного життя та перетворила б Україну на дійсно правову державу. Для
цього необхідно адаптувати національне законодавство з питань розвитку
територіальних громад до світових норм і стандартів.
Крім того, нова парадигма господарювання, управління суспільним
розвитком, що спонукає до впровадження принципів сталого розвитку і
принципів належного (демократичного) врядування в їх єдності, не виключає
необхідності прийняття концепції сталого розвитку країни, яка б містила
цілісну систему поглядів, правові основи, принципи, завдання та організаційні
заходи переходу держави на засади сталого розвитку, включала б питання
оцінки сталого розвитку (розробки потребують індикатори за трьома сферами
та показники). Вона могла б бути базовою для розробки відповідної стратегії,
державних програм, проектів соціально-економічного розвитку на найближчу і
віддалену перспективу.
Для втілення в життя стратегії сталого розвитку територіальної громади
необхідно мати такий механізм, який спирається на внутрішні й зовнішні
економічні інтереси країни та регіонів, адже центральною рушійною силою
будь-якої держави є території і тільки комплексність розвитку дає змогу
забезпечити прогрес у кожній ланці господарства і життєдіяльності людей.
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Це потребує створення інституції урядово-громадського характеру, яка б
безпосередньо керувала і координувала процес сталого розвитку в Україні.
Найкраще, щоб це була Національна рада сталого розвитку, яка була б наділена
функціями щодо активізації діяльності урядових кіл, громадських організацій і
бізнесу в питаннях сталого розвитку; сприяння уряду в прийнятті відповідних
рішень та їх імплементації; надання максимальної підтримки розвитку і
зміцнення інтеграції економічного, соціального й екологічного секторів;
нагляду за виконанням Україною взятих нею зобов’язань за міжнародними
договорами; забезпечення активної участі України в діяльності міжнародних
організацій з питань сталого розвитку. Відповідно, на місцевому рівні має бути
інституція управлінсько-громадського характеру зі статусом консультаційнодорадчого органу, наділена повноваженнями щодо розподілу обов’язків та
відповідальності між трьома секторами (органами публічної влади, приватного
та громадського секторів) щодо реалізації визначених напрямів сталого
розвитку територіальної громади.
Сталий

розвиток

передбачає

партнерство

уряду,

громадянського

суспільства і приватного сектору на всіх рівнях: національному, регіональному
та місцевому. Однак недостатня активність інститутів громадянського
суспільства створює чи не найсерйозніші перешкоди на шляху сталого
розвитку, який обов’язково має бути транспарентним, відкритим. Одним із
основних каналів взаємодії громадянського суспільства і органів публічної
влади на рівні територіальної громади може бути регламент представництва
інтересів у різних формах: консультацій, експертиз тощо.
Інститут місцевого самоврядування покликаний відігравати вирішальну
роль у впровадженні концепції сталого розвитку, що є можливим за умови
дотримання основоположного принципу – системного мислення, розуміння
взаємозв’язку між навколишнім середовищем, економікою і суспільством.
Відтак це потребує формування стало-орієнтованих знань та світогляду в
керівників та населення шляхом удосконалення підготовки управлінських
кадрів для місцевого самоврядування.
168

Місцеве самоврядування – це той рівень влади, який найбільш наближений
до населення, ним формується і йому підконтрольний, на якому вирішуються
питання задоволення основних життєвих потреб населення [5].
У зв’язку з тим, що сталий розвиток територій країни багато в чому
залежить від місцевого самоврядування, тому й на органи місцевого
самоврядування покладено відповідальність за наслідки управління та
прийняття управлінських рішень. Це потребує формування дієвої моделі
місцевого самоврядування, здатної функціонувати відповідно до реальних
потреб розвитку суспільства.
Метою реформування місцевого самоврядування в Україні є підвищення
якості життя людини за рахунок створення умов для сталого розвитку
територіальних громад як самостійних та дієздатних соціальних спільнот,
члени яких матимуть можливість ефективно захищати власні права та інтереси
шляхом участі у вирішенні питань місцевого значення.
Серед основних принципів, на яких має ґрунтуватися концепція сталого
розвитку на місцевому рівні, можна виділити такі [6]:
– керований та стратегічний характер місцевого розвитку – з урахуванням
не тільки сучасних, а й потенційних потреб територіальної громади;
– відносність обмежень, які існують у сфері використання природного
потенціалу, що пов’язано із сучасним рівнем техніки і соціальної організації, а
також із здатністю біосфери до самовідновлення;
– соціальна справедливість розподілу та вживання благ, зокрема
запобігання надмірному використанню ресурсів, досягнення рівноваги між
використанням

ресурсів

та

екологічними

можливостями

території,

забезпечення енергозбереження й енерговідновлення;
– інтеграція інноваційної, стратегічної та проектної діяльності на
місцевому рівні для підвищення ефективності та результативності управління у
сфері забезпечення сталого розвитку територіальної громади.
З огляду на це забезпечення сталого розвитку на місцевому рівні зумовлює
необхідність збалансованого вирішення соціальних та економічних завдань
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території за умови збереження безпечного навколишнього середовища та
природно-ресурсного потенціалу [5].
Участь громадян у розв’язанні актуальних місцевих проблем передбачає
громадянський контроль за прийняттям рішень і виконанням певного рішення,
пряме делегування місцевій громаді владних повноважень із конкретних
питань, регулярні консультації між владою і населенням, місцеві референдуми,
територіальне громадське самоврядування, участь у проектах розвитку.
За таких умов особливо актуальною для України та її регіонів стала
реалізація Проекту ЄС та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду», який націлений на підвищення рівня життя у
сільських, селищних і міських громадах по всій території України. Загальна
мета зазначеного Проекту полягає у створенні сприятливого середовища для
довгострокового соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом
розвитку місцевого самоврядування та підтримки ініціатив, спрямованих на
розвиток громад на всій території України. Для досягнення поставленої мети
використовується методика соціальної мобілізації місцевих громад, залучення
громад, органів державної влади, місцевого самоврядування та приватного
сектору до співпраці та прийняття спільних рішень і відповідного розподілу
ресурсів для сприяння затвердженню принципів сталого розвитку на місцевому
рівні.
Позитивний досвід, набутий у процесі спільно реалізованих проектів,
зокрема в рамках Плану дій ПРООН в Україні, свідчить, що розвиток місцевого
самоврядування

можливий

за

умови

розбудови

його

інституційної

спроможності в напрямі мобілізації ресурсів громад та посилення їх суспільної
єдності на основі зміни світогляду й розуміння того, що жодна особа,
організація або орган влади не в змозі вирішити всі місцеві проблеми виключно
власними зусиллями. Для цього потрібне партнерство активної громади,
приватного сектору, органів місцевого самоврядування та місцевих органів
влади різних рівнів, національних громадських та міжнародних організацій.
Визначення місцевих пріоритетів, узгодження їх із місцевою владою,
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планування та об’єднання зусиль для їх утілення допомагає громадам
розбудовувати і довіру між їхніми членами та всіма партнерами, і спроможність
до довгострокової діяльності.
Таким чином, вагома роль місцевого самоврядування в забезпеченні
сталого розвитку країни зумовлена:
– впровадженням концепції сталого розвитку, що потребує

посилення

інституційної спроможності як системи місцевого самоврядування, так і
самоврядних організацій громад у напрямі підвищення рівня потенціалу
посадових осіб органів місцевого самоврядування та максимального залучення
жителів територіальних громад до прийняття управлінських рішень;
–

набутим

позитивним

досвідом

співпраці

органів

місцевого

самоврядування з міжнародними інституціями щодо реалізації спільних
проектів у сфері сталого місцевого розвитку, який свідчить про важливість
формування взаємодій на місцевому та регіональному рівнях на принципах
партнерства, що приводить до спільної відповідальності як важливого чинника
гарантування стійкого розвитку;
– ефективною взаємодією і зв’язками, що формуються в результаті
організаційно-функціональної діяльності органів місцевого самоврядування,
спрямованої на підтримку процесів самоорганізації громади, посилення
суспільної єдності на основі змін у поглядах суспільства на якість життя та стан
довкілля.
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
УДК 336.71
Д.С. Бондар
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ
БАНКІВ УКРАЇНИ
У статті визначено роль комерційного банку в структурі кредитного ринку
держави. Проведений аналіз сучасного стану банківського кредитування в
Україні. Визначено роль нефінансових корпорацій на ринку кредитних послуг.
Ключові слова: кредит, комерційний банк, нефінансова корпорація, банківська
система, кредитна операція, валютний ризик.
Постановка проблеми. Кредитування виробництва та товарообігу є
найбільш важливою і відмінною рисою діяльності банків порівняно з іншими
фінансовими та нефінансовими організаціями. Тому перед українськими
комерційними банками при збільшенні конкурентної боротьби за потенційних
позичальників виникла необхідність планування своєї кредитної діяльності.
Банки повинні навчитися управлінню кредитними операціями таким чином,
щоб вони приносили максимально можливу прибутковість, але водночас банки
повинні прагнути знизити кредитні ризики, які безпосередньо пов’язані з
проведенням кредитних операцій.
Незначний вітчизняний досвід у сфері кредитної діяльності банків у період
світової фінансово-економічної кризи та посткризовий період пояснює
науковий інтерес до розв’язання проблем, що виникають у процесі управління
кредитними операціями.
Ціллю статті є узагальнення методологічних прийомів щодо аналізу
кредитної діяльності банків в Україні та виявлення низки проблем, що
супроводжують таку діяльність.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Актуальність проблеми аналізу
кредитної діяльності банків знайшла відображення в низці публікацій
вітчизняних та іноземних науковців і практиків. Зокрема, значний внесок в
розкриття цієї теми зробили О. Барановський, О. Васюренко, В. Міщенко,
А. Мороз, А. Ковальчук, С. Реверчук, М. Савлук, Т. Смовженко, О. Лаврушин
та інші науковці.
Виклад основного матеріалу дослідження. У механізмі функціонування
кредитного ринку держави велика роль належить комерційним банкам. Банки
акумулюють основну частку кредитних ресурсів і надають своїм клієнтам
повний комплекс фінансових послуг, включаючи кредитування, прийом
депозитів, розрахункове обслуговування, купівлю-продаж і зберігання цінних
паперів, іноземної валюти та інше. Сьогодні комерційні банки окремих країн
здатні надавати клієнтам до 300 послуг. Ефективність банківської діяльності
істотно впливає на розвиток економіки країни. Кредитна діяльність банку є
одним із основоположних критеріїв, який відрізняє його від небанківських
установ. У світовій практиці саме з кредитуванням пов’язана значна частина
прибутку банку [2, c.31].
Для більш точного аналізу кредитної діяльності банків розглянемо
сучасний стан банківської системи України. 2014-2015 роки стали важкими для
соціально-економічного стану України. Значна девальвація гривні, спад в
економіці, військові дії у східному регіоні та анексія АР Крим, недостатній
рівень корпоративного управління зумовили погіршення якості кредитного
портфелю банків. Банківська система України виявилась найбільш вразливою
до поточної економічної кризи. Скорочення виробництва, інфляційний тиск на
економіку, зниження інвестиційної активності, втрата основного ринку збуту
ускладнили функціонування всієї системи. Банківська система сьогодні не
виконує своє основне завдання, оскільки не фінансує і не кредитує реальний
сектор економіки.
Унаслідок зростання рівня заборгованості банки змушені були створювати
значні резерви за активними операціями, що неминуче негативно вплинуло на
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рівень капіталізації банківських установ. За результатами 2015 року загальний
обсяг збитку діючих банків становив 3,7 млрд. гривень. Зростання валютних
ризиків для українських банків внаслідок високого рівня доларизації є
потенційною загрозою стійкості банківської системи. Як наслідок цього, а
також низки інших факторів, протягом 2014-2015 років кількість банків в
Україні зменшилась майже на 30%, породивши при цьому сукупність нових
проблем, включаючи необхідність здійснення виплат вкладникам, втрати
юридичними особами своїх коштів, зниження довіри до банків загалом [1, с.40].
Існуюча ситуація є невтішною та потребує детального аналізу.
У 2012-2015 рр. банківське кредитування мало як позитивні, так і
негативні тенденції. Загальна кількість наданих кредитів у цей період зросла від
815327 млн. грн. до 965093 млн. грн., однак найвищий показник наданих
кредитів спостерігався у 2014 р. та становив 1006358 млн. грн. (табл. 1.).
Таблиця 1
Динаміка банківських кредитів за 2012-2015 рр., млн. грн.
Рік
Показник

Відхилення
Абсолютне, Відносне,
млн. грн.
%

2012

2013

2014

2015

176

180

163

117

-59

-34%

Надані кредити,
загалом:

815327

911402

1006358

965093

149766

18%

- суб’єктам
господарювання

609202

698777

802582

785918

176716

29%

- фізичним
особам

161775

167773

179040

152371

-9404

-6%

Прострочена
заборгованість по
кредитам

72564

70177

135858

213285

140721

194%

Кількість банків

Це можна пояснити стрімкої девальвації національної валюти, яка
розпочалась у 2014 р. Станом на початок січня 2015 р., значення валютного
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курсу UAH / USD становило 15,77 грн. за 1 дол. США, в той час, як протягом
січня 2014 року курс залишався незмінним на рівні 7,99 грн. за 1 дол. США.
Серед загальної кількості наданих кредитів більше ніж дві третини позичок
від банків отримали суб’єкти господарювання (81,4% у 2015 році). Частка
кредитів, наданих фізичним особам, у досліджуваному періоді зменшилася на
5,8% та становила 152371 млн. грн. у 2015 р. За ці чотири роки кількість
простроченої заборгованості збільшилась від 72564 млн. грн. у 2012 р. до
213285 млн. грн. у 2015 р., а кількість банків зменшилась – від 176 у 2013 р. до
117 у 2015 р.
У 2013-2015 рр. загальний обсяг кредитних ресурсів не значимо
збільшився на 12,2 млн. грн., а середньозважена відсоткова ставка в
досліджуваному періоді збільшилась від 12,3% до 21,9%, аналогічна тенденція
спостерігалася і за операціями овернайт (збільшились від 10,9% до 21,0%)
(табл. 2).
Таблиця 2
Основні показники стану міжбанківського кредитного ринку України
за 2012-2015 рр., млн. грн.
Рік

Показник
Загальний обсяг наданих кредитних
ресурсів, млн. грн.
Середньозважена
відсоткова ставка, %

Усього
у т. ч. за
операціями
овернайт

2012

2013

2014

2015

4514,5

3685,2

6264,2

4526,7

12,322

4,659925

10,8153

21,882231

10,9208

4,222165

10,8389

21,010484

Причиною низької кредитної активності банків (порівняно з іншими
європейськими

країнами)

є

скорочення

ресурсної

бази,

погіршення

кредитоспроможності позичальників, високий рівень невизначеності щодо
подальшого економічного розвитку та висока вартістю кредитного ресурсу.
Згідно з даними НБУ, станом на кінець 2015 року середня відсоткова ставка за
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кредитами в національній валюті відповідала 21,47%. Для кредитів в іноземній
валюті показник відповідав 6,88%. Високий рівень кредитних ставок в першу
чергу обумовлений значною вартістю залучення коштів на депозитні рахунки
банківських установ [3].
Розглянемо динаміку кредитів, наданих депозитними корпораціями (крім
Національного банку України) за 2012-2015 рр. та проаналізуємо її (рис. 1).
Щодо кредитів, наданих резидентам, то вони у 2012-2015 рр. збільшилися
від 815142 млн. грн. до 981627 млн. грн. У структурі цих кредитів основна
частка припадає на нефінансові корпорації (80,25% у 2015 р.). Водночас питома
вага кредитів, наданих сектору загального державного управління, у
досліджуваному періоді зменшилася від 0,71% до 0,34%.
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

Кредити надані
фінансовим корпораціям
Кредити надані сектору
загальнодержавного
управління
Кредити надані
нефінансовим
корпораціям
Кредити надані іншому
сектору економіки
Кредити наданні не
резидентам

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

16 229

19 317

25 576

15 564

5 803

5 908

4 926

3 364

605 425

691 903

778 841

787 795

187 685

193 654

211 325

174 904

3 685

2 227

19 197

30 043

Рис. 1. Динаміка кредитів, наданих депозитним корпораціям за 20122015 рр., млн. грн.
177

Протягом 2012-2015 рр. кредитування в Україні здійснювалося переважно
в національній валюті. За строками погашення у 2012-2015 рр. відбувалося
зменшення виплат за кредитами, що надані до 1 року, – від 255556 млн. грн. до
214908 млн. грн. (на 15,9%) та збільшення виплат за кредитами, що надані
більш як на 5 років – від 65465 млн. грн. до 71631 млн. грн. (на 9,6%). Подібна
тенденція виявляється і відносно кредитів у іноземній валюті [3].
На думку Дугіна І.М., довгострокове кредитування прискорює розвиток
економіки країни та є індикатором, що може відображати ставлення всього
населення до існуючої банківської системи.
Як свідчать дослідження, значного розвитку набуває кредитування
нефінасових

корпорацій

–

суб’єктів

підприємництва,

що

займаються

виробничою діяльністю, реалізацією товарів і наданням послуг (так звані
суб’єкти реального сектору економіки). У структурі кредитів, що видані
нефінансовим корпораціям, основну частку складають інші нефінансові
корпорації (рис. 2).
На них в аналізованому періоді припадало від 547735 млн. грн. (2012 р.) до
716063 млн. грн. (2015 р.). Питома вага кредитів, наданих державним
нефінансовим корпораціям, була несуттєвою та мала позитивну динаміку.
Обсяг таких кредитів збільшився від 57690 млн. грн. у 2013 р. до 71733 млн.
грн. – у 2015 р., або на 24,3%.
900 000
800 000
700 000
600 000

641 431

714 760

716 063

547 735

500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

57 690
2012 р.

50 472
2013 р.

Державні нефінансові корпорації

64 081
2014 р.

71 733
2015 р.

Інші нефінансові корпорації

Рис. 2. Кредити, надані не фінансовим корпораціям у 2012-2015 рр.,млн.грн.
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У 2015 році у структурі прострочених кредитів, наданих нефінансовим
корпораціям, переважали кредити, отримані представниками переробної
промисловості – 45,71%, оптової та роздрібної торгівлі – 25,54%, і операцій з
нерухомим майном – 8,42%. Незначним є кредитування юридичних осіб у
галузі освіти – 0,001%, мистецтва – 0,02% та охорони здоров’я – 0,04%
(табл. 3).
Таблиця 3
Прострочені кредити, надані нефінансовим корпораціям в Україні за
видами діяльності у 2015 р., [4]
Вид економічної діяльності
Усього
Сільське господарство, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська
діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
Інформація та телекомунікації
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг

Усього,
млн. грн
197 025
6 289
5 050
90 067
2 440
1 512
8 003

Частка,%
100
3,19
2,56
45,71
1,24
0,77
4,06

50 327

25,54

8 584
1 251
1 363
16 579
4 786

4,36
0,64
0,69
8,41
2,43

612
2
83
41
37

0,31
0,00
0,04
0,02
0,02

Варто зазначити, що у 2013-2015 рр. кількість наданих кредитів іншим
депозитним корпораціям зменшилася втричі – від 23854 млн. грн. у 2012 р. до
7503 млн. грн. у 2015 р. (рис. 3).

179

Кредитування таких корпорацій здебільшого здійснювалось у національній
валюті. Частка кредитів у іноземній валюті у 2015 р. становила 64%. Необхідно
відзначити зменшення в аналізованому періоді кредитування інших депозитних
корпорацій

у

національній

валюті.

Основна

причина

–

посилення

рефінансування банків з боку НБУ, дефіцит у банків гривневої маси та, як
наслідок, збільшення кредитних ставок у національній валюті.
30 000
25 000

23 854
18 771

20 000
15 721
15 000
10 000

11 785
8 134

12 310
7 730
4 580

6 985

5 000

7 503
4 824
2 678

–
2012 р.
Загалом

2013 р.

2014 р.

У національній валюті

2015 р.

У іноземній валюті

Рис. 3. Кредити, надані іншим депозитним корпораціям у 20122015 рр., млн. грн.
Питання кредитування сектору домашніх господарств є досить складним,
оскільки в умовах нестабільного фінансового стану зростають вимоги до
позичальників. У структурі кредитування домашніх господарств основну
частку становили споживчі кредити, які у 2012-2015 рр. зменшились від 125011
млн. грн. до 104879 млн. грн. (рис. 4). Таке зменшення відбулося в основному
через збільшення питомої ваги кредитів на придбання, будівництво і
реконструкцію нерухомості (у досліджуваному періоді зростання склало 18%).
Інші кредити, надані домашнім господарствам, були незначними – їх обсяг у
2013 р. дорівнював 3821 млн. грн.
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Кредити, надані нерезидентам за 2012-2015 рр. істотно збільшились
(майже у 10 разів), так у 2012 р. вони становили 3685 млн. грн., а в 2015 р. –
30043 млн. грн. У 2015 р. найбільше коштів було надано ВЕЗ «Крим» - 22230
млн. грн., Німеччині – 1104 млн. грн., Франція – 1171 млн. грн. Такі кредити в
основному надаються у іноземній валюті.
150 000

137 346

125 011

135 094
104 879

100 000
58 427
50 000

71 803

66 169

51 447
4 736

4 191

4 318

3 821

–
2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Споживчі кредити
Придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості
Інші кредити

Рис. 4. Кредити, надані домашнім господарствам за цільовим
призначенням у 2012-2015 рр., млн. грн.
Так у 2015 р. найбільша частка кредитів нерезидентів була надана у
доларах США, а саме 51,47% (15462 млн. грн.), частка євро склала 47,84%
(14372 млн. грн.), частка інших валют була незначною (рис. 5).
Російський
рубль; 0,54

Інші валюти;
0,16

Євро; 47,84

Долар США;
51,47

Рис. 5. Кредити, надані нерезидентам у розрізі іноземних валют
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Проаналізувавши стан і динаміку кредитування в Україні за 2012-2015 рр.,
можна зробити висновок, що в умовах ринкової економіки воно постійно
збільшується, про що свідчить такий показник, як частка кредитів, наданих
банківськими

установами

у

2012-2015

рр.

Як

показують

результати

дослідження, головними позичальниками в нашій країні упродовж цих років
були нефінансові корпорації-резиденти.
Висновки. У структурі отриманих ними кредитних ресурсів основна частка
припадала

на

короткострокові

запозичення.

Кредитування

домашніх

господарств відбувалося здебільшого у гривні, що послабило валютний ризик і
покращило структуру кредитних портфелів банків. Водночас, поширенню
кредитування в Україні перешкоджає ряд проблем, зокрема значна девальвація
гривні, спад в економіці, військові дії у східному регіоні, недостатній рівень
корпоративного управління, недосконале законодавства у банківській галузі,
звуження джерел формування кредитних ресурсів, ускладнення процедури
отримання кредиту тощо.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ КОШТОРИСНОГО ФІНАНСУВАННЯ
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
В статті обґрунтовано особливості кошторисно-бюджетного фінансування
бюджетних установ та виокремлено основні проблемні аспекти в процесі їх
фінансування.

Автором

запропоновано

основні

напрями

вдосконалення

кошторисного фінансування бюджетних закладів.
Ключові

слова:

бюджетні

установи,

кошторисне

фінансування,

вдосконалення, планування, метод.
Постановка проблеми. Умовою сьогодення є ефективне функціонування
національної економіки, що ґрунтується на раціональному використанні коштів
державного бюджету, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої
сфери. Кожна бюджетна установа забезпечується засобами для виконання
встановлених

йому

показників.

Тому

зміцнення

української

держави

нерозривно пов’язується з якісним використанням фінансових ресурсів в
процесі розвитку бюджетних установ.
Основним напрямам вдосконалення бюджетного фінансування присвятили
свої праці такі автори, як П. Й. Атамас, В. О. Андрущенко, М. І. Білик,
Т. Г. Смавжик, В. М. Федосов, О. Д. Василик, Р. Т. Джога, О. Д. Василик,
М. Т. Корлін та інші. Але без уваги лишились питання кошторисного
фінансування.
Метою
фінансування

статті

є

виділення

бюджетних

установ

проблемних
та

моментів

дослідження

кошторисного

основних

напрямів

вдосконалення фінансування бюджетних установ на основі кошторису.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Питання

бюджетного

фінансування завжди в центрі уваги науковців, оскільки в процесі фінансування
183

розкривається призначення бюджету, його спрямованість на виконання функцій
держави й органів місцевого самоврядування, характеризується рівень
корисності даних функцій для суспільства, стратегічний напрямок його
розвитку. Бюджетне фінансування, з одного боку, виступає як система методів і
заходів з розподілу і використання централізованого грошового фонду держави,
а з іншого – має практичне втілення у вигляді безповоротного й безоплатного
надання бюджетних коштів через такі форми, як кошторисне фінансування,
бюджетне інвестування і державні трансферти.
Зупинимось на кошторисному фінансуванні бюджетних установ. У
Словнику бюджетної термінології дане наступне визначення кошторисного
фінансування: «виділення коштів на утримання закладів, установ і організацій,
виконання певних програм і реалізацію певних заходів на підставі спеціального
фінансового документа – кошторису» [2, с. 543].
Кошторисно-бюджетне фінансування відбувається виключно в межах
наявних грошових коштів на єдиному бюджетному рахунку при дотриманні
процедур фінансування видатків відповідної бюджетної установи. При цьому
бюджетною установою, згідно з Бюджетним кодексом України, є орган,
установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи
організація, створена у встановленому порядку органами державної влади,
органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого
самоврядування, яка повністю утримується за рахунок державного бюджету чи
місцевих бюджетів. До бюджетних установ належать соціально-культурні
установи – загальноосвітні школи, вищі навчальні заклади та заклади охорони
здоров'я; органи державного управління і т. ін. Їх призначення полягає в
задоволенні громадсько-соціальних потреб суспільства, та оскільки вони не
беруть участі у створенні валового внутрішнього продукту, є необхідність у їх
фінансуванні за рахунок бюджетних коштів на основі кошторису доходів і
видатків, де повинні відображатися також і отримані кошти від здійснення
дозволеної діяльності на госпрозрахункових засадах, оскільки державні та
місцеві бюджетні установи мають право залучати додаткові кошти, включаючи
валютні, добровільні внески фізичних і юридичних осіб тощо.
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Фінансування бюджетних установ здійснюється лише на підставі
затвердженого

в

установленому

бюджетним

законодавством

порядку

кошторису. Кошторис доходів і видатків – це основний документ, відповідно до
якого визначається загальний обсяг, цільове надходження, використання коштів
бюджетних установ, а також визначаються обсяг та напрямки використання
бюджетних коштів для виконання функцій та досягнення суспільно-корисних
цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень [1, с. 317; 4].
Водночас кошторисне фінансування як метод фінансового забезпечення
бюджетних установ із дотриманням принципів бюджетного фінансування має
як переваги, так і недоліки [3, с. 160; 5, с. 165]. Серед переваг кошторисного
фінансування бюджетних установ зазначимо забезпечення відповідності
доходної та видаткової частини кошторису бюджетних установ, тобто
фінансування планових витрат бюджетної установи відбувається в повному
обсязі. Окрім того, кошторисне фінансування бюджетних установ передбачає
жорсткий та постійний контроль за використанням фінансових ресурсів
бюджетних установ. Проте воно не позбавлене недоліків, пов’язаних з
відсутністю

достатніх

стимулів

для

раціонального

і

ефективного

функціонування та взаємозв’язку між рівнем кошторисного фінансування
бюджетної установи та результатами її діяльності. Тобто де-факто здійснюється
фінансове забезпечення лише мережі бюджетних установ, а не наданих ними
послуг для задоволення суспільних потреб. Окрім того, Бюджетним кодексом
України закріплено зв'язок джерел надходження коштів спеціального фонду з
напрямками їх використання, тому бюджетна установа не може на власний
розсуд розпоряджатися коштами від надання платних (договірних) послуг,
тобто де- юре регламентовано обмежену фінансову автономію бюджетних
установ.
Кошторисне фінансування, як форма фінансування, не передбачає
достатньо стимулів до ефективного та найбільш раціонального використання
бюджетних коштів. Також дана форма фінансування не передбачає тісного
взаємозв’язку між обсягами фінансування бюджетної установи та результатами
185

її діяльності. Таким чином необхідно проводити значні зміни у сам процес
надання коштів із бюджету, запроваджувати нові методи та принципи
фінансування. Існуюча форма фінансування бюджетних установ, а саме
кошторисна, породжує таке явище, як залишковий метод фінансування. Тобто,
спочатку обираються основні напрямки розподілу бюджетних коштів, а саме на
економіку,

оборону,

державне

управління,

а

залишки

коштів

вже

спрямовуються на інші сфери діяльності. Доволі часто складається ситуація,
коли певна галузь, і як результат бюджетні установи даної галузі, на постійній
основі не отримують повного фінансування і повинні здійснювати свою
діяльність, виходячи із наявних коштів. Як результат, відсутнє таке явище, як
зростання заробітної плати робітників, покращення інформаційної бази,
комп’ютерного забезпечення тощо [3, с. 164].
Нині склалась ситуація, за якої кошти виділяються із бюджету, не
враховуючи реальну потребу бюджетних установ у грошових ресурсах. Адже
доволі важко в процесі затвердження кошторису передбачити усі можливі
зміни, що можуть статись у процесі діяльності бюджетної установи.
Планування надходжень по кошторису проводиться на основі показників
попередніх періодів. Таким чином, виділяються кошти понад реальні потреби
установ. Тобто керівництвом бюджетної установи приймається рішення яким
чином максимально використати виділені кошти. Негайне повернення
виділених коштів не обговорюється, так як це означатиме, що в наступних
бюджетних періодах буде зменшено фінансування установи. Якщо ж не
вирішується питання, як використати виділені кошти, в кінці року вони
перераховуються до державного бюджету, як залишок невикористаних коштів.
Практика засвідчує, що кошторисний порядок планування і фінансування
установ та організацій невиробничої сфери потребує вдосконалення. Це
зумовлено насамперед тим, що розширилися джерела фінансування і частка
бюджету в ньому знижується.
Метод фінансування на основі кошторису не передбачає цілі отримання
ефекту від здійснення видатків за рахунок бюджетних коштів. Сам процес
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виділення коштів із бюджету зовсім не означає одержання ефекту. Кошти
просто виділяються на основі затверджених кошторисів, а результат
використання даних коштів є зовсім неважливим. Головною метою є цільове
використання виділених коштів.
На нашу думку, всі установи соціальної сфери на всіх рівнях управління
мають складати фінансовий баланс за формою балансу доходів і витрат.
Основою для його складання мають бути показники економічного та
соціального розвитку установ та системи в цілому.
У методичному плані за основу має бути взято підхід, за яким усі види
діяльності установ і міністерств слід розглядати при плануванні в тісному
зв'язку з метою повного обліку всіх джерел фінансування та збалансованого
забезпечення фінансовими ресурсами всіх видів діяльності.
Це сприятиме підвищенню ефективності та якості їхньої роботи,
концентрації зусиль щодо вирішення ключових проблем розвитку, підвищенню
науково-практичного рівня їхньої діяльності. У зв'язку з цим доцільно у складі
показників розвитку організацій та установ соціальної сфери розробляти
фінансовий план, що складається з п'яти розділів: джерела формування та
надходження коштів; приріст активів установи, організації; повернення
залучених коштів; витрати за категоріями видатків; витрати, пов'язані з
внесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів.
Фінансові плани соціальної сфери мають стати важливою ланкою
фінансового планування в державі, сприяти повному задоволенню потреб
соціального розвитку у фінансових ресурсах.
Важливим

питанням,

що

стосується

вдосконалення

кошторисного

фінансування є те як ефективно використовуються бюджетні кошти.
Висновки. Отже, фінансове забезпечення діяльності бюджетних установ є
необхідною умовою виконання поставлених перед ними завдань. Таким чином,
ефективне використання бюджетних коштів можливо за умови використання
всього комплексу запропонованих підходів. Результати дослідження свідчать
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про відображення залежність організації використання фінансових ресурсів
бюджетних

установ

від

специфіки

їх

кошторисного

фінансування,

затвердженого порядку та принципів фінансування бюджетних закладів, а
також обсягів повноважень розпорядників бюджетних коштів. Оскільки
використання фінансових ресурсів бюджетних установ чітко регламентоване
бюджетним

законодавством

на

всіх

етапах

бюджетного

процесу,

то

перспективи подальших досліджень полягають у розробленні обґрунтованих
підходів щодо сприяння розширенню фінансової автономії бюджетних установ
у майбутньому.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА СПОСОБИ ПОДАТКОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ
У статті розглянуто сучасні методи та способи податкового регулювання
діяльності підприємств в сучасних умовах. Зокрема, розглянуто механізм
податкового регулювання, найбільш поширеніший у світовій практиці.
Досліджено, заходи та механізм стимулюючого фінансово-податкового впливу
держави на динаміку економічного зростання. Також, визначено, що у
залежності

від

мети

і

завдань

застосування

методів

податкового

регулювання, вони здійснюються за допомогою податкових пільг та
податкових санкцій.
Ключові слова: податок, податкове регулювання, податкові пільги, податкове
законодавство, система податкового регулювання, інструменти податкового
регулювання.
Постановка проблеми. Формування ефективних інструментів податкового
регулювання є необхідною умовою соціально-економічного розвитку держави.
Тривала

реформа

податкової

системи

перешкоджає

сталому

розвитку

економіки України і свідчить про відсутність обґрунтованої наукової концепції
податкового регулювання. Фіскальний тягар, який несуть різні категорії
платників податків, не відповідає їх реальній платоспроможності.
Правове регулювання оподаткування в Україні здійснюється певною
системою законодавства, яка складається із сукупності нормативних актів, які
відрізняються один від одного за деякими ознаками: назвою, юридичною
силою, порядком прийняття тощо.
Ціллю статті є дослідження методів та способів податкового регулювання
діяльності підприємств в сучасних умовах.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у розвиток
теорії податків і оподаткування внесли видатні вчені минулого: М. Алєксєєнко,
А. Буковецький, М. Бунге, К. Еєберг, В. Лєбєдєв, Д. Мілль, П. Мігулін, Ф. Нітті,
Д. Рікардо, А. Сміт, Ж. Сей Ж. Сісмонді, І. Озеров, І. Янжул, Л. Яснопольський.
Слід відзначити праці сучасних українських вчених-економістів, які зробили
значний

внесок у вироблення наукових засад формування та реалізації

державної податкової політики в умовах ринкової трансформації вітчизняної
економіки:

О. Василика,

А. Даніленка,

О. Данілова,

Т. Єфіменко,

В. Загорського, С. Захаріна, А. Крисоватого, Ю. Киндзерського, Я. Литвиненко,
І. Луніної, В. Мельника, П. Мельника, С. Онишко, О. Піхоцької, В. Синчака,
А. Соколовської, І. Ткачук, Л. Тарангул, В. Федосова, С. Юргелевича, С. Юрія.
Виклад
формування

основного
правових

матеріалу
засад

дослідження.

місцевого

Велике

оподаткування

в

значення

для

Україні

має

Конституція України. Непересічне значення Конституції України в цій системі
обумовлене її верховенством та вищою юридичною силою, прямою дією,
застосуванням на всій території країни. Система законодавства щодо
оподаткування базується, зокрема, на нормах розділу II Конституції України, де
закріплено основні конституційні права, свободи та обов'язки людини і
громадянина. Згідно зі ст. 92 Конституції України податки і збори в Україні
встановлюються виключно законами України.
Податкове законодавство України регулюється: Податковим Кодексом [7],
Митним кодексом України [4] та іншими законами з питань митної справи у
частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з оподаткуванням
митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України, чинними
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України і якими регулюються питання оподаткування; нормативноправовими актами, прийнятими на підставі та на виконання Податкового
Кодексу та законів, рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів,
прийнятих за правилами, встановленими Податковим Кодексом.
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Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері
справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та
зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників
податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів,
повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового
контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.
Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:
- загальність оподаткування;
- рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів
податкової дискримінації;
- невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі
порушення податкового законодавства;
- презумпція правомірності рішень платника податку;
- фіскальна достатність;
- соціальна справедливість;
- економічність оподаткування;
- нейтральність оподаткування;
- стабільність;
- рівномірність та зручність сплати;
- єдиний підхід до встановлення податків та зборів [7].
Податкові відносини є однією з найбільш важливих галузей права, які
стосуються переважної більшості юридичних та фізичних осіб, що перебувають
в Україні, або отримують тут доходи. Донедавна ці відносини регулювались
великою кількістю нормативних актів. Це ускладнювало розуміння правил
оподаткування усіма учасниками податкових відносин, призводило до
численних колізій (неузгодженостей) у податкових нормах, створювало
підґрунтя для конфліктів і відповідно їх вирішень у судовому порядку. Окрім
цього, розпорошені по різних нормативних актах податкові норми були
надзвичайно складними для узагальненого вивчення їх як платниками податків
так і адміністраторами, що вимагало не лише значних витрат часу на їх
виконання, але і додаткових матеріальних ресурсів.
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Податковий кодекс України, об'єднуючи в одному документі норми та
правила оподаткування, представляє їх у систематизованому вигляді, що значно
спрощує розуміння податкового права для усіх учасників податкового процесу
та значно скорочує час на дотримання податкового законодавства.
Податкове регулювання є складною дією податкової політики держави,
оскільки його мета – не тільки дотримання інтересів держави в бюджетноподатковій сфері діяльності, тобто забезпечення покриття державних витрат
доходами бюджету, а й інтересів платника податків, а також забезпечення
необхідних умов для зростання добробуту всієї країни в цілому [3].
Неадекватність використовуваних інструментів податкового регулювання
соціально-економічним реаліям призвела до збільшення відмінностей в умовах
і рівні розвитку економіки держави. Внаслідок чого виникли протиріччя між:
-

рівнем оподаткування і станом економіки, деформацією структури

національної економіки та нераціональними концепціями реформування
оподаткування;
-

податкової та бюджетної системами, необхідністю розширення

інструментів державного регулювання для вирішення численних проблем
сталого розвитку національної економіки і тенденцією на витіснення
податкових регуляторів нормативами міжбюджетних відносин [8].
Подолання вищезазначених суперечностей залежить від можливостей
держави у використанні податкових інструментів, їх специфіки і впливу на
динаміку основних галузей економіки, підприємницьку та інвестиційну
діяльність.
Проблема формування ефективних інструментів податкового регулювання
соціально-економічного розвитку держави багатогранна. Її вирішення залежить
від конкретної історичної ситуації: стадії економічного циклу, стану
національної економіки та правлячої політичної еліти. Поки ж доводиться
констатувати, що дії влади та інструменти податкового регулювання не
відповідають цілям соціальної держави, які проголошені в Конституції України.
Копіювання в Україні західної моделі податкової системи показало, що
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застосування одних і тих же податкових інструментів призводить до
протилежних результатів, оскільки немає цілеспрямованої стратегії, технології
використання цих інструментів і механізму підвищення їх ефективності.
На рис. 1. наведено механізм податкового регулювання.
Адміністрування - це система заходів і прийомів, обумовлена нормами
діючого законодавства, яка забезпечує мобілізацію надходжень до бюджетів
всіх рівнів і державних цільових фондів.
Реструктуризація податкової заборгованості - це розстрочення сплати
податкової заборгованості платників податків рівними частками на визначений
строк. Реструктуризація податкового боргу - це відстрочення або розстрочення
сплати податкового боргу, накопиченого платником податків станом на
визначену дату.
Система податкового регулювання

Способи

Методи

податкові пільги;
адміністративні та фінансові
санкції за порушення
податкового законодавства.

адміністрування;
реструктуризація;
податкові періоди;
спрощені системи оподаткування;
спеціальні режими оподаткування;
податкові канікули;
легалізація неоподаткованих
доходів;
міжнародні угоди про усунення
подвійного оподаткування;
оптимізація податкових ставок;
бюджетно-податкове регулювання.

Рис. 1. Система податкового регулювання
Податковий період - це термін (період часу), протягом якого завершується
процес

формування

податкової

бази,

остаточно

визначається

розмір

податкового зобов'язання. Наприклад, для платників податку на додану
вартість, в яких обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт,
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послуг) за попередній календарний рік перевищує 7200 неоподатковуваних
мінімумів

доходів

громадян,

податковий

(звітний)

період

дорівнює

календарному місяцю. Платники податку, що мають менший обсяг операцій з
продажу, можуть застосовувати за своїм вибором податковий період, що
дорівнює календарному місяцю або кварталу.
Спрощені системи оподаткування застосовуються для оподаткування
окремих видів діяльності, або окремих підприємницьких структур і ніколи не
поширюються на всіх платників податків.
Податкові канікули - це звільнення від сплати окремих податків, зборів і
обов'язкових платежів суб'єктів підприємницької діяльності на певний термін з
метою залучення інвестицій (в т.ч. й іноземних) у розвиток пріоритетних
галузей економіки, зменшення податкового навантаження і т.д.
Легалізацію неоподаткованих доходів пропонується здійснити у вигляді
податкової амністії шляхом легалізації тіньового капіталу, що повинно бути
підкріплене подальшим контролем за великими витратами з боку відповідних
державних органів.
Міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування - це угоди, які
складаються між країнами з метою уникнення оподаткування одного і того ж
об'єкту ідентичними або аналогічними податками.
У сфері податкового регулювання економіки (темпів та рівня розвитку
продуктивних сил, інвестиційних процесів тощо) особливе значення має
оптимізація податкових ставок. Теоретичний зміст даного процесу полягає в
досягненні відносної рівності між податковими функціями: фіскальною і
регулюючою. На практиці їх паритет є дуже важливим [1].
У залежності від мети і завдань застосування методів податкового
регулювання, вони здійснюються за допомогою податкових пільг та податкових
санкцій. Необхідність поточних податкових коректувань через систему пільг і
санкцій

диктується

динамічним

характером

відновлювальних

процесів.

Економічні реалії, які склались на момент прийняття управлінського рішення,
можуть суттєво відрізнятись від тих, які складуться до кінця фінансового року.
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Врахувати цей рух економіко-соціальних та суспільно-політичних відносин і
призначена сукупність методів й способів податкового регулювання.
Особлива увага при цьому приділяється методам та способам податкового
регулювання, які мають носити не тільки адміністративний характер, а й
формувати при цьому систему податкових пільг, зміну режимів оподаткування
ставок податків та їх видів тощо.
Методи податкового регулювання мають свої особливості, пов'язані із
специфікою виконання планових і бюджетних завдань із податків.
Методи податкового регулювання повинні враховувати як методи прямого
(законодавчого) впливу, так і методи непрямого впливу на поведінку платників
податків, які стимулюють ухвалення ними рішень, необхідних суспільству.
Методи

податкового

регулювання

пов'язані

з

елементами

системи

оподаткування, податковими пільгами та іншими складовими податкового
процесу на макро- і мікрорівнях.
У світовій практиці відомі такі найбільш поширені методи державного
податкового регулювання:
-

зміна складу і структури системи податків;

-

заміна одного способу або форми оподаткування іншими;

-

зміни й диференціація ставок податків;

-

зміна податкових пільг, зокрема інвестиційних податкових пільг і

знижок, їх переорієнтація за напрямками, об'єктами і платниками;
-

повне або часткове звільнення від податків;

-

відстрочення платежу або списання заборгованості;

-

зміна сфери поширення податків;

-

податкові санкції.

Розглянемо теоретичні і практичні аспекти застосування окремих
інструментів податкового регулювання.
У сфері державного податкового регулювання особливе місце займає
оптимізація складу і структури системи податків, рівня і структури податкового
тягаря та податкових ставок. Суть цього процесу полягає в досягненні
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податкової рівноваги між ціновою, фіскальною і регулюючою функціями.
Побудова раціональної податкової системи залежить від її економічно
обґрунтованої внутрішньої структури і насамперед від параметрів податкових
баз і ставок.
Найбільш перспективним інструментом податкового регулювання є
інвестиційний податковий кредит, який являє собою зміну строку сплати
податку за наявності відповідних підстав, а саме: проведення організацією
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, здійснення інноваційної
діяльності, виконання організацією важливого замовлення по соціальноекономічному розвитку держави. Якщо у другому і третьому випадках сума
кредиту визначається за угодою між уповноваженим органом і зацікавленою
організацією,

то

при

проведенні

науково-дослідних

і

дослідно-

конструкторських робіт сума кредиту не може бути більше 30 % від вартості
придбаного організацією для цих цілей устаткування. Це досить-таки слабо
узгоджується з можливостями підприємств малого та середнього бізнесу, які є
основними потенційними учасниками договорів про інвестиційний податковий
кредит.
Ще одним важливим елементом, за допомогою якого здійснюється
податкове регулювання, є база оподаткування. Науковці часто зауважують, що
саме податкова база, а не ставка, є вирішальною складовою у визначенні
податкового платежу, а отже, має більш сильний регулюючий вплив.
Інструментами такого впливу є звуження, розширення або диференціація
податкової бази для різних видів діяльності чи платників податків.
Звуження бази оподаткування здійснюється шляхом вилучення з неї
певних видів доходів, розширення складу витрат тощо. В Україні звуження
бази оподаткування податком на прибуток здійснюється шляхом вилучення з її
складу доходів емісійного доходу, включення до складу витрат суми коштів,
використаних на формування страхових резервів тощо. У перспективі
зазначений інструмент може використовуватися лише в окремих випадках,
зокрема

для

стимулювання

інвестицій
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і

інновацій.

Розширення

бази

оподаткування

зазвичай

відбувається

внаслідок

зростання

обсягів

підприємницької діяльності, зменшення випадків ухилення від оподаткування
та скасування окремих видів пільг [6].
Диференціація бази оподаткування для окремих видів діяльності або
платників податків покликана не скільки вплинути на загальні обсяги
інвестицій в економіці, скільки оптимізувати розподіл капіталу між її галузями.
Вона здійснюється шляхом вирізнення бази оподаткування для різних видів
діяльності або окремих продуктів, платників і т.д.
Податкове регулювання може здійснюватися з допомогою диференціації
умов оподаткування для різних платників, зокрема через звільнення деяких
категорій суб'єктів господарювання від сплати певних податків; надання
дозволів на застосування спрощених режимів оподаткування [5].
У зв'язку з імовірністю виникнення дефіциту обігових коштів у процесі
реалізації інвестиційних проектів великого значення набувають інструменти
регулювання інвестиційної активності через встановлення оптимальних
термінів сплати податків. Таке регулювання зазвичай не призводить до
зниження податкового навантаження, проте надає платникам можливість
підвищити свою маневреність щодо формування й використання оборотних
активів, адже податок може сплачуватися до, під час та після завершення події
або господарської операції, яка підлягає оподаткуванню, а також із
відстроченням терміну сплати податкового зобов'язання [2].
Одним із соціально значущих методів податкового регулювання є
податкові відрахування, які можуть застосовуватися не тільки підприємствами і
організаціями, але й громадянами.
Вибір і встановлення ставки податку є окремим методом податкового
регулювання, що потребує особливої уваги. Саме ставка податку визначає його
суму, яка має бути сплачена до бюджету. Зниження ставки будь-якого податку
повинно бути настільки максимально, щоб дозволити господарюючим
суб'єктам здійснювати свою фінансово-господарську діяльність без значних
втрат і отримувати прибуток, але при цьому дотримуватися і фіскальних
інтересів держави в цілому.
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Методи податкового регулювання являють собою можливість проведення
податкового регулювання, на практиці ж податкове регулювання може
здійснюватися за допомогою таких способів, які умовно поділяються на дві
взаємопов’язані сфери: податкові пільги і податкові санкції. Оптимальне
поєднання

застосування

цих

заходів

дозволяє

в

кінцевому

підсумку

розраховувати на результативність податкової політики.
Система податкових пільг охоплює такі види пільг: скасування авансових
платежів, відстрочення платежу за заявою, звільнення від сплати податків
окремих категорій платників податків, зниження податкових ставок і так далі.
Наприклад, підприємство може скористатися пільгою з податку на прибуток,
якщо прибуток підприємства був спрямований на стимулювання фінансових
витрат на розвиток виробництва і житлового будівництва, зайнятості інвалідів і
пенсіонерів, благодійної діяльності [2].
Необхідно зазначити, що податкові пільги, які надаються суб'єктам
господарювання в Україні, слід не скасовувати, а глибоко реформувати,
систематизувати, упорядковувати, розраховувати їх економічний ефект,
контролювати вибірковий характер і їх цільове використання. Світова практика
свідчить, що держава зазвичай застосовує пільги в тих галузях, у прискореному
розвитку яких вона має потребу на відповідному етапі свого розвитку, залежно
від політики, що проводиться у сфері економіки, науки, соціальної сфери тощо.
Аналіз податкового законодавства свідчить, що з усіх податкових пільг на
стимулювання інвестицій спрямована лише незначна їх кількість, що викликає
сумнів щодо орієнтації державної політики на економічне зростання.
Важливою умовою оптимальності податкового регулювання є скорочення
кількості

індивідуальних

пільг.

Економічним

обґрунтуванням

надання

податкової пільги є географічні, політичні, природно-кліматичні чинники, які
заздалегідь визначають порядок і умови входження товаровиробника в ринок.
Податкова політика держави повинна бути спрямована на вирівнювання таких
умов не тільки за допомогою надання податкових пільг, а й шляхом надання
товаровиробникам

можливості

самостійно

економічний потенціал.
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використовувати

наявний

Висновки. Система податкових пільг тісно взаємопов'язана з системою
податкових санкцій. Складовими цієї системи є фінансові санкції - штрафи,
пені, донарахування несплачених сум податків та адміністративні санкції.
Склад

і

розмір

податкових

санкцій

залежать

від

виду

податкового

правопорушення. Якщо фінансові санкції застосовуються щодо господарюючих
суб'єктів, тобто підприємств і організацій, то адміністративні - щодо посадових
осіб цих підприємств [6].
Необхідність поточних податкових коректувань через систему пільг і
санкцій зумовлена постійними змінами економіко-соціальних і суспільнополітичних відносин. І саме сукупність заходів податкового регулювання
покликана враховувати і контролювати ці зміни.
Механізм стимулюючого фінансово-податкового впливу держави на
динаміку економічного зростання передбачає застосування таких заходів:
-

збільшення частки державних видатків на розвиток соціальної сфери,

інвестиційно-інноваційної діяльності та фінансування розвитку пріоритетних
галузей економіки;
-

зменшення податкового навантаження на діяльність економічних

агентів;
-

розвиток системи трансферних платежів.

У сфері державного податкового регулювання особливе місце займає
оптимізація складу і структури системи податків, рівня і структури податкового
тягаря та податкових ставок. Суть цього процесу полягає в досягненні
податкової рівноваги між ціновою, фіскальною і регулюючою функціями.
Побудова раціональної податкової системи залежить від її економічно
обґрунтованої внутрішньої структури, насамперед від параметрів податкових
баз і ставок.
Список використаних джерел:
1.

Бандурка О. М. Податкове право / О.М. Бандурка, В.Д. Понікаров,

С.М. Попова. - Навч. посіб. -К.: Центр учбової літератури, 2012. - 312 с.
199

2.

Грушко В. І. Податкове регулювання інвестиційної активності [Текст]

/І. Грушко // Фінанси України. - 2008. - № 2. - С. 89-97.
3.

Макарченко О. "Всенародний" податковий кодекс. Хроніка провалу /

О. Макарченко // Agroexpert: практичний посібник аграрія. - 2010. - № 10. C. 88-91.
4.

Митний

13.03.2012р.

кодекс
№

України.

[Електронний

4495-VI.

-

ресурс]:
Режим

Кодекс

від

доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
5.

Мітал О. Г. Стратегічні орієнтири податкового стимулювання

інвестиційних процесів на регіональному рівні / О. Г. Мітал // Економіка і
держава. - 2008. - № 10. -22-25.
6.

Новицький В. Є. Податкове регулювання в системі інструментів

соціально-економічного розвитку: питання методології / В. Є. Новицький //
Фінанси України. - 2007. - № 10. - С. 60-73.
7.

Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс України від

02.12.2010р. № 2755-VI. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
main.cgi. 5 - Р1.2
8.

Податковий менеджмент [Текст] : підручник / Ю. Б. Іванов [та ін.]. -

К.: Знання, 2008. - 525 с.
УДК 657:006.032
Я.І. Кротюк
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ
Визначено

основні

відмінності

між

національними

положеннями

(стандартами) бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами
фінансової звітності. Зазначено переваги та недоліки переходу українських
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підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності. Визначено
передумови необхідності переходу на міжнародні стандарти фінансової
звітності.
Ключові слова: національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,
міжнародні стандарти фінансової звітності, стандартизація, гармонізація,
користувачі фінансової звітності.
У сучасних умовах бухгалтерський облік і звітність має змінюватися таким
чином, щоб відповідати потребам користувачам інформації. Зміни в економіці
України призвели до інших поглядів на фінансову звітність. Сучасний підхід
до фінансової звітності пов'язаний з вкладенням капіталу для отримання
майбутніх вигод.
Актуальність даної теми визначається в аналізі проблемних питань щодо
перспектив інтеграції системи вітчизняного бухгалтерського обліку та
міжнародних стандартів фінансової звітності та аналізі проблем одержання
достовірної інформації про фінансово-економічний стан підприємства для
прийняття відповідних рішень інвесторами. Міжнародні стандарти мають
рекомендаційний характер і є орієнтиром гармонізації та стандартизації
бухгалтерського обліку і фінансової звітності в усьому світі [4, с. 272].
Питання проблем і перспектив переходу українських підприємств на
МСФЗ висвітлювалось у працях таких відомих науковців, як: С. Голов, В.
Казмирчук, В. Костюченко, Л. Нишенко, В. Швець, , Ф. Бутинець, В. Жук, В.
Пархоменко, С. Зубілевич, І. Белоусова та ін. Вчені розглядали питання
гармонізації бухгалтерського обліку та фінансовій звітності, а також
визначення основних напрямів удосконалення бухгалтерського обліку в Україні
на основі міжнародного досвіду, проте і досі існують проблеми переходу
українських підприємств на МСФЗ.
Мета статті полягає у виявленні проблем та перспектив переходу
українських підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності.
Об’єкт дослідження – міжнародні стандарти фінансової звітності.
Предмет

дослідження – аналіз

українських підприємств на МСФЗ.
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проблем та перспектив

переходу

Внесені зміни в Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», ініційовані Верховною Радою 12 травня 2011 року,
порушили питання переходу українських підприємств на міжнародні стандарти
фінансової звітності. З 2012 року публічні акціонерні товариства, банківські
установи, страхові компанії, а також компанії, які займаються видами
діяльності, затвердженими Кабінетом Міністрів України, зобов’язані складати й
опубліковувати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за
міжнародними стандартами [6].
Основними передумовами необхідності переходу на МСФЗ є:
1) розширення як вертикальних, так і горизонтальних господарських
зв'язків призвело до активізації самостійності суб’єктів господарювання, яким
для прийняття рішень необхідна якісна інформація, що повно та істинно
відображає усі економічні процеси;
2) активізація ролі грошей призвела до збільшення потреби на кредитні
кошти, для отримання яких банки вимагають від суб’єктів господарювання
надання фінансових документів, які б дали змогу провести фінансовий аналіз
підприємства швидко, якісно і доступно;
3) простежується стійка тенденція щодо збільшення кількості підприємств,
що займаються міжнародним бізнесом;
4) вихід українських підприємств на міжнародні фінансові ринки вимагає
надання фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів, а також
перехід до західної практики ведення бухгалтерського обліку;
5) потреба в значних іноземних інвестиціях;
6) поступова інтеграція в європейський економічний простір. Слід
виділити основні переваги під час формуванні фінансової звітності, що не має
кордонів;
7) можливість одержати кредити у іноземному банку;
8) можливість одержання постачальників-іноземців;
9) функціонувати як транснаціональна компанія;
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10) можливість одержання кредитного рейтингу від спеціального
агентства;
11) можливість залучення закордонних клієнтів;
12) доступність до інформації та прозорість суб'єктів ринку;
13) вдосконалюється контроль із боку органів нагляду за фінансовим
станом і діяльністю організацій;
14) можливість порівнювати компанії одна з одною [3].
Якщо порівняти МСФЗ зі національними стандартами, то відразу стане
зрозуміло, що вимоги до бухгалтерського обліку в них досить схожі, а в
окремих випадках – взагалі ідентичні. Труднощі в переході на МСФЗ можуть
виникнути у тих компаній, які при веденні обліку не дотримуються вимог
П(С)БО. Такі труднощі можна легко усунути наступним чином: написанням
чітких облікових політик; навчанням персоналу; чітким розмежуванням
податкового та фінансового облік.
Проблеми адаптації фінансової звітності до МСФЗ на рівні суб’єкта
господарювання

можна

вирішити

шляхом

залучення

спеціалізованих

аудиторських чи консалтингових фірм.
Загалом зміст українських стандартів відповідає міжнародним, але існує
ряд відмінностей. Слід розглянути головні відмінності:
1) відмінності у наявності деяких стандартів (наприклад, ПСБО 25
«Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» в МСФЗ немає);
2) облікова політика підприємства, виходячи з МСФЗ, не повинна
змінюватися, якщо на це не буде вагомих причин. Щодо українських
стандартів, то облікова політика повинна змінюватися відповідно до змін
законодавства;
3) у фінансову звітність, створену за МСФЗ, повинні включатися тільки ті
облікові одиниці, які можуть істотно впливати на прийняття управлінських
рішень, а в українських стандартах є положення, що регламентують форми і
правила заповнення фінансової звітності;
4) порядок визнання доходів та витрат;
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5) у багатьох країнах, у тому числі і в Україні, не передбачений метод
списання запасів LIFO, в той час, як міжнародні стандарти допускають його
використання;
6) у ПСБО чітко прописані всі види біологічних активів і те, на яких
рахунках вони повинні враховуватися (включаючи поділ на довгострокові і
короткострокові активи), чого немає в міжнародних стандартах;
7) в міжнародних стандартах немає конкретної розбивки основних засобів
на групи, оскільки це зроблено в українських стандартах (9 категорій – це
основні засоби, 7 – інші необоротні активи);
8) відсутність конкретного формату звітності (з набором показників і
послідовністю їх розміщення) та плану рахунків у МСФЗ [5].
Україна знаходиться на шляху розвитку та реформування нормативноправового поля, яке сприяє до

впровадження нових розробок в обліку та

звітності. Разом з цим можна виділити ряд причин, які сприяють переходу
України на МСФЗ.
Причинами переходу України на Міжнародні стандарти фінансової
звітності стали:
– збільшення кількості підприємств, що займаються закордонним
бізнесом;
– вихід українських компаній на зовнішні ринки і, як результат,
необхідність складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ;
– інтеграція з Європейським Союзом;
– необхідність іноземних інвестицій в українську економіку [8].
Серед проблем переходу на МСФЗ слід виділити такі:
1) фінансові витрати підприємства. Так, середня вартість переходу на
МСФЗ за допомогою найвідоміших аудиторських чи консалтингових фірм
становитиме орієнтовно 10-15 тис. дол. США. Утримання сертифікованого
працівника з трьохрічним досвідом роботи обійдеться підприємству 1-2 тис.
дол. США на місяць, а навчання власного бухгалтера складатиме приблизно 1
тис. дол. США [4, с. 178];
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2) мовний бар’єр. Оскільки офіційна мова МСФЗ – англійська, то це
значно ускладнює роботу з нововведеннями в стандартах і своєчасністю їх
застосування. Суттєвих труднощів під час складання звітності за міжнародними
стандартами можуть також зазнати ті підприємства, які автоматизували процес
ведення обліку та складання звітності, оскільки форми і структура фінансових
звітів можуть не співпадати [6, с. 145].
Порівняно з проблеми застосування стандартів вигоди застосування МСФЗ
переважають.
У таблиці наведені переваги застосування МСФЗ для різних категорій
користувачів [1] .
Таблиця 1
Переваги та недоліки впровадження МСФЗ в Україні
Переваги МСФЗ

Недоліки МСФЗ

№
МСФЗ дають реальну інформацію про
бізнес і його стан;
Дають можливість об’єктивно оцінити
фінансове становище підприємства,
дозволяють зрозуміти справжній стан
справ в компанії;

Професійна підготовка і
знання фінансистів та бухгалтерів у сфері
МСФЗ, які тягнуть за собою значні
фінансові навантаження;

3.

Використання одержаної інформації для
управлінських цілей;

Дефіцит кваліфікованих спеціалістів у
питаннях МСФЗ

4.

Наявність в компанії МСФЗ зумовить
кращі умови інвестування;

Непридатність використання МСФЗ в
окремих галузях економіки;

Спрощена система регламентації та
ведення обліку ( відсутня необхідність
створювати принципи і правила обліку
багатьох господарських операцій).

Вимагають від бухгалтерів, аудиторів
знання професійної англійської мови,
достовірного і правильного перекладу
стандартів.

1.
2.

5.

Складність впровадження МСФЗ;

Отже, під час дослідження було виявлено причини та проблеми, які
безпосередньо пов’язані з впровадженням МСФЗ в Україні. Для вирішення цих
проблем необхідно:
1. Розробити відповідну нормативно-правову базу, яка б відповідала
міжнародним стандартам;
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2. Підвищити кваліфікацію фінансистів, бухгалтерів, аудиторів, з
відповідними знаннями англійської мови;
3. Прийняти програму тісної співпраці вітчизняних спеціалістів та фахівців
з РМСБО;
4. Запровадити відповідні методики, норми та рекомендації із застосування
МСФЗ.
На сьогодні міжнародні стандарти активно впливають на розвиток
національних систем бухгалтерського обліку та звітності.
Міжнародні стандарти фінансової звітності стають обов’язковою умовою
обігу цінних паперів на світових фондових ринках.
Таким чином, МСФЗ – це фінансова мова, яка допомагає спілкуватися
компаніям. Знання

цієї мови допоможе Україні активніше брати участь у

процесах інтеграції та глобалізації , що дозволить наблизитися до світових
фінансових інституцій.
Можна зробити висновок, що звітність, яка сформована відповідно до
МСФЗ, відрізняється інформативністю для користувача. Використання МСФЗ
дає змогу українським компаніям

отримати прозору інформацію про свою

діяльність.
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УДК 336.6
О.В. Пілявець
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
У статті визначено роль бюджетного потенціалу регіону у структурі
фінансового потенціалу місцевих бюджетів. Проведено аналіз та оцінку
формування бюджетних потенціалів України та, зокрема, Вінницької області.
Ключові

слова:

місцевий

бюджет,

державний

потенціал, фінансовий потенціал, доходи, видатки.
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бюджет,

бюджетний

Постановка проблеми. При реформуванні місцевого самоврядування
особливо важливе значення має визначення можливостей місцевих органів
влади та управління до мобілізації достатнього обсягу фінансових ресурсів для
забезпечення

функціонування

і

розвитку

відповідної

адміністративно-

територіальної одиниці та місцевої громади. Саме фінансовий потенціал
місцевих бюджетів відображає реальні можливості здійснення самостійної
місцевої фінансової політики.
Потребує подальшого дослідження визначення сутності фінансового
потенціалу

місцевого

самоврядування,

що

безпосередньо

впливає

на

формування обсягу сукупного фінансового потенціалу територіальної одиниці,
і його окремих складових, набуваючи особливої гостроти за умов кризового
стану економіки країни.
Ціллю статті є оцінка фінансового потенціалу місцевих бюджетів,
розроблення практичних рекомендацій щодо забезпечення зростання джерел
його формування.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретично-методичні засади
формування фінансового потенціалу досліджують вчені-економісти М. Бадида,
Є. Балацький, А. Буряченко, В. Боронос, С. Зєнченко, К. Іоненко, Є. Ісаєв,
А. Лучка, В. Опарін, Ю. Пасічник, Я. Пушак, В. Свірський, С. Шумська та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження.

В ході трансформаційних

процесів в економічній системі України, які супроводжуються спрямованістю
регіонів до набуття більшої економічної та адміністративної самостійності,
особливу роль для регіонів починає відігравати фінансовий потенціал, який,
входячи до складу економічного потенціалу, є запорукою їх соціальноекономічного росту та забезпечення економічної безпеки. У фінансовій
літературі з проблем регіональної економіки визначення поняття «фінансового
потенціалу» часто змішується з поняттями «бюджетного», «податкового» або
«інвестиційного» потенціалів.
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Бюджетний потенціал регіону є важливою складовою фінансового
потенціалу регіону, а його аналіз та оцінка необхідними інструментами
регіональної

фінансової

політики

та

базою

бюджетного

планування.

Бюджетний аналіз необхідний для складання проекту бюджету, зокрема, для
обґрунтування

фінансово-бюджетної

політики

вищих

законодавчих

і

виконавчих органів влади і показників бюджету; прийняття та перевірки
виконання рішень органів влади в сфері управління; виявлення недоліків у
роботі фінансових органів і підготовки пропозицій щодо їх усунення.
Крім того, бюджетний аналіз використовують при виконанні бюджету для
оцінки отриманих результатів; виявлення факторів і причин, які мали вплив на
невиконання бюджетних призначень; виявлення недоліків у діяльності
розпорядників бюджетних коштів, що призводять до нераціонального,
неефективного, нецільового використання бюджетних асигнувань; визначення
соціальної й економічної ефективності бюджетних витрат; забезпечення
повного, своєчасного і стабільного виконання плану із мобілізації доходів у
бюджет; удосконалювання бюджетного процесу та міжбюджетних відносин [3].
Розглядаючи бюджетний потенціал як елемент фінансового потенціалу
території варто зазначити, що з метою підвищення рівня бюджетного
потенціалу території необхідно розширити базу дохідної частини бюджету.
Тобто закріпити за місцевими органами влади таку кількість податків та зборів,
що даватимуть змогу самофінансувати обов’язки та функції, що покладені на
крайову владу [5].
Щодо дослідження бюджетного потенціалу Вінницької області, слід
відзначити, що він близький до середнього по Україні і становив 3,1-3,4% у
2013-2015 рр.
Загальна динаміка доходів обласного бюджету Вінницької області у 20132015 рр. наведена у таблиці 1.
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Таблиця 1
Структура доходів бюджету Вінницької області за 2013-2015 роки за
способом зарахування коштів
Показник

2013

2014

2015

Відхилення
(2014-2015)
тис.грн.

%

Загальний обсяг доходів,
тис.грн., в т.ч.:

4007199,1

4453937,6

5581737,1

1127799,5

25,3

Доходи загального
фонду, тис.грн.

3810141,9

4062134,5

5246898,6

1184764,1

29,2

Доходи спеціального
фонду, тис.грн.

197057,3

391803,1

334838,5

-56978,7

-14,5

Отже, загальні обсяги доходів обласного бюджету Вінницької області у
2015 році зросли в порівнянні з 2014-м на 25,3% або 1127799,5 тис. грн.,
зокрема доходи загального фонду зросли на 29,2% або 1184764,1 тис. грн., а
доходи спеціального фонду зменшились на 14,5% або 56978,7 тис. грн.,
наочного динаміку представлено на рисунку 1.
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Доходи спеціального фонду

Рис. 1. Доходи обласного бюджету Вінницької області за 2013-2015
роки.
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Отже, загальні обсяги доходів обласного бюджету Вінницької області
протягом 2013-2015 років стабільно зростають та співвідношення доходів до
загального та спеціального фондів зображено на рисунку 2.
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4000000
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Рис. 2. Структура загального обсягу доходів, 2013-2015 рр.
Отже, у структурі доходів обласного бюджету найбільшу частку доходи
спеціального фонду становили у 2014 році.
Проаналізуємо окремі джерела надходжень до обласного бюджету
Вінницької області протягом 2013-2015 років та представимо у таблиці 2.
У структурі доходів обласного бюджету у 2015 році відбулось зростання
обсягів надходжень від плати за надання адміністративних послуг на 19,8%,
податку на прибуток підприємств на 928,6% або на 41338,4 тис. грн. у
порівнянні з 2014 роком. Обсяги збору за спеціальне водокористування у 2015
році залишаються сталими - зростання на 0,1%. Проте відбулось значне
скорочення обсягів надходжень ПДФО – на 50,2% або на 356035,1 тис. грн. у
2015 році в порівнянні з 2014 та платежів за користування надрами на 26,1%.
(див. рисунок 3.).
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Таблиця 2
Окремі види надходжень до бюджету Вінницької області,
2013-2015 рр.
Відхилення (2014-2015)
Показник

2013

2014

2015

ПДФО

662915

708642,2

Податок на прибуток
підприємств

10231,8

Збір за спеціальне
водокористування

у сумі

у%

352607,1

-356035,1

-50,2

4451,9

45790,3

41338,4

928,6

13071

13084,1

13103,2

19,1

0,1

Платежі за
користування
надрами

3291,2

5395,2

3984,4

-1410,8

-26,1

Плата за надання
адміністративних
послуг

21371,4

20548,1

24622,5

4074,4

19,8

Отже, бачимо що податкові надходження зростали протягом 2013-2014 рр.,
при цьому можна прослідкувати як внаслідок реформи місцевих фінансів у
2015 році змінилася структура податкових надходжень, внаслідок чого не
надходило коштів від збору за першу реєстрацію транспортного засобу, плати
за землю, збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності,
проте з’явилося потужне джерело надходжень від акцизного податку з
реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
Таким чином, у 2015 році бачимо значне зростання податкових надходжень, що
є дуже позитивним явищем у разі закріплення такої тенденції у майбутньому.
Отже, проаналізувавши структуру податкових надходжень Вінницького
регіону 2013-2015 рр., можна зробити висновки, що найбільшим джерелом
податкових надходжень був податок на доходи фізичних осіб з часткою 59,5266,5%. Протягом 2013-2014 рр. спостерігалися значні надходження від плати за
землю з часткою 16,38-18,95%, а у 2015 р. від акцизного податку 12,71%.
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Рис. 3. Окремі види надходжень до бюджету Вінницької області у
2013-2015 рр.
Частка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
протягом 2013-2014 рр. складала 0,02-0,03%, а у 2015 р. зросла до 16,68%.
Частка єдиного податку коливалася у межах 10,9-17,89%. Податок на прибуток
підприємств, збір за першу реєстрацію транспортного засобу, екологічний
податок, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності,
туристичний збір займали

незначну

частину

у структурі податкових

надходжень бюджету м. Вінниця протягом 2013-2015 рр.
Таким

чином,

спостерігаємо

збалансування

структури

податкових

надходжень у 2015 р. внаслідок виключення неефективних джерел та створення
нових. Зі зміною структури також спостерігається зростання загальної суми
надходжень у 2015 р., що є дуже позитивним явищем.
Відповідно до даних Головного управління державної казначейської
служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету
області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Державної
фіскальної служби у Вінницькій області, Вінницька митниця ДФС та
надходжень інших міністерств і відомств, скоротились за січень 2016 року в
порівнянні з січнем 2015 року майже на 16,4%, або на 81,3 млн. грн. і
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становлять 414,3 млн. грн. В тому числі надходження до Державного бюджету
склали 137,4 млн. грн., їх обсяг скоротився у 2,1 рази, або на 154,8 млн. грн.
В тому числі, відповідно до даних Головного управління ДФС у
Вінницькій області протягом січня 2016 року підрозділами Головного
управління ДФС у області до бюджетів усіх рівнів зібрано 413,6 млн. грн. або
на 13,9% (50,6 млн. грн.) більше ніж у січні 2015 року.
До Державного бюджету в тому числі зібрано 169,4 млн. грн., що на 13,5
млн. грн., або на 7,4% менше аналогічного періоду минулого року. Зменшення
надходжень до державного бюджету пов’язано із переходом з 01.01.2016 року
на податковий облік до спеціалізованих податкових органів великих платників
податків Вінницької області .
З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку
на додану вартість (121,8 млн. грн., ріст до січня 2015 року у 3,3 рази), фактичні
надходження до Зведеного бюджету за січень 2016 року склали 291,8 млн. грн.
(скоротились на 34,2 млн. грн., або на 10,5%) а до Державного бюджету відповідно 47,6 млн. грн. (скоротились на 98,4 млн. грн., або менше у 3,06
рази).
Питома вага надходжень до державного бюджету у структурі бюджетів
усіх рівнів зменшилась на 9,4 відсоткових пункти і складає 41% (збір податків і
зборів - відповідно 16,33% та на 28,5 в.п. більше).
В структурі надходжень до Зведеного бюджету по Вінницькій області у
січні 2016 року найбільшу питому вагу займають:
податок з доходів фізичних осіб – 65.2% (його сума становила 190,29
млн. грн.),
єдиний податок – 16,3 % (47,68 млн. грн.),
плата за землю – 9,8% (28,45 млн. грн.),
акцизний податок з реалізації підакцизних товарів – 7,2% (20,99 млн. грн.),
військовий збір - 6,1% (17,78 млн. грн.),
податок на прибуток – 2,4% (6,96 млн. грн.)
Найбільші

суми

податків

до бюджетів
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усіх

рівнів

сплачено

підприємствами промисловості. Протягом січня 2016 року до Зведеного
бюджету від них надійшло 84,8 млн. грн. (20,5% від загального збору платежів
по області). До Державного бюджету України промисловим комплексом
області сплачено 49,3 млн. грн. (29,1% від загального збору податків до
державного бюджету по області).
Підприємствами,

що

займаються

виробництвом

та

розподіленням

електроенергії, газу та води протягом січня 2016 року сплачено до Зведеного
бюджету 19 млн. грн., що складає 22,4% від суми податків сплачених
промисловим комплексом області.
Питома вага надходжень в Зведеному бюджеті від підприємств, що
займаються сільським господарством становить 11,5% (сплачено 47,6 млн.грн.),
торгівлею – 11,2% (сплачено 46,1 млн.грн.), транспортом та зв’язком – 7,2%
(сплачено 29,6 млн.грн.), будівництвом – 3,8% (сплачено 15,8 млн.грн.).
Висновки. Проведені аналіз та оцінка формування бюджетних потенціалів
України та, зокрема Вінницької області, дають підставу стверджувати, що
бюджетні доходи є вагомим джерелом нарощення фінансового потенціалу в
регіонах, а інструменти бюджетного механізму є перспективними напрямами
його ефективного формування. При цьому формування бюджетних потенціалів
має певні проблеми, які потребують нагального вирішення.
Список використаних джерел:
1.

Балацький Є. О. Теоретичні підходи до визначення бюджетного

потенціалу міста та основні засади його формування / Є. О. Балацький,
А. О. Бойко // Збірник наукових праць Харківського інституту банківської
справи Університету банків справи НБУ. – 2011. – №1. – С. 212–216.
2.

Боровик П. М. Вітчизняна практика та зарубіжний досвід бюджетних

відносин на рівні місцевих бюджетів / П. М. Боровик, О. В. Ролінський,
К. М. Мазур // Облік і фінанси. – 2015. – № 1. – С. 51-57.
3.

Боронос В. Г. Оцінка ролі фінансового потенціалу регіону в

дослідженні стійкості економічного розвитку території / В. Г. Боронос // Вісник
Сумського національного аграрного університету. – Серія «Фінанси і
кредит». – 2011. – №2. – С. 85–97.
215

4.

Глухова

В.

І.

Формування

доходів

місцевих

бюджетів

у

податкоспроможних регіонах / В.І. Глухова // Наукові записки [Національного
університету «Острозька академія»]. Сер. : Економіка. – 2013. – Вип. 21. –
С. 130-134.
5.

Наталенко Н.В. Фінанси та бюджет об’єднаної громади (навчальний

модуль) / Ніна Наталенко. – К. : ІКЦ «Легальний статус», 2016. – 72 с.
УДК:368.19:63(045)
Т.В. Поліхун
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницьке відділення навчально-наукового інституту №4 НАВС
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАХУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ
Визначено проблемні питання правового забезпечення проблеми страхування
сільськогосподарських

ризиків.

Досліджено

основні

елементи

договору

страхування сільськогосподарських ризиків, його сторони.
Ключові слова: страхування, сучасне страхування аграрного виробництва.
На даний час державою вживаються відповідні заходи щодо збільшення
рівня ефективності ведення сільського господарства України як однієї із
основних прибуткових галузей виробництва продукції рослинництва та
тваринництва. Дана

галузь хоча й повільно, але виходить із тривалої

економічної кризи. На збільшення видів сільськогосподарської продукції
вплинули

позитивні

зміни,

які

відбулись

у

сільськогосподарському

виробництві, та певне удосконалення правового забезпечення подальшої
діяльності сільськогосподарських товаровиробників. Слід звернути увагу і на
те, що однією із причин незадовільного стану в сільському господарстві є
недостатнє використання правових засобів щодо ефективного забезпечення
розвитку

сільськогосподарського

виробництва

та

діяльності

аграрних

товаровиробників, зокрема належного застосування страхового законодавства в
сільському господарстві.
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Дослідження правового забезпечення страхування сільськогосподарських
ризиків в Україні займались наступні вітчизняні науковці як: Губенко І.А.,
Якубович В., Дісяк О.П., Шолойко А.С., Крестьянінова В.В., Сілецька Н.В.,
Паски І.М. та інші. Проте дане питання не є достатньо вивченим у науковій
літературі і потребує подальшого розгляду.
Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів правового
забезпечення страхування сільськогосподарських ризиків в Україні.
Специфіка сільськогосподарського виробництва як виду господарської
діяльності в АПК, його сезонність, залежність від природно-кліматичних умов,
підвищений

ризик

збитковості

сільськогосподарського

виробництва

зумовлюють необхідність розробки та впровадження ефективних механізмів
страхування ризиків виробництва сільськогосподарської продукції.
Відповідно до Закону України “Про страхування”, страхування – це вид
цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та
юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених
договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових
фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними
особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від
розміщення коштів цих фондів [4].
Враховуючи те, що сільське господарство в Україні має досить великий
потенціал оскільки приблизно 60-70 % земель в Україні використовуються в
сільськогосподарському виробництві, тому розвиток цієї галузі є одним із
стратегічних напрямів розвитку України, а оскільки в більшості випадків розвиток
даної галузі залежить від природних умов, які можуть негативно впливати на
кінцевий

результат

виробництва,

тому

розвиток

сільськогосподарського

страхування в Україні також постає як один з стратегічних напрямів розвитку
України.
Сучасне страхування аграрного виробництва -це система заходів щодо
організованого спеціальними страховими державними і недержавними органами
захисту майнових інтересів громадян, організацій та установ зв'язаних із
виробництвом сільськогосподарської продукції у разі випадку певних подій за
рахунок спеціально створених грошових коштів [1].
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Державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції полягає у
наданні з державного бюджету сільськогосподарським товаровиробникам
грошових коштів у вигляді субсидій на відшкодування частини страхового
платежу (страхової премії), фактично сплаченого ними за договорами страхування
сільськогосподарської продукції. Перелік сільськогосподарських страхових
ризиків, а також об’єктів страхування, частина страхових платежів (страхових
премій), яка субсидується з державного бюджету, визначається Кабінетом
Міністрів України за поданням Міністерства аграрної політики та продовольства
України. Порядок та умови надання державної підтримки шляхом здешевлення
страхових платежів (премій) затверджуються Кабінетом Міністрів України за
поданням профільного відомства.
Відповідно до ст. 4 Закону України «Про особливості страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» суб’єктами відносин
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою є
страхувальники

і

товаровиробники,

страховики.
які

Страхувальниками

уклали

сільськогосподарської

із

страховиками

продукції

з

є

сільськогосподарські
договір

державною

страхування
підтримкою.

Сільськогосподарським товаровиробником визнається юридична особа незалежно
від

організаційно-правової

форми,

яка

займається

виробництвом

сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням і виловом
риби у внутрішніх водоймах та її переробкою на власних чи орендованих
потужностях, у тому числі з власновиробленої сировини на давальницьких
умовах, та здійснює операції з її постачання [3].
Право

страхувати

сільськогосподарську

продукцію

мають

сільськогосподарські товаровиробники, що провадять свою діяльність на території
України і відповідають визначеним Кабінетом Міністрів України критеріям (крім
нерезидентів). У разі передачі сільськогосподарських земель в оренду право
страхувати сільськогосподарську продукцію, у тому числі посіви та урожай
сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, належить орендареві,
крім нерезидентів. Страхові внески, що вносяться орендарем, не можуть
включатися у залік орендної плати.
218

Законом України «Про особливості страхування
продукції з державною підтримкою»

сільськогосподарської

ст. 1 передбачено, що страхування

ризиків у сфері сільськогосподарського виробництва здійснюється відповідно
до

договору

страхування

сільськогосподарської

(стандартного

продукції

з

договору

державною

страхування

підтримкою

від

сільськогосподарських виробничих ризиків), яким є договір страхування, що
укладається

між

страховиком

і

страхувальником-сільськогосподарським

товаровиробником зі страхування сільськогосподарської продукції на умовах,
встановлених законом.
Типові договори страхування розробляються для кожного страхового
продукту та або для окремої культури і погоджуються Міністерством аграрної
політики та продовольства України та національною комісією, що здійснює
регулювання у сфері ринків фінансових послуг. У рамках програми державної
підтримки страхування сільськогосподарської продукції страхові компанії
використовують тільки стандартні договори страхування [3].
Договором страхування передбачається страховий платіж (страховий
внесок,

страхова

премія)

–

плата

за

страхування,

що

сплачується

страхувальником страховику згідно з договором страхування. Страховий
платіж (страхова премія) встановлюється у договорі страхування між
страхувальником і страховиком як добуток страхової суми і страхового тарифу,
визначеного для кожного виду сільськогосподарського майна. Граничні розміри,
структура, порядок застосування страхових тарифів за видами майна, що підлягає
страхуванню, та за регіонами України встановлюються Міністерством аграрної
політики та продовольства України на підставі актуальних розрахунків спільно з
Аграрним страховим пулом.
Страхова сума при страхуванні урожаю сільськогосподарських культур і
багаторічних насаджень встановлюється у договорі страхування на підставі
страхової вартості майбутнього урожаю і рівня страхового покриття. Недобір
(недоотримання) урожаю визначається як різниця між страховою вартістю
урожаю, вказаною в договорі страхування, і вартістю фактично отриманого після
настання страхового випадку урожаю.
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Одним з факторів, що стримує розвиток страхування в сільському
господарстві є суперечливий характер страхових відносин між страхувальником і
страховиком. Існує проблема недооцінки страхувальником фінансової корисності
страхових операцій та відсутність критеріїв і показників її визначення. Оскільки,
страхувальник намагається забезпечити собі максимальний розмір страхового
покриття (передати максимальний обсяг страхової відповідальності) при
оптимальному розмірі страхових платежів (страхової премії). Якщо розмір
страхової премії може здатися йому невиправдано великим, то він вимушений
буде відмовитись від передачі частини ризиків страховику і зберегти їх у себе [1].
Водночас можна погодитися і зі страховими компаніями, які стверджують,
що страхування сільськогосподарського виробництва є більш ризиковим і
затратним видом страхування порівняно з іншими їх видами. Підвищена
ризиковість страхування врожаю полягає в тому, що в разі настання страхового
випадку втрат можуть зазнати не тільки окремі страхувальники, а й цілі території,
внаслідок чого кількість звернень щодо отримання відшкодування може бути
занадто великою і негативно позначатиметься на фінансовому стані страхової
компанії. Тому можна сказати про те, що даний вид страхування потребує
підтримки з боку держави [2].
Проте при позитивних змінах у правовому регулюванні страхової
діяльності в Україні законодавець не вирішив ряд правових питань, що наявні в
сфері страхування.
На сьогодні є необхідність в систематизації законодавства, яке регулює
процес страхування в сільському господарстві, в якому необхідно передбачити
сутність та

предмет, суб’єкт страхування та основні специфічні ознаки

страхування у сільському господарстві, розширивши обов’язкове страхування
важливих видів виробництва сільськогосподарської продукції рослинництва та
тваринництва. Дані нововведення позитивно вплинули

б на страхування

ризиків у сільському господарстві України.
Вважаємо, що оскільки правовий інститут страхування аграрного права в
сільському господарстві є досить специфічним видом діяльності, пов’язаним з
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системними ризиками, то організації і установи, які будуть займаються цим
питанням, зобов’язані отримувати спеціальні ліцензії. На нашу думку,
встановлення

ліцензування

усуне

від

ринку

страхування

ризиків

недобросовісних і неплатоспроможних страхових організацій України.
Адже, реальний стан речей склався таким чином, що страхування
сільськогосподарських ризиків не вигідно а ні страховим компаніям, а ні самим
аграріям. З одного боку, страховики не хочуть брати на себе досить високі ризики
зі сільськогосподарського страхування. Таким чином, якщо вони і беруться за
страхування, то компенсація ризиків здійснюється шляхом підвищення вартості
власне страхування. Це аж ніяк не заохочує аграріїв до добровільного
користування страховими послугами. З іншого боку, аграрії часто-густо не мають
належної суми вільних коштів, щоб оплатити послуги зі страхування. Таким
чином вони надають перевагу ризику. Ось і маємо замкнуте коло. Ряд компанійстраховиків, надаючи послуги зі страхування, свідомо ідуть на збитки. Тобто
виплати за страховими полісами перевищують розмір отриманих страхових
премій.
Таким чином, стан розвитку страхування сільськогосподарської продукції не
відповідає своєму основному завданню – управляти ризиками в аграрному секторі
для забезпечення стабільності сільськогосподарського виробництва, сталого та
ефективного розвитку аграрного сектора економіки. Це зумовлює необхідність
впровадження
функціональної

та

розвитку

взаємодії

системи,
всіх

яка

головних

забезпечить
учасників

достатній

ринку

рівень

страхування

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою – сільгоспвиробників,
страховиків та держави.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО
ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ
ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
У статті визначено теоретичні основи пенсійної системи та пенсійного
страхування

в

Україні,

зокрема

проведений

ретроспективний

аналіз

реформування пенсійних систем. Досліджено, чинники, що впливають на
реформування

пенсійної

системи

і

трансформацію

функціонального

призначення державного пенсійного страхування.
Ключові слова: пенсійне страхування, державне пенсійне страхування,
недержавне пенсійне страхування, пенсійна система, пенсійна реформа.
Постановка

проблеми.

Функціональне

призначення

державного

пенсійного страхування визначається особливістю побудови пенсійної системи
тієї чи іншої країни на певному етапі свого розвитку. Державне пенсійне
страхування, будучи важливою складовою пенсійної системи, залежить як від
загальних тенденцій її розвитку й еволюції її ролі в економічній та соціальній
системах країни, так і від реформування самої структури пенсійної системи.
Пенсійна система є важливим елементом фінансової системи будь-якої
розвинутої держави, від якої залежить як добробут громадян, так і ефективність
функціонування економіки.
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Ціллю

статті

є

обґрунтування

закономірностей

функціонування

державного пенсійного страхування в умовах реформування пенсійної системи.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Методологічні, методичні та
прикладні питання багатопланових проблем соціального захисту завжди були
предметом наукових досліджень української економічної школи. Значний
внесок в дослідження цих проблем внесли І. Басанцов, С. Березіна, І. Бондар,
С. Брильов, Б. Зайчук, Е. Лібанова, Б. Надточій, С. Тютюнникова,
О. Хмелевська, В. Яценко та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. В економічній літературі
поняття “пенсійна система” трактують у широкому та вузькому значенні.
Яскравим прикладом тлумачення цього терміна у широкому значенні є позиція
В. Роїка. Так, пенсійну систему в широкому значенні цього слова вчений
пропонує розглядати не лише як обов’язкові та додаткові пенсійні програми, а
й інші системи, що дають змогу підтримувати певний рівень і стандарти життя
у пенсійному віці. До них можуть належати системи охорони здоров’я,
соціального обслуговування, програми, що забезпечують доступність житла.
При цьому джерелами пенсійного доходу слугують і доходи від власності, а
також внутрісімейні трансферти [7, с. 23].
Запропонований підхід має важливе значення для наукових досліджень.
Насамперед, він обґрунтовує необхідність дослідження державного
пенсійного страхування в комплексі з іншими компонентами системи
життєзабезпечення осіб похилого віку. Позитивними рисами такої позиції є
також визначення можливих додаткових джерел доходів пенсіонерів, а також
окреслення основних потреб, задоволення яких має важливе значення для
забезпечення належного рівня життя пенсіонерів. Попри це, на нашу думку,
тлумачення поняття пенсійної системи у запропонованому вигляді є все ж
нечітким, адже без додаткового обґрунтування до кінця незрозуміло, що саме
мав на увазі вчений під поняттями обов’язкових та добровільних пенсійних
програм.

Крім

цього,

перелік

сфер,

від

яких

залежить

нормальна

життєдіяльність пенсіонерів, дуже обширний, що значно ускладнює можливість
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чіткого окреслення предмета дослідження. Зважаючи на зазначене, на нашу
думку, у цьому дослідженні недоцільно застосовувати поняття “пенсійна
система” у запропонованому вченим широкому трактуванні.
У наукових дослідженнях і в офіційних документах більш вживаним є
вузьке тлумачення терміну “пенсійна система”. Так, М. Ріппа вважає, що
пенсійна система за своєю структурою та внутрішнім змістом є досить
складним і специфічним комплексом економічних відносин та фінансових
механізмів, за допомогою яких здійснюється формування і використання
пенсійних фондів та створюються певні умови для пенсійного забезпечення
відповідних категорій населення [6, с. 27].
Перевагою визначення пенсійної системи, що запропонував А. Соловйов, є
окреслення суб’єктів відносин у пенсійній системі. Так, пенсійною системою
вчений вважає сукупність правових, організаційно-управлінських та фінансовоекономічних

відносин

між

найманими

працівниками

і

приватними

підприємцями, іншими категоріями громадян, діяльність котрих спрямована на
одержання доходу (або матеріальної вигоди), з одного боку, роботодавців, з
другого боку, а також всіх інших категорій громадян, котрі не приймають
участь в господарській діяльності, і держави – з третього [7, с. 15].
Враховуючи переваги наведених визначень пенсійної системи, пропонуємо
власне визначення цього поняття. Пенсійна система – регламентована нормами
сукупність правових, фінансових і організаційних відносин між найманими
працівниками,

індивідуально

зайнятими

особами,

іншими

категоріями

громадян, з одного боку, роботодавців, з другого боку, а також незайнятих
громадян і держави – з третього боку з метою матеріального забезпечення
громадян на випадок досягнення визначеного віку, інвалідності, втрати
годувальника.
Як засвідчила практика, багатокомпонентна структура пенсійних систем
краще

підходить

для

вирішення

завдань

пенсійного

страхування,

найважливішими з яких є скорочення бідності та вирівнювання доходів, а
також для нейтралізації економічних, політичних і демографічних ризиків, з
224

якими стикається пенсійна система [4, с. 90]. Зазначених переваг вдається
досягти завдяки тому, що багатокомпонентна структура є гнучкішою і вона
чіткіше

орієнтується

на

основні

цільові

групи

населення.

Подальше

реформування пенсійних систем відбувалося з урахуванням цих чинників у
межах багаторівневої структури.
Реформування пенсійних систем передбачало трансформацію в ній ролі
державного пенсійного страхування. Переважна більшість країн відмовилася
від винятково державного пенсійного страхування, а намагалися стимулювати
розвиток недержавного пенсійного забезпечення. Проте в розвинутих державах
державне пенсійне страхування залишилося найважливішим елементом
багатокомпонентних пенсійних систем. За твердженням авторитетних учених,
державне пенсійне страхування в найближчих 50 років відіграватиме роль
провідного пенсійного інституту, оскільки поєднує в собі сильні фактори:
- особисту відповідальність працівників і роботодавців, а також солідарну
взаємодопомогу, яка, однак, має свої чітко окреслені межі перерозподілу
ресурсів між застрахованими – не більше 25–30% від здійснених внесків. Це
свідчить, на нашу думку, зокрема, про безальтернативність розвитку
державного пенсійного страхування в нашій державі як основного елементу
пенсійної системи.
Доцільно зазначити, що інтенсивність реформування пенсійних систем
доволі висока і є наслідком стрімкої трансформації економічних та суспільних
відносин. Новою віхою у розвитку наукових концепцій побудови пенсійної
системи є розробки провідних фахівців Світового банку на чолі з професором
Р. Хольцманом. Так, в оприлюдненому звіті “Забезпечена старість в ХХІ
столітті” обґрунтовано доцільність застосування п’ятиелементної системи
пенсійного забезпечення. Вченими визначено призначення кожного з п’яти
елементів:

1) “нульова складова”, що формується без будь-яких внесків громадян і
забезпечує мінімальний рівень соціального забезпечення; 2) “перша складова”,
формується за рахунок внесків і пов’язана з тим чи іншим рівнем заробітної
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плати; ця складова покликана певною мірою компенсувати працівникові
частину його зарплати; 3) обов’язкова “друга складова”, яка передбачає, по
суті, рахунок заощаджень самого працівника, але яку застосовують в різних
варіантах;
2) добровільна “третя складова”, що може передбачати різні схеми, при
цьому всі можливі схеми характерні більшим ступенем гнучкості й
здійснюються дискрекційно; 5) неформальні внутрісистемні або міжпоколінні
джерела

фінансової

або

нефінансової

допомоги

престарілим

особам,

включаючи забезпечення житлом і доступність послуг охорони здоров’я
[6 с. 136].
Підсумовуючи дослідження реформування пенсійних систем, зазначимо,
що радикальні пенсійні реформи не оминули майже жодної країни. Здійснення
радикальних

пенсійних

реформ

суттєво

не

вплинуло

на

зменшення

відмінностей між пенсійними системами різних країн, які спостерігалися з
самого початку їхньої еволюції. Це свідчить про доцільність формування
власної моделі пенсійної системи, яка б не лише враховувала кращий
зарубіжний досвід функціонування пенсійних систем і державного пенсійного
страхування,

а

й

відображала

національні

особливості.

Дослідження

теоретичних засад функціонування державного пенсійного страхування в
умовах реформування пенсійної системи покликане розвинути відповідні
концептуальні положення, які б оптимально враховували інтереси суспільного
розвитку та особливості розвитку вітчизняної економіки.
Реформування пенсійної системи України припадає на період динамічних
трансформацій усіх сфер життєдіяльності людини і радикальної перебудови
економічної системи. В таких умовах важливо забезпечити адекватне
реформування

пенсійної

системи

та

відповідне

йому

вдосконалення

державного пенсійного страхування. Вирішуючи це складне завдання на
теоретичному рівні, доцільно з’ясувати основні чинники реформування
пенсійної системи, які необхідно належним чином враховувати при розробленні
концептуальних положень державного пенсійного страхування.
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Провідні вчені й фахівці-практики приділяють значну увагу дослідженню
чинників реформування пенсійних систем як важливої передумови оцінювання
соціальної та економічної обґрунтованості тих чи інших пенсійних систем. Так,
на основі ретроспективного аналізу реформування пенсійних систем П. ОрловКарба відзначив такі найважливіші чинники: демографічні (процес старіння
населення); трудові (низький рівень зайнятості); характеристики діючих
пенсійних систем (високі видатки, слабка кореляція між пенсійними внесками
та одержуваними пенсіями, значні відмінності між законодавчо встановленим
пенсійним віком і віком дострокового виходу на пенсію); зростання
прихованого пенсійного боргу 6, с. 154]. Дещо схожі чинники вдосконалення
пенсійних систем наводить О. Соломка – демографічні тенденції, які ведуть до
змін співвідношення чисельності осіб працездатного віку та пенсіонерів, до
старіння населення; ускладнення економічних систем, що потребує постійних й
адекватних змін у пенсійних системах; поширення кола невизначеності та
соціальних ризиків, які потребують упереджених дій з боку органів пенсійного
забезпечення, зростання нерівності в суспільстві та нестачу фінансових коштів
задля безперебійної роботи системи та ін. [6, с. 77].
Із урахуванням загальних тенденцій розвитку пенсійних систем, а також
специфічних

особливостей

удосконалення

пенсійного

страхування

в

постсоціалістичних країнах Н. Борисенко визначає перелік чинників, які
потрібно

враховувати

при

розробленні

ідеології

пенсійної

реформи:

демографічна ситуація і стан ринку праці; наявна модель суспільного устрою і
досягнута міра його соціальності; соціальну політику в державі; рівень
розвитку культури соціального страхування, котрий органічно поєднує в собі
механізм

самовідповідальності

та

солідарності

учасників

[7,

с.

257].

Підтверджує вірність наведених чинників, які мають враховуватися при
проведенні пенсійної політики, позиція фахівців Світового банку. Так, у
дослідженнях

цієї

організації

зазначено,

що

потребу

в

пенсійному

реформуванні слід обґрунтовувати не лише бюджетними обмеженнями і
демографічними проблемами, а й з урахуванням соціально-економічних змін, а
також ризиків та можливостей, пов’язаних з глобалізацією [4, с. 89].
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На основі дослідження позицій провідних науковців щодо чинників
пенсійної реформи зазначимо, що їх усіх доцільно розмежувати на дві групи –
екзогенні та ендогенні. До найважливіших екзогенних чинників реформування
пенсійної системи доцільно, на нашу думку, зарахувати: демографічні тенденції
в

країні,

трансформацію

соціальних

цінностей,

динаміку

доступності

соціальних послуг для пенсіонерів і розвиток ринку праці. Серед ендогенних
чинників реформування пенсійної системи виокремлено такі: проблеми
формування ресурсів пенсійних фондів, динаміка кількості платників зборів і
одержувачів пенсій та ухвалення управлінських рішень щодо пенсійного
страхування (рис. 1). Вплив демографічних чинників на пенсійну систему
проявляється переважно у зміні чисельності платників внесків та одержувачів
пенсій. Варто зазначити, що зміни у віковій структурі населення країни
впливають як на функціонування пенсійної системи загалом, так і на фінансову
систему солідарного пенсійного страхування. За результатами дослідження
російських учених, є критичний рівень співвідношення платників зборів до
пенсійного фонду та одержувачів коштів.
ЕКЗОГЕННІ ЧИННИКИ
Демографічні
тенденції

ПЕНСІЙНА СИСТЕМА
ЕНДОГЕННІ ЧИННИКИ

Розвиток ринку
праці
Доступність
соціальних послуг
Трансформація
соціальних

Проблема
формуванн
я
фінансови
х ресурсів

Динаміка
кількості
платників
внесків і
одержувачі
в пенсій

Ухвалення
управлінськ
у рішень
щодо
пенсійного

страхуванн

Політична

Рис. 1. Чинники, що впливають на реформування пенсійної системи і
трансформацію функціонального призначення державного пенсійного
страхування
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Так, у дослідженні Т. Малєвої, нормальне функціонування солідарної
системи забезпечується за умови пропорції 10 платників – 1 одержувач пенсій.
Інші російські вчені менш категоричні щодо оцінки порогового значення
коефіцієнта підтримки пенсіонерів. Зокрема, С. Васін стверджує, що він має
становити не менше трьох; такої ж думки дотримуються Є. Мачульська та Ж.
Горбачова.
Державне пенсійне страхування було запроваджене переважно в період,
коли спостерігався високий рівень народжуваності, а тривалість життя була
значно нижчою, ніж сьогодні. У таких умовах забезпечення поточних
пенсійних виплат за рахунок поточних надходжень не становило значної
проблеми. Проте колектив науковців на чолі з Р. Хольцманом вважає, що
більшість державних пенсійних програм не були розраховані на фінансову
стійкість навіть за відсутності демографічних змін, а, отже, не спроможні
забезпечити рівень поточних і майбутніх пенсій за умови встановленої норми
внесків без відрахувань з бюджету або зменшення обсягів виплат у
майбутньому [4, с. 82]. У зв’язку з цим зміна демографічної ситуації, зокрема
активізація процесів старіння населення, яка охопила всі розвинуті країни,
пострадянські країни, а також багато країн, що розвиваються, вкрай негативно
вплинула на пенсійні системи.
Упродовж останніх десятиліть в Україні відбуваються вкрай негативні
демографічні зміни. Американські вчені Л. Котлікофф і С. Бернс зарахували
Україну разом з іншими колишніми республіками СРСР до групи країн, яку
назвали “постмодерністським мальтузіанським пеклом”. Масштаби зменшення
населення вчені порівняли з наслідками сумно відомої епідемії чуми, котра
охопила Європу в ХІV столітті [2, с.100]. Слід зазначити, що негативна
ситуація в нашій державі має тенденцію до погіршення. Так, на початок 2010 р.
в Україні на 10 осіб працездатного віку припадало 4 особи пенсійного віку, а до
2050 р. їх кількість наблизиться до 8 осіб [5, с. 175]. Зважаючи на те, що
чисельність працюючих, які офіційно сплачують страхові внески, значно
менша, ніж кількість осіб працездатного віку, коефіцієнт підтримки пенсіонерів
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уже сьогодні нижчий за критично визначений вченими рівень. У зв’язку з цим
об’єктивно складаються передумови для реформування пенсійної системи та
зміни у ній ролі державного пенсійного страхування.
Спроможність державного пенсійного страхування виконувати властиві
йому функції в умовах демографічних змін залежатиме від забезпечення його
фінансової стійкості. Погіршення демографічної ситуації у нашій країні
потенційно загрожує збільшенням внесків роботодавців і застрахованих осіб
або ж зменшенням пенсійних видатків. Зважаючи на наявність суттєвих
передумов, які обмежують збільшення розміру внесків на державне пенсійне
страхування, у процесі реформування пенсійної системи в Україні, крім
солідарної

системи

державного

пенсійного

страхування,

неодмінно

розвиватимуться інші складові пенсійної системи. Таким чином, важливою
умовою забезпечення нормального рівня життя пенсіонерів є гармонійне
поєднання характеристик різних рівнів пенсійної системи з метою ефективної
реалізації функцій пенсійного страхування у процесі її реформування.
Запровадження

накопичувальних

систем

пенсійного

страхування

передбачає необхідність сплати внесків з можливістю одержання пенсійних
виплат через певний період. Тобто протягом значного проміжку часу певна
частина пенсійної системи тільки накопичуватиме ресурси. В умовах
неможливості запровадження додаткових внесків на накопичувальне пенсійне
страхування та складності залучення бюджетних ресурсів на зазначені потреби,
можна говорити лише про перерозподіл страхових внесків із солідарних
пенсійних програм на накопичувальні. У зв’язку з цим ще однією важливою
закономірністю функціонування солідарної системи державного пенсійного
страхування в умовах розвитку інших елементів пенсійної системи, особливо
накопичувальних систем, є реальна перспектива зменшення ресурсів на
тривалий період, пов’язана з їхнім залученням до накопичувальних пенсійних
систем.
На пенсійну систему впливає визначальним чином також ринок праці.
Безпосередній його вплив проявляється у тому, що величина страхових внесків
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на пенсійне страхування визначається розміром заробітної плати застрахованих
осіб. Окрім цього, від ефективності застосування робочої сили в економіці
країни залежать темпи її розвитку та конкурентоспроможність на світових
ринках. До того ж, ефективне пенсійне страхування спроможне вплинути також
на ринок праці, адже воно є стимулом для працівників до продуктивнішої
діяльності, чинником розширення частини офіційної оплати праці, регулятором
ринку праці. Ще одна функціональна залежність ринку праці та пенсійного
страхування полягає в тому, що встановлена межа пенсійного віку впливає на
пропозицію праці, а отже й на рівень безробіття в країні. Зважаючи на
зазначене, тенденції на ринку праці неможливо не враховувати під час
здійснення пенсійної реформи та визначення концептуальних засад державного
пенсійного страхування.
Державне пенсійне страхування, будучи елементом соціального захисту
суспільства, залежить від трансформації його ціннісних орієнтирів, зміни
поглядів на забезпечення як індивідуального, так і суспільного добробуту в
старості. На зламі тисячоліть праця, як основа життя, втратила для багатьох
свою конструктивну силу [3, с. 254]. При цьому традиційні для цивілізованих
держав моральні цінності – солідарність, справедливість, взаємодопомога, на
яких базувалася соціальна згуртованість, піддають критиці та перегляду [5, с.
172]. В таких умовах зростає персональна відповідальність щодо забезпечення
особистого добробуту при досягненні пенсійного віку.
Окрім загальносвітових тенденцій, в Україні відбуваються дуже складні та
неоднозначні зміни в усіх сферах життєдіяльності людини, що, безперечно,
визначає

особливості

реформування

пенсійної

системи.

Надзвичайно

негативний вплив на становище у суспільстві справляють невдачі реформ, які
проводилися у нашій державі.
Можливість

ефективного

функціонування

державного

пенсійного

страхування залежить від розвитку в нашій країні громадянського суспільства.
Держава, декларуючи виконання громіздкого переліку функцій, насправді
неспроможна забезпечити їх ефективну реалізацію. Як засвідчує історичний
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досвід, суспільні системи з гіпертрофованою роллю держави і нерозвиненими
структурами громадянського суспільства є безперспективними [7, с. 115]. З
огляду на це, цілком логічно заходи з оптимізації ролі держави у пенсійному
страхуванні доповнювати діями з активізації реальної ролі інститутів
громадянського суспільства в управлінні державним пенсійним страхуванням.
Серед внутрішніх чинників реформування пенсійної системи, що
справляють визначальний вплив на функціонування державного пенсійного
страхування, доцільно, на нашу думку, визначити проблеми формування
фінансових ресурсів пенсійної системи, дисбаланс кількості платників внесків і
одержувачів пенсій та ухвалення управлінських рішень щодо пенсійного
страхування. У дослідженнях зарубіжних учених обґрунтовано чітку залежність
між наявністю проблем з фінансуванням державних пенсійних програм, які
призводили, зокрема, до зовнішньої заборгованості, та проведенням пенсійних
реформ [1, с. 10]. Безумовно, внутрішні чинники реформування пенсійної
системи є наслідком дії зовнішніх чинників. Так, проблема диспропорції
кількості платників пенсійних внесків та кількості одержувачів пенсій
спричинена переважно демографічними тенденціями і динамікою ринку праці.
Статичні критерії покликані визначати якість виконання державним
пенсійним страхуванням притаманних йому функцій – функції оплати частини
вартості робочої сили у непрацездатний період і соціальної функції.
Об’єктивним критерієм оцінювання успішності реалізації першої функції є, на
нашу

думку,

насамперед,

коефіцієнт

заміщення,

що

визначають

як

співвідношення пенсійних виплат до розміру заробітної плати. Критеріями
визначення впливу механізму формування та використання ресурсів пенсійного
страхування на досягнення соціальної справедливості є, на наш погляд :
показники бідності серед пенсіонерів, співвідношення розміру пенсійних
виплат 10% осіб з найбільшими виплатами до аналогічного показника 10% осіб
з найменшими виплатами та ін.
Висновки про успішність реалізації функції економічного регулювання
доцільно

робити

на

основі

аналізу таких
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основних

індикаторів,

як

співвідношення ресурсів пенсійного фонду до ВВП, розмір ставки внесків,
співвідношення накопиченого капіталу пенсійними фондами до ВВП та ін.
Висновок про спроможність належного виконання завдань державного
пенсійного страхування в умовах трансформації ринку праці доцільно робити
на основі аналізу повноти врахування всіх об’єктивних чинників реформування
пенсійної системи, зумовлених розвитком цього ринку. Найважливішими
показниками, що засвідчують адекватність урахування системою державного
страхування тенденцій на ринку праці є, на наш погляд, динаміка:
співвідношення кількості застрахованих осіб і пенсіонерів у країні загалом, а
також у розрізі окремих галузей та секторів економіки; частки застрахованих
осіб серед зайнятого населення; співвідношення динаміки безробіття й осіб, які
виходять на пенсію; частки пенсіонерів, які продовжують працювати; частки
осіб, котрі достроково виходять на пенсію.
Висновки. Таким чином, якщо негативні зміни у фінансовій стійкості
державного

пенсійного

страхування

не

компенсуються

відповідною

позитивною динамікою фінансової стійкості інших елементів пенсійної
системи, це призведе до погіршення фінансової стійкості пенсійної системи
загалом. Важливе значення для ідентифікації правильності визначення вектора
реформування державного пенсійного забезпечення має інформація про
зрілість громадянського суспільства, на підставі якої можна робити висновок
про оптимальні межі його участі в управлінні державним пенсійним
страхуванням.
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здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
У статті визначено концепції (підходи) управління фінансовими потоками
місцевих бюджетів. Проведемо аналіз звіту про виконання місцевих бюджетів
по Калинівському району, відповідно і по зазначеному регіону проведена
комплексна оцінка ефективності управління фінансовими потоками місцевих
бюджетів.
Ключові слова: місцевий бюджет, державне управління, фінансовий потік,
фінансовий потенціал, доходи, видатки.
Постановка проблеми. Складність та масштабність проблем управління
фінансовими потоками як на мікро-, так і на мезо- і макрорівні, визначають
необхідність

проведення

наукових досліджень
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з

широкого

спектра

взаємопов'язаних напрямів фінансової науки.
Важливість дослідження структури фінансових потоків та динаміки їх
руху, теоретична і практична значущість управління фінансовими потоками
місцевих бюджетів України, недостатнє висвітлення механізму такого
управління в економічній літературі обумовлює актуальність теми роботи та
логіку викладу її положень.
Ціллю статті є здійснення комплексної оцінки ефективності управління
фінансовими потоками регіону в умовах децентралізації фінансових ресурсів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фінансові потоки в економіці
досліджували: Г. Азаренкова, Г. Баранець, О. Бондаренко, В. Бурцев,
В. Вареник, О. Галицький, П. Гарбер, В. Євстінєєв, Єрмошкіна, В. Концева,
В. Корнєєв, Е. Лазичев, О. Майборода, Н. Небаба, О. Хавтур, Дж. Ван Хорн,
В. Черевко та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день відсутні
єдині чітко визначені методичні засади оцінювання ефективності управління [2,
с. 24]. У науковій літературі виділяють ряд концепцій (підходів) за якими
визначається рівень такої ефективності (табл.1), однак вони не носять
комплексного характеру, не охоплюють усі аспекти управлінської діяльності.
Таблиця 1
Концепції (підходи) до оцінювання ефективності державного
(місцевого) управління
Найменування
Підхід, заснований
на концепції
лідерства
Підхід, заснований
на теорії
веберовської
раціональної
демократії

Представники

Характеристика

К.Левин, Р.Лайкерт,
Р.Хауз, П.Херси

Ефективність управління залежить від
індивідуальних характеристик та якостей
керівника інституції управління, рівня
виконання поставлених перед ним завдань та
його професійним розвитком;

М. Вебер, Г. Шмидт

Ефективність управління залежить від
наявності чіткої ієрархічної структури,
функціональної спеціалізації, регламентації
професійної діяльності;
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1

2

3
Ефективність управління залежить від рівня
Підхід, заснований
впливу постійних, тимчасових коаліцій або
И.Адизеси, К.Бланшар,
на теорії життєвих
груп всередині системи, що впливають на
Ф.Модильяни
циклів
процес прийняття рішень та життєвий цикл
розвитку установ;
Концепція
професіоналізму

М.Вебер, Г.Беккер,
Т.Парсонс, Миллерсон

Концепція
економічної
відповідальності

Ефективність управління залежить від розвитку
Джон Стюарт Милль,
механізму конкуренції між інституціями
Д. Норт
управління, а також від наявності системи
підзвітності перед громадськістю.

Ефективність управління залежить від рівня
професіоналізму управлінців;

Ми вважаємо, що уможливлять здійснити комплексне оцінювання
ефективності управління фінансовими потоками місцевих бюджетів наступні
концепції (підходи):
-

композиційна концепція – характеризується ступенем впливу

управлінської праці на результати функціонування системи управління.
-

функціональна концепція – характеризується співвідношення між

отриманими результатами та витратами, пов’язаними з функціонуванням
системи управління;
-

системна концепція – характеризується ступенем адаптації системи

до зовнішнього середовища;
-

концепція

«баланс

інтересів»

–

характеризується

ступенем

задоволення громади наданими суспільними благами;
-

цільова концепція – характеризується ступенем досягнення суб’єктом

управління поставленої мети.
Зауважимо, що на рівні держави та адміністративно-територіальних
одиниць достатньо складно оцінити отримані результати усієї управлінської
діяльності, адже вони не мають вартісного характеру. Саме тому, пропонується
результати управлінської діяльності, які необхідно визначати за композиційною
та функціональною концепцією, встановлювати шляхом визначення ступеня
виконання інституціями управління на місцях законодавчо встановлених
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функцій. Так, зокрема, показник рівня виконання плану місцевих бюджетів
дозволить встановити ефективність реалізації такої функції як «фінансування
видатків з місцевих бюджетів» [1, ст. 28].
Проведемо

аналіз

звіту

про

виконання

місцевих

бюджетів

по

Калинівському району за 2013-2015 роки (табл. 2).
Таблиця 2
Структура надходжень до місцевого бюджету Калинівського району
протягом 2013-2015рр. [4]
Показник

2013

Частка%

2014

Частка%

2015

Частка%

Податкові надходження
Неподаткові надходження

54,834
7,273

26,71
3,54

59,387
9,931

26,69
4,46

77,935
10,08

24,58
2,19

Доходи від операцій з
капіталом
Офіційні трансферти
Цільові фонди
Усього

0,366

0,17

0,500

0,22

1,040

0,32

144,942
0,133
205,24

70,62
0,064
100

154,253
0,021
222,49

69,33
0,009
100

230,763
0,257
316,96

72,8
0,081
100

Проаналізувавши

структуру

надходжень

до

місцевого

бюджету

Калинівського району за 2013-2015 рр., ми можемо побачити, що впродовж
усього досліджуваного періоду найбільшу частку у структурі надходжень
займають надходження отримані від офіційних трансфертів, так у 2014 році
вони становлять 70,62% від загальної суми, у 2014 - 69,33%, та в 2015 році
72,8% від загальної суми.
Наступним по вагомості є показник податкових надходжень, який
найбільшу свою частку займає у 2013 році і складає 26,71%. Найменшу ж
частку надходжень до бюджету складають кошти цільових фондів, які
складають лише 0,081% від загальної структури у 2015році.
Часка неподаткових надходжень також є незначної та за проаналізований
період ми можемо спостерігати її зниження з 4,46% у 2014 до 2,19% у 2015
році.
Для ефективного кращого розуміння зобразимо цю інформацію на рисунку
(рис.1).
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2015
Цільові фонди

2014

2013

0,081
0,009
0,064
72,8
69,33
70,62

Офіційні трансферти

Операції з капіталом

Неподаткові надходження

0,32
0,22
0,17
2,19
4,46
3,54
24,58
26,69
26,71

Податкові надходження

Рис. 1. Структура надходжень до місцевого бюджету Калинівського
району протягом 2013-2015 рр. [4]
Проведемо аналіз усіх основних складових надходжень до місцевого
бюджету.
Із зображеної таблиці 3 ми бачимо, що протягом досліджуваного періоду
відбувались реформування податків, тому з огляду на це будемо аналізувати
сталі податки. Протягом 2013-2015 років податкові надходження зазнали таких
змін:
- ПДФО з 36,770 млрд. грн у 2013 році , до 41,593 млрд. грн у 2015 році;
- Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки також значно
зріс і становив 2015 році – 14,841 млрд. грн;
- значно зменшилась сума земельного податку, з 9,833млрд. грн у 2013
році, до 2,99 млрд. грн у 2015 році;
- Зазнав змін і єдиний податок який зріс до 15,536 млрд. грн за 2015 рік.

238

Таблиця 3
Структура податкових надходжень до місцевого бюджету
Калинівського району за 2013-2015рр., млрд. грн. [4]
Податкові надходження
ПДФО
Податок на прибуток
підприємств
Збір за першу реєстрацію
транспортного засобу
Збори за використання
природних ресурсів
Плата за користування
надрами
Акцизний податок
Податок на нерухоме
майно відмінне від
земельної ділянки
Комунальний податок
Ринковий збір
Фіксований
сільськогосподарський
податок
Земельний податок
Транспортний податок
Єдиний податок
Екологічний податок
Усього

2013
36,770
0,044

Частка %
67,05
0,08

2014
40,450
0,001

Частка %
68,11
0,001

2015
41,593
0,021

Частка%
53,36
0,026

0,884

1,61

0,301

0,5

-

-

10,894

19,86

11,283

18,99

0,146

0,187

0,949

1,73

0,793

1,33

0,018

0,023

0,015

0,027

0,028

0,047

5,699
14,841

7,31
19,04

0,001696
0,502

0,003
0,91

0,000398
0,000278
0,438

0,0006
0,00046
0,73

-

-

9,833
5,18
54,834

17,93
9,44
100

10,347
6,235
59,387

17,42
10,49
100

2,99
0,137
15,536
0,156
77,935

3,83
0,17
19,93
0,2
100

Розглянемо структуру неподаткових надходжень до місцевого бюджету
Калинівського району.
Із наведеної таблиці 4 можемо побачити, що частка неподаткових
надходжень

не

значна

у

загальній

структурі,

найбільшими

статтями

надходжень є:
- надходження коштів від відшкодування втрат с/г і лісогосподарського
виробництва, яке становило1,28 млдр. грн у 2014 році та 0,142 у 2015 році;
- значною є частка власних надходжень бюджетних установ, яка у 2015
році становила 5,971 млдр. грн ;
- також протягом досліджуваного періоду значно зросли надходження від
благодійних внесків, грантів та дарунків і у 2015 році становили 3,113 млрд.
грн.
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Розглянемо структуру надходжень до місцевого бюджету Калинівського
району від операцій з капіталом за 2013-2015 рр.
Таблиця 4
Структура неподаткових надходжень до місцевого бюджету
Калинівського району за 2013-2015 рр., млрд. грн.
Неподаткові надходження
Дохід від власності та підприємницької
діяльності
Частка доходу державних або
комунальних унітарних п-ств
Адміністративні штрафи та інші санкції
Надходження від орендної плати
Державне мито
Надходження коштів від відшкодування
втрат с/г і лісогосподарського
виробництва
Інші неподаткові надходження
Власні надходження бюджетних установ
Благодійні внески, гранти та дарунки
Усього

2013

Частк
а%

2014

Частка
%

2015

Частка
%

0,041
0,012

0,56
0,16

1,290
-

1,98
-

0,148
-

1,46
-

0,0068
0,032
0,039

0,093
0,43
0,53

0,007
0,036

0,07
0,36

0,005
0,037
0,038

0,049
37,29
0,37

-

-

1,28

12,88

0,142

1,4

0,120
4,725

1,64
64,96

0,078
6,879

0,78
69,26

0,179
5,971

1,77
59,3

2,313
7,273

31,80
100

1,605
9,931

13,16
100

3,113
10,08

30,88
100

Із зазначеної структури надходжень (табл. 5) основну частку займають
кошти від продажу землі. У 2013 році ця частка становила 98,08 %, у 2014майже всі 100% та у 2015 році знизилась до попереднього свого значення
98,17%.
Таблиця 5
Структура надходжень до місцевого бюджету Калинівського району
від операцій з капіталом за 2013-2015 рр.
Показник

2013
0,007

Частка
%
1,91

Надходження від продажу
основного капіталу
Кошти від продажу землі
Усього

0,359
0,366

98,08
100

2014
0,0005

Частка
%
0,1

2015
0,018

Частка
%
1,73

0,5
0,5

100
100

1,021
1,04

98,17
100

Частка ж надходжень від продажу основного капіталу протягом
досліджуваного періоду є незначної і не перевищує позначки 2%, що свідчить
про не велике значення цього надходження у структурі місцевого бюджету
Калинівського району за 2013-2015роки.
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Таблиця 6
Структура надходжень до місцевого бюджету Калинівського району
від офіційних трансфертів за 2014-2016рр.
Показник

2014

Частка%

2015

Частка %

2016

Частка%

Дотації

73,840

50,94

76,454

49,5

14,539

6,3

Субвенції

71,102

49,05

77,798

50,43

216,223

93,6

Усього

144,942

100

154,253

100

230,763

100

Субвенції
2015
2014
2013
Дотації

0

20

40

60

80

100

Рис. 2. Структура надходжень до місцевого бюджету Калинівського району
від офіційних трансфертів за 2013-2015 рр.
Із таблиці 6 та рисунка 2 можемо побачити, що протягом досліджуваного
періоду дотації та субвенції знаходились майже на однаковому рівні і
становили майже рівні частини надходжень від офіційних трансфертів до
місцевого бюджету у 2013-2014 роках, лише у 2015 році частка субвенцій
збільшилась до 93,6%

що майже вдвічі більше ніж за аналогічний період

попереднього року. Місцевий бюджет Калинівського району складається не
лише з надходжень, але й видатків, які складають доволі велику частину
бюджету.
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Таблиця 7
Структура видатків місцевого бюджету Калинівського району за 20132015рр. [4]
Стаття видатків
Державне
управління
Правоохоронна
діяльність
Освіта
Охорона здоров’я
Соціальний захист і
соціальне
забезпечення
Житловокомунальне
господарство
Культура і
мистецтво
Фізична культура і
спорт
Будівництво
Землеустрій
Транспорт
Запобігання
надзвичайних
ситуацій
Цільові фонди
Інші видатки
Разом

2013

2014

2015

2013-2014
2014-2015
Абс.пр. Темп пр. Абс.пр. Темп пр.
3,75
33,96
-0,584
-3,94

11,041

14,791

14,207

0,103

0,092

0,109

-0,011

-10,67

0,017

18,47

86,686
38,959

88,179
13,511

108,233
24,888

1,493
-25,448

1,72
-65,31

20,054
11,377

22,74
84,205

71,719

78,913

109,917

7,194

10,03

31,004

39,28

1,812

2,232

4,365

0,42

23,17

2,133

95,56

11,458

11,731

13,008

0,273

2,38

1,277

10,88

1,440

1,406

2,439

-0,034

-2,36

1,033

73,47

2,792
0,147
2,153
0,055

6,014
0,151
7,368
0,028

8,828
0,118
2,868
0,112

3,222
0,004
5,215
-0,027

115,4
2,72
242,2
-49,09

2,814
-0,033
-4,5
0,084

46,79
-21,85
-61,07
300

1,627
0,636
230,72
6

0,172
1,68
227,083

0,328
1,491
293,979

-1,455
1,044
-3,643

-89,42
164,15
-1,57

0,156
-0,189
66,896

90,69
-11,25
29,45

Проведемо аналіз видаткової частини місцевого бюджету Калинівського
району за 2013-2015 роки. Здійснивши аналіз видатків місцевого бюджету
Калинівського району за 2013-2015рр. за усіма статтями, ми можемо прийти до
висновку:
- зростання видатків на державне управління є стабільний та помірних;
- протягом досліджуваного періоду значно зростають видатки на освіту і у
2015 році становлять 108,233млрд. грн., порівняно із 86,686млрд. грн. у 2013
році;
- найбільшу частку видатків займає соціальний захист та соціальне
забезпечення, яке включає в себе низку видаткових статей, що є закріплені
законодавчо, і підтримуються на державному рівні;
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- найменшу ж частку видатків займають видатки щодо запобігання
надзвичайних ситуацій, які у 2015 році становили 0,112млдр. грн.. та видатки
на землеустрій, що у 2015 році становили 0,118млрд. грн.;
- значна частка коштів виділяється також на таку статтю видатків, як
культура та мистецтво, частка якої з кожним роком стає все більшою.
Таблиця 8
Структура видатків місцевого бюджету Калинівського району на
освіту за 2013-2015 рр.
Показник

2013

Частка%

2014

Частка%

2015

Частка%

Дошкільна освіта

19,160

22,1

19,499

22,11

25,356

23,42

Загальноосвітні
школи

64,255

74,12

64,960

73,66

78,758

72,76

Дитячі будинки

0,214

0,24

0,263

0,29

0,276

0,25

Позашкільні заклади
освіти
Методична робота у
сфері освіти

0,536

0,61

0,791

0,89

0,903

0,83

0,916

1,05

0,955

1,08

0,891

0,82

Централізовані
бухгалтерії відділів
освіти

0,789

0,91

0,786

0,89

0,977

0,009

Групи централізованого
господарського
обслуговування

0,687

0,79

0,764

0,86

1,054

0,97

Допомога дітям сиротам

0,030

0,03

0,028

0,03

0,016

0,014

Усього

86,686

100

88,179

100

108,233

100

Із наведеної вище структури видатків на освіту видно, що протягом усього
досліджуваного періоду найбільшою статтею видатків були загальноосвітні
школи, які не опускались позначки нижчої за 72% від загальної структури
видатків на освіту. Також значне фінансування надається на дошкільну освіту,
що становила 22,1% від загальної частки у 2013 році і 23,42% у 2015 році.
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Таблиця 9
Структура видатків місцевого бюджету Калинівського району на
охорону здоров’я
Показник

2013

Лікарні
25,715
Центри первинної 13,243
медичної допомоги
Усього
38,959

2014

2015

13,379
0,131

2013-2014
Абс. пр. Темп пр.
10,351 -12,336
-47,97
14,537 -13,112
0,98

2014-2015
Абс.пр.
Темп пр.
-3,028
-22,63
14406
10996

13,511

24,888

11,377

-25,448

-65,31

84,205

Із наведеної вище структури видатків місцевого бюджету Калинівського
району на охорону здоров’я видно, що основна частка фінансування
відноситься на лікарні, у 2014 році ми можемо спостерігати тенденцію різкого
зменшення фінансування центрів первинної медичної допомоги (до 0,131 млрд.
грн.), хоча у той же час ми протягом 2013-2015 років можемо спостерігати
тенденцію до зменшення видаткової частини за статтею витрат на лікарні, що
зросла з 25,715 млрд. грн. у 2013 році зменшилась до 10,351 млрд. грн. у 2015.

Рис. 3. Структура видатків місцевого бюджету Калинівського району
на охорону здоров’я
За проаналізований період по цій статті видатків зростання спостерігається
лише у 2015 році в порівнянні з 2014 роком і становить 84,2%. У 2014 році в
порівнянні з 2013 роком від’ємний темп приросту, який становить – 65,31%.
На таблиці 9 ми можемо спостерігати структуру видатків на соціальний
захист та соціальне забезпечення. Із наведених вище даних ми бачимо, що
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статтями, що найбільше фінансуються є: допомога при народженні дитини, що
у 2015 році була надана в сумі 32,673 млрд. грн.; державна соціальна допомога,
що у 2015 році становила 17,371 млрд. грн.; державна соціальна допомога
інвалідам з дитинства, яка зросла з 8,060 млрд. грн. у 2013 році, до 10,091 млрд.
грн. у 2015.
Таблиця 10
Структура видатків місцевого бюджету Калинівського району на
соціальний захист та соціальне забезпечення за 2013-2015 рр.
Показник

2013
4,615

Частка
%
6,43

0,483

2014
4,132

Частка
%
5,23

2015
7,099

Частка
%
6,45

0,67

0,470

0,59

0,732

0,66

0,189

0,26

0,176

0,22

0,285

0,25

Пільги ветеранам війни
Пільги ветеранам військової
служби
Пільги постраждалим внаслідок
ЧАЕС
Пільги пенсіонерам, із числа
спеціалістів із захисту рослин
Пільги окремим категоріям
громадян з послуг зв’язку
Пільги багатодітним сім’ям
Допомога при народженні дитини
Державна соціальна допомога

0,868

1,21

0,818

1,03

1,505

1,36

0,192
0,612
24,661
7,680

0,26
0,85
34,38
10,7

0,170
0,667
29,421
12,711

0,215
0,84
37,28
1,61

0,133
1,183
32,673
17,371

0,121
0,01
29,72
15,8

Субсидії населення(відшкодування
витрат на оплату ЖКП)

1,589

2,21

1,641

2,07

20,601

18,74

Субсидія на придбання твердого
палива
Інші витрати на соціальний захист

0,005
0,369

0,006
0,51

0,169
0,440

0,214
0,55

0,511
1,432

0,46
1,3

Допомога на догляд за інвалідом

1,011

1,40

1,555

1,97

1,779

1,618

Допомога на дітей одиноким
матерям

4,384

6,11

4,672

5,92

5,032

4,57

Територіальні центри соціального
обслуговування

2,190

3,05

2,525

3,19

3,787

3,44

Державна соціальна допомога
інвалідам з дитинства

8,060

11,23

9,324

11,81

10,091

9,18

Усього

71,719

100

78,913

100

109,917

100
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Здійснивши

аналіз

звіту

про

виконання

місцевих

бюджетів

по

Калинівському районі за 2013-2015 роки, ми можемо прийти до висновків, що
фінансування по всіх видатках за аналізований період не є стабільним та
досконалим, спостерігаються тенденції до збільшення фінансування одних та
зменшення інших статей, що в свою чергу дає змогу навести припущення про
відсутність чіткої стратегії до здійснення своєї діяльності керівними органами
влади.
Висновки. За результатами проведеного комплексного оцінювання
ефективності управління фінансовими потоками місцевих бюджетів було
встановлено низький рівень ефективності управління фінансовими потоками
місцевих бюджетів, що негативно позначається на економічному становищі
адміністративно-територіальних одиниць України.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
У статті визначено підходи до формування системи міжбюджетних відносин
та розподілу трансфертів. Визначено поняття «доходи бюджету» та основні
джерела їх формування. Виявлено, та доведено за допомогою аналізу доходів
місцевих бюджетів, залежність останніх від трансфертів.
Ключові слова: місцевий бюджет, трансферти, дотація, субвенція, доходи,
видатки.
Постановка проблеми. Впродовж тривалого часу в Україні залишається
нерозв’язаною проблема взаємовідносин державного бюджету з місцевими
бюджетами, що є особливо актуальним в умовах фінансової нестабільності й
масштабних делегувань центральною владою повноважень органам місцевого
самоврядування.
Набуває

актуальності

розгляд

поглядів

на

економічний

зміст

міжбюджетних відносин із зосередженням уваги на практичних питаннях
організації фінансового забезпечення місцевого самоврядування, сучасного
стану системи міжбюджетних трансфертів.
Ціллю статті є здійснення аналізу міжбюджетних відносин в Україні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Підходи до формування
системи

міжбюджетних

відносин

та

розподілу

трансфертів,

питання

бюджетного регулювання, ефективного функціонування системи публічних
фінансів досліджували такі вітчизняні учені-фінансисти, як В.Андрущенко,
В.Базилевич, О.Барановський, В.Бодрова, Т.Бондарук, О.Василик, Д.Ванькович,
І.Волохова,

А.Даниленко,

В.Дем’янишин,

В.Зайчикова,

М.Карлін,

О.Кириленко, В.Коваленко, І.Луніна, І.Лютий, В.Федосов, І.Чугунов, В.Швець,
О.Шевчук, С.Юрій, А.Яковлєв та інші.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний етап розвитку
економічних відносин в Україні характеризується посиленням ролі місцевих
органів влади в економічному і соціальному розвитку територій. Найбільш
вагомий фонд фінансових ресурсів місцевого самоврядування на сьогоднішній
день – місцевий бюджет, який спрямовуються на задоволення потреб
суспільного споживання.
Забезпечення

ефективного

соціально-економічного

розвитку

адміністративно – територіальних утворень країни будь-якого рівня об’єктивно
обмежується станом його фінансових ресурсів, основу яких складають доходи
місцевих бюджетів. З однієї сторони, доходи місцевих бюджетів виступають
активною формою акумуляції певної частини фінансових ресурсів, які
знаходяться у розпорядженні місцевих органів самоврядування, тобто стають
невід’ємним елементом місцевих фінансів. З іншої, вони є основною складовою
загальної бюджетної системи держави, утворюючи систему фінансових
відносин, що формується між місцевими та Державним бюджетом, а також у
середині місцевих бюджетів.
Таким чином, можна сказати, що доходи місцевих бюджетів є вужчим
поняттям і виступають складовою місцевих бюджетів, що іноді виключає
необхідність розмежування категорії «місцеві бюджети» та «доходи місцевих
бюджетів».
В місцевих бюджетах акумульовано більше 70% від загального обсягу
фінансових ресурсів, що знаходяться у розпорядженні органів місцевої влади.
Крім того місцеві бюджети, а отже і доходи місцевих бюджетів, є найбільшою
складовою бюджетної системи держави, вони також займають вагоме місце в
перерозподілі валового національного продукту, здійсненні соціального
захисту

населення,

проведенні

інституційної

політики

та

охороні

навколишнього природного середовища [1].
У Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що доходи
місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом,
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джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних
податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Доходи місцевих бюджетів
районних рад у містах (у разі їх створення) формуються відповідно до обсягу
повноважень, що визначаються відповідними міськими радами [5].
Основними джерелами доходів місцевих бюджетів є податкові і
неподаткові надходження, а також доходи від операцій з капіталом та
трансферти. Доходи від операцій з капіталом для місцевих бюджетів несуттєві
[3].
Розглянемо особливості формування доходів місцевих бюджетів в Україні.
В сучасних умовах в Україні вирішення завдань забезпечення громадян
гарантованими публічними
економічного

розвитку

послугами залежить від диференційованого

регіонів,

вагомих

відмінностей

рівнів

доходів

населення, значної диференціації бюджетних можливостей регіональних,
районних та місцевих органів влади. У цьому контексті вертикальний
дисбаланс засвідчує невідповідність фінансових ресурсів конкретного рівня
публічних послуг у межах його компетенції. Відтак, зростає необхідність
застосування

вертикального

фінансового

вирівнювання

як

методу

збалансування дохідних і видаткових повноважень місцевих бюджетів, тобто
нівелювання вертикального дисбалансу. Доведено, що у вертикальному
фінансовому вирівнюванні важливе значення належить фінансовим ресурсам
місцевих бюджетів, що відображає табл. 1.
Таблиця 1
Фінансові ресурси місцевих бюджетів України у 2013-2015 роках
Показник Доходи місцевих бюджетів, млн. грн

Видатки місцевих бюджетів, млн. грн

Роки

Без урахування
міжбюджетних
трансфертів

Враховуючи
міжбюджетні
трансферти

Без урахування
міжбюджетних
трансфертів

Враховуючи
міжбюджетні
трансферти

2013

100 813,8

225 273,4

221 232,8

222 575,3

2014

105 171,1

221 019,4

218 236,1

219 845,4

2015

101 101,1

231 702,0

223 508,9

225 626,9
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З’ясовано, що зростання трансфертної залежності спричинене нестачею
доходів місцевих бюджетів в умовах зростання видаткових повноважень, що
зумовило

безпосередню

залежність

фінансової

спроможності

місцевих

бюджетів в Україні від отриманих міжбюджетних трансфертів та суперечить
ідеї децентралізації (рис. 1).
Виявлено, що залежність місцевих бюджетів від трансфертів з державного
бюджету України щорічно зростає. Надмірна соціальна спрямованість видатків
місцевих бюджетів в Україні фактично унеможливлює вкладання інвестицій в
економічний розвиток територій. Органи місцевого самоврядування не мали
можливості вільно розпоряджатися своїми коштами, у місцевих бюджетах
залишалися непогашеними значні обсяги бюджетних зобов’язань, оскільки
кошти

блокувалися

та

затримувалося

проведення

платежів

системою

Державного казначейства України, що давало змогу покривати дефіцит
державного бюджету.

Рис. 1. Структура доходів місцевих бюджетів з урахуванням
міжбюджетних трансфертів у 2013-2015 роках %
З’ясовано, що ринкові механізми не завжди можуть унеможливлювати та
долати значні розбіжності в розвитку регіональної економіки, рівнях життя
населення, у зв’язку із чим держава повинна підтримувати певну однорідність
територіального та соціального просторів, проводячи політику горизонтального
вирівнювання територій. Горизонтальний фінансовий дисбаланс виникає
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внаслідок нерівномірного розподілу доходної бази за територіями, що
приводять до невідповідності обсягу існуючих фінансових ресурсів місцевих
бюджетів завданням, які покладають на ці територіальні одиниці одного рівня,
відповідно до визначених стандартів.
Стан перерахування трансфертів, що передаються з державного бюджету
до місцевих, характеризують дані, наведені у табл. 2.
Таблиця 2
Міжбюджетні трансферти, що надійшли з державного бюджету до
місцевих бюджетів, за 2013 рік
Міжбюджетні трансферти
Усього, млн грн, у т.ч.:
загальний фонд
спеціальний фонд

План на 2013 рік Факт за 2013 рік Виконання плану, %
121 965,6
115 848,3
95,0
115 421,2
113 116,1
98,0
6 544,4
2 732,2
41,7

Частка міжбюджетних трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів
становила 52,4 %, що на 2,8 в. п. менше, ніж відповідний показник
попереднього року.
На відміну від попередніх років відбулося зменшення на 6,9 % обсягів
міжбюджетних трансфертів порівняно з попереднім роком. Зауважимо, що
темп зростання трансфертів вперше за досліджуваний період був нижчим, ніж
доходів місцевих бюджетів. (рис. 2.)

Рис. 2. Темпи зростання трансфертів та доходів місцевих бюджетів за
2009-2013 роки, %
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Традиційно у структурі трансфертів найбільшу частку – 48,1 % - складає
дотація вирівнювання (у 2012 році вона становила 41,5 %). При цьому частка
субвенцій соціального спрямування зросла на 7,4 в. п. і становила 42,0 % (рис.
3).

Рис. 3. Структура трансфертів, що передаються з державного бюджету
до місцевих бюджетів, за 2013 рік, %
Дотація вирівнювання була перерахована в обсязі 55, 7 млрд. грн., що
становить 100,0 % річного плану, відповідний показник за 2012 рік складав 51,6
млрд. грн.
Поряд з цим мало місце збільшення на 31,9 % обсягу коштів, що
передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету. Таким чином,
чистий трансферт вирівнювання склав понад 54,2 млрд. грн., що на 7,3 %
більше, ніж відповідний показник минулого року.
До Державного бюджету України з місцевих бюджетів надійшло 1,6 млрд.
грн. міжбюджетних трансфертів, що на 19,9 % більше за відповідний показник
попереднього року.
Кошти, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету,
становили 1,4 млрд. грн., або 92,5 % від запланованого показника на рік.
Крім того, до складу міжбюджетних трансфертів, що надаються із
місцевих бюджетів, входять субвенції на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів. Такі субвенції перераховано в
обсязі 140,0 млн. грн., що на 38,8 % менше, ніж за 2012 рік.
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За даними Державного казначейства України, у 2014 році було
перераховано 130,6 млрд. грн. міжбюджетних трансфертів з державного
бюджету до місцевих бюджетів, що становить 94,9 % річного плану. З них до
загального фонду місцевих бюджетів надійшло 97,2 % річного плану. До
спеціального фонду надійшло 79,2 % від запланованого на рік обсягу.
Стан перерахування трансфертів, що передаються з державного бюджету
до місцевих, характеризують дані, наведені у табл. 3.
Таблиця 3
Міжбюджетні трансферти, що надійшли з державного бюджету до
місцевих бюджетів, за 2014 рік
Міжбюджетні трансферти План на 2014 рік Факт за 2014 рік Виконання плану, %
Усього, млн грн, у т.ч.:
137 588,4
130 600,7
94,9
- загальний фонд
120 135,7
116 782,3
97,2
- спеціальний фонд
17 452,7
13 818,4
79,2

Частка міжбюджетних трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів
становила 56,4 %, що на 4,0 в. п. менше, ніж відповідний показник
попереднього року.
Приріст обсягів міжбюджетних трансфертів порівняно з попереднім роком
склав 12,7 %. Зауважимо, що на противагу ситуації минулого року їх зростання
відбувалося вищими темпами, ніж доходів місцевих бюджетів (рис. 4).

Рис. 4. Темпи зростання трансфертів та доходів місцевих бюджетів за
2010-2014 роки, %
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Традиційно у структурі трансфертів найбільшу частку – 46,3 % - складає
дотація вирівнювання (у 2013 році вона становила 48,1 %). Порівняно з
минулорічним показником ця частка зменшилась на 1,8 в. п., водночас частка
інших субвенцій зросла на 7,2 в. п. і становила 12,4 % (рис. 5). Як вже
зазначалося, у 2014 році була проведена субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах у сумі
12,4 млрд. грн., тоді як за 2013 рік видатки за вищезгаданою субвенцією склали
лише 2,1 млрд. грн.

Рис. 5. Структура трансфертів, що передаються з державного бюджету
до місцевих бюджетів, за 2014 рік, %
Дотація вирівнювання була перерахована в обсязі майже 60,5 млрд. грн.,
що становить 99,3 % річного плану, відповідний показник за 2013 рік склав 55,7
млрд. грн., а рівень виконання річного плану становив 100,0 %.
Поряд з цим мало місце збільшення обсягу коштів, що передаються з
місцевих бюджетів до державного бюджету. У результаті чистий трансферт
вирівнювання склав понад 58,5 млрд. грн., що на 7,9 % більше, ніж відповідний
показник минулого року.
До Державного бюджету України з місцевих бюджетів надійшло понад 2,1
млрд. грн. міжбюджетних трансфертів.
Кошти, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету,
становили 1,9 млрд. грн., або 97,5 % від запланованого показника на рік.
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Крім того, до складу міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевих
бюджетів, входять субвенції на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів. Такі субвенції перераховано в обсязі 165,4 млн.
грн., що на 18,1 % більше, ніж за 2013 рік.
У цілому загальний обсяг трансфертів до державного бюджету щодо
аналогічних показників 2013 року збільшився на 508,7 млн. грн. і склав 0,9 %
усіх видатків місцевих бюджетів.
З урахуванням змін до Бюджетного кодексу України від 2015 року
запроваджено новий механізм бюджетного регулювання та вирівнювання –
горизонтальне вирівнювання податкоспроможності відповідного бюджету.
Тобто існуючу систему збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів
замінено більш прогресивною системою – вирівнювання податкоспроможності
територій залежно від рівня надходжень на одного жителя, а також відмінено
індикативне планування Міністерством фінансів України показників місцевих
бюджетів та доведення їх до місцевих бюджетів.
За даними Державного казначейства України, у 2015 році було
перераховано майже 174,0 млрд. грн. міжбюджетних трансфертів із державного
бюджету до місцевих бюджетів, що становить 98,6 % річного плану. З них до
загального фонду місцевих бюджетів надійшло 99,1 % річного плану. До
спеціального фонду надійшло 48,9 % від запланованого на рік обсягу.
Стан перерахування трансфертів, що передаються з державного бюджету
до місцевих, характеризують дані, наведені у табл. 4.
Таблиця 4
Міжбюджетні трансферти, що надійшли з державного бюджету до
місцевих бюджетів, за 2015 рік
Міжбюджетні трансферти План на 2015 рік Факт за 2015 рік Виконання плану, %
Усього, млн. грн., у т.ч.:
- загальний фонд
- спеціальний фонд

176 403,8

173 980,0

98,6

174 802,1

173 196,8

99,1

1 601,7

783,2

48,9
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Особливістю міжбюджетних відносин у 2015 році є їх нова модель,
запроваджена змінами до Бюджетного кодексу України, прийнятими законом
від 28 грудня 2014 року № 79-VIII.
З урахуванням зазначених змін частка міжбюджетних трансфертів у
структурі доходів місцевих бюджетів зросла на 2,7 в. п. і становила 59,1 %. При
цьому практично усі трансферти, що надійшли з державного бюджету,
спрямовувалися на соціально-культурну сферу.
Приріст обсягів міжбюджетних трансфертів порівняно з попереднім роком
склав 33,2 %. Їх зростання відбувалося вищими темпами, ніж доходів місцевих
бюджетів (див. рис. 6).

Рис. 6. Темпи зростання трансфертів та доходів місцевих бюджетів за
2011-2015 роки, %
Для

горизонтального

вирівнювання

податкоспроможності

територій

початку 2015 року застосовуються базова та реверсна дотації. Базова дотація –
це трансферт із державного бюджету до місцевих бюджетів, а реверсна дотація
– це кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.
Базова дотація за аналізований період була перерахована в обсязі 5,3 млрд.
грн. Надходження до державного бюджету від перерахування реверсної дотації
склали 2,7 млрд. грн.
Загальна частка базової дотації, стабілізаційної дотації, освітньої дотації,
медичної субвенції та субвенції на підготовку робітничих кадрів у загальному
обсязі міжбюджетних трансфертів склала 59,2 % (у 2014 році дотація
вирівнювання становила 46,3 %) (рис. 7).
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Обсяг зазначених дотацій та субвенцій на 70,3 % більше за минулорічний
обсяг дотації вирівнювання.
Традиційно у структурі трансфертів значну частку займають субвенції з
соціального захисту населення. За 2015 рік вони склали 36,4 % від усіх
міжбюджетних трансфертів, що надійшли з державного бюджету (у 2014 році
ця частка становила 38,3 %). При цьому обсяг коштів на зазначені субвенції
збільшився порівняно з показником 2014 року на 26,6 % і склав 63,3 млрд. грн.

Рис. 7. Структура трансфертів, що передаються з державного бюджету
до місцевих бюджетів, за 2015 рік, %
До Державного бюджету України з місцевих бюджетів надійшло
3,1 млрд. грн. міжбюджетних трансфертів, що на 48,4 % більше за відповідний
показник попереднього року.
Реверсна дотація становила 2,7 млрд. грн. або 73,2 % від запланованого
показника на рік. Крім того, до складу міжбюджетних трансфертів, що
надаються з місцевих бюджетів, входять субвенції на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. Такі субвенції
перераховано в обсязі 476,3 млн. грн., що у 2,9 разів більше, ніж за 2014 рік.
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У цілому загальний обсяг трансфертів до державного бюджету щодо
аналогічних показників 2014 року збільшився на 1,0 млрд. грн. і склав 1,1 %
усіх видатків місцевих бюджетів.
Висновки. Доходи місцевих бюджетів відіграють ключову роль у
становленні самостійності цих бюджетів. Аналізуючи сутність категорії
«доходи бюджету», варто зазначити, що їх склад та способи, на основі яких
вони формуються, характеризують фінансові можливості місцевих бюджетів.
Фінансовою основою функціонування органів місцевого самоврядування є
сформовані бюджетні ресурси, які зосереджені у місцевих бюджетах, тобто
бюджет – є головним фінансовим планом відповідної адміністративнотериторіальної одиниці і забезпечує виконання функцій органів місцевих
адміністрацій та місцевого самоврядування, а, в свою чергу, ефективно
сформована

дохідна

база

місцевих

бюджетів

забезпечує

дієве

їх

посібник

/

функціонування.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ
ОРІЄНТИРІВ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ
У статті визначено теоретичні основи формування стратегічних орієнтирів
розвитку страхового ринку в Україні, зокрема розглянуто дефініцію поняття
«стратегія». Досліджено, що процес формування стратегічних орієнтирів
розвитку страхового ринку досить складний і його доцільно проводити на двох
рівнях в декілька етапів.
Ключові слова: стратегія, страхування, страховий ринок, стратегічний
розвиток, стратегічні орієнтири.
Постановка проблеми. В умовах зміни парадигми управління розвитком
страхового ринку постає необхідність стратегічного управління, що дає
можливість встановити місію й цілі напрямків його розвитку, порівняти із
можливостями та спрогнозувати нові перспективи їх реалізації. Розвиток
страхового ринку багато в чому залежить від обраної стратегії та вмілої її
реалізації на практиці. Необхідність розробки стратегій розвитку страхового
ринку пояснюється тим, що ринкове господарство відрізняється коливаннями
кон’юнктури, які необхідно передбачати і згладжувати.
Ціллю статті є обґрунтування теоретичних основ формування стратегічних
орієнтирів розвитку страхового ринку в Україні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у дослідження
питань, пов’язаних із розвитком страхового ринку на основі стратегічного
управління, зробили зарубіжні вчені: І. Ансофф, Ф. Котлер, Дж. Куін,
М. Портер, А. Чандлер, А. Томпсон, В. Шахов, Р. Юлдашев та ін. Розвитку
страхового ринку України з урахуванням стратегічних аспектів присвячено
дослідження

вітчизняних

учених:

В.
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Базилевича,

О.

Барановського,

Н. Внукової, К. Воблого, О. Гаманкової, Т. Говорушко, Ю. Дьячкової,
М. Клапківа, О. Козьменко, М. Мниха, В. Нечипоренка, С. Осадця, В. Плиси,
Н. Рекової, Н. Ткаченко, О. Філонюка, В. Фурмана, З. Шершньової,
Я. Шумелди та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на потужний
науковий доробок вітчизняних та зарубіжних авторів у галузі стратегічного
управління та наявність різнобічних тлумачень, щодо поняття «стратегія»,
залишається неконкретизованим поняття «стратегія розвитку страхового
ринку». Тому вважаємо необхідним переосмислення наявних напрацювань та
здійснення розробок чіткого визначення зазначеного поняття.
В економічній літературі існує досить велика кількість визначень стратегії,
різних за своєю суттю і таких, що відображають філософські, процесуальні,
поведінкові, результативні, структурні та інші аспекти даної категорії.
Виділяють дві основні концепції стратегії – філософську та організаційноуправлінську [1, с. 15]. Перша робить акцент на загальному значенні стратегії,
як філософії, якою повинні керуватися об’єкт управління в своїй діяльності. Це
позиція, спосіб життя, котрий не дає зупинитися на досягнутому, а орієнтує
підприємство на постійний розвиток. Друга концепція пов'язана з конкретними
діями, заходами і методами здійснення стратегічної діяльності. В цьому
випадку стратегія містить відповідь на питання, як об’єкт управління діє.
Відповідно до цієї концепції стратегія розглядається як довгострокові ідеї,
спосіб досягнення цілей, який визначає для
керуючись

власними

міркуваннями

в

себе

об’єкт

управління,

межах умов, що надає зовнішнє

середовище.
А. Чандлером на різних етапах розвитку стратегічного управління поняття
«стратегія» визначалося як «процес визначення довгострокових цілей» чи
«встановлення ідеальної аналітичної мети». Значно поглибив розуміння меж
стратегії І. Ансофф, який стратегію трактує так:
- системний підхід, який забезпечує складній організації збалансованість і
загальний напрям зростання [2, с. 175];
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- складна і потенційно небезпечна «зброя», за допомогою якої сучасна
фірма може протистояти мінімальним умовам [2, с. 179].
Визначення поняття стратегії, яке наводить М. Портер, полягає в тому, що
стратегія – це наступальні чи оборонні дії, спрямовані на створення усталеного
становища галузі, з метою успішного подолання п’яти чинників конкуренції і,
отже, гарантування максимальної віддачі від капіталовкладень фірми [7, с. 51].
Головним завданням стратегії виступає створення унікальної позиції.
А. Томпсон визначає стратегію як план управління підприємством,
спрямований на зміцнення його позицій, задоволення потреб споживачів та
досягнення поставлених цілей. Автор чітко відслідковує зв’язок підприємства із
зовнішнім середовищем, проте не бере до уваги внутрішні можливості
підприємства. Цей недолік усуває Дж. Куін, який стверджує, що стратегія має
забезпечувати відповідність між внутрішніми можливостями організації та
зовнішньою ситуацією [5, с. 229]. Однак, визначаючи внутрішні можливості,
він знехтував потенціалом розвитку об’єкта управління та не визначив його
мету.
Стратегія – це план, що інтегрує в деяке узгоджене ціле такі компоненти:
головні

цілі

організації;

політику

(цінності,

філософію,

ідеологію);

застосовувані дії [1, с. 20].
Суттєві доповнення до розуміння суті стратегії, на нашу думку, внесли
інші автори. Зокрема, пропонується під стратегією розуміти генеральний план
дій, який визначає пріоритети стратегічних завдань, ресурси і послідовність
кроків з досягнення стратегічних цілей [1, с. 133]. На думку П. Гордієнка,
стратегія – це комплексний план діяльності підприємства, який розробляється
на основі творчого науково обґрунтованого підходу і призначений для
досягнення довгострокових глобальних цілей підприємства [1, с. 9].
Узагальнюючи запропоновані тлумачення та визначення сутності поняття
«стратегія», на нашу думку, доцільно згрупувати декілька різноспрямованих
підходів і об’єднати їх так:
-

стратегія як план розвитку;
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-

стратегія як перспективний напрям розвитку;

-

стратегія як цілевизначення; стратегія як засіб реалізації цілей;

-

стратегія як модель взаємодії внутрішніх ресурсів і потенціалу фірми із

зовнішнім середовищем.
На нашу думку, стратегія – це довгостроковий план, який визначає цілі та
напрями розвитку, а також шляхи їх досягнення.
Таким

чином,

стратегічне

управління

надає

страховому

ринку

спрямованості розвитку, але періодично призводить до організаційних криз.
Так

Л.

Грейнер

виділив

п’ять

стадій

організаційного

розвитку,

які

відокремлюються між собою організаційними кризами. Адже, шлях розвитку
страхового ринку з однієї стадії в іншу лежить через подолання відповідної
кризи даного перехідного періоду.
Виходячи з цього можна виділити наступні стадії розвитку страхового
ринку: розвиток, що базується на творчості; розвиток, що базується на
керівництві; розвиток, що базується на делегуванні; розвиток, що базується на
координації, та розвиток, що базується на співпраці. Зазначені стадії розвитку
страхового ринку формують логічно завершений цикл, який повторюється.
Спочатку організаційні зміни обумовлені вибором стратегічного напрямку.
Далі відбувається конкретизація функцій. Наступним кроком є необхідність
розвитку внутрішньо-організаційної кооперації та координації діяльності [3, с.
168].
Розвиток страхового ринку є незворотнім процесом, і необхідність змін
рано чи пізно виникає незалежно від того, якої ідеології розвитку він
дотримується, яка парадигма управління визначає пріоритетні напрямки його
функціонування. Однак, від того, як будуть здійснюватися зміни, залежить
ефективність функціонування страхового ринку.
Існування та розвиток страхового ринку у сучасних умовах зумовлює
необхідність використання основних положень стратегічного менеджменту і
формулювання чіткої стратегії розвитку.
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Наступним етапом дослідження є дослідження сутності стратегії розвитку
страхового ринку. На цьому етапі виникає питання: Чи співпадає сутність
стратегії розвитку страхового ринку зі стратегією страхового ринку?
Так, Ф. Котлер розглядає класифікацію потенційних стратегій розвитку [7,
с. 125]. Стратегії інтенсивного розвитку рекомендується розглядати в умовах,
коли не до кінця використовується потенціал існуючих ринків та товарів. Групу
стратегій інтеграційного зростання використовують у випадках стабільної
позиції в галузевій конкурентній боротьбі, або якщо є можливість залучення
додаткових преваг (синергічних ефектів) за рахунок пересування усередині
галузі. У таких випадках мова йде не тільки про базові стратегії конкурентних
переваг, а про різні стратегії поведінки підприємства: стратегію стабілізації,
стратегію реструктуризації, стратегію скорочення діяльності, ліквідації,
комбінацію вищеназваних стратегій.
Будь-які трансформаційні процеси на підприємстві на думку О. Тридід
[7, с.182] можуть бути розглянуті як процеси розвитку. У стратегічному аспекті
до розвитку слід відносити: традиційні інноваційні процеси, поєднані програми
розвитку та зростання; реінжиніринг бізнес-процесів об’єкта управління;
процеси кризового розвитку й антикризового управління об’єкта управління.
Отже, як свідчать результати даного дослідження, «стратегія» і «стратегія
розвитку» страхового ринку – не тотожні поняття. Це вимагає подальших
досліджень з визначення місця стратегії розвитку в існуючій класифікації
стратегій з тим, щоб створити основи формування ефективної стратегії
розвитку страхового ринку. До основних принципів формування стратегії
розвитку, на нашу думку, відносять: безперервність, послідовність, системність,
гнучкість. Обґрунтуймо їх значимість. Насамперед, принцип безперервності
забезпечує рівномірність процесу розробки та реалізації стратегії розвитку,
передбачає формування у незмінному часовому періоді нового стратегічного
плану відповідно до того, як виконано попередні етапи.
Постійність (неперервність) формування та реалізації стратегії розвитку
забезпечує своєчасне її корегування; високий рівень адаптації стратегічних
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планів завдяки їх систематичній актуалізації; сприяє її корегуванню відповідно
до змін зовнішнього та внутрішнього середовища; формує умови для
неперервного аналізу та перегляду стратегічних орієнтирів розвитку.
Будь-яке управління повинно мати стратегічний аспект, який полягає в
тому, що повинні бути встановлені стратегічні орієнтири та розроблені варіанти
розвитку системи під дією управлінських впливів з врахуванням тенденцій у
внутрішньому та зовнішньому середовищі та дій конкурентів. Орієнтир
характеризує напрямок руху об’єкту до встановленої мети, а стратегія виступає
засобом для її реалізації.
На нашу думку, процес формування стратегічних орієнтирів розвитку
страхового ринку досить складний і його доцільно проводити на двох рівнях в
декілька етапів (рис. 1).
Зокрема, формування стратегічних орієнтирів розвитку страхового ринку
на першому рівні пропонується проводити в такій послідовності:
по-перше, здійснення інформаційного забезпечення, яке передбачає
формування бази даних про внутрішнє середовище страхового ринку на засадах
аналізу

статистичної

звітності,

розподілу

функцій,

повноважень

та

відповідальності суб’єктів страхового ринку, рівня державного регулювання
економічних процесів, системи менеджменту, маркетингу тощо. Джерелами
інформації про зовнішнє середовище стають:
-

інформація про економічний та соціальний розвиток країни, яка

публікується Державною службою статистики України;
-

інформація про страховий ринок, яка публікується в спеціалізованих

виданнях;
-

інформація, що публікується самими страховими компаніями: щорічні

звіти про діяльність страхових компаній; балансові звіти страхових компаній;
-

по-друге, визначення мети та цілей розвитку страхового ринку. Цілі є

висхідною точкою стратегічного управління та основоположним началом
організаційних відносин на страховому ринку. Тому формулювання цілі
потребує

конкретності,

реалістичності,
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узгодженості

(несуперечливості),

результативності,

досяжності

та

взаємодоповнюваності.

Крім

того,

встановлюються кількісні критерії досягнення цілей перспективних напрямів
розвитку страхового ринку. Найбільш значущими критеріями розвитку
страхового ринку є: частка страхових виплат та премій, частка страхових
виплат у структурі ВВП тощо;

Рис 1. Процес формування стратегічних орієнтирів розвитку
страхового ринку
по-третє, діагностика факторів внутрішнього та зовнішнього середовища,
які мають вплив на досягнення поставленої мети та можуть змінити напрями й
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динаміку розвитку страхового ринку. У дослідженні зовнішнього середовища
важливо виділити два його рівні: господарський та галузевий. До чинників
господарського рівня належать:
-

економічні – фактори, що пов’язані з оцінюванням економічного

середовища:

динаміка

ВВП,

доходів

населення,

його

чисельності

та

диференціації за рівнем доходів, діючої системи оподаткування, тенденцій
розвитку страхового ринку та його сегментів;
-

політичні – фактори, які визначають політичну ситуацію в країні та її

вплив на роботу страховиків;
-

соціальні – фактори, які впливають на рівень і тривалість життя

людей, а також формують їхню ціннісну орієнтацію;
-

технологічні – фактори, що пов’язані з науково-технічним прогресом,

а також ноу-хау;
-

географічні – фактори, пов’язані з розміщенням, топографією

місцевості, кліматом і натуральними ресурсами;
-

правові – фактори, що вивчають державний контроль і регулювання

страхової діяльності підприємств, рішення уряду щодо підтримки окремих
галузей (пріоритети);
-

міжнародні – фактори щодо міждержавних угод з урядами інших

країн з питань страхування.
На галузевому рівні аналізуються: попит та пропозиція на страхові
продукти, конкуренти та ін. Внутрішнє фінансове середовище характеризує
систему умов і чинників, що впливають на досягнення якнайкращих її
результатів, що перебувають під безпосереднім контролем керівників і фахівців
фінансових

служб

страхових

компаній.

Серед

факторів

внутрішнього

середовища належить врахувати: кваліфікацію страховиків, капіталізацію
страхових компаній, інформаційну закритість страхового ринку, вузькість
каналів реалізації страхових продуктів, продуктовий асортимент, страхові
тарифи;
по-четверте, обґрунтування вибору стратегічних орієнтирів розвитку
266

страхового ринку. Обґрунтування вибору стратегічних орієнтирів розвитку
страхового ринку слід здійснювати на основі вибору стратегічних позицій. За
такого типу управління майбутнє передбачається на основі тенденцій розвитку
не тільки власне об’єкта управління, але й процесів, які відбуваються в
зовнішньому середовищі. В тім числі, планів страхових організацій, страхових
технологій, запровадження нових страхових продуктів і появи нових компаній.
У випадку складних ситуацій, які виникають так несподівано, що їх неможливо
передбачити, для управління розвитком страхового ринку слід використовувати
системи управління на основі гнучких екстрених рішень. Дане управління
реалізується за допомогою ранжирування стратегічних завдань, управління в
умовах стратегічних несподіванок, стратегічного управління за слабкими
сигналами;
по-п’яте, вибір стратегічних орієнтирів розвитку страхового ринку.
Слушним є пошук альтернативних шляхів розвитку за кожним з напрямів
діяльності, що потребує розвитку. При цьому можливий екстенсивний напрям
розвитку, що вимагає залучення додаткових ресурсів з подальшою співпрацею
з чинними організаціями зовнішнього середовища, інтенсивний − пов’язаний з
удосконаленням
впровадженню

використання
нових

ресурсів

технологій,

впливу

страхових

компаній

науково-технічного

завдяки
прогресу,

співпраці з новими організаціями зовнішнього середовища.
Обґрунтування стратегічних орієнтирів розвитку страхового ринку з
урахуванням альтернативних варіантів за кожним напрямом завершується
вибором найперспективніших складових;
по-шосте, контроль за реалізацією сформованих перспективних напрямів
розвитку страхового ринку. У випадку, якщо отримана оцінка напряму
розвитку задовольняє встановленому критерію, приймається управлінське
рішення щодо його затвердження. Якщо позитивний результат не буде
досягнутий, необхідно повністю повторити процес планування, оскільки
можуть бути помилки і неточності як у визначенні ринкової ситуації та
здійсненні прогнозу її розвитку, так і в формуванні мети розвитку страхового
ринку і встановлення критеріїв її досягнення.
267

На другому рівні процесу формування стратегічних орієнтирів розвитку
страхового ринку для полегшення їх реалізації доцільно проводити їх
деталізацію. Таким чином, перший рівень стратегічного планування вказує на
спосіб досягнення запланованого стану, а другий рівень – на дії шляхом
складання системи стратегічних орієнтирів розвитку страхового ринку.
Висновки. Узагальнюючи наявні теоретичні здобутки, нами запропоновано
тлумачити стратегічні орієнтири розвитку страхового ринку як систему
критеріїв щодо напрямів розвитку страхового ринку на довгострокову
перспективу, і пов'язані з постановкою конкретних цілей і завдань, розробкою
плану дій відповідно до прийнятої концепції (програми, стратегії).
До особливостей стратегічних орієнтирів, на нашу думку, доцільно
віднести такі:
-

адаптивний характер, який означає, що стратегічні орієнтири мають

бути досить гнучкими, легко пристосовуватися до непередбачуваних змін
зовнішніх чинників;
-

суб’єктивний характер стратегічних орієнтирів, заснований на

припущеннях, думках, пов'язаних з деяким ступенем невизначеності та ризику.
Для того, щоб ефективно конкурувати у світі бізнесу, необхідно постійно
займатися збиранням, зберіганням і аналізом великого обсягу інформації про
відповідний

сегмент

страхового

ринку;

стратегічні

орієнтири

повинні

розроблятися з точки зору перспективи розвитку страхового ринку, а не
конкретного сегменту.
Отже, формування стратегічних орієнтирів розвитку страхового ринку
дозволить вирішити завдання по зростанню обсягу та якості страхових послуг,
підвищення рівня капіталізації та фінансової надійності страхових компаній, а
також ліквідності їх активів. Тільки на основі формування методичних аспектів
та інструментарію оцінки стратегічних орієнтирів можливе ефективне
управління розвитком страхового ринку, тому необхідним стає розробка
концептуальних положень стратегічного управління.
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І.В. Смик
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОГО
СТРАХУВАННЯ
У статті визначено теоретичні засади розвитку особистого страхування,
розглянуто еволюцію страхування, зокрема, становлення, формування та
розвиток. Досліджено історичні засади розвитку особистого страхування, та
особливості кожного з періодів. Досліджено дефініцію поняття «особисте
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страхування», обґрунтовано точки зору сучасних провідних учених на
тлумачення поняття «особисте страхування», розглянуто класифікацію
різновидів особистого страхування, чинники, що призвели до виникнення
особистого страхування.
Ключові слова: страхування, особисте страхування, страхування життя,
страховий ринок, види особистого страхування.
Постановка проблеми. Особисте страхування є важливою складовою
національних систем страхового захисту, адже в цій сфері представлено
соціально значимі страхові послуги, які стосуються немайнових інтересів
громадян, а саме: життя, здоров’я, працездатності і додаткової пенсії. Слід
зауважити, що в сфері особистого страхування можуть бути зосереджені значні
інвестиційні ресурси, адже, як свідчить зарубіжний досвід, воно акумулює
велику частину фінансових ресурсів держав. З його допомогою розвиваються
реальний і банківський сектори національних економік, ринок небанківських
фінансових послуг.
Ціллю статті є обґрунтування теоретичних основ розвитку особистого
страхування в Україні.
Аналіз
методологічні

останніх
та

досліджень

та

методично-практичні

публікацій.
засади

Основні

становлення

теоретикоі

розвитку

особистого страхування знайшли своє відображення у працях відомих
вітчизняних

учених-економістів

М.

Александрової,

Т.

Артюх,

О. Барановського, В. Бігдаша, О. Вовчак, О. Гаманкової, Л. Горбач,
Т. Говорушко, В. Базилевича, Н. Долгошеї, Ю. Дьячкової, О. Заруби,
О. Залєтова, О. Кашенко, Л. Корчевської, М. Клапківа, Н. Машиної, М. Мниха,
С. Осадця, В. Плиси, Т. Ротової, Л. Стожок, Н. Ткаченко, Я. Шумелди,
К. Шелехова, Т. Яворської та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як соціально-економічний
інститут, страхування має тривалу історію розвитку, яка бере початок ще в
глибокій давнині, коли при створенні перших ознак державності внаслідок
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розвитку економіки виник прошарок заможних громадян. Цьому могли сприяти
лише умови

відносної стабільності при наявності відповідних правових

відносин, що могло реалізуватися лише при створенні перших ознак
державності. Економічні процеси за умов розвитку торгівлі та наявності
непередбачуваних лих (форс-мажор), просто примушували людей вступити у
специфічні соціально- економічні відносини, які пізніше були означені
терміном страхування [1, с. 25].
Історично

об’єктивними

передумовами

виникнення

та

розвитку

страхування слугували непередбачувані небезпечні явища, катастрофи та події,
які призводили до матеріальних та нематеріальних збитків, що суттєво
впливали на можливість, матеріальний добробут і працездатність особи.
Необхідність повернення хоча б частини збитків у випадку непередбачуваних
подій призвела до виникнення страхування.
Сукупність визначених факторів необхідності захисту особи від втрати її
здоров’я та майна стали передумовами створення інституту страхування як
соціально-економічного

способу

мінімізації

боротьби

з

наслідками

непередбачуваних і негативних явищ. Визначена сукупність об’єктивних і
суб’єктивних факторів настільки відповідала соціальній свідомості, що у своїй
сутності не змінилась і дотепер.
Еволюції страхування притаманно три етапи, а саме: становлення,
формування та розвитку.
До першого етапу віднесемо те, що страхування виникло ще за часів
Стародавнього Риму та Греції, де снували так звані інституції «гостювання»,
які й започаткували його виникнення.
До другого – розвиток страхування в інших країнах Європи, а також в
Україні. Прообраз сучасного страхування в Україні було започатковано у
період розквіту Київської Русі, а деякі його особливості визначались у збірці
законів того часу – «Руська правда», що дало поштовх для подальшого
розвитку страхування у стародавній Україні-Русі. При цьому відбувався
розвиток майнового страхування та страхування життя, яке дозволяло
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убезпечити своє майно та життя від непередбачуваних ризиків. Відмітимо те,
що деякі основні елементи страхування були запозичені з досвіду Римської
імперії та Європи і залучені в реалії життя часів Київської Русі.
До третього – період ХVII–XX ст., в якому страхування набуло більшого
поширення, розвитку інших видів майнового та особистого страхування, не
тільки в країнах Європи, а й на території України. Так, страхові компанії
Австро-Угорщини, Польщі та інших країн Європи здійснювали свою діяльність
на території України та розвивали різні види страхування, що впливали на
розвиток страхування життя та різні види особистого страхування. Зауважимо,
що на той час, тільки заможні верстви населення України мали змогу
користуватися послугами, які пропонували страхові компанії.
Таким чином, на страховий ринок України істотно впливали зарубіжні
страховики, а саме страхові компанії Польщі та Австро-Угорщини. На жаль, на
ньому національні страхові компанії відігравали другорядну роль.
Проаналізуємо більш детально науковий доробок щодо визначення
економічної сутності особистого страхування. Для цього дамо оцінку існуючим
теоретичним

підходам

до

визначення

сутності

дефініції

«особисте

страхування», виокремимо чинники, які зумовили виникнення та потребу у
розвитку цього виду страхування.
Дослідимо не лише цей термін, а й звернемо увагу на місце особистого
страхування в системі страхового захисту загалом. На рис. 1. представлено
види страхування та його підвиди, а також виокремлено вид особистого
страхування в структурі національної системи страхового захисту.
Особисте страхування нерозривно пов’язане з виникненням самого
страхування, про що свідчать історичні факти, які розглядалися раніше.
Спочатку виникла потреба у соціальному захисті, а згодом у страхуванні як
окремої економічної категорії. З розвитком різних видів страхування почало
розвиватися й особисте страхування. Тому необхідно дослідити особисте
страхування, яке займає одне з чільних місць на страхових ринках багатьох
країн світу. При дослідженні приділимо увагу поняттю «особисте страхування»
та визначимо його економічний зміст.
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Рис. 1. Особисте страхування в структурі страхування
Джерело: складено автором.
Поняття «особисте страхування» зустрічається в усіх, без виключення,
наукових працях страхового напряму. Можна виділити ряд науковців і
практиків, які вивчають особисте страхування та дають своє визначення цьому
поняттю. Відмітимо, що трактування поняття «особисте страхування», а також
визначення його економічної сутності не має однозначного тлумачення.
Спираючись на норми вітчизняного законодавства та значний науковий
доробок у галузі особистого страхування, проаналізуємо наукові підходи до
ідентифікації особистого страхування.
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Дослідження праць багатьох вчених показує, що їх трактування поняття
«особисте страхування» можна умовно розділити на кілька груп, залежно від
позицій, які було розтлумачено в наукових доробках зазначених учених.
На думку М. М. Александрової [1, с. 147], «особисте страхування» є
формою

захисту

від

ризиків,

що

загрожують

життю,

здоров’ю

та

працездатності людини та є однією із галузей страхування, що законодавчо
закріплюються в Україні. Вчений акцентує увагу на ризикованості особистого
страхування, але зауважимо, що особисте страхування вважають менш
ризиковим порівняно з іншими видами страхування. З одного боку, якщо це
стосується обов’язковості здійснення даного виду страхування, то воно є, в
основному, добровільним, за виключенням страхування від нещасних випадків
і деяких видів медичного страхування, що визначені статтею 31 ЗУ «Про
страхування» [7]. З іншого, – вивчивши перелік ризиків, що приймаються на
страхування, можна стверджувати, що їм притаманний високий ступінь
ризикованості. Тому ми

частково погоджуємося з такою точкою зору до

визначення сутності цього поняття.
Ми поділяємо думку Я. П. Шумелди [10, с. 180], що загальними об’єктами
особистого страхування є майнові інтереси, пов’язані з життям, здоров’ям,
працездатністю та додатковою пенсією застрахованої особи. Конкретними
об’єктами (предметами) особистого страхування є здоров’я людини, а також
деякі події в її житті

– повноліття, вступ у шлюб, народження дитини

тощо, страховими ризиками – смерть людини (натуральна і від нещасного
випадку), дожиття застрахованої особи до певного віку, закінчення дії договору
страхування або віку, визначеного в договорі, захворювання людини та надання
їй медичних послуг, встановлення інвалідності, лікування наслідків травми
тощо.
На думку В. Д. Бігдаша [2, с. 221], «особисте страхування» – це галузь
страхування, у якій об’єктами страхування є майнові інтереси, пов’язані з
життям, здоров’ям, працездатністю, пенсійним забезпеченням або іншою
подією в житті застрахованих осіб. Підкреслимо, що за допомогою особистого
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страхування можна нівелювати негативні наслідки від ризиків недоотримання
доходу населення за умови достатнього розвитку економіки країни, а також
розвивати ринок фінансових послуг, оскільки воно є його складовою.
Добровільне

пенсійне

страхування

є

одним

з

видів

особистого

страхування, його дуже важливою складовою. Тому, зважаючи на певні
особливості його проведення, доцільно виокремити його у системі особистого
страхування.
Порівняно з іншими видами страхування (майновим або відповідальності),
особистому страхуванню притаманні певні особливості, що зазначаються в
умовах договору страхування. Зокрема, у страхуванні життя визначено таке
поняття, як «вигодонабувач». На думку вчених, особливістю особистого
страхування є те, що в договорі страхування, крім страхувальника і
застрахованого, є ще й вигодонабувач, який у разі смерті суб’єкта страхування,
отримує страхове відшкодування, тому цей аспект страхування життя
обов’язково слід враховувати.
Слід зазначити, що терміни «особове» і «особисте» страхування було
використано як синоніми у страхуванні, але без глибокого аналізу етимології
цих термінів стосовно російської та української мов. Таке співставлення
термінів не є коректним, адже у Росії існує лише поняття «личное
страхование», а такого поняття, як «личностное страхование», немає.
Наприклад, термін «личное» в дослівному перекладі українською мовою
означає особисте, – це особисте страхування при якому об’єктом страхування
виступають життя, здоров’я, працездатність і додаткова пенсія. Хоча, в
особистому страхуванні, в договорі може бути використано такий термін

як

«вигодонабувач», тому це може бути будь-яка особа, але все-таки вона повинна
бути конкретно визначеною. Тому, на нашу думку, доцільно використовувати
термін «особисте страхування», а не «особове страхування». Зазначимо, що у
Законі України «Про страхування» термін «особове страхування» взагалі не
використовується [7].
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Отже,

робимо

висновок,

що

поняття

«особисте

страхування»

і

«страхування життя», як його підвид, не є ретельно впорядкованим і потребує
подальшого вивчення. Тому його необхідно досліджувати через призму
поглядів науковців, які є фахівцями у страхуванні.
Також є вчені, які наводять визначення «особисте страхування» на основі
його тісного зв’язку з ризиковим характером життя, зробивши акцент на тому,
що в державі зростає кількість населення похилого віку тощо. Наприклад,
Т. А. Ротова [8, с. 210] визначає особисте страхування як галузь страхування,
існування якої історично зумовлене ризиковим характером життя та діяльністю
людей, підвищенням рівня ризику, пов’язаним із погіршенням довкілля,
зростанням питомої ваги людей похилого віку.
Аналіз літературних джерел дає підставу стверджувати, що є науковці, які
не дають визначення поняття «особисте страхування», а виокремлюють його
частину – страхування життя та характеризують його. Наприклад, на думку Т.
А. Говорушко [3, с. 44], страхування життя – вид особистого страхування, в
якому об’єктом страхових відносин можуть бути майнові інтереси, що не
суперечать законодавству і пов’язані з життям застрахованого, що здійснюються
на підставі добровільно укладеного договору між страховиком і страхувальником.
Проте, у цьому випадку поняття «страхування життя» не є повним визначенням,
оскільки у ньому, та загалом в особистому страхуванні є дві форми (обов’язкова і
добровільна). Страхування життя – це добровільне страхування. Зазначимо, що
обов’язкове

особисте

страхування

визначено

чинним

законодавством

і

проводиться згідно з тими нормами, які ним визначено [3, с.45].
О. Д. Заруба [4, с. 13] зазначає, що в основі особистого страхуванні, як і у
страхуванні майна лежить замкнений перерозподіл страхових платежів через
спеціальний страховий фонд. Особисте страхування дозволяє одержати
грошову

допомогу

застрахованим

громадянам

вигодонабувачам, що дозволяє поліпшити їх добробут.
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або

їхнім

сім’ям

і

О. К. Шихов під особистим страхуванням розуміє страхування майнових
інтересів

(як

об’єктів

страхування)

фізичних

осіб,

пов’язаних

з

нематеріальними цінностями і рівнем їх життя, такими як:
–

життя, здоров’я, працездатність;

–

доходи (додаткові витрати), які визначають рівень (якість) життя

людей [9, с. 53].
Учений зазначає, що особисте страхування – це інструмент, який визначає
рівень доходів і витрат громадян, і визначає якість їх життя, що є очевидним. За
допомогою особистого страхування, з одного боку, здійснюється добровільне
пенсійне страхування, яке убезпечує страхувальника від різних ризиків
протягом дії договору страхування, а з іншого – реалізовує таку функцію
страхування як заощадження коштів. Тобто протягом дії договору страхування
відбувається

накопичення

коштів,

а

згодом

здійснюється

виплата

інвестиційного доходу, який є додатковим для страхувальника.
Таким чином, проведений аналіз досліджень, як вітчизняних, так і
зарубіжних учених, дає підстави стверджувати, що для більшості з них у
визначенні особистого страхування є такі спільні риси, як захист життя,
здоров’я, працездатність людей, а також додаткова пенсія страхувальників.
Критичний аналіз тлумачення сутності поняття «особисте страхування»
показав, що багатьма ученими воно характеризується по- різному і має як
спільні риси, так і суттєві відмінності.
Узагальнюючи науковий доробок з визначення сутності особистого
страхування, пропонуємо його авторське визначення. Особисте страхування –
це вид страхування, об’єктом захисту якого є життя, здоров’я, працездатність та
додаткова пенсія громадян (страхувальників, застрахованих, вигодонабувачів),
що

забезпечує

підвищення їх

загального

добробуту, характеризується

соціальним ефектом та регламентується згідно з чинним законодавством. За
рахунок особистого страхування розвивається не тільки страховий ринок, а й
ринок фінансових послуг, підвищується розвиток економіки країни та рівень
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життя населення, що є важливим фактором у розвитку кожної країни.
Авторська думка відрізняється від раніше зазначених тим, що «особисте
страхування» – це вид страхування, що пов’язаний із життям особи, тобто з
наданням страхового захисту у сфері життя, здоров’я, працездатності. Це є
основні цінності в житті кожної людини. Особисте страхування включає також
страхування додаткової пенсії, що дає змогу покращити рівень життя і
добробут кожного, надає додатковий захист і впевненість на перспективу,
реалізовує функцію заощадження коштів.
Дослідивши думки різних учених, ми дійшли висновку, що необхідно
виокремити такі чинники, що призвели до виникнення особистого страхування:
–

потреба у соціальному захисті населення, що вимагає створення

системи суспільно-економічних заходів, основним спрямуванням якої є
соціальне та матеріальне убезпечення людей від різного роду ризиків. Це одна
із основних причин, згідно з якою виникнення і розвиток страхування є
неминучим;
–

потреба у наданні відповідних страхових послуг, що зумовлюється і

пов’язана із захистом життя, здоров’я, працездатності, додаткової пенсії та
медичного обслуговування людей тощо. Ці цінності є основними в усіх
громадян. На нашу думку, захист від ризиків слугував причиною задоволення
потреби у покупці та наданні страхових послуг. Кожна людина у своєму житті
прагне до кращого, тому захищеність інтересів пересічних громадян, а саме:
життя, здоров’я працездатність, пенсії є актуальною. Також необхідно
акцентувати увагу на медичному обслуговуванні, покращенні надання послуг у
галузі медицини та медичного обслуговування;
–

впевненість громадян у додатковому джерелі отримання доходів, тому

що цей вид страхування може приносити дохід. Відомо, що особисте
страхування

є

джерелом

додаткового

доходу,

який

закріплений

на

законодавчому рівні як інвестиційний дохід. Належне матеріальне забезпечення
може захистити населення від ризиків недоотримання доходів;
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–

гарантована забезпечена старість. За своєю природою особисте

страхування може бути довгостроковим, і в результаті страхувальники, при
настанні страхового випадку, отримують визначену суму страхової виплати.
Матеріальна забезпеченість є неабияким стимулом і аргументом для кожної
людини, а особливо ця потреба важлива для людей похилого віку;
–

можливість заощадження коштів. Особисте страхування є не лише

довгостроковим, а ще має накопичувальний (ощадний) характер. Зазначимо, що
це вигідно не лише для страхових компаній, які працюють у даній галузі, а, в
першу чергу і для самих страхувальників і застрахованих;
–

формування

інвестиційних

ресурсів.

Доцільно

розглядати

інвестування фінансових ресурсів з макроекономічної точки зору. В країнах
Західної Європи, США, Японії та багатьох інших розвинених країнах для
компаній, що здійснюють страхування життя, останнє є потужним джерелом
інвестицій, що покращує їх фінансовий стан загалом та позитивно впливає на їх
фінансові ринки.
На думку В. Д. Базилевича, особисте страхування представлено такою
класифікацією: страхування життя; страхування від нещасних випадків;
страхування додаткової пенсії; добровільне медичне страхування; страхування
від нещасних випадків на транспорті [5, с. 25].
Учений окремо виділяє добровільне медичне страхування та страхування
від нещасних випадків на транспорті. На нашу думку, доцільно виділити
окремо медичне страхування, яке включає добровільне і обов’язкове.
Ми погоджуємося з думкою Л. Г. Стожок [6, с. 43], що пенсійне
страхування

є

виокремлюється

додатковим
як

основний

до

особистого
вид

страхування,

особистого

страхування

адже

воно

поряд

зі

страхуванням життя. З іншого боку, практично всі види страхування життя
носять накопичувальний характер і збільшують наявні грошові кошти того чи
іншого страхувальника, тобто ту пенсію, яка отримуватиметься від держави.
Отже, підсумовуючи зазначене, можна стверджувати, що більшість вчених
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мають схожі погляди на класифікацію особистого страхування, але однієї чітко
визначеної класифікації все-таки немає. На нашу думку, особисте страхування
включає такі різновиди, як: страхування життя, медичне страхування,
добровільне пенсійне страхування, страхування від нещасних випадків. При
цьому ми виокремлюємо класифікаційні ознаки, які представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Класифікація різновидів особистого страхування
Класифікаційні ознаки
За галузевою ознакою

За формами страхування
За тривалістю договору
страхування
За способом сплати страхових
відшкодувань
За способом сплати страхових
платежів (премій)

–
–
–
–

Види страхування
страхування життя;
медичне страхування;
добровільне пенсійне страхування;
страхування від нещасних випадків.

–
–
–
–
–

обов’язкове;
добровільне.

–
–
–
–

один раз на рік;
два рази на рік;
щоквартально;
щомісячно.

короткотермінове (до 1 року);
середньострокове (3–5 років);
довгострокове (більше 5 років).
–одноразово;
– у вигляді пожиттєвих ануїтетів;
– декілька виплат.

Джерело: складено автором

Таким чином, представлена класифікація особистого страхування дозволяє
більш чітко узагальнити і систематизувати класифікаційні ознаки даної сфери
страхування, що дає можливість уникнути невизначеності у з’ясуванні
основних видів особистого страхування.
Висновки. Отже, зроблений нами короткий екскурс в історію еволюції
особистого страхування, з одного боку, дозволив дослідити історичні засади
розвитку особистого страхування, а з іншого – обґрунтувати точки зору
сучасних провідних учених на тлумачення поняття «особисте страхування»,
його класифікацію та надав можливість зробити наступні висновки.
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1.

Вивчення історичного аспекту особистого страхування показало його

поетапність, а саме: становлення, формування та розвиток. Розвиток особистого
страхування зумовлений, перш за все, потребою в страховому захисті та
накопичувальною складовою, яка притаманна лише цьому виду страхування.
Історичний досвід багатьох країн дозволив виокремити п’ять періодів його
розвитку.
2.

Дослідження наукового доробку провідних учених з тлумачення

поняття «особисте страхування» та його класифікації показало, що погляди
науковців різняться між собою. На нашу думку, особисте страхування – це вид
страхування, об’єктом захисту якого є життя, здоров’я, працездатність та
додаткова пенсія громадян (страхувальників, застрахованих, вигодонабувачів),
що

забезпечує

підвищення їх

загального

добробуту, характеризується

соціальним ефектом та регламентується згідно з чинним законодавством. З
одного боку особисте страхування захищає інтереси пересічних громадян та є
реальним інструментом, який захищає страхувальників від ризиків, які
неможливо спрогнозувати протягом їх життя, а з іншого – реалізує функцію
заощадження та накопичення коштів. Очевидно, що це один із видів
страхування, який забезпечує соціальний ефект, тому що всі різновиди
особистого страхування є соціально значимими.
3.

Відповідно до існуючої парадигми особистого страхування нами

виокремлено такі його різновиди: страхування життя, медичне страхування,
страхування від нещасних випадків і добровільне пенсійне страхування. Усі
види особистого страхування є важливими. Наприклад, страхування життя і
добровільне пенсійне страхування є соціально значимими різновидами
особистого страхування, які забезпечують захист від різних ризиків та
накопичення коштів протягом дії договору страхування, підвищення добробуту
страхувальників. За допомогою медичного страхування страхувальник отримує
належний рівень медичного обслуговування. Страхування від нещасних
випадків забезпечує захист від різного роду ризиків, які пов’язані із
отриманням травм, що можуть вплинути на працездатність страхувальника.
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Отже, на нашу думку, слід виокремити саме ці види особистого страхування,
оскільки

авторське

тлумачення поняття «особисте страхування» акцентує

увагу на його соціальному ефекті.
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здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ БЮДЖЕТУ ТА ЇЇ
СКЛАДОВІ
У статті визначено сутність управління видатками бюджету. Розкрито
основні його складові. Зазначено місце бюджетного планування і прогнозування
в структурі управління видатками бюджету. Автором розкрито основні
форми управління видатками бюджету.
Ключові слова: управління доходами, управління видатками, бюджетне
планування, бюджетне прогнозування, об’єкт, суб’єкт.
Постановка проблеми. Про недосконалість системи управління видатками
бюджету в Україні свідчать: збільшення витрат на обслуговування державного
зовнішнього та внутрішнього боргу, невиконання намічених стратегічних і
тактичних завдань, зниження рівня та якості життя населення. Процес
управління видатками бюджету ускладнюють: політична нестабільність,
загроза суверенітету і територіальної цілісності країни, дисбаланси фінансової
системи, відсутність зростання реального ВВП, волантильність курсової
політики. Досвід європейських країн свідчить, що і при політичній стабільності
та успішному соціально-економічному їх розвитку питання підвищення
ефективності видатків бюджету є досить важливими.
Ціллю статті є визначення складових системи управління видатками в
Україні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні засади та практичні
аспекти управління бюджетом в Україні досліджували у своїх роботах науковці
Благун І.Г., Василик О. Д., Луніна І.С., Могиляк П.Я., Опарін В.М., Панкевич
Л.В., Федосов В.М. та інші. Дослідженням проблем видатків бюджету
займалися вітчизняні вчені Бескид Й.М., Буковинський С.А., Булгакова С.О.,
Кириленко О.П., Міщенко В.І., Наконечна Ю.Л., Нечай А.А., Огонь Ц.Г.,
Павлюк К.В., Пасічник Ю.В., Чугунов І.Я., Юрій С.І. та інші.
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Виклад основного матеріалу дослідження. При визначенні сутності
управління видатками бюджету слід відштовхуватись від понять «управління
державними фінансами» і «бюджетний менеджмент». Ще у другій половині
90-х років XX ст. в роботах українських науковців з’явилися теоретичні
обґрунтування щодо необхідності вивчення управління фінансовими ресурсами
і відносинами на рівні загальнодержавних фінансів і особливо її провідної
ланки – бюджету.
Вперше визначення сутності поняття «управління доходами бюджету»
було надано Сибірянською Ю.В., як сукупності форм і методів організації
системи доходів бюджету і формування бюджетних ресурсів з метою
забезпечення своєчасності і повноти надходжень до бюджету [5]. В
законодавчій базі України на сьогоднішній день дане поняття не визначено.
Проведений аналіз економічної літератури дозволив визначити основи
державного управління та сформулювати визначення управління видатками
бюджету. Можна стверджувати, що управління видатками бюджету – це
сукупність заходів, форм і методів організації системи видатків бюджету, які
застосовуються фінансовими відомствами та іншими державними інституціями
щодо обґрунтування напрямків та обсягів їх використання з

метою

забезпечення виконання державою своїх функцій. Під системою видатків
бюджету ми розуміємо сукупність певних напрямків видатків (програм), їх
структуру, а також відносини між відповідними органами в процесі планування
і виконання видатків, складання звітності та контролю за виконанням
видаткової частини бюджету.
Як і бюджетний менеджмент, система управління видатками бюджету
складається із двох взаємопов’язаних елементів: об’єкту та суб’єкту. В даному
випадку об’єктом виступають видатки бюджету.
Суб’єктом системи управління є сукупність органів управління видатками
бюджету, які умовно можна об’єднати в три групи (рис.1).
До першої групи органів управління видатками бюджету входять
представницькі

органи

(органи

законодавчої
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влади),

які

обираються

безпосередньо народом та виконують законодавчі, установчі та контрольні
функції, а також органи виконавчої влади. На останні покладено підготовку
проекту відповідного бюджету і контроль за його виконанням. Президент
України подає проект Державного бюджету до Верховної Ради, контролює хід
його складання та виконання. Органи законодавчої влади затверджують склад
видатків бюджету, які становлять частину бюджету як фінансового плану
грошових коштів держави, у вигляді законів: Верховна Рада – Про Державний
бюджет, а місцеві ради приймають рішення про місцевий бюджет.

Рис. 1. Суб’єкти системи управління видатками бюджету України

Друга група, на нашу думку, виконує найбільший обсяг бюджетної роботи
щодо управління видатками бюджету. Органи системи Міністерства фінансів
України є центральним органом оперативного управління видатками бюджету.
Процес становлення відомства був дуже важким і суперечливим, оскільки
проходив без концепції розвитку Мінфіну України, а також без повного
усвідомлення його ключової ролі в системі виконавчої влади. Центральний
апарат Мінфіну України, як орган державної виконавчої влади незалежної
держави, було сформовано у 1992 році. На початковому етапі його завданнями
було забезпечення державної фінансової політики і здійснення загального
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керівництва у сфері державних фінансів. Серед конкретних завдань у галузі
забезпечення бюджетного процесу на Мінфін було

покладено

завдання

складання і забезпечення виконання Державного бюджету. Наразі його головні
завдання, функції і правові основи діяльності було значно розширено та
закріплено у Положенні про Міністерство фінансів України, яке затверджене
відповідним указом Президента України від 8 квітня 2011 року. Так, завданням
Міністерства фінансів України є забезпечення ефективної роботи бюджетного
процесу, а саме: складання прогнозних показників видатків зведеного бюджету
України, удосконалення існуючих та розроблення нових методів фінансового і
бюджетного планування видатків, організація виконання видаткової частини
бюджету, здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та
фінансової звітності видатків бюджету, проведення аналізу використання
бюджетних коштів та розроблення рекомендацій щодо удосконалення даного
процесу. Органи системи Міністерства фінансів України безпосередньо
розраховують відповідні показники та обсяги бюджетних видатків, на підставі
яких готуються пропозиції до проекту бюджету, а також забезпечують його
виконання.
Розглядаючи третю умовну групу – органи нефінансового профілю
управління бюджетом, можна зазначити, що дані органи здійснюють
безпосередню роботу щодо видатків бюджету. До них відносять розпорядників
і одержувачів бюджетних коштів. Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу
України розпорядник бюджетних коштів – бюджетна установа в особі її
керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття
бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету [2]. Зазначені органи
здійснюють як фінансування видатків, так і фінансування різних підвідомчих
підприємств, організацій та установ за рахунок бюджету. На розпорядників
бюджетних коштів покладено завдання виконання бюджетних програм і від
того, на скільки своєчасно та ефективно вони виконуються, залежить загальний
процес управління видатками бюджету.
Для реалізації управління видатками бюджету необхідною умовою є
виокремлення його складових. Враховуючи теоретичні основи функцій науки
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про управління і складових бюджетного менеджменту поділяємо їх на дві
групи: за стадіями бюджетного процесу та за змістом бюджетної роботи
(рис. 2). До першої відносимо планування видатків бюджету, організацію
виконання видаткової частини бюджету та затвердження звітності з виконання
бюджету за видатками. До другої групи – адміністрування бюджетних видатків,
облік і звітність та контроль щодо видатків на всіх стадіях бюджетного
процесу. Розподіл складових управління видатками бюджету на дві групи дає
можливість краще розуміти сутність даного процесу.

Рис. 2. Складові управління видатками бюджету

Складові,

які

виокремлюються

за

стадіями

бюджетного

процесу,

відображають сукупність організаційно-технічних заходів, які здійснюються на
кожній із них, а складові другої групи – методи, інструменти, прийоми, які
використовуються під час бюджетної роботи на всіх стадіях бюджетного
процесу.
Якщо розглядати систему управління видатками бюджету за стадіями
бюджетного

процесу,

то

першою

стадією

виступає

планування

та

прогнозування майбутніх видатків.
На нашу думку, в бюджетному плануванні на перший план виходить
планування видатків, бо саме від їх розміру залежить податкова політика на
наступний рік. На підставі проведеного аналізу, можна стверджувати, що
планування видатків бюджету – це процес визначення науково обґрунтованих
критеріїв розподілу коштів і використання фінансових ресурсів у процесі
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складання,

розгляду

і

затвердження

бюджету

з

метою

забезпечення

ефективного виконання державою своїх функцій та розвитку суспільства.
Як відомо, саме від правильного визначення планових показників бюджету
залежить якість його виконання. Тому бюджетне планування є важливою
складовою системи управління видатками бюджету. Вміле та результативне
планування видатків залежить від якісного вирішення завдань, до яких можна
віднести:
– визначення видатків бюджету за всіма підрозділами бюджетної
класифікації;
– розрахунок загального обсягу видатків з урахуванням економного,
ефективного і раціонального використання бюджетних коштів;
– раціональний розподіл видатків бюджету між окремими ланками
бюджетної системи та збалансування всіх бюджетів нижчого рівня.
На рівень планування бюджетних видатків також впливають достовірність
інформації, яка використовується при розрахунках проекту бюджету, чіткість
формулювання цілей і завдань, які вирішує держава та методи, які
використовують в процесі планування.
Діючий механізм планування витрат базується на методах коефіцієнтів,
прямого рахунку, нормативному, аналітичному, екстраполяції, балансовому,
математичного моделювання та програмно-цільовому. Хоч на практиці всі дані
методи використовуються, але спрощено механізм формування бюджетних
видатків можна зобразити так: за основу береться фактичне виконання
бюджету

за видатками за попередній рік та очікуване виконання бюджету

поточного року. Міністерство фінансів України доповнює звітні дані за
півріччя про виконання бюджету оцінкою очікуваного виконання показників за
видатками за період, який залишається до кінця року. За допомогою аналізу
звітних показників та оцінки перспективи до кінця року визначається очікуване
виконання бюджету за видатками. З одержаних видатків виключаються ті, які
не заплановані на плановий рік.
Усунення багатьох недоліків під час планування видатків бюджету
відбулося завдяки впровадженню з 2002 року формування бюджетних видатків
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за програмно-цільовим методом та затвердження Державної програми
соціально- економічного розвитку України на відповідний рік. Це дозволило
визначати головні цілі та завдання, основні напрями структурної політики
країни, відображати прогнозні показники розвитку різних галузей економіки,
підраховувати

результативність

ефективність

діяльності

від

запланованих

розпорядників

програм,

бюджетних

підвищило

коштів,

рівень

обґрунтованості та прозорості конкретних видатків державних органів.
На стадії виконання бюджету за видатками, другої складової у процесі
управління, лежить відповідальність за забезпечення постійного фінансування
тих заходів, які були попередньо затверджені у бюджеті на протязі всього
бюджетного року, повнота та пропорційність фінансування бюджетних
програм, реалізація ефективного контролю за використанням бюджетних
коштів. Завдання, які виникають в процесі виконання видаткової частини
бюджету виконують органи державного управління (міністерства, відомства,
місцеві органи влади), фінансові органи, банківські установи, а також
безпосередньо підприємства, установи та організації.
До 2002 року розподіл бюджетних видатків здійснювався за функціями, які
виконує держава. Відповідно, зобов’язання та відповідальність за використання
бюджетних коштів розподілялась між декількома установами. Це ускладнювало
процес управління та вплив на його результативність. Але після того, як було
запроваджено виконання видаткової частини бюджету за програмами, почали
призначати

конкретних

виконавців

програми,

на

яких

покладається

безпосередня відповідальність за її виконання. Дане нововведення зробило
фінансування видатків більш прозорим, дозволило аналізувати кількісні та
якісні показники виконання програми окремою установою, визначати рівень їх
відхилення від запланованих результатів та вживати необхідних заходів щодо
усунення недоліків.
Складання і затвердження звіту про виконання бюджету за видатками є
останньою складовою управління видатками бюджету. Звітність є своєрідним
контролем за цільовим і економним витрачанням бюджетних ресурсів. Звіти
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про виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів за
видатками, готують органи Державного казначейства України. Відповідні звіти
подаються у встановлені терміни до Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, Рахункової палати України та до Міністерства фінансів
України.
Звіт про виконання закону України про Державний бюджет України перед
Верховною Радою України представляє міністр фінансів України. За
результатами розгляду Верховна Рада України приймає рішення щодо звіту про
виконання закону про Державний бюджет України.
Важливість подання своєчасного, повного та правильно складеного звіту
для процесу управління видатками бюджету важко переоцінити. Саме звіти є
основою для подальшого планування та виконання бюджету за видатками, і,
відповідно, для економічного розвитку держави вцілому.
Як і за стадіями бюджетного процесу, управління видатками за змістом
бюджетної роботи нараховує три складові. Перша з них – адміністрування
бюджетних видатків, що є багатофункціональною управлінською діяльністю
фінансових установ з організації використання бюджетних коштів, тобто
управління з боку міністерства фінансів процесами витрачання бюджетних
коштів.

Здебільшого

дана

діяльність

здійснюється

через

накази

та

розпорядження. В працях українських науковців здебільшого зустрічаємо
поняття «бюджетне адміністрування» та «адміністрування податків». Аналіз
терміну «адміністрування» приводить до того, що він є складовою
менеджменту. Також можна відмітити, що науковці вважають, що бюджетне
адміністрування

переходить

у

бюджетний

менеджмент,

фіскальне

адміністрування – у податковий менеджмент, і навпаки [3, с. 790]. Це дозволяє
нам зробити висновок, що дане поняття використовується як в управлінні
дохідною, так і видатковою частиною бюджету. Як частина бюджетного
адміністрування, адміністрування бюджетних видатків являє собою комплекс
управлінській дій та заходів профільних органів виконавчої та законодавчої
влади в процесі використання бюджетних коштів.
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Розкриваючи поняття звітності про виконання видаткової частини
бюджету за змістом бюджетної роботи слід зазначити, що звіт за видатками
складають у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на
підставі даних аналітичного обліку та на підставі перевірених звітів
підприємств, установ і організацій. В даному звіті передбачені такі позиції як
видатки загального фонду бюджету та видатки спеціального фонду бюджету,
який у свою чергу поділяється на видатки спеціального фонду бюджету,
проведені як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, видатки
спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих із інших
джерел власних надходжень бюджетних установ та видатки спеціального
фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду, що
направляються на спеціальні видатки.
Як було вже зазначено, звітність складається на підставі даних обліку.
Значення обліку для успішного виконання затвердженого бюджету велике. З
самого початку, на стадії планування та прогнозування процесу управління
бюджетними видатками використовуються облікові дані, які прямо впливають
на результативність даної діяльності. Завданням обліку є забезпечення органів
управління необхідною інформацією про стан об’єкта управління на певну дату
чи за певний проміжок часу. Тобто, облік виконання бюджету за видатками –
це забезпечуюча система, на якій базується бюджетний процес. Зазначимо, що
результативність

прийнятих

рішень

також

залежить

від

методів,

які

використовуються в бюджетній роботі та кваліфікації працівників.
Так як, під управлінням видатками бюджету ми розуміємо сукупність
форм і методів, необхідно визначити які з них використовуються під час
організації системи видатків бюджету.
Ми вважаємо, що формами управління видатковою частиною бюджету є
різноманітні прояви та види здійснення діяльності уповноважених суб’єктів
управління бюджету за видатками на різних стадіях бюджетного процесу. Дані
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форми ми умовно розподілили на чотири групи: процесуальні, ненормативні,
організаційні та матеріально-технічні (рис.3).
Процесуальна форма передбачає видання правових актів з метою
затвердження принципів, правил та механізмів для загального користування,
що має вирішальне значення при прийнятті управлінських рішень щодо
видатків бюджету.
Форми управління видатковою частиною бюджету
процесуальна

організаційна

Забезпечує встановлення норм права.
Передбачають видання нормативних актів та
фіксування дій, які мають юридичний зміст.
Використовуються при підготовці, прийнятті
й виконанні рішень щодо виконання бюджету
за видатками

передбачає здійснення певних
колективних або індивідуальних дій.
Так звані способи вільного
колективного пошуку оптимального
варіанта вирішення проблеми
організації видаткової частини
бюджету

ненормативна

матеріально-технічна

Забезпечує застосування норм права.
Передбачають видання індивідуальних актів
управління. Зводяться до здійснення таких
управлінських дій, що безпосередньо не
пов'язані з виданням законодавчих актів

передбачає виконання матеріальнотехнічних операцій. Забезпечує
функціонування органів державного
управління

Рис. 3. Форми управління видатками бюджету
До даної форми відносяться накази, постанови, розпорядження, положення
та інші законодавчі акти, реалізація яких відбувається через видання Кабінетом
Міністрів України, відомчими міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади та різноманітними службами. В них зазначаються головні
відомості про мету запланованих дій, а також завдання щодо її виконання –
стадії дій, способи виконання, строки, співвиконавці тощо. Також зазначені
акти повинні відповідати Конституції та чинному законодавству, а також
узгоджуватися з вже прийнятими актами. Зазначимо, що для забезпечення
ефективності управління важливим є належне правове оформлення основних
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дій, операцій, прогнозних оцінок та інформаційних відомостей, на яких
базується те чи інше рішення щодо видаткової частини бюджету.
Однією з найпоширених форм організації виконання видаткової частини
бюджету в органах державного управління, а також в різноманітних установах
та організаціях є організаційна форма. Це пояснюється тим, що організаційні дії
здійснюються як усередині органу управління, так і поза ним. Так, у межах
органу управління проводяться дії з організації внутрішньої роботи, а саме
розподіл службових обов'язків, інструктування службовців (роз'яснення мети,
змісту, особливостей нормативно-правових актів) встановлення загального та
індивідуального режиму роботи, підготовка та проведення засідань, нарад.
Прикладом

зовнішніх

організаційних

заходів

є

інспектування.

До

організаційної форми також відносяться організація та проведення службових
нарад, семінарів, засідань; анкетування службовців і громадян з метою
врахування громадської думки та коригування управлінської діяльності;
надання практичної допомоги та інші [4].
Матеріально-технічні форми носять допоміжний (господарський) характер
та забезпечують функціонування органів державного управління. Не зважаючи
на те, що вони здійснюються на правовій основі, дані форми не спрямовані на
досягнення юридичного результату. До цього виду управлінської діяльності
відносять: діловодство та документування, збір інформації, складання довідок,
доповідних записок, реєстраційні дії, матеріально-технічне забезпечення
(утримання в належному стані службових приміщень, придбання та ремонт
меблів, оргтехніки, виготовлення друкованої продукції, матеріально-побутове
та транспортне забезпечення працівників апарату тощо).
Зважаючи на дані підходи, ми розробили власне трактування методів
управління видатковою частиною бюджету та визначили їх види. Так, під
зазначеними методами ми розуміємо способи, прийоми і засоби реалізації
багатогалузевого та багаторівневого розподілу коштів всіх видів бюджетів, а
також їх найефективнішого використання.
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Варто

зазначити,

що

майже

всі

зазначені

методи

управління

використовуються і під час управління видатковою частиною бюджету. Але
найбільш поширеними та значимими, на нашу думку, є економічні та
адміністративні. До економічних методів належать: аналіз, прогнозування,
порівняння, планування, моделювання, аналітичний метод, статистичне та
економіко-математичне програмування, метод коефіцієнтів, екстраполяції,
нормативний та балансовий метод, метод відкриття кредитів, метод прямого
бюджетного фінансування, метод перерахування коштів, нормування видатків,
програмно-цільовий

та

інші.

До

адміністративних

–

розпорядчі

та

регламентаційні методи, перевірки, ревізії, санкції тощо. На рис. 4 методи
управління видатковою частиною бюджету згруповано відповідно до стадій
бюджетного процесу і у розрізі складових.

Методи управління видатковою частиною бюджету

Під час планування та
прогнозування майбутніх
видатків бюджету
програмно-цільовий метод,
моделювання, нормативний
та балансовий метод,
аналітичний метод,
статистичне та економікоматематичне
програмування, метод
коефіцієнтів, екстраполяції,
порівняння, аналіз

Під час виконання бюджету за
видатками

Під час складання і
затвердження звіту про
виконання бюджету за
видатками

метод відкриття кредитів, метод
перерахування коштів з рахунку
бюджету на рахунки
документування,
розпорядників бюджетних
інвентаризація,
коштів, метод прямого
подвійний запис,
бюджетного фінансування
оцінювання, калькування
шляхом оплати рахунків
(калькуляція),
(безготівкові перерахування та
бухгалтерський баланс,
видача готівкових коштів
бухгалтерська звітність
розпорядникам бюджетних
та ін.
коштів)

Рис. 4. Система методів управління видатковою частиною бюджету на
різних стадіях бюджетного процесу у розрізі складових
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Висновки. Підводячи підсумок, доречно зазначити, що головною умовою
ефективного функціонування системи управління видатками бюджету є
взаємозв’язок між його складовими. Причому, рівень організації кожної з них
має однаково важливий вплив на загальний результат управління. Також
важливо не протиставляти методи управлінської діяльності, а застосовувати їх
комплексно, вибірково, відповідно до обставин та характеру ситуацій.
На сьогоднішній день одним із основних методів формування як
державного бюджету, так і місцевих бюджетів в нашій країні є програмноцільовий метод. Його застосування підвищило ефективність використання
бюджетних коштів, забезпечило збалансованість бюджетів у середньостроковій
перспективі та підняло рівень надання послуг населенню органами державної
влади та місцевого самоврядування. Зважаючи на значимість використання
програмно-цільового методу, вважаємо, що даний метод потребує більш
детального аналізу.
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ПРИНЦИПИ І ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Головною метою статті є з’ясування принципів і завдань управління активами
страхових компаній та розробка і реалізація системи рішень щодо управління
активами страхових компаній. Управління активами повинне забезпечити
страховикам фінансову надійність, можливість здійснювати розрахунки за
страховими та іншими зобов’язаннями і отримувати інвестиційний дохід.
Ключові слова: активи, страхування, страхова компанія, ризик, страховий
захист, управління активами, активи страховий компаній.
Складність процесу управління активами страховиків пов’язана з
ризиковим

характером

їх

діяльності,

непередбачуваністю

виникнення

страхових випадків і розмірів пов’язаних з ними грошових виплат. Тільки в
останні десятиліття управління активами придбало самостійний статус у
загальній системі фінансового менеджменту. Це відбулося через те, що значно
ускладнилася структура активів, з’явилися нові форми їх фінансування,
ускладнилися різноманітні схеми, до яких залучені фінансові активи
(розрахункові, платіжні, інвестиційні схеми). Тому зараз можна стверджувати,
що управління активами є одним з найбільш важливих функціональних
напрямків системи фінансового менеджменту, тісно зв'язане і з іншими
системами управління компанією.
Вагомий внесок у розробку теоретичних і практичних засад управління
активами страхових компаній внесли вчені-економісти М. Александрова,
В. Базилевич,

І. Бланк,

М. Білик,

Н. Внукова,

О. Гаманкова,

Л. Горбач,

С. Осадець, В. Суторміна, Я. Шумелда та інші.
Управління активами страхової компанії можна представити як систему
принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, зв'язаних з
їхнім формуванням, ефективним використанням у різних видах діяльності
страхової компанії й організацією їхнього обороту [1, с. 69].
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На рис. 1 представлено місце системи управління активами в системі
управління страховою діяльністю і фінансами страховика такою схемою
ієрархії управління (рис. 1).
Система управління страховою діяльністю і
фінансами страхової компанії

Управління страховою
діяльністю

Управління фінансами
Управління операційною
діяльністю
Управління інвестиційною
діяльністю

Управління активами компанії і
джерелами їх фінансування

Управління фінансовою
діяльністю

Рис. 1. Місце управління активами в загальній системі управління
страховою компанією
З приведеної на рис. 1 схеми видно, що управління активами входить до
складу системи управління фінансами страхової компанії і не може
розглядатися відокремлено від інших складових цієї системи.
Управління активами повинне базуватися на певних принципах і
вирішувати конкретні завдання.
Під принципами слід розуміти вихідні положення управління, що
забезпечують йому системний підхід і досягнення певної мети.
На наш погляд, мета управління активами страхової компанії полягає в
забезпеченні безперервного її функціонування, підтримці платоспроможності в
короткостроковому і довгостроковому плані і отриманні інвестиційної
прибутковості не нижчої за середню по ринку. Досягненню цієї мети
відповідають

принципи

безпечності,

ліквідності

і

прибутковості

при

розміщенні коштів в активах.
Дані принципи є справедливими для страхових компаній та інших
фінансових установ. Директиви Європейського Співтовариства висувають
наступні вимоги до регулювання розміщення активів страхових організацій:
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- найбільша гарантованість повернення коштів;
- ліквідність вкладень;
- прибутковість вкладень.
Переважна більшість вчених вказує саме на ці принципи при побудові
системи управління активами страхової компанії. [4].
Згідно з Законом України «Про страхування», наведені принципи
стосуються розміщення коштів страхових резервів. Зокрема, зазначається, що
страхові

резерви

повинні

розміщуватися

з

урахуванням

безпечності,

прибутковості, ліквідності та диверсифікованості [6]. Тому недоліком можна
вважати те, що увага іншим активам страховика (профінансованим не за
рахунок коштів страхових резервів) в Законі України «Про страхування» не
приділяється.
Взагалі вчені, що займалися проблемами фінансового управління в
страхових компаніях, в переважній більшості вказують на застосування
вищенаведених принципів саме в контексті управління розміщенням коштів
страхових резервів, а не стосовно усієї сукупності активів.
Принципи

поверненості,

прибутковості

і

ліквідності

повинні

застосовуватися не лише до тих активів, які представляють страхові резерви, а
до усіх інших активів страхової компанії.
Погляд Л.О. Орланюк-Малицької відрізняється від інших тим, що вона
визначає диверсифікованість не як принцип, а як метод досягнення реалізації
наведених принципів [4]. На наш погляд, така думка є правильною, оскільки
диверсифікація: передбачає розподіл наявної суми коштів між багатьма
об’єктами інвестицій (досягається безпечність); передбачає розподіл наявної
суми коштів між об’єктами активів з мінімальним кореляційним зв’язком між
рівнями їх рентабельності (досягається нормальний рівень прибутковості);
передбачає виділення в загальній сумі інвестованих коштів частки грошових
коштів та їх еквівалентів (досягається забезпечення ліквідності).
Вимоги до повернення вкладених коштів, ліквідності вкладень і їх
прибутковості, є справедливими для будь-якої інвестиційної діяльності. Але
при розміщенні активів слід враховувати також термін вкладень, що повинний
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бути порівняним з терміном дії зобов'язань, прийнятих на себе страховиком,
оскільки не можна без серйозного ризику брати зобов'язання на 20 і 30 років і
гарантувати їх короткостроковим розміщенням засобів.
Отже, принципами управління активами страховика є безпечність,
прибутковість, ліквідність. Ці принципи повинні застосовуватися не тільки до
активів, профінансованих за рахунок коштів страхових резервів, а і до активів
страховика, профінансованих за рахунок власних коштів і коштів інших
кредиторів. При цьому в усіх випадках засобом забезпечення даних принципів
виступатиме диверсифікація.
Розглянемо зміст кожного з відзначених вище принципів розміщення
активів страховика.
Принцип найбільшої гарантованості повернення коштів іноді називають
також принципом зворотності чи надійності. Цей принцип ставить перед
страховиком задачу домогтися максимально можливої в даних умовах безпеки
вкладень, тобто мова йде про зведення до мінімуму інвестиційного ризику.
У страхуванні під ліквідністю активів розуміється можливість оперативної
конверсії активів у грошові кошти для погашення страховиком своїх
зобов'язань перед страхувальниками та іншими кредиторами. Особливістю
використання принципу ліквідності в страхуванні є те, що вимоги до
ліквідності різні залежно від ризиків, що складають страховий портфель. Якщо
компанія проводить довгострокові накопичувальні види страхування, вона має
досить стійкий страховий портфель з вирівняними ризиками. Такий страховий
портфель добре піддається плануванню, і компанія з великим ступенем
точності може передбачити, коли й у якій сумі їй знадобляться гроші на
виплати страхових сум. У цьому випадку забезпечити ліквідність активів
нескладно. Якщо ж компанія проводить ризикові види страхування, серед яких
особливо варто виділити високоризикові види страхування – наприклад,
страхування відповідальності, морське, авіаційне страхування, страхування
екологічних ризиків, то вона може бути поставлена перед необхідністю в дуже
короткий термін перетворити свої активи в готівку, щоб розрахуватися зі
страхувальниками. Отже, до компаній з ризиковим страховим портфелем
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повинні пред'являтися більш тверді вимоги в плані ліквідності. Слід зазначити,
що для страхових компаній збільшення загальної ліквідності активів може
досягатися шляхом збільшення частки права вимог до перестраховиків в
активах. Наявність договорів з надійними перестраховими компаніями може
зменшити потребу у грошових коштах при виникненні понаднормативних
збитків.
При розгляді принципу надійності інвестиційних вкладень відзначалося,
що ризикованість вкладень деяким чином зв'язана з їхньою прибутковістю,
тобто підвищена прибутковість найчастіше означає і підвищений ризик. Тут
важливо відзначити, що зворотного зв'язку немає: немає ніяких гарантій, що
великий ризик обов'язково принесе великий доход.
Принципи надійності, ліквідності і прибутковості як ціль інвестування
досить суперечливі, оскільки, наприклад, у самих надійних паперів низька
прибутковість, і навпаки. Компроміс між інвестиційними цілями в звичайній
компанії, так само як і компроміс між вимогами управління активами в
компанії страховій, досягається за допомогою диверсифікованості портфеля.
Під диверсифікованістю розуміється розподіл інвестованих капіталів між
різними об'єктами вкладень з метою зниження ризику можливих утрат чи
капіталу доходів від нього.
Управління активами страхової компанії значно залежить від сфери
діяльності, до якої належить страхова компанія – страхування життя чи
ризикове страхування. Ці напрямки діяльності страхових компаній розділені в
більшості країн ЄС. Згідно з Законом України «Про страхування», страховик
також не може одночасно займатися і страхуванням життя і ризиковими видами
страхування. Наявність такого розподілу обумовлена тим, що фінансове
управління компанією, яка здійснює страхування життя, відрізняється від
управління компанією, яка проводить загальне (ризикове) страхування [8,
с. 43].
В компаніях, які займаються страхуванням життя, доход страховика може
формуватися за рахунок розміщення коштів страхувальників і власних коштів
компанії. За рахунок коштів страхувальників формуються довгострокові
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(математичні) резерви, а власні кошти представлені складовими власного
капіталу. Існує відмінність в управлінні даними коштами.
Кошти резервів зі страхування життя не є власністю страховика і мають
бути відокремлені від його іншого майна. Страховик зобов’язаний обліковувати
кошти резервів зі страхування життя на окремому балансі і вести їх окремий
облік. Кошти резервів зі страхування життя не можуть використовуватися
страховиком для погашення будь-яких зобов’язань, крім тих, що відповідають
прийнятим зобов’язанням за договорами страхування життя, і не можуть бути
включені до ліквідаційної маси у разі банкрутства страховика або його
ліквідації з інших причин, і підлягають передачі іншому страховику за згодою
страхувальника та застрахованої особи або підлягають передачі застрахованій
особі [6].
Слід вказати і на те, що в багатьох джерелах автори вказують на
відмінність політики управління активами в компаніях, які здійснюють
ризикове страхування і компаніях, які здійснюють страхування життя.
Так, Л.О. Орланюк-Малицька зазначає, що страховики, що займаються
страхуванням життя, акумулюють значні ресурси на тривалі терміни. Потреба в
коштах на виплату визначається за допомогою демографічної статистики й
актуарних розрахунків з великою точністю. Потреба в інвестиційному доході
висока, оскільки, по-перше, тариф є дисконтованим; по-друге, по багатьох
видах страхування життя в умовах страхування передбачається участь
страхувальників у прибутках страховика. Звідси страхові організації, що
здійснюють страхування життя, виробляючи інвестиційну стратегію, основну
увагу приділяють прибутковості активів, ліквідність же їх цікавить менше.
Тому інвестиції в нерухомість і іпотеку здійснюються в основному компаніями,
що проводять страхування життя. Страхові компанії, що проводять ризикові
види страхування, як правило, мають справу з терміном страхування не більш
року; обсяг грошових ресурсів, що акумулюються, тут менше, ніж у
страхуванні життя, тому що немає накопичувальної частини внеску; потреба в
інвестиційному доході може бути різною в залежності від стану ринку. Головна
турбота таких організацій - це ліквідність активів, потреба в якій обумовлена
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характером ризику, що може акумулюватися або бути катастрофічним. У
зв'язку з цим, страхові організації, що проводять ризикові види страхування,
вкладають кошти, в основному, в короткострокові високоліквідні інвестиції.
[3, с. 34].
М.І.Савлук вважає, що компанії зі страхування життя мають можливість
досить точно визначити коефіцієнт смертності населення і спрогнозувати на цій
підставі розподіл своїх виплат за страховими полісами в часі. Це дає їм
можливість переважну частину своїх резервів розміщувати в довгострокові,
найбільш дохідні активи. Ризикові компанії страхують від випадків, настання
яких значно менш прогнозоване, ніж смертність населення. Тому вони не
можуть розміщувати свої резерви в такі ж активи, як компанії зі страхування
життя, а змушені обмежуватися переважно короткостроковими цінними
паперами і тільки частково інвестувати в облігації чи акції [2, с. 462-463].
Можна констатувати, що активи компаній, які здійснюють страхування
життя, мають більш довгостроковий характер (вкладення в нерухомість і
іпотечні цінні папери значно перевищують аналогічні вкладення в ризикових
компаніях)
Для дотримання принципів управління активами страхова компанія
повинна визначитися зі складом об’єктів для розміщення коштів. До таких
об’єктів можуть бути віднесені: акції, облігації, інші цінні папери, банківські
депозити, банківські метали, об’єкти нерухомості.
На думку Д.Д. Хемптона, включення нерухомості до ліквідних активів в
межах 5% від вартості пасивів при розрахунку ліквідності страхової компанії
може

вважатися

неправильним,

оскільки,

як

правило,

нерухомість

невисиколіквідна, і часто фактично може опинитися взагалі неліквідною
[9, с. 145].
Мета управління досягається вирішенням конкретних управлінських
завдань. Завдання, які ставляться перед менеджментом страхової компанії,
поділяються на тактичні і стратегічні. Вирішення стратегічних завдань
забезпечує досягнення довгострокових цілей, що ставляться перед страховою
компанією. Вирішення тактичних завдань забезпечує поточне функціонування
страховика.
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У відповідності до цього, на наш погляд, можна пропонувати розподіл
завдань управління активами страхової компанії на тактичні і стратегічні
(рис. 2).
Під стратегічними завданнями управління активами страхової компанії
слід розуміти визначену згідно з фінансовою стратегією компанії систему
довгострокових завдань і напрямків їх реалізації. В схемі виділено три основні
напрямки реалізації даних цілей.
Завдання управління
активами страхової компанії
Тактичні

Стратегічні

Забезпечення ліквідності

Нарощення обсягу активів

Оцінка вартості активів

Підтримка оптимальної
структури активів і джерел їх
фінансування

Поточний контроль за
використанням активів

Забезпечення фінансової
надійності

Управління грошовими
коштами та їх еквівалентами

Рис. 2. Завдання управління активами страхової компанії
Перше стратегічне завдання обумовлене специфікою страхової діяльності.
Зважаючи на високий ризик значних виплат і одночасно необхідність
проведення інвестування коштів в значних обсягах, конкурентна позиція
страхової компанії на фінансових ринках і її платоспроможність значно
залежатимуть від величини її активів. Нарощення активів для українських
компаній є особливо актуальним ще і тому, що вартість їх активів є значно
меншою за вартість активів, які мають європейські, американські і російські
компанії. Тому у випадку проведення лібералізації страхового ринку
українським компаніям важко буде конкурувати на рівних з іноземними
компаніями і одним з негативних факторів буде низький рівень капіталізації
українських страховиків.
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Друге стратегічне завдання – забезпечення підтримки оптимального
співвідношення між елементами активів компанії і елементами джерел їх
фінансування. Компанія повинна мати цільову структуру активів з метою їх
найефективнішого

використання.

Необхідне

проведення

постійного

моніторингу співвідношення між оборотними і необоротними активами,
фінансовими і нефінансовими, ліквідними і неліквідними. Особливо важливим,
на наш погляд, виходячи зі специфіки страхової діяльності, є забезпечення
контролю за вкладенням коштів в основні засоби, матеріальні оборотні активи,
дебіторську заборгованість. Дані елементи активів не приносять прямого
прибутку і їх дуже важко реалізувати у випадку необхідності терміново
отримати грошові кошти. Отже, завданням менеджменту

є розробка

оптимального співвідношення між активами і джерелами фінансування і
встановлення нормативів по відхиленням, які обов’язково виникатимуть в
процесі діяльності.
Останнім зі стратегічних завдань управління є узгодження управління
ними з іншими сферами менеджменту компанії з метою досягнення підвищеної
фінансової стійкості.
Під тактичними завданнями управління активами страхової компанії слід
розуміти, визначені згідно з фінансовою ідеологією компанії, систему поточних
завдань і напрямків їх реалізації. В схемі виділено чотири основні напрямки
реалізації даних цілей:
Перше завдання - забезпечення і підтримка ліквідності. Дане завдання
виконується шляхом постійного контролю за співвідношенням між ліквідними і
неліквідними

активами

компанії

і

оцінки

потенційної

можливості

розраховуватися за будь-якими зобов’язаннями. При цьому необхідно
враховувати як вплив страхового портфелю (періодичність здійснення виплат і
їх величину), так і вплив інших нестрахових зобов’язань (величину і
терміновість кредитів банків, інших позикових коштів).
Друге завдання – оцінка вартості активів страхової компанії. Це завдання
передбачає організацію моніторингу за вартістю активів. Головна мета –
забезпечити зростання їх вартості і виявляти фактори, які цьому заважають.
304

Третє завдання – організація поточного контролю за використанням
активів

компанії.

Вирішення

цього

завдання

передбачає

здійснення

внутрішнього і зовнішнього контролю.
Четверте завдання – забезпечення якісного управління грошовими
коштами. Воно досягається шляхом обчислення оптимального співвідношення
між грошовими коштами і їх еквівалентами. Виконання даного завдання
дозволить

компанії

і

вчасно

виконувати

свої

зобов’язання

перед

страхувальниками, і отримувати додатковий прибуток.
Будь-яким управлінським рішенням повинен передувати аналіз об’єкту
дослідження. Аналіз є базою для прийняття управлінських рішень. Усі
управлінські рішення, які стосуються розміщення активів страхової компанії,
можна розділити на три основних напрямки, як це відображено на схемі
(рис. 3).
Менеджмент активів страховика

Рішення про
страхові виплати

Рішення про забезпечення
функціонування страховика

Рішення про
інвестиції

Рис. 3. Система рішень щодо управління активами страхових
компаній
Отже, управління активами страхових компаній має базуватися на
принципах поверненості, прибутковості і ліквідності. При цьому дані принципи
повинні застосовуватися не лише до тих активів, які представляють страхові
резерви, а до усіх інших активів страхової компанії. Дотримання принципів
управління

активами

досягається

за

допомогою

диверсифікованості.

Формування політики управління активами страховика в значній мірі залежить
від того, до якої сфери належить компанія – ризикової чи страхування життя.
Ризикова сфера страхування характеризується більшою ліквідністю активів
страховиків, ніж сфера страхування життя. Мета управління активами
страхових компаній досягається вирішенням конкретних управлінських
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завдань, які розподіляються на тактичні і стратегічні. Практичне розв’язання
задач управління досягається шляхом прийняття управлінських рішень, яким
повинен передувати аналіз об’єкту дослідження. Усі рішення в управлінні
активами є важливими і між ними є причинно-наслідкові зв’язки, які повинні
постійно досліджуватися менеджментом компанії. За аналізом дослідження
проводиться коригування політики управління активами.
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СУЧАСНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО: ІННОВАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ
ТА БЕЗПЕКИ
УДК 685.531(045)
С.В. Балко
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ НАМЕТІВ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ
У ТОВ «СТАРТ-С» М. ВІННИЦІ
В статті визначено основні класифікаційні ознаки сучасного асортименту
наметів, здійснено їх аналіз за цими ознаками та представлено коротку
характеристику асортименту. проаналізовано структуру асортименту за
серіями,

формою

або

конструкцією,

місткістю,

теплоізоляційними

властивостями, матеріалом, наявністю каркасу, типом підлоги, типом
застібки.
Ключові слова: намет, класифікація, класифікаційні ознаки, асортимент,
торгова марка, серія, модель, модифікація.
Останнiми роками спостерiгається тенденцiя до зростання кiлькостi
українцiв, що звертають бiльше уваги на своє здоров’я. Як результат популярнiсть активного способу життя та попит на спортивні товари, в тому
числі туристичні, значно зросли. Основними показниками зростання ринку цих
товарiв є середньорiчне збільшення на 25-30% та змiни у ринковiй структурi
(10-15% росту цивілізованих каналів дистрибуції).
Одним із видів активного відпочинку, найбільш ефективним засобом
відновлення і зміцнення здоров′я людини є спортивний туризм. Серед
похідного спорядження, яке використовується в туризмі, намет займає основне
місце. В поході він вкриває подорожуючих під час сну, захищає від дощу,
холоду, вітру, снігу, спасає від комарів та мошки. Навіть в умовах полярної
зими при сильному вітрі в наметі можна підтримувати кімнатну температуру за
допомогою найпростіших опалювальних засобів. У зв’язку з тим, що на ринку
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України представлений величезний вибір наметів, досить важливим є
необхідність їх класифікувати і досліджувати сучасний асортимент.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій

показує,

що

питанням

дослідження класифікації та асортименту товарів займалося доволі вузьке коло
науковців і практиків - Басова Ю.О., Войтов С.Г., Гребельник О.П., Губа Л.М.,
Злепко Н.П., Кожушко Г.М., Лукса М., Макаренко А.В., Флоринський О. При
цьому класифікація туристичних товарів, зокрема наметів, зовсім не висвітлена.
Метою даної статі є вивчення існуючих і розробка нових класифікацій та
дослідження асортименту наметів, що представлені на українському ринку.
Якщо взяти до уваги, що багато дорослих людей намагаються з дитинства
залучити до активного відпочинку дітей, то можна зрозуміти, що потенціал
цього ринку величезний. За даними деяких досліджень, на сьогоднішній день в
розвинутих країнах частка населення, що веде здоровий спосіб життя, вже
наближається до 50%. Звичайно, про такі цифри в Україні говорити ще немає
сенсу, але навіть ті приблизні 10%, які заявляють сьогодні, - вже багато для
молодого ринку. Щорічний приріст світового ринку спортивних товарів складає
біля 15-17%, а в сусідній Росії навіть досягає 15-20% [1]. Але ринок товарів для
активного відпочинку не просто зростає, це ринок з попитом, який постійно
змінюється. Тому всі гравці на ринку повинні постійно підтримувати контакт з
покупцем, вивчаючи його потреби і переваги, слідкувати за тенденціями ринку,
змінами в асортименті і грамотно використовувати канали просування свого
товару.
Український ринок спортивних товарів, до яких відносяться і туристичні,
наразі знаходиться у стадії становлення. Його місткість (за різними
підрахунками) складає близько 1,2-1,5 млрд. дол. США [2]. Частка українських
виробників у загальному обсязі цього ринку, на жаль, становить від 0 до 10% в
залежності від категорій товару. Хоча за останні п'ять років число українських
спортивних компаній збільшилося із 200 до 400, в рази збільшився обсяг
спортивної продукції, що виробляється в Україні. Приблизно 90% спортивних
товарів поки що імпортується в Україну з-за кордону.
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Наявність великої кількості різних видів туризму спонукає до виробництва
відповідного туристичного спорядження. Проведений нами аналіз існуючих
джерел та сучасного асортименту товарів для туризму показав, що раніше ці
товари класифікували за призначенням, яке визначають відповідно до виду
туризму, видами, конструкцією, місткістю та матеріалом, з якого вони
виготовлені.
Як вказувалось вище, намети займають одне з центральних місць в
асортименті товарів для активного відпочинку.
Традиційно намети класифікували за такими ознаками, як призначення в
залежності від виду туризму, форма, місткість, теплоізоляційні властивості.
Так, за призначенням вони бувають: для літнього відпочинку, для лижного
туризму, для високо-гірського туризму, для спелеологічних експедицій, для
автотуризму, намети загального призначення; за формою - у вигляді куреня, у
вигляді хатинки, у вигляді юрти, у вигляді ангару; за місткістю – одномісні,
двомісні, багатомісні; за теплоізоляційними властивостями - одинарні
(загального призначення), подвійні (для зимових умов), з тентом (для літнього
відпочинку).
Нами

зроблена

спроба

систематизувати

їх

за

нетрадиційними

класифікаційними ознаками.
Сьогодні на ринку товарів для активного відпочинку, в тому числі і
наметів, дуже широко представлені різноманітні торгові марки. Однак всі вони
зарубіжні. Це, в першу чергу, американські виробники - Marmot, North Face,
Sierra Design, Alexika, європейські – Salewa (Німеччина), Tatonka (Німеччина),
Vaude (Німеччина), Jack Wolfskin (Німеччина), C.A.M.P. (Італія), Ferrino,
(Італія), Freetime (Франція), Campus (Польща) та російські – Bask (Баск),
Normal, Red Fox, Nova Tour. На жаль, в цьому ряду лише одна відома
вітчизняна марка – Terra incognita [3].
В зв’язку з цим, ми вважаємо, що для туристичних товарів для активного
відпочинку, в першу чергу, в якості класифікаційних ознак слід виділяти
торгову марку, серію, модель в межах серії та модифікацію, а потім вже
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призначення, бо виробники враховують цю ознаку в середині марки або серії
(наприклад, Bask – марка, серія – екстремальна, модель – Bask NORTH PEAK
PRO, призначення – альпіністський намет для складних погодних умов; в тій
самій серії модель – Bask GARHWAL, призначення - для альпіністського і
гірського туризму).
Проаналізувавши існуючі класифікації наметів, ми пропонуємо їх
сучасний асортимент групувати за наступними ознаками: марка (Bask, Ferrino,
Salewa, Tatonka тощо); серія або лінія (намети екстремальні, кемпінгові, гірські,
туристичні, чотирьохсезонні, трьохсезонні, літні, тенти та укриття, бівачні
мішки); модель (для кожної марки і серії); призначення та умови експлуатації
(для зимових подорожей у високих горах, для альпінізму і гірського туризму,
для літніх подорожей тощо); стиль сходження (експедиційні, штурмові); вид і
тривалість відпочинку (кемпінгові, універсальні, намети для піших і гірських
походів, намети для водних походів); місткість (на 2, 3, 4, 5, 6, 10 осіб);
конструкційні особливості (одношарові і двошарові); форма («півсфери», або
купольні; «напівбочки»; двосхилі, або шатрові).
Нами досліджено асортимент наметів, що реалізуються у ТОВ «Старт-С»
м. Вінниці. У підприємство намети надходять від двох київських посередників
– компанії «Спортмастер» та ТОВ «Флагман». Враховуючи широкий
асортимент цих товарів, їх розміри, а також свої розміри, магазин «Старт-С» в
основному реалізує намети за замовленнями. В магазин завозиться невелика
кількість моделей, які користуються підвищеним попитом, і тому одночасно в
даному підприємстві знаходиться не більше 10 моделей наметів, хоча,
дослідження показали, що реалізується їх останнім часом досить багато.
Пропозиція наметів в цілому в 2016 році включала продукцію таких марок,
як Баск (Bask), Hannah, Salewa, Ferrino – всього 72 моделі.
В групі екстремальних наметів було 11 моделей, з них 4 – Баск (Bask), 4 –
Hannah, 3 – Salewa; кемпінгових – 15; чотирьохсезонних – 9; трьохсезонних 22; літніх – 15 наметів.
На кемпінгових

наметах

спеціалізується
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Ferrino

(8 моделей),

на

трьохсезонних та літніх – Salewa (8 та 9 моделей відповідно), а на
екстремальних в однаковій мірі Hannah та Баск (по 4 моделі).
Найбільша кількість наметів у 2016 році пропонувалась під маркою Salewa
– 23.
Нами проаналізовано структуру асортименту наметів, що були реалізовані
у ТОВ «Старт-С» за рядом ознак.
За

серіями

намети

поділяються

на

екстремальні,

кемпінгові,

чотирьохсезонні, трьохсезонні та літні. Структура асортименту та обсяги
реалізації наметів за серіями наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Структура асортименту наметів, реалізованих у ТОВ «Старт-С» у
2014-2016 роках, за серіями
Групи наметів за
серіями
Екстремальні
Кемпінгові
Чотирьохсезонні
Трьохсезонні
Літні
Всього

2014 рік
Обсяг
Частка,
продажу,
%
тис. грн.
49,8
14,0
72,9
20,5
42,3
11,9
104,2
29,3
86,4
24,3
355,6
100,0

2015 рік
Обсяг
Частка,
продажу,
%
тис. грн.
52,9
14,2
79,7
21,4
45,5
12,2
107,3
28,8
87,2
23,4
372,6
100,0

2016 рік
Обсяг
Частка,
продажу,
%
тис. грн.
61,0
15,3
83,0
20,8
49,9
12,5
122,1
30,6
83,0
20,8
399,0
100,0

Аналіз наведених даних показав, що упродовж всього періоду найбільше
було реалізовано трьохсезонних наметів (їх частка коливалася від 28,8 % у 2015
році до 30,6 – у 2016), а найменше – чотирьохсезонних (з часткою від 11,9% у
2014 до 12,5 – у 2016 році).
Намети за формою або конструкцією розділяються таким чином: типу
«курінь», типу «хатинка», типу «шатро», типу «юрта» та типу «ангар».
Структура асортименту та обсяги реалізації наметів за формою наведені в табл. 2.
У 2014 році у ТОВ «Старт-С» було продано наметів типу «курінь» на 50,4
тис. грн., типу «хатинка» – на 150,1, типу «шатро» – на 82,8, типу «юрта» – на
22,0 та типу «ангар» - на 50,3 тис. грн., що склало відповідно 14,2; 42,2; 23,3;
6,2; 14,1% до загальної суми реалізації наметів.
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Таблиця 2
Структура асортименту наметів, реалізованих у ТОВ «Старт-С» у
2014-2016 роках, за формою або конструкцією
Типи наметів за
формою або
конструкцією
«Курінь»
«Хатинка»
«Шатро»

2014 рік
Обсяг
Частка,
продажу,
%
тис. грн.
50,4
14,2
150,1
42,2
82,8
23,3

2015 рік
Обсяг
Частка,
продажу,
%
тис. грн.
55,9
15,0
166,2
44,6
88,3
23,7

2016 рік
Обсяг
Частка,
продажу,
%
тис. грн.
56,0
14,0
169,2
42,4
90,1
22,6

«Юрта»

22,0

6,2

2,0

0,5

6,0

1,5

«Ангар»

50,3

14,1

60,2

16,2

77,7

19,5

Всього

355,6

100,0

372,6

100,0

399,0

100,0

В 2015 році продаж наметів зріс на 17 тис. грн., або 4,8%. Наметів типу
«курінь» було реалізовано на 55,9 тис. грн., типу «хатинка» - на 166,2, типу
«шатро» - на 88,3, типу «юрта» - на 2,0 та типу «ангар» на 60,2 тис. грн., що
склало відповідно 15,0; 44,6; 23,7; 0,5; 16,2% до загальної суми реалізації
наметів, тобто значно зменшився (за часткою) продаж наметів типу «юрта» – на
5,7%.
У 2016 році обсяг продажу виріс на 26,4 тис. грн., або 7,1%. Наметів типу
«курінь» було реалізовано більше всього на 0,2%, типу «хатинка» - на 1,8 , типу
«шатро» - на 2,0, типу «юрта»- в три рази та типу «ангар» на 29,1%. При цьому
найменшою була частка саме наметів типу «юрта», а найбільшою – типу
«хатинка».
Намети за місткістю поділяються на одномісні, двомісні та багатомісні.
Структура асортименту та обсяги реалізації наметів за місткістю наведені в
табл. 3.
У 2014 році у підприємстві було продано одномісних наметів на 86,3 тис.
грн., двомісних – на 125,2 та багатомісних - на 144,1 тис. грн., що склало
відповідно 24,3; 35,2; 40,5% до загальної суми реалізації наметів.
В 2015 році зріс продаж наметів дво- та багатомісних – на 23,9 та 4,2%
відповідно і зменшився наметів одномісних – на 22,0%. У зв′язку з цим зросла
до 41,6% частка у продажу двомісних наметів.
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Таблиця 3
Структура асортименту наметів, реалізованих у ТОВ «Старт-С» у
2014-2016 роках, за місткістю
Групи наметів за
місткістю
Одномісні
Двомісні
Багатомісні
Всього

2014 рік
Обсяг
Частка,
продажу,
%
тис. грн.
86,3
24,3
125,2
35,2
144,1
40,5
355,6
100,0

2015 рік
Обсяг
Частка,
продажу,
%
тис. грн.
67,3
18,1
155,1
41,6
150,2
40,3
372,6
100,0

2016 рік
Обсяг
Частка,
продажу,
%
тис. грн.
72,8
18,2
166,0
41,6
160,2
40,2
399,0
100,0

У 2016 році одномісних наметів було реалізовано більше на 5,5 тис. грн.,
або 8,2%, двомісних - на 10,9, або 7,0 та багатомісних - на 10,0 тис. грн., або
6,7%. В результаті, частка двомісних наметів залишилася на рівні минулого
року – 41,6%, а багатомісних зменшилась лише на 0,1% і склала 40,2%.
Нами вивчено структуру асортименту наметів за теплоізоляційними
властивостями (табл. 4).
Таблиця 4
Структура асортименту наметів, реалізованих у ТОВ «Старт-С» у
2014-2016 роках, за теплоізоляційними властивостями
Групи наметів за
теплоізоляційними
властивостями
Намети з тентом
Одинарні (одношарові)
Подвійні (двошарові)
Всього

2014 рік
Обсяг
Частка,
продажу,
%
тис. грн.
99,8
28,1
222,3
62,5
33,5
9,4
355,6
100,0

2015 рік
Обсяг
Частка,
продажу,
%
тис. грн.
97,3
26,1
211,9
56,9
63,4
17,0
372,6
100,0

2016 рік
Обсяг
Частка,
продажу,
%
тис. грн.
111,1
27,8
217,7
54,6
70,2
17,6
399,0
100,0

За цією ознакою вони поділяються на намети з тентом, одинарні
(одношарові) та подвійні (двошарові).
У 2014 році у підприємстві було реалізовано наметів з тентом на 99,8 тис.
грн., одинарних – на 222,3 та подвійних - на 33,5 тис. грн., що склало
відповідно 28,1; 62,5; 9,4% до загальної суми реалізації наметів.
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В 2015 році продаж наметів з тентом та одинарних зменшився на 2,5 тис.
грн., або 2,5% та 10,4 тис. грн., або 4,7% відповідно. Реалізація подвійних
наметів зросла майже вдвічі.
У 2016 році обсяг продажу усіх груп наметів зріс: наметів з тентом на
14,2%, одинарних - на 2,7 та подвійних - на 10,7%. В результаті частки окремих
типів в порівнянні із 2014 роком змінились наступним чином: наметів з тентом
та одинарних зменшились на 0,3 та 7,3% відповідно, а подвійних – зросла на
19,1% і становить 17,6%.
За матеріалами, з яких виготовляють намети, вони бувають із наметових
тканин, плащових тканин, парашутного шовку, каландрованого капрону та
тканини «болонья». Структура асортименту та обсяги реалізації наметів за цією
ознакою наведені в табл. 5.
Таблиця 5
Структура асортименту наметів, реалізованих у ТОВ «Старт-С» у
2014-2016 роках, за матеріалом
Групи наметів за
матеріалом

2014 рік
Обсяг
Частка,
продажу,
%
тис. грн.

2015 рік
Обсяг
Частка,
продажу,
%
тис. грн.

2016 рік
Обсяг
Частка,
продажу,
%
тис. грн.

Наметове полотно

101,2

28,5

111,4

29,9

115,2

28,9

Плащове полотно

80,8

22,7

130,7

35,1

150,1

37,6

Парашутний шовк

86,1

24,2

77,8

20,9

65,9

16,5

Каландрований капрон

28,1

7,9

8,3

2,2

35,1

8,8

Тканина «болонья»

59,4

16,7

44,4

11,9

32,7

8,2

Всього

355,6

100,0

372,6

100,0

399,0

100,0

У 2014 році у підприємстві було продано наметів із наметового полотна на
101,2 тис. грн., плащового полотна – на 80,8, парашутного шовку - на 86,1,
каландрованого капрону – на 28,1 та тканини «болонья» - на 59,4 тис. грн., що
склало відповідно 28,5; 22,7; 24,2; 7,9; 16,7% до загальної суми реалізації
наметів.
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В 2015 році продаж наметів із наметового та плащового полотна зріс
відповідно на 10,2 тис. грн., або 10,1% та 49,9 тис. грн., або 61,8%. Реалізація
наметів з інших матеріалів зменшилась: із парашутного шовку - на 8,3 тис. грн.,
або 9,6%, каландрованого капрону - на 19,8, або 70,5 та тканини «болонья» - на
15,0 тис. грн., або 25,3%. Найбільшою у реалізації була частка наметів з
плащового полотна – 35,1%.
У 2016 році зросли обсяги продажу наметів із наметового полотна (на 3,8
тис. грн., або 3,4%), плащового полотна (на 19,4, або 14,8), каландрованого
капрону (на 26,8 тис. грн., або в 3,2 рази). Реалізація наметів з парашутного
шовку та тканини «болонья» зменшилась на 15,3 та 26,4% відповідно. Таким
чином, за досліджуваний період значно змінилися частки у реалізації наметів: із
плащового полотна (зросла на 14,9%); із парашутного шовку (зменшилась на
7,7%); із тканини «болонья» (зменшилась у 2 рази).
Намети за наявністю каркасу бувають безкаркасними, напівкаркасними та
каркасними.
Структура асортименту та обсяги реалізації наметів за наявністю каркасу
наведені в табл. 6.
Таблиця 6
Структура асортименту наметів, реалізованих у ТОВ «Старт-С» у
2014-2016 роках, за наявністю каркасу
Групи наметів за
наявністю каркасу

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Обсяг
продажу,
тис. грн.

Частка,
%

Обсяг
продажу,
тис. грн.

Частка,
%

Обсяг
продажу,
тис. грн.

Частка,
%

Безкаркасні

119,2

33,5

41,8

11,3

0,0

0,0

Напівкаркасні

221,3

62,2

211,4

56,7

254,2

63,7

Каркасні

15,1

4,3

119,4

32,0

144,8

36,3

Всього

355,6

100,0

372,6

100,0

399,0

100,0
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Дослідження структури асортименту наметів за цією ознакою показав, що
у 2014 році у ТОВ «Старт-С» було продано безкаркасних наметів на 119,2 тис.
грн., напівкаркасних на 221,3 та каркасних - на 15,1 тис. грн., що склало
відповідно 33,5; 62,2; 4,3% до загальної суми реалізації наметів.
В 2015 році значно (в 7,9 разів) зріс продаж каркасних наметів, а за
рахунок цього зменшилась реалізація наметів інших типів: безкаркасних – у 2,9
рази, напівкаркасних – на 4,5%.
У 2016 році зовсім не реалізовувалися безкаркасні намети; напівкаркасних
було реалізовано - на 254,2 та каркасних - на 144,8 тис. грн. (або 20,2 та 21,3%),
що склало відповідно 63,7 та 36,3 % до загальної суми реалізації наметів.
Намети за типом підлоги класифікуються на намети без підлоги, намети з
водопроникною підлогою, з підлогою із прогумленої тканини та з підлогою з
полімерною плівкою.
Структура асортименту та обсяги реалізації наметів за типом підлоги
наведені в табл. 7.
Таблиця 7
Структура асортименту наметів, реалізованих у ТОВ «Старт-С» у
2014-2016 роках, за типом підлоги
Групи наметів за
типом підлоги

2014 рік
Обсяг
Частка,
продажу,
%
тис. грн.

2015 рік
Обсяг
Частка,
продажу,
%
тис. грн.

2016 рік
Обсяг
Частка,
продажу,
%
тис. грн.

Намети без підлоги

18,9

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Намети з водопроникною підлогою

41,1

11,6

50,1

13,4

0,0

0,0

Намети з підлогою із
прогумленої тканини

196,8

55,3

222,4

59,7

251,1

62,9

Намети з підлогою із
полімерною плівкою

98,8

27,8

100,1

26,9

147,9

37,1

Всього

355,6

100,0

372,6

100,0

399,0

100,0

Як видно з таблиці, у 2014 році у ТОВ «Старт-С» було продано наметів без
підлоги на 18,9 тис. грн., наметів з водопроникною підлогою реалізовано на
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41,1, з підлогою із прогумленої тканини - на 196,8 та з підлогою із полімерною
плівкою - на 98,8 тис. грн., що склало відповідно 5,3; 11,6; 55,3; 27,8% до
загальної суми реалізації наметів.
В 2014 році намети без підлоги не продавалися; наметів з водопроникною
підлогою було реалізовано на 50,1 тис. грн., що в порівнянні із минулим роком
більше на 21,9%; з підлогою із прогумленої тканини - на 222,4 (на 13,0%
більше) та з підлогою із полімерною плівкою - на 100,1 тис. грн. (на 1,3%
більше). При цьому частка в реалізації наметів останнього типу зменшилась на
0,9%.
У 2016 році у продажу не було наметів без підлоги та наметів з
водопроникною підлогою. Наметів з підлогою із прогумленої тканини було
реалізовано на 251,1 тис. грн. та з підлогою із полімерною плівкою - на 147,9
тис. грн., що склало відповідно 62,9 та 37,1 % до загальної суми реалізації
наметів.
За типом застібки намети бувають із застібкою-«блискавка», застібкою на
клевантах та застібкою на петлях (табл. 8).
Таблиця 8
Структура асортименту наметів, реалізованих у ТОВ «Старт-С» у
2014-2016 роках, за типом застібки
Групи наметів за
типом застібки

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Обсяг
продажу,
тис. грн.

Частка,
%

Обсяг
продажу,
тис. грн.

Частка,
%

Обсяг
продажу,
тис. грн.

Частка,
%

Застібка-«блискавка»

219,9

1,8

240,1

64,4

255,5

64,0

Застібка на клевантах

72,9

20,5

88,2

23,7

101,1

25,4

Застібка на петлях

62,8

17,7

44,3

11,9

42,4

10,6

Всього

355,6

100,0

372,6

100,0

399,0

100,0

Проведений аналіз показав, що у 2014 році у ТОВ «Старт-С» було продано
наметів із застібкою-«блискавка» на 219,9 тис. грн., із застібкою на клевантах -
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на 72,9 та застібкою на петлях - на 62,8 тис. грн., що склало відповідно 61,8;
20,5; 17,7% до загальної суми реалізації наметів.
В 2015 році зменшився продаж наметів із застібкою на петлях (на 29,5%), а
реалізація наметів із застібкою-«блискавка» та із застібкою на клевантах
збільшилася відповідно 20,2 та 15,3 тис. грн., або 9,2 та 21,0%.
У 2016 році продаж наметів із застібкою на петлях продовжував
зменшуватися (на 4,3% і склав 42,4 тис. грн.). Наметів із застібкою-«блискавка»
було реалізовано на 255,5 тис. грн. (більше на 15,4 тис. грн., або 6,6%);
застібкою на клевантах - на 101,1 (більше на 12,9 тис. грн., або 29,1%). В
результаті цих змін частка наметів із застібкою на петлях зменшилась із 17,7 у
2014 році до 10,6% у 2016. Частки інших типів наметів розподілились
наступним чином: намети із застібкою-«блискавка» – 64,0%; намети із
застібкою на клевантах – 25,4%.
Таким чином, сучасний асортимент наметів рекомендуємо групувати за
наступними ознаками: марка; серія або лінія; модель; призначення та умови
експлуатації; стиль сходження; вид і тривалість відпочинку; місткість;
конструкційні особливості; форма.
Враховуючи широкий асортимент наметів, їх розміри, а також свої
розміри, магазин «Старт-С» в основному реалізує намети за замовленнями. В
магазин завозиться невелика кількість моделей, які користуються підвищеним
попитом, і тому одночасно в даному підприємстві знаходиться не більше 10
моделей наметів.
Список використаних джерел:
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Розглянуто процесуальні проблеми судово-товарознавчих експертиз споживчих
товарів. Визначено, що проблеми виникають через велику кількість видів таких
товарів та необхідність глибокого знання кожної з їх груп, а також
складності підбору експерта для проведення експертних досліджень.
Ключові слова: судово-товарознавчі експертизи, споживні властивості
виробів, експертне дослідження, експерт-товарознавець, висновок експерта.
Призначення судово-товарознавчої експертизи, як будь-яка слідча дія, за
своїм змістом являє собою сукупність процесуальної і тактичної сторін. До
процесуальних питань призначення та проведення судово-товарознавчої
експертизи відноситься все те, що пов’язано з умовами і завданнями її
проведення, передбаченими процесуальним законом. Правовою підставою
призначення судово-товарознавчої експертизи і взагалі експертизи для судових
справ є спеціально передбачені в процесуальному законодавстві норми – ст. 69,
101, 242-245 КПК України, відповідно до яких призначення експертизи
пов’язане з необхідністю використання спеціальних знань в науці, техніці чи
ремеслі при виробництві дізнань, попереднього слідства або судового розгляду [1].
Закон України «Про судову експертизу» говорить: «Цей Закон визначає
правові організаційні та фінансові основи судово-експертної діяльності з метою
забезпечення України незалежною, кваліфікованою і об’єктивною експертизою,
орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки» [2].
З урахуванням сказаного випливає, що судово-товарознавча експертиза
повинна призначатися у всіх випадках, коли встановлення певних обставин у
справі за допомогою інших засобів доказування не можна визнати повним, і,
отже, доведення обставин справи можуть бути з’ясовані лише шляхом
проведення судово-товарознавчої експертизи та засновані на принципах
криміналістичної тактики.
319

Судово-товарознавча експертиза повинна здійснюватися на принципах
законності, незалежності, об’єктивності і повноти дослідження. Гарантії
незалежності судового експерта, правильність його висновку забезпечуються
процесуальним

порядком

призначення

судового

експерта,

можливістю

призначення повторної експертизи, кримінальною відповідальністю судового
експерта за оформлення завідомо неправдивого висновку та в разі відмови без
поважних причин від виконання покладених на експерта обов’язків, або
приховування можливої зацікавленості у результатах.
Метою даної роботи є комплексне дослідження процесуально-правових
проблем судово-товарознавчих експертиз, яке спрямоване на забезпечення
їхнього

наукового

підґрунтя

та

дозволить

підвищити

ефективність

використання результатів даних експертиз у боротьбі зі злочинністю.
Методологічні та теоретичні проблеми судово-товарознавчої експертизи
розглянуті у роботах С.А. Вілкової, І.С. Карпової, Т.В. Саханової, Т.В.
Аверьянова та ін. Сучасними дослідниками сутності судово-товарознавчої
експертизи розглядаються дослідження товарних споживних властивостей
виробів з метою розв’язання проблем щодо якості, кількості, справжності та
вартості товару.
Призначення експертизи є процесуальною дією і включає в себе:
визначення підстав для проведення експертизи, вибір експертів, складання
постанови про призначення експертизи; формулювання питань, які підлягають
вирішенню експертами; ознайомлення з цією постановою підозрюваного
(обвинуваченого); роз’яснення експерту його прав.
Одна з особливостей судово-товарознавчої експертизи полягає в тому, що
при визначенні моменту її призначення слідчому необхідно враховувати
характер і обсяг об’єкта дослідження.
Так, якщо в якості об’єктів дослідження виступають швидкопсувні зразки,
або які не підлягають тривалому зберіганню, наприклад, продовольчі товари,
експертиза призначається в максимально короткий термін і повинна бути
320

виконана протягом 24-48 годин з моменту отримання постанови. В інших
випадках

час

законодавстві

виконання
не

експертизи

регламентовано.

в

кримінально-процесуальному

Термін

виконання

експертизи

встановлюється в рамках 3-10 днів в залежності від обсягу робіт та складності [3].
На жаль досить часто при призначенні судово-товарознавчої експертизи на
дозвіл експерта-товарознавця ставляться питання, що виходять за межі його
спеціальних знань компетенції, а також неважливі для дозволу справи по суті
представляються об'єкти, зокрема документи недостатні або непридатні для
дослідження. Все це сприяє затягуванню розслідування або судового розгляду,
а також появі необхідності проведення додаткових експертиз, що, в свою чергу,
збільшує і без того чимале навантаження на судово-експертні установи.
Крім цього багато експертиз проводиться у зв'язку з розглядом і цивільних
позовів по розділу майна виключенню майна з опису, відшкодуванню збитку
при

пошкодженні

Встановлення

майна

всіх

інструментарного

цих

або

псуванні,

обставин

забезпечення

реалізації

обумовлює

щодо

проведення

неякісних

необхідність

виробів.
розробки

судово-товарознавчих

експертиз по різних групах товарів [4]. Отже, метою роботи є аналіз існуючого
методичного забезпечення та проблемних питань щодо його розроблення.
Об'єктами судово-товарознавчої експертизи є реально існуючі або
існуючі у минулому товари, вироби, зразки, проби, а також документи,
матеріали кримінальних і цивільних справ, в яких висловлені відомості про
товарні характеристики досліджуваних об'єктів і всілякі ситуації, що
стосуються операцій, пов'язаних з товаром, умовах упакування, маркування,
зберігання, транспортування, експлуатації, а також інші обставини, що мають
значення в конкретній справі. До об'єктів судово-товарознавчої експертизи не
можна віднести предмети, у яких відсутні ознаки, що дозволяють визначити їх
товарну приналежність і можливість віднести до певної товарної групи.
Аналізуючи судову практику, можна зробити висновок про те, що окремі
особи, що призначають судово-товарознавчу експертизу, підходять до цього
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формально: вихідні дані у вигляді фактичних обставин кримінальної справи в
постанові про призначення експертизи викладаються поверхнево, кількість і
джерела вихідних даних не визначаються, неправильно визначаються об’єкти
дослідження. Нерідко експерту надається вся справа, щоб він особисто добував
відомості про об’єкти дослідження, що є прямим порушенням процесуальних
норм [5].
Разом з кримінальними справами спостерігається стійке зростання
товарознавчих досліджень по цивільних і господарських справах. Значну
частку таких справ складають позови по розділу майна, відшкодуванню збитку
при пошкодженні майна або псуванні.
При проведенні експертного дослідження експерт-товарознавець, як
правило, встановлює нові обставини, що мають істотне значення для справи і
відношення до проблемного питання. У таких випадках у висновку експерта
вказується обставина, навіть якщо із цього приводу йому не були поставлені
питання [6].
Як показує експертна практика, досить часто на вирішення судовотоварознавчої експертизи ставляться питання, що виходять за межі компетенції
експерта-товарознавця питання правового характеру, зокрема про наявність
ознак складу злочину, винність або невинність певної особи, форму його вини і
ін., знаходяться поза межами компетенції експерта, а відповіді на ці питання
можуть бути дані лише слідчим або судом. Також неприпустимо при
призначенні повторної експертизи ставити перед експертом питання про оцінку
висновку попереднього експерта.
Висновок.

Підводячи

підсумок,

необхідно

відзначити,

що

успіх

дослідження, проведеного на підставі представлених документів, якість
висновку експерта і максимальне досягнення поставленої перед ним мети
напряму залежать від якості і повноти представлених на дослідження
документів, матеріалів справи.
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До того ж, одна з особливостей судово-товарознавчої експертизи полягає
в тому, що при визначенні моменту її призначення слідчому необхідно
враховувати характер і обсяг об’єкта дослідження. Так, якщо в якості об’єктів
дослідження виступають швидкопсувні зразки, або такі, що не підлягають
тривалому

зберіганню,

наприклад,

продовольчі

товари,

експертиза

призначається в максимально короткий термін і повинна бути виконана
протягом 24-48 годин з моменту отримання постанови. В інших випадках час
виконання

експертизи

в

кримінально-процесуальному

законодавстві

не

регламентовано.
Отже, ефективність експертизи, що призначається, буде обумовлена
ступенем обізнаності суду або слідства про сучасні можливості судовотоварознавчої експертизи, а також правильністю вибору напряму дослідження і
його доцільності.
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ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
АВТОЗАПЧАСТИН В УКРАЇНІ
Досліджено проблеми розвитку ринку автозапчастин в Україні. Визначені
основні риси вітчизняного ринку автозапчастин та зроблені певні висновки
щодо подальшого розвитку ринку.
Ключові слова: автозапчастини, оригінальні автозапчастини, відновлені та
неоригінальні.
Дослідженням ринку автозапчастин займалися такі вчені, як Омельченко
А.В., Кищук А.В., Кривоконь О.Г. та інші. Але товарознавчі аспекти ринку
автозапчастин досліджені не достатньо.
Метою даної роботи є дослідження ринку автозапчастин в контексті
товарознавчих аспектів.
Український автомобільний ринок є частиною світового ринку, який
характеризується постійним збільшенням обсягів продажу. В свою чергу,
динамічний розвиток автомобільного ринку неможливий без формування і
функціонування ринку автозапчастин. Щорічно ринковий товарний обіг
становить 2,5-2,6 млн. USD [1].
В сучасних ринкових умовах характерною рисою функціонування ринку
автозапчастин є одночасний продаж нових оригінальних автозапчастин, які
перебували в експлуатації, відновлених та неоригінальних. Виділяють два
основні компоненти ринку: ринок споживача, де формуються запити на
автозапчастини/послуги, та ринок продавця/виробника, діяльність суб’єктів
якого спрямована на задоволення цих запитів.
Ринок автозапчастин розвивається значно більшими темпами, ніж ринок
цільових автомобілів. Стабільно висока частка імпортних автозапчастин в
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загальному товарообігу на вітчизняному ринку автозапчастин передбачає
розгалужену систему комерційних зв’язків із зарубіжними партнерами.
Загальними рисами вітчизняного ринку автокомплектуючих є:
- ринок динамічний;
- ринок розвивається позитивно, тобто зростає;
- під впливом попиту постійно змінюється структура споживання, що
впливає на структуру товарообігу автокомплектуючих;
Виходячи з проведеного аналізу, можна побачити, що Україна є абсолютно
імпортозалежною країною у галузі автозапчастин. Країна на сьогоднішній день
не виробляє автозапчастини, і всі виробники легкових автомобілів на території
держави (як іноземні, так і національні), не маючи змоги використовувати у
виробництві автозапчастини українського походження, змушені їх імпортувати
з інших країн світу.
В цілому ринок автозапчастин ділять на чотири-п’ять конкуруючих
сегментів:
‐ оригінальні;
‐ оригінал-аналогічні (від рекомендованих виробником заводів);
‐ неоригінальні і додаткові (тюнінгові);
‐ підроблені.
Світова тенденція заміни дорогих, оригінальних запчастин дешевими
отримала особливого поширення в пострадянських країнах. Тут давно працює
повноцінний (найчастіше – тіньовий) ринок відновлених запчастин, тісно
пов’язаний із СТО й розбірками. Останнім часом експерти (наприклад, від
«Justcars») говорять про потік низькоякісних підробок з Китаю і Південної
Кореї. Відзначається також зростання поставок деталей від західних компаній
для українських і російських авто; цей бізнес особливо популярний в Угорщині,
Польщі, Чехії та Словаччині.
В свою чергу, українські компанії налагодили випуск здешевілих варіантів
деталей для іномарок.
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Різниця в цінах істотна. Неоригінальні деталі дешевші на 30-40%, а
«тіньовий» ринок пропонує їх в рази дешевше, аніж легальний.
Незважаючи на розвинене в Україні дрібне і особливо тіньове виробництво
автокомплектуючих до іномарок, основна роль на даному ринку, очевидно, і
далі буде належати імпорту.
Дослідження показало, що основна маса автокомплектуючих припадає на
автокузови, частка яких за останні роки зросла з 25 до 35%. Друга за
продажами категорія – двигуни, яка в сумі займає близько 20% продажу.
Безперечно, зростає і частка дизельних двигунів, яка зараз перевищує третину
ринку двигунів. Слід зазначити швидке зростання попиту на освітлювальну та
сигнальну апаратуру (40-50% на рік).
За даними «Automobility», найбільшим попитом зараз користується
електрообладнання (акумулятори, стартери, лампи, свічки), фільтри, елементи
зчеплення і гальмівні деталі, інші елементи ходової.
Для українського ринку автозапчастин характерним є роздробленість –
домінує величезна маса дрібних і напівлегальних операторів. Великі компанії
з’явилися ще в 90-і роки, але дані про їх участь на ринку складно назвати
точними. За даними кожного з них, це по 10-20% ринку. Для прикладу, один з
лідерів – «Агро-Союз» - заявляє про зростання своєї частки на ринку
автозапчастин до 20-22%. На істотні частки ринку офіційно претендують такі
гіганти, як «Укравтозапчастина», «АІС», «TradeLine». [1]
Масштаби цих компаній можна порівняти з розмірами агрохолдингів і
меткомпаній.
Ринок

автомобільних

компонентів

підрозділяється

на

первинний

(компоненти, що використовуються для виробництва автомобілів на конвеєрі) і
вторинний (запчастини для продажу через сервіс і магазини).
В світовій практиці співвідношення між ними складає приблизно 2:1.
Європейська

структура

ринку

автокомпонентів

на

відміну

від

загальносвітової зміщена у бік вторинного ринку і оцінюється нами в
співвідношенні – 1:4.
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Традиційно світова класифікація виробників автомобільних компонентів
ділить їх на чотири групи. В практиці, що склалася, постачальник може
об’єднувати у себе на виробництві два рівні, а у виняткових випадках навіть
три. З іншого боку, можливе і розділення виробничих функцій на більше число
рівнів.
1. Власне виробники автомобілів. Практика виготовлення деталей будьякого рівня складності безпосередньо виробником автомобіля на підприємствах
традиційного європейського автопрому поширена достатньо широко. Якщо в
світовій індустрії на частку самого автовиробника в середньому доводиться
лише біля 40% доданої вартості автомобіля, то в Європі цей показник
перевищує 60%.
2. Постачальники першого рівня. Від них автовиробники одержують готові
системи і модулі для фінальної збірки. Ці постачальники є основним каналом,
по якому автовиробники одержують передскладальні компоненти і модулі
(двигуни, КПП, сидіння, різні системи і т. д.). В загальносвітовій практиці на їх
частку припадає майже 15% доданої вартості.
3. Постачальники другого рівня. Вони поставляють постачальникам
першого рівня компоненти (наприклад, поршневу групу для двигуна, раму
сидіння і т. д.). Їх частка в загальній доданій вартості автомобіля трохи більш
12%.
4. Постачальники третього рівня. Постачають прості деталі і заготівки для
постачальників другого рівня (литво, болти, різні матеріали і т.д.). Їх частка в
доданій вартості автомобіля менше всього - від 5 до 10% [2].
В загальносвітовій практиці ринок запасних частин складається фактично з
двох – ринку оригінальних запчастин і ринку неоригінальних запасних частин.
Первинний ринок автомобільних компонентів напряму залежить від
об’ємів випуску автомобілів на європейських заводах.
На матеріали і комплектуючі доводиться приблизно 15-30% собівартості
автомобіля.

При

цьому

частка

матеріалів

складає

приблизно

5-15%

собівартості, а частка компонентів 10-20%. Враховуючи ці параметри, можна
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оцінити сумарну місткість первинного ринку автокомпонентів (включаючи
матеріали і комплектуючі всіх рівних) в суму порядку 15 млрд. USD. У тому
числі об’єм ринку компонентів для автомобілів європейських марок складає
зараз 8 млрд. USD, а для іномарок – 11 млрд. USD.
Темпи приросту первинного ринку автокомпонентів оцінюється на рівні
15-20% в рік.
Поставкою запасних частин для легкових автомобілів на європейський
ринок займаються більше сотні достатньо крупних компаній. Кінцевих
продавців запчастин (магазинів, техцентрів, станцій і т.д.) по країні
налічуються тисячі.
Ще ряд груп були об’єднані в «Інші», хоча там є і достатньо місткі
сегменти. Наприклад, колісні диски, різні підшипники, болти, гвинти і інші
метизи і нормалі, а також багато іншого. Крім того, існують достатньо ємкі
ринки різних експлуатаційних матеріалів (хімія, косметика, фарби і т. д.),
системи безпеки, аксесуарів і іншого додаткового устаткування.
З урахуванням всіх цих сегментів можна припустити, що за місткістю
компонентний ринок цілком може конкурувати з автомобільним .
Лідерами на вторинному ринку компонентів і запчастин можна рахувати
два сегменти - шини і масла.
Серед інших груп запчастин виділимо деталі системи випуску, підвіски,
системи гальм і трансмісії. Кожний з цих сегментів споживає по 0,5 – 1 млрд.
USD в рік.
Багато в чому це обумовлено вітчизняними умовами експлуатації
автомобілів з поганими дорогами і суворим кліматом. Хоча не останню роль
грає і якість самих комплектуючих.
Достатньо місткими виявилися також сегменти електроустаткування. Але
тут головну складову вносить ціна. Нові більш дорогі моделі автомобілів, хоча і
більш надійні, проте електрика і електроніка на них достатньо дорога. Крім
того, якість ряду вузлів приводить до зниження ресурсу роботи (довговічності).
Не менш місткі і ще дві групи – деталі паливної системи, а також елементи
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і деталі салону. Відзначимо також значну місткість ринку вузлів і деталей
систем запалення і охолоджування, а також ринок деталей, необхідних для
капремонту двигуна.
Відносно скромні об’єми ринку в грошовому виразі у сегменту
акумуляторних батарей обумовлені високим терміном служби АКБ. Деталі
кузова в оцінці місткості ринку розглядалися частково: їх перелік достатньо
довгий, а тому були обраховані тільки лицьові панелі, які піддаються
пошкодженням при ДТП.
З ключових проблем ринку неоригінальних запчастин також слід виділити:
‐ відсутність запасів, доставка запчастин по факту замовлення;
‐ подорожчання транспортних витрат на доставку продукції від виробника;
‐ державний чинник (дуже тривале оформлення вантажів на митниці).
Однак останній фактор вплинув і на позитивні зрушення на ринку. Через
реалізацію повноцінної процедури проходження митного очищення, «сірі»
імпортери вже не мають можливості занижувати вартість продукції в інвойсі –
ринок поступово наповнюється офіційними неоригінальними запасними
частинами.
Розглянемо ринок масел і автохімії.
Скорочення продажу нових автомобілів відбилося на споживанні масел. У
першу чергу, зменшилося споживання олій, рекомендованих до експлуатації
при гарантійних ремонтах і обслуговуванні.
Споживчий попит перемістився із сегмента більш дорогих масел
європейських і російських виробників в менш дорогий сегмент, де панують
дешеві, «ноу-нейм» товари.
Ринок додаткового обладнання перебуває в депресивному стані, що
пов’язано як зі скороченням продажу автомобілів, так і з неготовністю банків
підключати кредитні інструменти. Якщо раніше ті ж банки озвучували вимоги
до обов’язкового пакету для комплектації нового авто, то зі скороченням
кредитування і зі спадом продажу транспорту скоротився і продаж додаткового
обладнання.
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Отже, можна зробити висновок, що за останні роки значно збільшився
імпорт автомобілів і ця тенденція зберігається й досі. Відповідно ринок
автозапчастин і надалі буде динамічно розвиватися, являючи собою значну
частину національної економіки України.
Список використаних джерел:
1. Офіційний

сайт

Державного

комітету

статистики

України.

-

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/.
2. Ринок автозапчастин 2010-2016 року. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://poglyad.com/blog-4/post-443.
УДК 637.52:339.138
А.В. Гвоздінська
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ
М’ЯСНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ
У роботі проаналізовано структуру виробництва харчових продуктів в 2015
році та визначено частку м’ясопереробної галузі в харчовій промисловості,
відображено динаміку змін у виробництві та реалізації м’яса та готової
м’ясної

продукції,

охарактеризовано

фактори,

що

впливають

на

співвідношення темпів росту виробництва м’яса та продукції м’ясопереробної
галузі. Досліджено тенденції попиту на ринку м’ясопереробної продукції, зміни
обсягів експорту за товарними категоріями та співвідношення вітчизняного
виробництва й імпорту м’ясної продукції.
Ключові

слова:

м’ясопереробна

продукція,

ковбасні

вироби,

товарна

сегментація, імпорт
Вітчизняні підприємства м’ясопереробної галузі є стратегічно важливими
у контексті забезпечення безпеки України відносно продуктів харчування.
М’ясні продукти є незамінними у раціоні людини та їх споживання впливає на
здоров’я населення.
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Сучасні тенденції в харчуванні населення в Україні все більш орієнтовано
на розвиток ринку швидких і легких у приготуванні продуктів, які одночасно
були б високо поживними та економічно прийнятними.
Дослідженню ринку продукції м’ясопереробних підприємств присвятили
свої дослідження такі вітчизняні вчені: Коняк І.В., Сятковська Е.В.,
Чорноротов О.Г., Філіппов М.В., Вязовська C., Шугурова Т. та інші.
Мета дослідження – вивчення сучасного стану та виділення основних
тенденцій розвитку ринку м’ясної продукції України як початкового етапу в
формуванні ефективної збутової стратегії м’ясопереробних підприємств.
М’ясопереробна галузь України є однією із вагоміших в харчовій
промисловості. Про це свідчить аналіз структури виробництва харчових
продуктів за 2015 рік (рис. 1).

Рис. 1. Структурна схема та динаміка розвитку харчової промисловості [1]
Так, за результатами цього періоду, виробництво м’яса та м’ясної
продукції становило 17,3 % від загального обсягу.
Для вітчизняного ринку продукції м’ясопереробної промисловості України
характерним є високий рівень конкуренції. В 2015 році майже третину
продукції було вироблено на середніх і великих підприємствах з добовими
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обсягами виробництва м'яса й м'ясної продукції в межах 10-50 тонн.
Здебільшого, база, що формує, такі підприємства, – виробнича спадщина
минулого, частково або повністю модернізована під сучасні умови й вимоги
ринку. Таких підприємств в Україні налічується більше 50 одиниць. І, нарешті,
великі підприємства з обсягами виробництва понад 50 тонн на добу. Дані
підприємства формують майже половину всієї пропозиції на ринку м’яса та
м’ясопродуктів. З такими обсягами виробництва в Україні працює близько 20
підприємств. Провідними виробниками є ТОВ «Глобинський м`ясокомбінат»,
ПП «Фірма Гармаш», ТД Єрємєєвський, ПАТ «Кременчугм’ясо», ПАТ
«Ніжинський м`ясокомбінат», СП ТОВ «Векка». Відмінною рисою ринку
напівфабрикатів є лідирування на ньому вітчизняних компаній, таких, як: ТОВ
«Левада» (м. Одеса); ПП «Урсуленко» (ТМ «Оса», м. Херсон); ДП «Даника»
(ТМ «Ситий Тато», м. Київ); ПП «Дригало» (р. Біла Церква Київської обл.);
«Українські заморожені продукти» (ТМ «Пан Сковорода», м. Кривий Ріг).
Зазначені та деякі інші підприємства-виробники можуть ефективно
працювати, забезпечивши конкурентоспроможність за рахунок впровадження у
виробництво техніко-технологічних інновацій та нових видів продукції. Це
підприємства-лідери з розвинутою системою збуту й логістики, багато з яких
мають свої власні сировинні ресурси. Більше половини з даних підприємств,
відносяться до сектору птахівництва. В цілому, перша п'ятірка рейтингу
складається винятково з підприємств, що займаються переробкою м'яса птиці.
Ринок напівфабрикатів в Україні має великі перспективи. Такий стан речей
не може залишитись без уваги з боку зарубіжних компаній (в основному
російських), які вивчають не тільки перспективи імпорту готової продукції, але
і можливості створення власних виробничих баз усередині країни. Наприклад,
російська компанія «Алта» (ТМ «Морозко») розглядає варіанти будівництва
або купівлі під Києвом заводу по виробництву напівфабрикатів. Інша російська
фірма – «Молмясопродукт» відкрила минулого року в столиці своє
представництво, через яке постачає вироби під ТМ «Айсбург».
Український ринок м'ясних та ковбасних виробів відрізняється низкою
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особливостей. Ринок майже досяг свого насичення, жорстка конкуренція
визначає асортимент, якість та регулює цінову політику. Певний надлишок
ковбасних виробів у магазинах великих торгових роздрібних мереж примушує
виробників випускати брендовані продукти високої якості, шукати нові ніші та
створювати інноваційну продукцію. Специфікою ринку м'ясних виробів є його
залежність від сировини. Доцільно порівняти темпи росту виробництва м’яса та
готових виробів. З цього погляду можливо відзначити, що за останні 3 роки
ситуація змінилася на протилежну – за збільшення темпів росту виробництва
м’яса спостерігається швидший приріст темпів росту виробництва готової
м’ясної продукції.
Така ситуація могла виникнути під впливом наступних факторів:
1) зміна стану ринку виробництва м’яса в забійній вазі;
2) збільшення частки імпортної сировини у виробництві ковбасних
виробів;
3) збільшення обсягів експорту готових м’ясних виробів. Однією з
основних тенденцій останніх років, що визначає стан ринку м'ясопродуктів, є
зменшення в усіх категоріях господарств поголів'я великої рогатої худоби за
одночасного збільшення поголів'я свиней та птиці.
Виробництво м'яса всіх видів у забійній вазі зменшилось на 0,1%, в тому
числі у сільгосппідприємствах зросло на 4,4%, у господарствах населення
зменшилось на 4,8% [4].
Протягом 2015 р. зберігалася негативна тенденція скорочення поголів'я
ВРХ у господарствах усіх категорій. Станом на 2015 р. нараховувалося 5 247
тис. голів ВРХ, що на 4,5% менше порівняно з відповідним періодом 2016 року.
Завантаження виробничих потужностей підприємств складає лише 15-40%.
Імпорт м’яса у 2013 році складав 23%, в 2014 – 19%, а в 2015 – вже 16, а в 2016
році – 15,5% [5]. Зокрема, у 2015 році імпорт м’яса птиці та субпродуктів
скоротився на 35%, а свинини – на 27,7% порівняно з 2014 роком [12]. Дана
ситуація

негативно

відобразилася

на

м’ясопереробної промисловості.
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роботі

вітчизняних

підприємств

Відтак, серед проблем, з якими зіткнулися вітчизняні підприємства
м’ясопереробної галузі, слід виділити наступні:
- скорочення поголів’я худоби;
- територіальна розосередженість сільськогосподарських підприємств і
особистих господарств населення, внаслідок чого виникає дефіцит сировини;
- нетривалий термін реалізації певних видів готової продукції;
- низька якість сировини;
- коливання закупівельних цін на сировину тощо [3-6; 10-12].
Структурні регіональні зміни, що відбувалися у тваринництві України,
суттєво

вплинули

й

на

розташування

м’ясопереробних

потужностей.

Найбільша питома вага ринку м’ясопереробної продукції (35%) сконцентрована
у Центральному регіоні: Київська, Черкаська, Вінницька та Полтавська області.
Питома вага Західного регіону на цьому ринку – 10% (Львівська, Волинська,
Іва- но-Франківська області). Східний регіон на ринку м’ясопереробки займає
26%. Лідерами у виробництві є Дніпропетровська, Донецька та Харківська
області. На Південний регіон – АР Крим – припадає 7% ринку [6]. Основна
частка пропозиції ринку формується м’ясопереробними підприємствами –
60,7%. До цієї частки зараховується частина сировинного імпорту, а також
продукція, отримана на переробку від сільськогосподарських підприємств та
господарств населення.
Господарства населення формують частку 32,3%. Із цієї частки дві третини
– продукція власного виробництва, що споживається безпосередньо в
домогосподарствах. Частка сільськогосподарських підприємств становить 5,2%.
Її формує частина продукції, яка реалізується сільськогосподарськими
підприємствами на ринку. Частка імпорту в цілому по ринку трохи менше 2%.
Розрахункові обсяги імпорту включають тільки імпортну продукцію, готову до
вживання, що не вимагає додаткової технологічної обробки.
Отже, вітчизняний ринок м’ясопереробної продукції, що включає м’ясні
напівфабрикати, а також ковбасні вироби, готові м’ясні продукти та консерви, у
грошовому виразі складає значну частку у виробництві харчової продукції.
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Порівняння динаміки виробництва м’ясних виробів та харчової промисловості
в цілому дозволяє зробити висновки щодо перспективності розвитку
м’ясопереробної підгалузі.
Лідерами обсягу виробництва є ковбасні вироби, але більш динамічно
зростає виробництво саме м’ясних напівфабрикатів. Особливістю ринку
продукції м’ясопереробки є його значна залежність від виробництва м’яса. В
останні роки спостерігається скорочення темпів виробництва м’яса у
порівнянні

з

темпами

виробництва

готової

м’ясної

продукції

та

напівфабрикатів, що свідчить про збільшення частки імпортної сировини у
виробництві та зростанні обсягів експорту готової продукції. Що стосується
імпорту продукції м’ясо-переробних підприємств, то його частка зросла лише в
м’ясних консервах, в інших групах вона становить не більше 1%.
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В.Г. Зарічний
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ
Розроблені засоби і критерії ідентифікації сухих будівельних сумішей.
Досліджені показники якості сухих клейових сумішей, сумішей для заповнення
швів, сумішей для штукатурних робіт.
Ключові слова: суха будівельна суміш, ідентифікація, критерії ідентифікації,
міцність зчеплення, морозостійкість.
Перші будівельні оздоблювальні розчини і суміші вперше з'явилися на
українському ринку тільки в 90-х роках минулого століття. До цього всі
будівельно-оздоблювальні матеріали такі, як монтажно-кладочні розчини на
цементних основах, шпаклівки, клеї, вапняні і крейдяні пасти, готувались на
заводах в «мокрому» вигляді - готовими до вживання. У гіршому випадку вони
замішувались безпосередньо на місці робіт. Головним недоліком заводських
сумішей був обмежений термін придатності - від кількох годин у розчинів до
пари місяців у шпаклівок і паст. При «польовому» способі виробництва
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складно дотримати необхідні пропорції, а тому технологія приготування
практично завжди порушувалася - і, відповідно, знижувалась якість.
Сучасні технології та використання сухих будівельних сумішей (СБС)
дозволяють

звести

до

мінімуму

додаткові

технологічні

операції

для

переведення сухих сумішей у робочий стан, знизити на 5-7 % відходи розчинів
за рахунок застосування пластифікаційних і водоутримуючих добавок, точно
дозувати компоненти та підвищити ефективність змішування, підвищити
продуктивність праці в 1,5-3 рази за рахунок підвищення властивостей
розчинних сумішей і механізованого виконання робіт та зменшити транспортні
витрати [1].
Класифікація сухих будівельних сумішей наведена на рис. 1.
Класифікація СБС

вид в’яжучої
речовини

дисперсність
наповнювача

сфери
застосування

призначення

цементні (СЦС)

грубозернисті

монтажні

промислові

безцементні (СГС)

дрібнозернисті

кладочні

домашні

вид СБС

штукатурні
захиснооздоблювальні

клейові
затирочні

штукатурні
вирівнюючі

гідроізоляційні

тинкувальні суміші
шпаклівки
сухі клеї
системи теплоізоляції

ціновий
сегмент
низькі ціни
помірні ціни

системи з ремонту бетону

самоневілюючі

ґрунтувальні

шпатльовочні

наливні підлоги

матеріали
для
анкерування

Рис. 1. Класифікація сухих будівельних сумішей
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середні ціни
ціни вище
середніх
високі ціни

Перші СБС, що прийшли на ринок, були виготовлені в Польщі, Фінляндії
та Німеччині: це фінські матеріали марки «Vetonit», німецькі штукатурні
суміші «Knauf» тощо. Їх вартість за вітчизняними мірками була дуже високою
через великі транспортні витрати та низький рівень конкуренції. Вже через
кілька років після появи зарубіжних будівельних сумішей в Україні почалося
виробництво вітчизняних сухих будівельних сумішей.
В останні роки на український ринок вийшли великі закордонні виробники
сухих будівельних сумішей, які в умовах конкуренції, що загострилася,
прагнули відкрити власні виробництва на території України або на території
колишніх радянських республік. Можна назвати такі бренди, як LITOKOL
(Італія), MAPEL (Італія), KNAUF (Німеччина), CERESIT (Німеччина), SAINTGOBAIN (Франція), TERRAKO (Швеція), OPTIROK (VETONIT, Фінляндія) та
інші. Ці компанії пропонують великий асортимент продукції із самими різними
властивостями і для вирішення різних завдань, що виникають в ході
будівництва. Як правило, продукція таких компаній відповідає технічним
вимогам EN (Європейські норми, що діють на території країн єдиної Європи),
мають високу, а головне, стабільну якість.
На українському будівельному ринку присутні і зарубіжні будівельні
компанії, які при проектуванні і будівництві орієнтуються на свій досвід роботи
в Європі і вибирають СБС або імпортного виробництва, або продукцію
імпортних виробників [2].
Дослідженнями властивостей сухих будівельних сумішей, тенденцій
розвитку їх ринку займалися такі вчені, як Ю.Р. Сидорова, В.С. Терлига, Х.С.
Соболь та інші.
Оскільки значна частка сухих будівельних сумішей, представлених на
ринку, завозиться в Україну в режимі імпорту, очевидним є посилення митного
контролю при переміщенні через митний кордон України.
З огляду на це зростає важливість такої процедури, як ідентифікація
будівельних матеріалів. При ідентифікації сухих будівельних сумішей
встановлюється подібність досліджуваних зразків аналогам, які мають ту ж
сукупність споживних властивостей.
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Метою дослідження є розробка засобів і критеріїв ідентифікації сухих
будівельних сумішей та визначення окремих показників їх якості.
Відбір

зразків

сухих

будівельних

сумішей

для

ідентифікаційних

випробувань представниками митних органів проводиться у присутності
представника постачальника (виробника) і оформляється актом відбору зразківпроб. До акту додається документ про якість сухих будівельних сумішей, який
оформляється згідно з вимогами нормативних документів і підписується
представником підприємства-виготовлювача.
Ідентифікація сухих будівельних сумішей здійснюється на підставі
візуального

обстеження

(первинна

ідентифікація)

та

результатів

випробовувань, проведених акредитованою випробувальною лабораторією.
Ідентифікація

сухих

будівельних

сумішей

у

лабораторії

включає

додержання вимог нормативної документації. За результатами ідентифікації
складається

акт

ідентифікації.

Для

сухих

будівельних

сумішей,

що

імпортуються, в акті ідентифікації зазначається код УКТ ЗЕД.
Чітке дотримання регламенту ідентифікації сухих будівельних сумішей в
процесі митного контролю і оформлення дозволяє запобігти порушенню
митних правил при ввезенні їх в Україну.
Такими

порушеннями

найчастіше

виступають

заниження

вартості

декларації товарів, декларування їх під завідома невірним кодом УКТ ЗЕД з
метою заниження митних і податкових платежів, підробки оригінальних
супровідних документів, зокрема в пункті, де зазначена маса вантажу, тощо.
Терміни «критерій» та «показник» мають значні відмінності.
При проведенні ідентифікації першими визначають критерії, вибір яких
встановлюється її метою та видом товару.
Перелік показників ідентифікації визначається обраними критеріями, отже,
показники є вторинними.
Показник ідентифікації – це характеристика товару, вимоги до якої
визначені в нормативних документах, придатна для порівняння і вирішення
питань про тотожність.
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Нами розроблені засоби та критерії ідентифікації сухих будівельних
сумішей (табл. 1).
Сухі будівельні суміші прийнято поділяти на п’ять видів: суміші для
закріплення матеріалів (клеї), штукатурки, шпаклівки, суміші для влаштування
підлоги та суміші для виконання кладки.
Таблиця 1
Критерії та засоби ідентифікації сухих будівельних сумішей
Критерії ідентифікації
1. Повнота маркування

2. Фірма-виробник
3. Залишок на ситі
4. Товщина клейового шару, мм
5. Міцність зчеплення з
основами, МПа
6. Міцність на стиск, МПа
7. Морозостійкість, циклів, не
менше

Засоби ідентифікації
ГОСТ 31387-2008 «Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем.
Технические условия»
Маркування, товарний знак
ДБН В.2.6-22-2001
ДБН В.2.6-22-2001
ДБН В.2.6-22-2001

Метод визначення
Органолептичний

Органолептичний
Вимірювання
Вимірювання
Вимірювання

ДБН В.2.6-22-2001
ДБН В.2.6-22-2001

Вимірювання
Вимірювання

Нами було здійснено дослідження сухих клейових сумішей, сумішей для
заповнення швів, сумішей для штукатурних робіт.
Результати досліджень наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Результати дослідження фізико-механічних характеристик клейових
сумішей
Найменування показника
1. Залишок на ситі № 08, % не більше
2. Товщина клейового шару, мм

Вимоги НД

Фактичне значення

1

0,9

до 10

до 10

0,5

0, 55

10-20

15

50

50

3. Міцність зчеплення з усіма основами МПа, не менше
4. Міцність на стиск, МПа
5. Морозостійкість, цикли, не менше
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Аналіз даних, наведених в таблиці, свідчить про те, що фізико-механічні
властивості клейових сумішей відповідають ДБН В.2.6-22-2001 «Улаштування
покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей».
Результати дослідження фізико-механічних характеристик сумішей для
заповнення швів наведені в табл. 3.
Результати визначення фізико-механічних характеристик сумішей для
заповнення швів свідчать про те, що вони відповідають нормативним
документам.
Таблиця 3
Результати дослідження фізико-механічних характеристик сумішей
для заповнення швів
Показники

1. Залишок на ситі №
0315, % не більше
2. Залишок на ситі №
0063, % не більше
3. Міцність на стиск,
МПа, не менше:
через добу
через 28 діб
4. Міцність на розтяг
при згинанні, МПа, не
менше:
через добу
через 28 діб

31
Вимоги Фактично
НД
1
1

Суміші груп
32
Вимоги Фактично
НД
10
9,5

33
Вимоги Фактично
НД
10
10

Без залишку

Без залишку

1

1

1

1

4
10

4,5
10

6
15

6,5
15

6
15

6
15,5

1
3,5

1
3,6

1
4

1
4

1,5
5

1,5
5

Нами були проведені дослідження щодо правильності маркування і
пакування.
Всі сухі суміші були упаковані у пакети із поліетиленової плівки. Маса
сухих сумішей в пакетах не перевищувала 8 кг. На кожну пакувальну одиницю
був нанесений маніпуляційний знак «Берегти від вологи».
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Маркування було нанесено незмиваючою фарбою на етикетку, яка
приклеєна на упаковку.
Маркування сухих будівельних сумішей містило назву підприємствавиробника, дату виготовлення, умовне позначення, яке складається із назви
сумішей відповідно до ГОСТ 31189-2003 «Смеси сухие строительные.
Классификация».
Таким чином, під час проведення ідентифікаційної експертизи сухих
будівельних сумішей нами були використані органолептичні та вимірювальні
методи дослідження.
Ідентифікація сухих будівельних сумішей повинна носити комплексний
характер, за якої найбільше значення мають типові критерії.
Список використаних джерел:
1. Биба В.В. Стан та перспективи розвитку будівельної галузі України /
В.В. Биба, В.С Гаташ // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування,
будівництво). – Полтава: Полт НТУ, 2013. – Вип. 4 (39). – Том 2. – С. 3-9
2. Рунова Р.Ф. Технологія модифікованих будівельних розчинів: підручник
/ Р.Ф. Рунова, Ю.Л. Носовський. – К.: КНУБіА, 2007. – 256 с.
УДК 338.436:637.5
О.С. Іванишина
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН СИРОВИННОЇ БАЗИ ТА РИНКУ МЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ В
УКРАЇНІ
Висвітлено структуру виробництва і споживання м’яса та м’ясних продуктів,
обсяги імпорту й експорту м’яса в Україні. Відображено основні проблеми
ринку м’яса, а також надано пропозиції щодо подальшого розвитку
м’ясопереробних підприємств.
Ключові слова: виробництво, споживання, ринок м’яса, м’ясопереробні
підприємства, експорт, імпорт.
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Сучасні трансформаційні зміни у вітчизняній економіці відбилися на стані
споживчого ринку, у структурі якого ринок м’яса і м’ясопродуктів посідає
важливе місце. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства
України у 2016 році за обсягами реалізованої продукції харчової промисловості
виробництво м’яса і м’ясопродуктів займає другу позицію після виробництва
олії та тваринних жирів.
Аналіз ринку м’яса та м’ясної продукції відображає основні проблеми
м’ясопереробної

галузі:

скорочення

обсягів

виробництва

м’яса

та

м’ясопродуктів, погіршення їх якості, зростання цін на енергоносії, відсутність
стратегічного управління м’ясопереробними підприємствами, що призводить
до зростання собівартості продукції й зниження конкурентоспроможності в
даній галузі тощо.
Розмір ринку м’ясної продукції кількісно характеризує межі економічної
системи АПК і визначає розмір споживання м’яса та м’ясопродуктів
населенням України як у грошовому, так і в натуральному вираженні.
Збільшення або зменшення ринку м’яса впливає на організаційні та структурні
перетворення

в

ланцюзі

«постачання-виробництво-реалізація»

продукції

м’ясопереробних підприємств.
У сучасних умовах швидкого розвитку інтеграційних процесів в Україні,
пов’язаних з виходом на світові ринки, особливо актуальним є наявність
екологічно чистої сировини та стабільне виробництво якісної й безпечної
м’ясної продукції з неї. Для ефективного функціонування підприємств м’ясної
промисловості
враховувати
м’ясопродуктів

та

конкурентоспроможності

особливості
для

й

розробки

тенденції

м’ясної
цільового

відповідних

заходів

продукції
ринку
щодо

потрібно

споживачів
забезпечення

ефективності аграрного сектору та безпосередньо населення якісною й
доступною м’ясною продукцією.
Вищезазначене обумовлює потребу вивчення сучасних реалій ринку м’яса
та перспектив його розвитку.
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Мета статті - проаналізувати сучасний стан, розвиток і проблеми
функціонування ринку м’яса в Україні для визначення перспективних шляхів
його ефективного розвитку та існування.
Проблеми розвитку продовольчої сфери й ефективного функціонування
ринку м’ясної продукції досліджували такі вчені, як Л.В. Баль-Прилипко [1],
В.І. Бойко [2] Р.В. Логоша [3], О.О. Рудич [6], В.Я. Масель-Веселяк, П.Т.
Саблук [5] та інші. Провідними українськими вченими досліджувались
проблеми й тенденції розвитку ринку м’яса та м’ясопродуктів, розглядались
проблематичні аспекти імпорту м’яса та незбалансованості відносин між
сільгоспвиробниками, переробниками м’яса й торговельною мережею.
Як відомо, для будь-якої економічної моделі розвитку суспільства
особливо актуальною є проблема формування ринкової рівноваги. У найбільш
узагальненому вигляді економічна рівновага трактується як відповідність між
ресурсами і потребами, а більш конкретніше - це узгоджений розвиток усіх
ринків, тобто ринків товарів і послуг, ринків робочої сили, грошей і капіталів.
Ключовим завданням аграрної науки і практики державного регулювання є
формування й стабільне функціонування сільськогосподарських ринків на
основі оптимізації співвідношення між попитом і пропозицією.
У дев’яності роки минулого століття м’ясна промисловість опинилась у
найбільш

кризовому

стані

порівняно

з

іншими

галузями

харчової

промисловості. Тваринницька галузь втрачає досягнуті позиції з кожним роком,
зменшуючи поголів’я худоби та виробництва м’яса, що ілюструють дані,
наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Виробництво різних видів м’яса в 2010-2015 рр. [9]
Види продукції
М'ясо (у забійній масі), тис. т
у тому числі
яловичина та телятина
свинина
м'ясо птиці
баранина та козлятина
кролятина
конина

Роки
2010
2059,0

2011
2143,8

2012
2209,6

2013
2389,4

2014
2359,6

2015
2322,6

427,7
631,2
953,5
21,0
13,5
12,1

399,1
704,4
995,2
19,6
14,0
11,5

388,5
700,8
1074,7
19,7
14,2
11,7

427,8
748,3
1168,3
18,7
14,2
12,1

412,7
742,6
1164,7
14,4
13,4
11,8

384,0
759,7
1143,7
13,7
13,3
8,2
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У 1990 р. найбільшу питому вагу займало виробництво м’яса ВРХ - 45,5 %,
у 2015 р. найбільша частка припадає на виробництво м’яса птиці всіх видів —
49,2 %, виробництво м’яса ВРХ становить лише 16,5 %, тобто на 27,7 % менше,
ніж у 1990 р.
Нарощування

поголів’я

м’яса

птиці

пояснюється

інвестиційною

привабливістю, оскільки для досягнення кондиційної ваги курятини потрібен
значно менший період часу, ніж для виробництва ВРХ, дефіцит м’яса якої,
призвів до значного нарощування поголів’я (49,2 % у структурі виробництва
м’яса в 2015 р.). Відсутність сировини, різке скорочення надходження її на
переробку призвело до банкрутства та призупинення діяльності багатьох
підприємств м’ясної промисловості. Як наслідок, виробництво м’ясних
продуктів на душу населення також значно зменшились (табл. 2).
Таблиця 2
Виробництво м’яса всіх видів (у забійній вазі) на одну особу в Україні за
2010-2015 рр., кг [7]
Найменування продукції
М’ясо всіх видів

Роки
2010

2011

2012

2013

2014

2015

33,9

41,6

44,9

46,9

48,5

52,5

В Україні споживання м’яса за рік на одного мешканця у 2015 р. становило
52,5 кг. Щоб досягти показника розвинених країн світу - 85 кг м’яса за рік вітчизняним тваринникам необхідно подвоїти обсяги виробництва м’яса
великої рогатої худоби, свинини і курятини. За підрахунками експертів ФАО, в
розвинених країнах у середньому на одну особу споживання м’яса зросте до 97
кг у 2030 р. порівняно з 87 кг у 2005-2007 роках. На сьогодні в середньому
щоденний раціон мешканця країни становить близько 100 г м’ясних продуктів з
варіацією від 250 г (у розвинених країнах) до 20-25 г (у найбідніших) [4].
За даними Державного комітету статистики України, у 2013 р. обсяг ринку
м’яса збільшився. Так, порівняно з 2012 р. виробництво свіжого й
охолодженого м’яса птиці в Україні у 2013 р. зросло на 6,8 %, свинини - на
345

16,1 %, яловичини - на 1,9 %; обсяги замороженого м’яса за видами
збільшилось на 91,4 %, 21,5 % та 70,2 % [8]. Загалом, обсяг виробництва м’яса
збільшився в 19 регіонах.
Найсуттєвіше

зростання

зафіксовано

у

господарствах

Вінницької,

Полтавської, Закарпатської, Чернівецької та Київської областей. Скорочення
виробництва відбулося у Чернігівській, Запорізькій, Харківській, Черкаській та
Одеській областях.
Незважаючи на позитивні зрушення на ринку м’яса та м’ясної продукції,
існують також стримуючі фактори розвитку. По-перше, зростання виробничих
витрат. Навіть за сучасних технологій вирощування тварин і птиці важко
досягти бажаного економічного ефекту. Так, у свинарстві за конверсії корму
близько 3,0-3,2 кг на 1 кг приросту собівартість продукції дорівнює 15-16
грн/кг. У структурі витрат кормова складова займає близько 65-70 %, тому що
ціни тримаються на високому рівні. До того ж на сукупні витрати впливає
зростання заробітної плати, подорожчання енергоресурсів, ветеринарних
препаратів тощо.
По-друге, загострення конкуренції на ринку. Споживачі віддають перевагу
більш дешевому м’ясу птиці. За річного фонду споживання м’яса на рівні 2,5
млн. тонн на одну особу припадає 54 кг м’яса. Для порівняння рекомендована
Міністерством охорони здоров’я річна норма споживання м’яса однією особою
становить 80 кг, тому внутрішній ринок має резерв для збільшення споживання.
Ще однією причиною впливу на розвиток ринку є низька купівельна
спроможність населення. Ціни на м’ясо в Україні зросли у 2014 р. в середньому
на 15 грн за кілограм залежно від регіону. Гуртова ціна на яловичину
підвищилася в середньому на 5 грн — до 47 грн за кілограм. Також
спостерігається різке підвищення вартості свинини — 33 грн за кілограм на
гуртовому ринку.
Інфляція, соціальна та політична нестабільність призвели до зниження
рівня платоспроможності населення, а це, у свою чергу, вплинуло на
скорочення обсягів виробництва м’ясної продукції.
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До причин скорочення обсягів виробництва можна також віднести
відсутність мотивації у виробників м’ясної продукції, диспаритет цін, низький
рівень державної підтримки, складний процес сертифікації м’ясної продукції
при її експорті, а також зростання собівартості та зниження рентабельності
виробництва продукції тваринництва [3].
У період з 2004 р. по 2008 р. сировинний дефіцит був однією з причин
стрімкого нарощування імпорту м’яса. Обсяг імпортованого м’яса збільшився в
29 разів і досяг рекордних 550 тис. тонн у 2008 р. (табл. 3).
У ситуації, що склалась, при значному імпорті м’ясної сировини
потерпають, як правило, сільськогосподарські виробники та виробники
приватного сектору. М’ясопереробні підприємства не купують їхню продукцію
і закуповують імпортну сировину, яка вдвічі дешевша, через що вітчизняні
виробники

м’ясної

сировини

втрачають

бажання

розвивати

власне

виробництво.
Внаслідок девальвації гривні імпорт м’яса суттєво зменшився, що
призвело до збільшення попиту на вітчизняну сировину.
Таблиця 3
Імпорт та експорт м’яса і м’ясопродуктів в Україні за 2000-2013 рр., [8]
Показник, тис. т.
Імпорт
Експорт

Роки
2010
245
45

2011
550
28

2012
378
48

2013
244
79

2014
269
85

2015
186
118

Важливим у розвитку внутрішнього ринку м’яса та м’ясо-продукції є
нарощування експорту та зменшення імпорту продукції. Так, за 2015 р. Україна
суттєво знизила зовнішню закупівлю м’ясної продукції. Імпорт м’яса склав 118
тис. т, що на 37 % менше порівняно з попереднім роком. Зокрема, було
придбано за кордоном 83 тис. т свинини, 60,8 - м’яса птиці, 3,2 тис. т
яловичини. Разом з тим, з України було експортовано 80,5 тис. т м’яса, з них
свинини - 12,5 тис. т, м’яса птиці - 50, яловичини - 18 тис. т. Таким чином,
спільними зусиллями інвесторів, органів влади можна забезпечити потреби
внутрішнього ринку та формувати експортний потенціал [8].
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У 2015 р. імпорт м’ясопродуктів вдалося скоротити майже на 24 %. Цьому
посприяло

відкриття

тваринницької

нових

продукції,

а

ринків
також

збуту,

збільшення

нарощування

виробництва

поголів’я.

Найбільше

замороженої яловичини в Україні надійшло з Бразилії. Імпорт свинини
здійснювався з Бразилії - 59 %, Німеччини - 20 та Польщі - 9 %. М’ясо птиці
завозилося із США (32 % загального імпорту), Німеччини - 24, Угорщини - 12 %.
Щодо експорту, то свинина експортується в Молдову (63%) та в Росію
(33 %). З лютого 2014 р. Росія припинила сертифікацію українських
підприємств експортерів свинини. Половина експорту м’яса птиці припадає на
Іран, 33 % - на Молдову і лише 8 % - на Голландію. Слід зазначити, що
найбільше яловичини (96 %) експортується в Росію, 27 - постачається до
Білорусії та 17 % - до Азербайджану.
За останні п’ять років спостерігається тенденція до зростання цін на
продукцію тваринництва (табл. 4).
Таблиця 4
Середні ціни реалізації 1 т. м’ясної продукції сільськогосподарськими
підприємствами, грн. [9]
Показник

Роки
2010

Худоба і птиця у живій вазі

6909,9

2011

2012

2013

2014

2015

10362,9 10797,1 11967,2 13456,9 12901,3

Безпека ринку м’ясної продукції залежить не тільки від відповідальності
виробників, забезпечення високоякісною сировиною, сучасних технологій, але
й від позиції торгівлі. Так, продавець м’ясної продукції не повинен купувати
неякісну продукцію, без відповідних документів. Крім цього, торговельна
мережа повинна правильно зберігати й транспортувати продукцію.
Все це разом зробить ринок м’яса та м’ясних продуктів якісним і
безпечним. У сучасних умовах існують певні проблеми у торговельній мережі це відсутність гарантованого збуту готової продукції, присутність на ринку
м’яса значної кількості посередників, а головне - створення сучасною
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торговельною мережею таких умов співпраці з виробниками м’ясної продукції,
які в сукупності призводять до виникнення ефекту монополії. Така монополія
виявляється у відсутності передплати виробникам за м’ясну продукцію,
затримці коштів після її реалізації, а також встановленні високої торговельної
націнки на м’ясо та м’ясопродукти. В США розмір торговельної надбавки
становить 4 %, в Україні - майже 50 %.
Майже

60

%

м’яса

товаровиробники

реалізують

посередницьким

структурам. Це відбувається внаслідок того, що фермери не мають можливості
реалізовувати м’ясо на продовольчих ринках, а також унаслідок їх небажання
займатись самостійним пошуком прямих покупців, тобто реалізацією власної
продукції. Всі ці фактори знижують попит населення, наслідком чого є неповна
реалізація всієї продукції (понад 10 % продукції повертається до виробника).
Утилізація такої продукції за власні кошти переробників м’яса призводить до
зростання собівартості готової продукції.
Проведене

дослідження

сільськогосподарської

дає

сировини

змогу
не

стверджувати,

влаштовують

що

виробників

закупівельні

ціни,

переробників не влаштовує торговельна націнка, а споживача — ціни на м’ясо
та м’ясопродукти.
Лідером на ринку охолодженої свинини є ПАТ «АПК-ІНВЕСТ». На
споживчому ринку компанія представлена торговельними марками «М’ясна
весна» та «Колбаспищепром». Найбільший в Україні виробник м’яса птиці ТОВ «Миронівський хлібопродукт», представлений маркою «Наша ряба».
Також провідними виробниками є ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», ПАТ
«Горлівський м’ясокомбінат».
Поголів’я ВРХ в основному зосереджено у Вінницькій, Житомирській,
Львівській, Хмельницькій, Чернігівській і Полтавській областях. Основними
покупцями м’яса є центральні, східні та південні регіони України, де
знаходяться найбільші м’ясопереробні комплекси країни. На вирощуванні ВРХ,
забої, переробці та випуску готової продукції спеціалізуються структурні
підрозділи металургійних комбінатів: м’ясопереробний комплекс ЮГОК
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(Дніпропетровська обл.), філія агроцеху № 62 дочірнього підприємства «ІллічАгро Крим», ПАТ «Маріупольский меткобінат ім. Ілліча» (зернові, ВРХ, свині,
вівці,

кури,

м’ясо,

ковбаси),

що

належить

компанії

«Миронівський

хлібопродукт».
Що стосується виробництва та переробки свинини, то значне поголів’я
свиней (понад 400 тис. голів) зосереджено у Вінницькій, Дніпропетровській,
Київській, Одеській, Полтавській, Рівненській областях. При цьому найбільше
свинини виробляють у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Київській
областях. В останні роки намітилася тенденція до збільшення промислового
виробництва свинини та здачі свиней на переробку.
Таким чином, ринок м’яса – це складова частина агропродовольчого
ринку, яка являє собою систему відносин, пов’язаних з виробництвом і
товарообігом

сировини

для

виробництва

м’яса

(сільськогосподарської

продукції – худоби і птиці в живій вазі) і м’ясопродуктів. Його кон’юнктура
формується в результаті взаємодії попиту і пропозиції на м’ясопродукти. Бути
конкурентними та ефективно розвиватися на перспективу м’ясопереробним
підприємствам допоможе моніторинг стану й розвитку ринків м’яса та
м’ясопродуктів, а також визначення свого місця на них. Перспективою
розвитку

для

м’ясопереробних

підприємств

є

невідповідність

нормам

споживання м’яса на одну особу, що свідчить про незаповненість ринку м’яса.
Для успішної роботи м’ясопереробних підприємств необхідна чітка й адекватна
стратегія розвитку, якісна реклама м’ясної продукції, розширення ринків збуту,
відкриття філій в інших регіонах, створення власної торговельної мережі тощо.
Незважаючи на значні труднощі й проблеми, з яким стикається м’ясне
тваринництво, галузь, як і раніше, зберігає значний потенціал для росту та
інтенсивного

розвитку.

Збереженню

наявних

позитивних

тенденцій

у

тваринництві та виробництві м’яса в Україні сприятиме збалансованість цін у
галузі (від кормів до готових м’ясопродуктів), відносно стабільний попит на
продукцію з боку населення, пожвавлення у сфері кредитування реального
сектору, державна підтримка галузі.
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Для

підвищення

ефективності

діяльності

сільгоспвиробників

з

виробництва кормів, вирощування худоби, переробки м’ясної сировини й
торговельними підприємствами повинна існувати вертикальна інтеграція, яку
доцільно будувати в м’ясо-продуктовому підкомплексі шляхом утворення
корпорацій.
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О.В. Карпова
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ БУЛОЧНИХ ВИРОБІВ НА ВП
«ВІННИЦЯХЛІБ» ПАТ «КОНЦЕРН «ХЛІБПРОМ»
В статті досліджено якість булочних виробів, виготовлених умовах ВП
«Вінницяхліб» ПАТ «Концерн «Хлібпром», за органолептичними (маса,
зовнішній вигляд, колір, консистенція, стан м'якушки, смак і запах) та фізикохімічними (кислотність, пористість) показниками.
Ключові слова: булочні вироби, якість булочних виробів, органолептичні
показники, фізико-хімічні показники.
Хлібобулочні вироби є важливим продуктом харчування для більшості
населення України (а для найбідніших верств – основним). Потреба в них
притаманна людям будь-якого соціального статусу і за будь-якого рівня
доходів. Останні впливають на розміри споживчого ринку хлібобулочних
виробів, на переваги споживачів щодо певних сортів даної продукції.
Хлібопекарська галузь покликана забезпечувати споживачів країни цими
життєво значущими продуктами харчування в необхідних обсягах, асортименті
та якості.
Актуальним залишаються питання підвищення якості, розширення
асортименту, подовження строків реалізації булочних виробів, оскільки
розв’язання цих питань дозволить збільшити кількість споживачів, розширити
ринки збуту та збільшити прибутки підприємства.
Вирішенню питань створення булочних виробів із використанням
нетрадиційної сировини та питаннями поліпшення якості виробів присвячені
роботи вітчизняних і зарубіжних вчених: І.В. Сирохмана, Л.Ю. Арсеньєвої,
Л.В. Драчева, В.І. Дробот, В.В. Колпакова, А.А. Кудряшової, Л.А. Михоник,
Г.О. Магомедова, Є.Н. Молчанової, М.І. Пересічного, Є.І. Пономарьова та
ін.
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Метою даної статті є дослідження якості булочних виробів, що
виготовляються в умовах ВП «Вінницяхліб» ПАТ «Концерн Хлібпром».
ПАТ «Концерн Хлібпром» одне з найбільших підприємств українського
ринку хліба, яке щодня виготовляє до 300 тонн продукції – хлібної,
хлібобулочної, кондитерської та твістових напівфабрикатів. В структуру
Компанії входить 8 переробних підприємств, що розташовані у Львівській та
Вінницькій областях.
До основних факторів, які впливають на формування споживних
властивостей булочних виробів, належать вид сировини та її якість, технологія
виготовлення продукції. Співпраця з найбільшими торговими мережами країни
та орієнтація на міжнародні стандарти якості продукції стимулює підприємство
у впровадженні інноваційних рішень у виробничі процеси. Підприємство має
сертифікати ISО 9001 та ISO 22000:2005.
З моменту запуску виробництва при підприємстві діє акредитована
вимірювально-виробнича лабораторія (Атестат № ПУ – 0016/15 від 25 березня
2015 року). Вся продукція, що виробляється, проходить державну санітарноепідеміологічну експертизу МОЗ України. Фахівці підприємства розробляють
методики для визначення фізико-хімічних показників сировини і готової
продукції з врахуванням вимог стандартів України і відповідних міжнародних
стандартів. Тому лабораторія підприємства оснащена сучасним устаткуванням
з Німеччини, Швейцарії, Франції, Голландії.
Якість булочних виробів нормується державними стандартами. Її
оцінюють за органолептичними показниками і масою виробів. Органолептично
визначають форму виробу, колір і зовнішній вигляд скоринки, смак і запах,
еластичність, пористість, свіжість м'якушки і повну масу виробів. Смак,
свіжість,

запах,

хрускіт

(його

наявність

або

відсутність)

визначають

дегустацією; колір м'якушки, пористість, промішування - візуально на зрізі
виробу; еластичність м'якушки - надавлюванням пальцем на зріз виробу; повну
масу виробів - одночасним зважуванням не менше 10 шт.
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Визначають якість булочної продукції також і за її фізико-хімічними
властивостями - вологістю, кислотністю, пористістю, набуханням, вмістом
жиру й цукру. Оцінюють ці показники за середньою пробою. При підвищеній
вологості м'якушка виробу липка, волога на дотик, нееластична, після легкого
надавлювання пальцями не набуває початкової форми, виріб важкий. При
пониженому вмісті вологи у виробах м'якушка їх ущільнена.
Нами

здійснено

оцінку

якості

деяких

булочних

виробів,

що

виготовляються в умовах ВП «Вінницяхліб» ПАТ «Концерн Хлібпром». Для
цього було обрано три зразка - Батон молочний нарізний; Булочка «Сюрприз»,
Булочка

«Кунцевська».

В

лабораторії

підприємства

проводилась

органолептична оцінка та оцінка деяких фізико-хімічних показників.
Результати органолептичної оцінки наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Результати органолептичної оцінки деяких булочних виробів,
виготовлених ВП «Вінницяхліб» ПАТ «Концерн Хлібпром»
Назва
товару
1
Батон
молочний
нарізний

ОрганоВимоги нормативної
лептичні
документації
показники
2
3
Маса
0,5 кг
Зовнішній Форма овальна, невигляд
розпливчаста, без
притисків і бокових
випливів, нем'ята і
недеформована.
Поверхня виробів
гладенька, без великих тріщин і підривів,
3 надрізи
Колір
Забарвлення скоринки повинне бути рівномірним без підгорілості, не блідим, від
світло-жовтого до
жовтого
КонсисЕластична, після легтенція
кого надавлювання
пальцями м'якушка
повинна приймати
початкову форму
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Фактичні дані

Коментарі про
відхилення

4
0,5 кг
Форма овальна, нерозпливчаста, без
притисків і бокових
випливів, нем'ята і
недеформована.
Поверхня має невелику тріщину, яка
не псує зовнішній
вигляд.
Забарвлення поверхні рівномірне, без
підгорілості, жовтого кольору

5
Невеликі тріщини, які не псують
зовнішній вигляд
і не проходять через всю поверхню
допускаються
ГОСТ в нарізних
батонах

Консистенція еластична, після легкого надавлювання
приймає початкову
форму

-

-

1

2
Стан
м'якушки

Смак і
запах

Булочка
«Сюрприз»

Маса
Зовнішній
вигляд

Колір

Консистенція

Стан
м'якушки

Смак і
запах

Булочка
«Кунцевська»

Маса
Зовнішній
вигляд

3

4

Добре пропечена, не
липка і не волога, пористість розвинута без
пустот, без грудо-чок і
слідів непромішування.
Властивий даному виду
виробів, без стороннього присмаку і
хрускоту від мінеральних домішок, без
стороннього запаху
0,1 кг
Форма кругла, нерозпливчаста, без притисків і бокових випливів, нем'ята і не деформована. Поверхня
виробів гладенька, без
великих тріщин і
підривів
Світло-жовтого до
світло-коричневого,
рівномірний, без підгорілості, не блідий
Еластична, після легкого надавлювання
пальцями м'якушка
повинна приймати
початкову форму
Добре пропечена, не
липка і не волога, пористість розвинута без
пустот, без грудо-чок і
слідів непромішування, розподіл
ізюму рівномірний
Властивий даному виду
виробів, без стороннього присмаку і
хрускоту, без стороннього запаху
0,1 кг
Форма продовгувата, у
вигляді переплетень 2
джгутиків, нерозпливчаста, без притисків і бокових випливів, нем'ята і не деформована. Поверхня
виробів гладенька, без
великих тріщин і
підривів
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М'якушка добре
пропечена, не має
слідів не промішування, не липка, не
волога, пористість
добре розвинута
Приємний спиртовий, не має присмаку і хрускоту на
зубах

5
-

-

0,1 кг
Кругла форма, нерозпливчаста, без
притисків і бокових
випливів, поверхня
гладенька, без
тріщин

-

Жовтого кольору
забарвлений рівномірно, нема підгорілості
Консистенція еластична, після надавлювання вирівнюється

-

М'якушка добре
пропечена, не лип-ка,
по всьому об’-єму
рівномірно
розподілений ізюм

-

Приємний спиртовий, без сторонніх
присмаків і запахів

-

0,1 кг
Форма продовгувата, у вигляді переплетень 2 джгути-ків,
нерозпливчас-та, без
притисків і бокових
випливів, нем'ята,
поверхня гладенька,
на місці з'єднання
джгути-ків є невеликі
трі-щини

-

Невеликі тріщини на місці з'єднання джгутиків
допускаються
ГОСТ

1

2
Консистенція

Стан
м'якушки

Смак і
запах

При

3
Еластична, після легкого надавлювання
пальцями м'якушка
повинна приймати
початкову форму
Добре пропечена, не
липка і не волога, пористість розвинута
без пустот, без грудочок і слідів непромішування
Властивий даному виду виробів, без стороннього присмаку і
хрускоту від мінеральних домішок, без
стороннього запаху

органолептичній

оцінці

4
Консистенція еластична, після надавлювання приймає
початкову форму

5
-

М'якушка добре
пропечена, не липка, не волога, без
слідів непромішування

-

Приємний спиртовий, без стороннього присмаку і
запаху

-

Батону

молочного

нарізного

було

встановлено, що батон відповідає вимогам ГОСТ 27844-88 «Изделия булочные.
Технические условия» [1], але на поверхні виробу присутні невеликі тріщини,
які не псують зовнішній вигляд виробу і допускаються для нарізних батонів.
Оцінка Булочки «Сюрприз» не встановила відхилень від вимог ГОСТ
27844-88.
Органолептична оцінка Булочки «Кунцевської» встановила невеликі
тріщини в місці з'єднання джгутиків. За ГОСТ 27844-88 це не є дефектом і
допускається.
Визначення кислотності нами проводилось для всіх видів розглянутих
булочних виробів, пористість визначалась тільки для виробів, чия маса складає
0,2 кг і більше. Маса Батону молочного нарізного складає 0,5 кг, маса булочок
«Сюрприз» і «Кунцевська» - по 0,1 кг. Виходячи з цього, дослідження
пористості проводили тільки для Батону молочного нарізного, оскільки маса
булочок менше 0,2 кг.
Кислотність булочних виробі в визначали за формулою (1):

X =

V ⋅ 250 ⋅ 100
,
50 ⋅ 25 ⋅ 10

(1)
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де V - об'єм розчину КОН або NaОН концентрації 0,1 моль/дм3, см3;
250 – об’єм води, який беруть для вилучення кислот, см3;
100 – коефіцієнт приведення до маси наважки 100 г;
50 – досліджуваний розчин для титрування, см3;
25 – наважка досліджуваного продукту, г;
10 – коефіцієнт для перерахування розчину гідрооксиду натрію або калію
концентрації 0,1 моль/дм3 у розчин концентрації 1 моль/дм3 .
Кислотність обчислювали з точністю до 0,5 град., причому частки до 0,25
включно відкидають; частки понад 0,25 до 0,75 включно прирівнюються до 0,5;
а частки понад 0,75 прирівнюються до 1,0 %.
Результати оцінки фізико-хімічних показників наведені в табл. 2.
Таблиця 2
Результати оцінки фізико-хімічних показників деяких булочних виробів,
виготовлених ВП «Вінницяхліб» ПАТ «Концерн Хлібпром»
Назва товару

Фізико-хімічні

Вимоги норматив-

Фактичні

Коментарі про

показники

ної документації

дані

відхилення

Батон молочний

Кислотність, не

2,5

2,5

-

нарізний

більше, °Н
73,0

74,0

-

3,0

3,0

-

3,0

3,0

-

Пористість, не
менше, %
Булочка «Сюрприз»

Кислотність, не
більше, °Н

Булочка

Кислотність, не

«Кунцевська»

більше, °Н

Як видно з таблиці, відхилень фактичних даних від вимог стандарту не
було.
Для підвищення якості продукції ВП «Вінницяхліб» ПАТ «Концерн
Хлібпром» постійно впроваджує наступні заходи:
1. Підвищення якості сировини за рахунок використання методики
комплексної

оцінки

постачальників

сировини, що
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дозволяє

з безлічі

потенційних постачальників обрати найбільш надійних для встановлення за
принципами взаємовигідного партнерства та тривалих господарських зв’язків.
2. Модернізація виробництва за рахунок впровадження інноваційних
технологій як власне на самому виробництві, так і енергозаощадження, що
дозволить йому у довгостроковій перспективі мати стабільно високі прибутки,
бути конкурентоздатним виробником, а також отримувати продукцію з
високим рівнем якості.
3. Удосконалення системи заходів, спрямованих на зміцнення наявної на
підприємстві матеріально-технічної бази виробництва, що, у свою чергу, також
буде сприяти високій якості виготовленої продукції.
Таким чином, якість булочних виробів, виготовлених в умовах ВП
«Вінницяхліб» ПАТ «Концерн Хлібпром», відповідає вимогам, встановленим у
нормативній документації.
Список використаних джерел:
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ НАВУШНИКІВ
Стаття висвітлює проблему сучасної класифікації навушників, що склалася в
останні роки внаслідок малої уваги науковців до ринку цього специфічного
товару, має на меті вдосконалити та доповнити існуючу на сьогоднішній день
товарознавчу класифікацію.
Ключові слова: навушники, випромінювач, драйвер, амплітудно-частотна
характеристика, деталізація, уявна сцена.
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У сучасному мобільному та рухливому світі, де у людини обмаль часу на
спокій та відпочинок, важко уявити собі оселю, салон автобуса чи вагон метро,
де хоч би один з пасажирів не слухав музику в дорозі чи вдома.
За останні десятиліття навушники міцно та надовго увійшли до життя
людей, перетворившись з чудернацького пристрою на предмет першої
необхідності, здатний зробити кращим навіть самий похмурий день.
Прогрес у сфері мікроелектроніки та портативної техніки, що стрімко
почався з початку 2000-х, потягнув за собою і сферу портативного аудіо.
Вдосконалення елементної бази, впровадження новітніх лослес-форматів
зберігання музики, все більш частіше використання у звуковідтворювальних
пристроях окремого цифро-аналогового перетворювача та підсилювача,
багатократний ріст об’єму вбудованої пам’яті – це лише частина факторів, що
обумовили бурхливий розвиток ринку навушників та їх різновидів. Проте за
останні роки дуже мала кількість дослідників звертала увагу на проблему
побудови чіткої класифікації навушників, тому ця тема є актуальною і потребує
подальшого детального дослідження.
Проблемами

вивчення

та

упорядкування

класифікації

навушників

(«головних телефонів») займалися лише декілька вітчизняних дослідників, а
саме Орлов Л.В., Гришечкін С.П., Алдошина І.А. та ін. Проаналізувавши
інформацію, викладену у публікаціях, можна зробити висновок, що хоч
дослідження були досить ґрунтовними, вони потребують доповнення та
переосмислення сказаного на сучасний лад.
Слід відзначити, що класифікація навушників, викладена у публікаціях
Орлова Л.В. та Алдошиної І.А., є застарілою і потребує доповнення та
видозмінення відповідно до сучасних реалій, адже за останні роки ринок
портативного аудіо зазнав істотних змін, що призвели до виникнення цілих
різновидів навушників специфічного призначення та зростання кількості
асортиментних груп.
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Більше уваги слід приділити внутрішньоканальним та безпровідним
навушникам, які з часів написання вищенаведених публікацій зазнали
найстрімкішого розвитку.
Метою статті є дослідження ознак поділу навушників на асортиментні
групи та різновиди, вплив споживних властивостей та призначення виробів на
приналежність їх до конкретної асортиментної групи.
Серед великого різноманіття навушників завжди можна було виділити дві
великі групи в залежності від цільового призначення.
До першої групи відносяться споживчі навушники, котрі призначені для
прослуховування музики у повсякденному житті. Вони, як правило, розраховані
на масового споживача, тому мають невисоку ціну та викривлену амплітудночастотну характеристику. Це проявляється у характерному нерівномірному
звучанні, в якому потужний бас повністю витісняє високочастотний діапазон,
чи

навпаки

–

дуже

слабкий

бас,

та

занадто

різкий

акцент

на

середньочастотному діапазоні та вокалі тощо.
Також навушники цієї групи часто роблять яскравими, помітними та
стильними, вкладаючи в дизайн виробу та упаковки значно більше зусиль, ніж
у звучання.
Навушники другої групи призначені для професійного використання,
мають, як правило, високу ціну та невибагливий, часто аскетичний дизайн. Такі
навушники також називають «моніторними». Моніторні навушники можуть
коштувати в десятки разів більше за споживчі, адже у даному випадку йде мова
про використання їх у професійній діяльності. У даного типу навушників
вирівняна амплітудно-частотна характеристика, висока деталізація та роздільна
здатність. Це дозволяє виявити всі недоліки звукозапису та фонограми, почути
кожен звук та подих, що грає велику роль у зведенні музичних записів [1].
В залежності від конструкції навушники діляться на такі групи:
внутрішньоканальні; вставні; накладні; повнорозмірні.
Внутрішньоканальні навушники розміщуються у вушному каналі за
допомогою гумових чи пінних насадок, мають дуже компактні розміри і тому є
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найбільш портативними. Також відрізняються найкращою звукоізоляцією.
Вставні розміщуються у вушній раковині, мають трохи більші розміри за
внутрішньоканальні та значно гіршу звукоізоляцію. Проте, більший розмір
навушника дає можливість розмістити у корпусі випромінювач більшого
розміру, а, отже, отримати якісніший бас.
Особливістю накладних навушників є те, що вони не охоплюють вухо
повністю, а лише накладаються на вушну раковину зовні. Це дає кращу
звукоізоляцію за вкладиші, проте гіршу за внутрішньоканальні навушники.
Тримаються такі навушники на голові за допомогою головної дужки (як
правило), або потиличної дужки чи кліпс (рідше). Значно більші розміри чашок
дають змогу розмістити в них драйвер, в рази більший за попередні групи, що
дає повноцінний потужний бас та достойну деталізацію. Одні з найвідоміших
навушників у світі, що присутні на ринку не перший десяток років – Koss Porta
Pro – саме такі.
Повнорозмірні навушники є найбільш дорогими та технічно досконалими,
моделі класу хай-енд здатні переграти стаціонарну систему, в десятки разів
дорожчу за них. Мають дуже широкий спектр відтворюваних частот, вражаючу
деталізацію та уявну сцену. Розмір чашок може досягати десятків сантиметрів,
вони можуть вироблятися як з пластику, так і з металу та деревини. Існують
випадки виготовлення чашок із карбону. Великий розмір дав змогу використати
величезні драйвери, розмір яких доходить до 90 мм у діаметрі. Повнорозмірні
навушники діляться за конструкцією на закриті, напівзакриті та відкриті. В
закритих моделях вухо слухача відділене від навколишнього світу матеріалом
чашки, а щільне прилягання до голови дозволяє забезпечити звукоізоляцію на
рівні внутрішньоканальних навушників. У відкритих моделях між зовнішнім
світом та вухом слухача нічого нема, окрім декоративної решітки чашок, а тому
звукоізоляція відсутня взагалі. Напівзакриті – зустрічаються досить рідко і
являють собою спробу поєднати переваги двох інших типів, мінімізувавши
недоліки [3].
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За типом випромінювача навушники бувають: динамічні; із врівноваженим
якорем; магнітно-планарні; електростатичні; гібридні.
Динамічні навушники – найрозповсюдженіший вид навушників, завдяки
охвату широкого спектру частот та відносної дешевизни конструкції. Саме
низька вартість динаміків зумовила таку популярність цього типу навушників
та дозволила знизити їх вартість до дуже низького рівня.
Навушники із врівноваженим якорем («арматурні») – значно дорожчі у
виробництві, ніж динамічні. Арматурний драйвер – найменший з усіх
можливих, що потребує точного обладнання на виробництві та високу
кваліфікацію персоналу. Маленькі розміри зумовили використання цього типу
випромінювача лише у внутрішньоканальних навушниках. Він відрізняється від
динамічного набагато кращою точністю, чистотою та детальністю відтворення
звуку, та має один суттєвий недолік – у більшості навушників з цим типом
драйверу дуже слабкий бас.
Магнітно-планарні (ізодинамічні) навушники – виключно професійні
вироби верхнього цінового сегменту, мають високу деталізацію, ідеальне
відтворення всього діапазону частот, від найглибшого басу до найвищих звуків.
Проте вони потребують окремого стаціонарного підсилювача та цифроаналогового перетворювача для розкриття всіх своїх можливостей. І хоча в
останні декілька років на ринку з’явилися ізодинамічні моделі, здатні гучно
грати навіть від мобільних телефонів, їх звучання втратило характерну для
магнітно-планарних випромінювачів артикуляцію та текстурний бас, що
ставить під сумнів доцільність їх використання.
Електростатичний

драйвер

використовується

лише

декількома

виробниками у світі, є дуже рідкісним та надзвичайно дорогим. На відміну від
попередніх типів, електростатичні навушники керуються не струмом, а
напругою, що робить обов’язковим використання для їх роботи спеціальних
підсилювачів та кабелів. Також обов’язковим є попередній підбір пристроюджерела звуку – в гіршому випадку електростатичні драйвери зриваються в
сибілянти. У випадку вдалого вибору результат вражає – шалена деталізація та
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тембральна натуральність звуку, недосяжна для інших типів випромінювачів.
Гібридні навушники – це, як правило, внутрішньоканальні, корпус яких
цілком знаходиться у вушній раковині. У таких навушниках поєднують
потужний бас динамічного драйвера з чистотою та точністю арматурного.
Існують випадки використання до 10 драйверів на кожне вухо [2].
За типом підключення до джерела звукового сигналу навушники бувають
провідні (із використанням роз’ємів джек (6,3 мм) та мініджек (3.5 мм), або 4pin XLR) та безпровідні (використовується протокол Bluetooth різних версій та
модифікацій)
На сьогоднішній день сегмент безпровідних навушників є найбільш
перспективним та динамічним, адже слухати музику, не обтягуючи себе
кабелями, значно зручніше і легше.
Однак слід пам’ятати, що на даний момент через безпровідне з’ єднання
неможливо досягти того рівня звуку, який є у провідних навушниках
середнього та вищого цінового сегменту, адже технологія Bluetooth, за
допомогою якої здійснюється зв'язок, має ряд обмежень з точки зору передачі
цифрового сигналу. Над подоланням цієї проблеми вже працюють спеціалісти
провідних компаній-виробників навушників (Sennheiser, Audio-Technica, Parrot
та ін.), а значить у найближчі декілька років і ця проблема може бути вирішена.
Зі всього вищенаведеного матеріалу можна зробити висновок, що
асортимент

навушників

доповнюється

новими

дуже

різноманітний,

групами

та

постійно

підгрупами.

змінюється

Проте,

та

постійно

еволюціонуючий ринок навушників потребує постійної уваги та вивчення, адже
з’ являються нові асортиментні групи, які впливають на всю структуру в
цілому.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ
ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ У ТОВ «БРІЗ-Т»
В

статті

досліджено

можливість

використання

сучасних

методів

формування товарної політики у діяльності виробничого підприємства.
Визначено конкурентні позиції бізнес-одиниць (стратегічних господарських
підрозділів) ТОВ «Бріз-Т» м. Вінниці за допомогою модифікованої матриці БКГ.
Розроблено рекомендації щодо прийняття рішень стосовно удосконалення
асортименту ТОВ «Бріз-Т» м. Вінниці відповідно до конкурентних позицій
бізнес-одиниць.
Ключові слова: солена, копчена, в’ялена і сушена риба, пресерви та інша
продукція;

товарна

політика;

портфельний

аналіз;

стратегічний

господарський підрозділ; модифікована матриця БКГ.
Сучасні умови інтеграції України у світовий економічний простір
вимагають впровадження механізмів адаптації вітчизняних підприємств до
нових конкурентних умов шляхом забезпечення економічної стійкості суб'єктів
господарювання на основі створення системи формування та підтримки
достатнього рівня конкурентоспроможності, що забезпечується шляхом
активізації механізмів гнучкої та ефективної реакції підприємств на зміни
зовнішніх й внутрішніх умов функціонування.
Низька

ефективність

діяльності

багатьох

вітчизняних

виробничих

підприємств, особливо в умовах кризових явищ у економіці, обумовлена
низкою факторів, один із яких - це відсутність дієвих механізмів формування
гнучкої товарної політики та адаптивного управління товарним портфелем. В
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умовах агресивного зовнішнього середовища українські підприємства не
можуть сформувати товарну пропозицію, яка була б адекватною як вимогам
споживачів, так й внутрішнім можливостям та потребам підприємства.
Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що у нинішній час, в
умовах ринкової економіки, грамотно складена товарна політика прямо впливає
на ефективність роботи підприємства. А ринковий успіх - це головний критерій
оцінки діяльності підприємств, тому їх ринкові можливості зумовлюються
правильно розробленою та послідовно здійснюваною товарною політикою.
На основі викладеного можна сформулювати мету дослідження, яка
полягає

у

розробці

рекомендацій

щодо

прийняття

рішень

стосовно

удосконалення асортименту ТОВ «Бріз-Т» м. Вінниці на основі портфельного
аналізу.
Товарна політика привертає увагу вчених фундаментальних і прикладних
наук. Існують різні підходи до товарної політики як в зарубіжній, так й у
вітчизняній літературі. Сучасна теорія товарної політики базується на
результатах досліджень таких авторів, як М. Портер, Г. Хардінг, П. Уолтон,
Ф. Котлер, А. Дайан, А.М. Романов, Г.Л. Багієв, П.С. Зав’ялов та інші.
В сучасних умовах для формування ефективної товарної політики
підприємствам

необхідно

використовувати

сучасні

методи,

зокрема

портфельний аналіз.
Нами зроблена спроба визначити конкурентні позиції бізнес-одиниць
(стратегічних господарських підрозділів) ТОВ «Бріз-Т» м. Вінниці за
допомогою інструментів

портфельного аналізу, зокрема

матриці БКГ,

модифікованої таким чином, щоб, з одного боку, зберегти її основні
достоїнства,

включаючи

простоту

візуального

сприйняття

і

звичну

термінологію, а з іншого - використовувати її для аналізу «груп продукції».
За базову одиницю дослідження виступала «група продукції», під якою
малася на увазі частина лінії асортименту, орієнтованого на задоволення схожої
за природою потреби.
Проведення портфельного аналізу є одним з найбільш ефективних
інструментів прийняття управлінських рішень, що використовується у практиці
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підприємств. Він дозволяє визначити конкурентні позиції стратегічних бізнесодиниць та розробити рекомендації щодо подальшого розвитку кожної з них,
що зумовлює, у свою чергу, ефективну товарну політику. Основні етапи даного
підходу наведено на рис. 1.
1. Виокремлення груп продукту із загального асортименту підприємства
1.1. Каскадний підхід

1.2. Матричне представлення

2. Визначення питомої ваги «групи продукції» в темпі зміни обсягів збуту
2.1. Визначення питомої ваги «групи продукції» в загальному обсязі збуту
2.2. Побудова рівнянь лінійного тренду
2.3. Визначення коефіцієнтів тренду кожної «групи продукції» протягом базового
періоду
2.4. Визначення коефіцієнту тренду сумарного збуту
3. Побудова модифікованої матриці БКГ та визначення стратегічних альтернатив
для кожної групи
4. Визначення основних асортиментних позицій в кожній групі
за допомогою АВС-аналізу
5. Розробка рекомендацій щодо управлінських рішень

Рис. 1. Етапи прийняття управлінських рішень щодо удосконалення
асортименту ТОВ «Бріз-Т» на основі портфельного аналізу [1]
Вся продукція, що виробляється ТОВ «Бріз-Т» м Вінниці, була розділена
нами за технологічною ознакою на такі групи, як солена, копчена, в’ялена і
сушена риба, пресерви та інша продукція.
Виокремлення групи продукції із загального асортименту підприємства
здійснювалося за допомогою комбінації «каскадного підходу» та матричного
представлення.
Каскадний підхід передбачає послідовний розподіл асортименту на
ієрархічні рівні за подібністю потреб (напрями, типи, види, групи, підгрупи) до
бажаної глибини проникнення, а при необхідності до окремого товару [1]
(рис. 2).
В якості характеристики кожної групи товару (горизонтальної осі
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модифікованої матриці) виступає параметр К - «питома вага групи товару в
загальному обсязі товарообігу підприємства» протягом базового періоду.

Рибні
пресерви

Інша
продукція
Група 5

Група 2

В’ялена і
сушена риба

Група 4

Солена
риба

Група 3

Копчена
риба
Група 1

Асортимент рибних товарів ТОВ «Бріз-Т»

Рис. 2. Схема розбивки виробничого асортименту ТОВ «Бріз-Т»
Для кожної групи товару параметр К обчислювався за формулою 1:
Кi = (Yi / Y0)×100%,

(1)

де Y0 - сумарний обсяг реалізації в грошовому виразі за звітний період; Yi обсяг товарообігу i-ої групи за звітний період.
Результати розрахунку представлені в табл. 1.
Таблиця 1
Результати розрахунку параметру К,%
Виручка від реалізації, тис. грн.
Групи товарів

2014 рік

2015 рік

2016 рік

За весь період

К, %

Група 1

2890,69

2530,20

3073,42

8494,31

25,26

Група 2

1996,54

3275,63

3098,08

8370,25

24,89

Група 3

466,33

1488,05

1994,48

3948,86

11,74

Група 4

2852,18

4078,36

4695,83

11626,37

34,57

Група 5

226,26

393,76

571,19

1191,21

3,54

Всього

8432,00

11766,00

13433,00

33631,00

100,00

В якості другої характеристики групи товару (вертикальної осі матриці)
виступає параметр Т - «питома вага групи товару в темпі зміни обсягів
реалізації» протягом аналізованого періоду за лінійним трендом.
Лінійний тренд дозволяє зробити висновок про напрямок руху показника
під впливом множини факторів.
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Формула лінійного тренду функції обсягу реалізації являє собою
традиційне рівняння полінома першого ступеню (формула 2):
Y0 = A0×X + B0= A0×X + B0,

(2)

де Y0 - розрахунковий обсяг реалізації; X - розрахунковий період (рік); A0 розрахункова зміна (прирощення або спад) обсягу реалізації в порівнянні з
попереднім розрахунковим періодом; B0 - константа рівняння, яка може бути
інтерпретована як теоретичний об'єм реалізації в початковий період.
За аналогічною формулою (3) визначається тренд по окремій групі товару:
Yi = Ai×X + Bi.,

(3)

При цьому Y0 = ΣYi, тобто одиничний приріст сумарного товарообігу
складається з одиничних збільшень (з обома знаками) товарообігу всіх груп
товару, включених в асортимент.
Параметр Т характеризує характер і розмір внеску кожної групи товару в
зміну сумарного темпу товарообігу і визначається для кожної групи окремо за
формулою 4:
Т = (Ai / A0)×100%,

(4)

де Ai - коефіцієнт тренду i-ої групи протягом звітного періоду; A0 - коефіцієнт
тренда сумарного обсягу реалізації в звітному періоді.
Динаміка обсягів збуту та лінійний тренд для «груп товарів» ТОВ «Бріз-Т»
наведена на рис. 3.
Вихідні та розрахункові дані для побудови модифікованої матриці
представлені в табл. 2.
Таблиця 2
Вихідні та розрахункові дані для побудови модифікованої матриці БКГ
бізнес-портфелю ТОВ «Бріз-Т»
Групи
Група 1
Група 2
Група 3
Група 4
Група 5
Всього

Виручка від реалізації, тис. грн.
2014 рік 2015 рік 2016 рік За період
2890,69
2530,20
3073,42
8494,31
1996,54
3275,63
3098,08
8370,25
466,33
1488,05
1994,48
3948,86
2852,18
4078,36
4695,83 11626,37
226,26
393,76
571,19
1191,21
8432,00 11766,00 13433,00 33631,00
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Розрахункові параметри
К, %
Т, %
А
25,26
91,365
3,65
24,89
550,77
22,02
11,74
764,08
30,56
34,57
921,82
36,87
3,54
172,47
6,90
100,00
2500,505
100,00

Група 3

Група 4

2500

6000

2000

y = 764,08x - 211,86

1500

1488,05

1994,48

5000
4000
3000

1000
500

y = 921,82x 4078,36
+ 2031,8

4695,83

2852,18

2000

466,33

1000

0

0
2014 рік

2015 рік

2016 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Група 5
571,19

600
500

y = 172,47x + 52,14
393,76

400
300

226,26

200
100
0
2014 рік

2015 рік

2016 рік

Рис. 3. Динаміка обсягів збуту та лінійні тренди по «групах продукції» ТОВ
«Бріз-Т»
Розраховані значення К і Т для кожної «групи продукції» представлені
графічно в системі координат (рис. 4).
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Група 4
Група 3
Зірки

Важкі діти
Група 2
Собаки
Група 5

Дійні корови
Група 1

Рис.4. Модифікована матриця БКГ бізнес-портфелю ТОВ «Бріз-Т»
Стратегічна матриця характеризує позиції кожної «групи продукції»,
згідно з якою визначаються стратегічні альтернативи для кожної з груп. На
графіку квадранти одержані шляхом розподілу поля за значеннями Т і К, що
дорівнюють 20% [1].
При такому розподілі, відповідно до термінології матриці БКГ, отримали
одну «дійну корову» (Копчена риба), для якої стратегічною альтернативою є
«збирання врожаю», дві «зірки» (Рибні пресерви і Солена риба), конкурентні
переваги яких необхідно підтримувати, одну «важку дитину» (В’ялена і сушена
риба), в яку доцільно вкладати кошти та інтенсифікувати зусилля, та одну
«собаку» (Інша продукція, яка включає ікру, масла рибні, салати рибо-овочеві),
яку слід вивести з асортименту, оскільки названа продукція не приносить
підприємству відчутних прибутків.
З наведеного вище можна зробити наступні висновки. До складу товарного
портфелю ТОВ «Бріз-Т» м. Вінниці входить дві «зірки», одна «дійна корова»,
одна «важка дитина» та одна «собака», для яких рекомендуються різні
управлінські рішення.
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Таким чином, у результаті проведених досліджень і розрахунків було
розроблено рекомендації щодо прийняття рішень стосовно удосконалення
асортименту ТОВ «Бріз-Т» м. Вінниці відповідно до конкурентних позицій
бізнес-одиниць.
Список використаних джерел:
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здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ СИРІВ В УКРАЇНІ
В статті проведено дослідження сучасного стану ринку сирів в Україні.
Розглянуто основні тенденції та виявлено особливості, які найближчими
роками домінуватимуть на ньому. Визначено, що вітчизняні виробники мають
потенціал у нарощуванні обсягів виробництва за рахунок удосконалення
організації виробництва та застосування сучасних технологій.
Ключові слова: сири, тверді сири, плавлені сири, експорт-імпорт сирів, ринок
сирів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій виявив, що дослідженню
проблемних питань щодо формування та розвитку ринку молока і молочної
продукції, зокрема сирів, та пошуку шляхів їх вирішення присвячені праці В.Г.
Андрійчука, В.І. Бойка, П.С. Березівського, В.Н. Зимовця, М.П. Коржинського,
Ю.М. Макаренка, В.Я. Месель-Веселяка, П.Т. Саблука, О.В. Шкільова, О.М.
Шпичака та інших вітчизняних науковців. Та, незважаючи на існуючі
дослідження, слід відзначити недостатність вивчення сучасних тенденцій та
особливостей розвитку ринку сирів в Україні.
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Метою даної статті є дослідження сучасного стану ринку сирів в Україні і
визначення основних тенденцій та особливостей, які найближчим часом
домінуватимуть на ньому.
Визначальною тенденцією на ринку молока України останні чотири роки
було значне підвищення цін як на молочну сировину, так і на готову
продукцію. Високий рівень цін не тільки сприяв зростанню ефективності
роботи молочної галузі, але й значно мотивував імпорт закордонної молочної
продукції на український ринок, зокрема і на ринок сирів.
В Україні виробництво сиру освоєно в ХХ столітті. Тепер виробництво
сирів в Україні здійснює більше, ніж 150 підприємств, 2/3 із них виробляють
тверді сичужні сири, решта – м’які та перероблені (плавлені). Усього на
виробництво сиру в Україні використовується близько 6,0 % молока від його
загальної кількості [5]. Номенклатуру ринку сирів характеризують зміни
структури їх асортименту. Це покращення відбулося за рахунок зростання
частки як натурального, так і перероблених сирів.
Ринок сирів України представлений такими маркетинговими групами:
сичужні та плавлені сири. Сичужні сири розподіляються на тверді та
напівтверді сири, свіжі та розсільні сири, м‘які сири, інші сири, сирні тверді
продукти. Група плавлених сирів розподіляється за такими видами, як плавлені
сири та сирні плавлені продукти.
Виробництво сирів в Україні за п’ять років знизилось в цілому на 64,7 тис.
т, або 25,4 %. При цьому особливого зменшення зазнала група жирних сирів –
31,1 %. Що стосується плавлених сирів, то їх виробництво за цей період зросло
на 55,9 % (табл. 1).
У 2013 р. збільшилося виробництво кисломолочних сирів на 5,9 %, що в
натуральному вираженні становило 83,7 тис. т (у 2012 р. було вироблено
79,0 тис. т).
А ось виробництво жирних сирів в цілому скоротилося на 1,8%. Так,
сироробними підприємствами України в 2013 р. було вироблено сичужних
сирів в обсязі 141 тис. т, що на 2,94% менше, ніж в 2012 р. (147 тис. т);
плавлених сирів в 2013 р. вироблено 24,0 тис. т, а в 2012 р. - 21,0 тис. т.
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Таблиця 1
Виробництво сирів в Україні у 2011-2015 роках [1, 6]
Вид сиру

2011

2012

2013

2014

2015

Сир свіжий неферментований (недозрілий

76,5

79,0

83,7

74,7

67,2

178

168

165

130

122,6

161

147

141

105

96,1

твердий

154

139

134

98,4

н. д.*

м'який

2,5

2,9

3,1

3,0

н. д.*

розсільний

3,0

3,6

4,1

3,6

н. д.*

17,0

21,0

24,0

25,0

26,5

і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир)
Сири жирні
у тому числі
- сичужний (тертий, порошковий, голубий
та інший неплавлений сир; крім свіжого
сиру, сиру із молочної сироватки та
кисломолочного сиру)
з нього

- плавлений (крім тертого або
порошкового)
Примітка: * н. д. – нема даних

За даними 2014 р. 50,2 % обсягу виробництва сиру в Україні припадало на
сири сичужні та 37,9 % - на кисломолочні. При цьому частка плавлених сирів в
загальній структурі ринку сиру в Україні за 2014 р. становила всього 11,9 %. За
2014 року в Україні було вироблено 130 тис. т жирних сирів (на 21,2% менше,
ніж за 2013 рік), 74,7 тис. т сиру свіжого неферментованого та сиру
кисломолочного (на 10,8% менше показників 2013 р.), 105 тис. т сичужних
сирів (на 25,7% менше показників 2013), 25,0 тис. т плавлених сирів.
У 2015 році було вироблено 67,2 тис. т кисломолочних сирів та 122,6 –
жирних, з них 96,1 сичужних та 26,5 тис. т - плавлених.
Сирний ринок в Україні дуже складний, його часто «трясе», з ним постійно
щось відбувається. Так, в 2013 р. продаж сиру і сирного продукту в Україні
склали 118,6 тис. т, що на 2,7 % менше, ніж роком раніше. У цінах виробників
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ринок виріс на 9,2 % під впливом таких чинників, як дефіцит і підвищення
вартості молочної сировини, а також зростання продажу натуральних сирів.
Причиною падіння обсягів виробництва є глобальне скорочення споживання
сирів в Україні.
З одного боку, сприятлива цінова кон'юнктура на зовнішніх ринках
вплинула на рентабельність української продукції, яка внаслідок зростання
експортних цін зросла практично на 10,0 %. Якщо розглядати динаміку
продажу всіх видів сирів через торгову мережу підприємств за 2005-2014 рр.,
То можна відзначити тенденцію до збільшення купівельного попиту на
недорогі види даної продукції. Великий стрибок обсягів продажу спостерігав у
2014 р. в порівнянні з 2010: 5564,8 млн. грн. проти 3192,4 [6].
Нині в Україні 12 великих підприємств виробляють 60 % сиру та сирної
продукції (108 тис. т), 87 молочних підприємств середньої потужності – 50 тис.
т сиру і сирної продукції, що становить 28 % від загального обсягу
виробництва. Решта – 22 тис. т (12 %), продукції виробляють малі
підприємства. Хоча обсяги споживання сиру на душу населення в Україні дещо
відстають від фізіологічно обґрунтованих нормативів і, тим більше, від рівня
розвинених країн, національні особливості харчування дозволяють спеціалістам
дійти висновку, що вітчизняний ринок сиру є досить насиченим. Це дає
підстави прогнозувати повільне зростання попиту на продукцію в майбутньому
переважно

під

впливом

збільшення

доходів

населення,

розширення

асортименту та розвитку галузі сироваріння [7].
Лідируючі позиції у виготовленні жирних сирів у 2014 році займали (у
порядку спадання) Сумська, Черкаська, Полтавська, Рівненська, Вінницька
області; у 2015 - Сумська, Рівненська, Черкаська, Полтавська та Вінницька
області (табл. 2).
На

українському

ринку

сирів

не

тільки

спостерігається

висока

конкуренція, але і очевидна тенденція до консолідації ринку - великі гравці
витісняють середні і дрібні підприємства, оскільки у останніх недостатньо
фінансових коштів для удосконалення та модернізації виробництва.
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Таблиця 2
Виробництво сирів жирних в Україні за регіонами у 2010-2015 роках, тис. т
[1, 6]
Регіони

2010

2011

2012

2013

2014

2015

207,0

177,9

168,1

165,4

130,4

122,6

Автономна Республіка Крим

1,0

0,3

0,3

0,1

…

…

Вінницька

8,2

7,0

6,6

8,9

11,3

13,2

Волинська

…

…

…

…

…

…

Дніпропетровська

0,8

1,1

1,6

2,8

1,8

1,2

Донецька

1,1

1,2

1,4

1,5

1,4

0,6

Житомирська

4,2

4,1

6,6

7,3

8,8

8,1

Закарпатська

…

…

…

…

…

…

Запорізька

13,0

2,1

2,4

0,9

0,6

0,4

Івано-Франківська

4,5

1,9

0,4

0,3

03

0,1

Київська

1,2

1,6

1,8

2,0

2,1

2,1

Кіровоградська

1,4

0,7

0,5

0,5

0,3

0,3

Луганська

1,6

0,5

0,4

0,3

0,3

…

Львівська

0,6

…

0,5

0,3

0,3

…

Миколаївська

10,1

10,2

11,9

10,2

7,1

5,0

Одеська

2,0

1,4

1,1

0,9

0,8

0,6

Полтавська

42,8

42,1

35,3

27,2

16,0

14,6

Рівненська

15,3

16,6

14,7

17,7

15,0

18,3

Сумська

19,0

23,2

22,5

25,1

24,8

20,0

Тернопільська

6,1

5,1

4,7

4,5

4,4

3,9

Харківська

6,5

2,9

0,7

4,8

1,7

0,9

Херсонська

11,0

7,2

7,3

5,8

4,3

3,7

Хмельницька

14,5

8,5

8,5

6,8

43

3,2

Черкаська

22,4

20,2

22,7

23,0

17,1

17,2

Чернівецька

…

…

0,1

…

…

…

Чернігівська

16,5

17,5

14,4

143

7,7

8,4

м. Київ

3,3

…

…

…

…

…

Україна
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Так, понад 60% продукції, представленої на українському ринку,
випускається такими компаніями (в алфавітному порядку): «Бель Шостка
Україна», «Гадячсир», «Дубномолоко», «Клуб сиру», «Мілкіленд-Україна»,
«Моліс», «Молочний Альянс», «ТЕРРА ФУД». Дані гравці утримують свої
лідерські позиції завдяки значним капіталовкладенням, постійної модернізації
виробництва, оновлення технічної бази та розширення асортименту.
На рис. 1 наведена структура ринку сира в Україні за основними
виробниками.

Рис. 1. Структура ринку сира в Україні за основними виробниками [5]
Лідером у виробництві плавлених сирів є ПАТ «Бель Шостка Україна»,
частка в загальній структурі виробництва – 19,8 % (3,4 тис. т). Друге місце
займає ПрАТ «Пирятинський сирзавод» – 16,9 % ( 2,9 тис. т). На третьому місці
у рейтингу виробників плавлених сирів посідає ПрАТ «Хмельницька
маслосирбаза» –12,3 % (2,1 тис .т).
Лідером

у

виробництві

твердих

сирних

продуктів

є

ТОВ

«Білогорємолокопродукт» (належить до групи «Альмира») – 23,8 % – 6,2 тис. т
(у 2010 – 2012 р.р. не займалося виробництвом твердих сирних продуктів).
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Друге місце посідає ТОВ «Інтер-Фуд» – 23,7 % – 6,1 тис. т; включає
Крижопольський філіал – 2,5 тис. т, Тульчинський філіал – 2,1 тис. т,
Новоодеський філіал – 0,9 тис. т, Решетилівський філіал – 0,6 тис. т). На
третьому місці знаходиться ПрАТ «Лозовський молочний завод» – 17,6 % –
4,6 тис. т.
Щодо виробництва плавлених сирних продуктів, то лідером у рейтингу з їх
випуску є ТОВ «ВО «Моліс» – 28,5 % (8,4 тис. т). Друге місце посідає ПАТ
«Новокаховський завод плавлених сирів» – 24,8 % (7 тис. т). Третє місце
належить ПАТ «Молочник» – 19,6 % (5,52 тис. т). Виробництвом плавлених
сирних продуктів у 2013 р. займалося 16 компаній.
На ринку м‘яких сирів лідирує ТОВ «Інтер-Фуд» – 0,77 тис. т (частка
складає 33,0 %). Друге місце займає ПАТ «Володарський молочний завод»,
частка якого 14,6 % (0,34 тис. т) Третє місце в рейтингу виробників м‘яких
сирів належить ПАТ «Яготинський маслозавод» – 11,2 % (0,26 тис. т).
Серед виробників розсільних сирів лідером виступає ПрАТ «Баштанський
сирзавод» – 15,5 % (466 т). Друге місце посідає ПП ТОВ «НАК» – 13,9 %
(417 т). Третю позицію займає ПрАТ «Біловодський маслоробний завод» –
7,1 % (215 т) [5, 7].
Основним покупцем українських сирів вже багато років залишається
Російська Федерація (один із найбільших імпортерів у світі), хоча останнім
часом обсяги експорту сирів з України до РФ зменшуються. Так, протягом 2010
– 2013 рр. обсяг експорту сирів до Росії зменшився на 24,4 % до 49,9 тис. т.
Зменшення українського експорту відбувалося у 2012 – 2013 рр., коли РФ
почала активно застосовувати нетарифні важелі впливу для обмеження імпорту
української молочної продукції. Економічним мотивом цих заходів був захист
російських виробників молочної продукції, а обґрунтуванням заборонних
заходів була, на думку російської сторони, низька якість української продукції
та вміст у сирах рослинних жирів, що, до речі, не знайшло підтвердження.
Найбільше потерпали від сирної війни ПП «Прометей», ПрАТ «Пирятинський
сирзавод», ПрАТ «Гадячсир», Баштанський та Лозовський сирзаводи, «Бель
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Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза [5]. Іншим суттєвим фактором,
але більш ринковим, став рівень цін на сири, що експортуються до РФ.
Негативна тенденція на ринку українських сирів продовжилась і в 2014 р.,
коли Росія заборонила поставки української молочної продукції на свій ринок,
який був головним регіоном збуту наших сироварів. В результаті українські
виробники

почали

переорієнтацію

свого

виробництва

на

інші

високомаржинальні продукти (включаючи вершкове масло), однак при цьому
продовжуючи налагоджувати торгово-економічні відносини з іншими країнами
для експорту твердих сирів. Слід зазначити, що, за даними AR-group, обсяг
експорту свіжих (кисломолочних) і плавлених сирів у 2015 р. збільшився в
порівнянні з минулим роком на 23,1% і 11,5% відповідно і склав в
натуральному вираженні 762 і 167 т [7].
Дослідження AR-group показало, що основними країнами-імпортерами
українських твердих сирів в 2015 р стали Казахстан, Молдова, Азербайджан і
Узбекистан, оскільки сумарна частка цих чотирьох країн в загальному обсязі
експорту становить 91,3%. Найбільші поставки твердого сиру українського
виробництва були здійснені в Казахстан (1468 т; 59%) і Молдову (549 т; 22%).
Нових значущих ринків все ще не знайдено [4].
Імпорт сирів в Україну до 2010 р. був практично непомітний. Винятком
стали 2010 – 2011 р., коли імпорт різко виріс – в 4,3 рази і ця тенденція
зберігається і до нині. Це пов'язано з проблемами на ринку молока, що
викликало зростання цін практично на всю молочну продукцію в Україні. Цим
скористалися іноземні виробники, побачивши в Україні перспективний ринок
збуту своєї продукції. Значна частка імпортованого сирного потоку припадає на
російських і польських виробників. Крім того, сир в Україну ввозять з
Німеччини, Італії, Франції, Нідерландів [2-4].
Якщо у 2010 році основним постачальником сирів була РФ, яка займала 61
% у структурі імпорту, то вже 2013 року – лише 18,9 %. Фактичні обсяги
імпорту з РФ зменшилися на 53 %, до 3,7 тис. т. Обсяги імпорту сирів із
Республіки Білорусь (РБ) зросли у 6,6 рази до 1,1 тис. т, що призвело до
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збільшення частки Білорусі у структурі українського імпорту з 2,0 % – у
2010 р., до 6,0 – у 2013 р. [2-4]. Суттєва кількість білоруської молочної
продукції, ціни на яку має значний резерв для зниження, збільшує можливості
роздрібних мереж торгувати молочними продуктами з РБ та змушувати
вітчизняних виробників знижувати ціни. Така ситуація сприяє витісненню
вітчизняних молочних товарів із полиць українських торговельних магазинів та
знижує ефективність як молокопереробної галузі, так і прибутковість
вітчизняного молочного скотарства. Міністерство сільського господарства і
продовольства Республіки Білорусь встановлює мінімальну закупівельну ціну
на продукцію тваринництва для державних потреб. Слід зазначити, що в РБ
рівень закупівельних цін на молочну сировину встановлюється на рівні,
нижчому, ніж в Україні та Європі, що штучно робить білоруську продукцію з
молока більш привабливою за ціною за рахунок такого сприяння держави.
Крім того, прослідковується тенденція останніх років до значного
нарощування імпорту до України сирів із країн ЄС. Якщо у 2010 р. обсяг їх
імпорту становив 4 тис. т, тобто 36,0 % у структурі імпорту, то у 2014 р. обсяги
зросли до 13,4 тис. т, що зумовило збільшення частки до 69,0 % [3].
Слід зазначити, що європейські сири завжди були найдорожчими, хоча
середньорічна ціна імпорту за чотири останніх роки показала тенденцію до
зниження. Поряд із цим, сири з Білорусі та Росії подорожчали на 90,0 % та
42,0 % відповідно.
Безперечним лідером серед країн ЄС з імпорту сиру в Україну є Польща,
яка за чотири роки збільшила обсяги майже у 4 рази, до 6,1 тис. т. Після
Польщі, у рейтингу європейських країн-експортерів, знаходиться Німеччина,
яка показала 6,5 разове зростання до 2,23 тис. т.
Що стосується імпорту у 2015 році, то, за даними дистрибуторів, його
обсяг зменшився в кілька разів, деякі компанії перестали завозити в Україну
імпортні сири, а решта значно звузили асортимент.
Найбільше постраждали сири середньої цінової категорії (Польща,
Прибалтика), адже споживачі купують або дорогі сири, або найдешевші. Великі
ритейлери зменшили розмір полиць під імпортні сири.
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На даний момент можна відзначити зростання культури споживання сирів
з добавками, оригінальною рецептурою або формою. За попередніми даними,
протягом 2-3 років частка даних підкатегорій може досягти 5% від усього
обсягу продажу. Крім того, вже сьогодні помітна тенденція поступового
переходу від вагової продукції до упакованої, нарізаної.
Ключовими проблемами галузі можна назвати різке зниження споживання
сиру в Україні, посилення конкуренції, збільшення цін на енергоносії,
ефективність реалізації продукції, системи збуту (в тому числі і сучасні умови
торгових мереж), високі ціни на якісну сировину, а також обмеження
можливостей виходу на зовнішні ринки.
Активне зростання експорту останніх років призупинився, а імпорт,
навпаки, виріс. Таким чином, характеризуючи український ринок твердих
сирів, необхідно відзначити, що на ринку переважають, швидше, негативні
тенденції розвитку. Також на ринок в значній мірі впливають митні бар'єри,
внаслідок яких українські виробники можуть мати обмеження на найбільших
ринках збуту, зокрема російському.
В

умовах

дефіциту

якісної

сировини

переробники

змушені

використовувати товарозамінники. Зростає ризик появи фальсифікату молочної продукції, виробленої з використанням домішок і порошків.
Галузь виробництва і реалізації молочної продукції залежить від стану і
розвитку тваринництва в Україні. Основною проблемою в тваринництві є
зменшення поголів'я великої рогатої худоби.
На жаль, багато виробників дозволяють собі недобросовісні способи
конкуренції і, реалізуючи сирний продукт, видають його за натуральний сир.
При цьому контролюючі органи не виявляють всі випадки недобросовісної
конкуренції на молочному ринку і не карають винних. Так, на внутрішньому
ринку стрімко збільшується пропозиція дешевих молокопродуктів із заміною
тваринного білка рослинним - пальмовою олією і соєвим молоком.
Найбільшою проблемою молочної галузі є незадовільний стан сировини.
Якість українського молока залишається дуже низьким. Це пов'язано, перш за
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все,

з

невикористанням

генетичного

потенціалу

молочної

худоби,

захворюваннями тварин, поганим забезпеченням повноцінними кормами,
недостатнім рівнем технічного обладнання та технології виробництва.
Скільки б ми не говорили про те, що вітчизняні масло і сир набагато
смачніше європейських, в Європі українську продукцію не особливо чекають. І,
якщо українські стандарти з м'яса птиці та яєць практично повністю
гармонізовані з європейськими, то працівникам молочної галузі ще тільки
належить пройти цей шлях.
Так, 80% молока сьогодні в країні надходить від населення, і у цього
молока зовсім інша мікробіологія, але при цьому ціна абсолютно не відповідає
якості. Експерти кажуть, що головне для нас - це досягти європейських
показників безпеки по сировині, але поки зробити це досить складно.
Наприклад, в Європі взагалі не розуміють, що таке молоко «від двох-трьох
корів», адже навіть в невеликих європейських фермерських господарствах по
50-100 голів.
При цьому дотримання вимог по сировині - це ще далеко не все. Адже ще є
вимоги по технологічному процесу, приміщень. Наприклад, всі підприємства
повинні працювати за системою ХАССП (система управління безпекою
харчових продуктів). Але якщо заводу 50 років і він технічно не
переоснащений, це неможливо.
Європейське

виробництво

практично

повністю

автоматизоване

і

роботизоване: там величезний цех обслуговують 2-3 людини, а ручна праця
повністю виключена. Тобто, кажучи образно, в трубу вливають молоко і
отримують готовий продукт. Серед українських підприємств такі можливості
мають одиниці.
Молочники

зізнаються,

що

навіть

якщо

їм

виділять

гроші

на

реконструкцію, на перехідний період підуть роки. Так що переорієнтація
продажу української молочної продукції, у т. ч. сиру, з Росії в Європу - питання
дуже далекої перспективи. При цьому на шляху до заповітної мети виникне ще
одна проблема - асортимент. Чи будуть затребувані європейцями вітчизняні
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«Сметанковий» або, скажімо, «Пошехонський» сири - велике питання.
Таким чином, українські виробники сирів не зможуть вийти на
європейський ринок в найближчі 5 років. Всі говорять про європейські ринки,
але, на жаль, Україна там не конкурентоспроможна. Наше законодавство з
безпеки не гармонізоване із законодавством Європейського союзу. Отримати
єврономер, необхідний для виходу на ринки ЄС, складна проблема, як так
просто не вирішується.
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У статті охарактеризовано ринок фарфорового посуду в Україні, визначені
основні вітчизняні

підприємства, що виробляють

посуд

із фарфору.

Проаналізовані проблеми щодо виробництва фарфору в Україні. Досліджені
чинники, що впливають на виробництво фарфорового посуду. Зазначені основні
імпортери фарфорового посуду та їх частки на ринку України.
Ключові слова: фарфоровий посуд, імпорт, виробництво, український ринок,
попит, проблеми ринку.
Інтерес до ринку фарфорового посуду обумовлений, у першу чергу, тим,
що в останні роки ринок активно розвивається, причому багато в чому за
рахунок зростання імпорту.
Фарфоровий посуд як ринковий товар займає специфічне місце. З одного
боку, це продукція виробничого призначення, з іншого - фарфоровий посуд є,
безумовно,

товаром

народного

споживання,

що

використовується

у

повсякденному житті. Сервіровка столу вишуканим посудом - це прекрасна
можливість продемонструвати свою гостинність і добрий смак. Мереживо
квітів і краса стриманих ліній, безумовно, створюють необхідний настрій, адже
кожен предмет, чашка або блюдо, кавовий або чайний сервіз зберігає тепло
умілих рук українських майстрів.
Актуальність досліджень в даній області полягає в тому, що останнім
часом фарфорові вироби користуються зростаючим попитом як в Україні, так і
за її межами. Незважаючи на свою старовину, фарфор знаходить своє
застосування і в 21 столітті, при цьому найбільша частина обсягу виробництва
припадає на фарфоровий посуд.
Теоретичні та практичні аспекти дослідження ринку фарфорового посуду в
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Україні знайшли своє відображення у роботах таких науковців, як Н.О.
Офіленко, П. Куценко [2].
Метою написання даної статті є аналіз ринку фарфорового посуду в
Україні, визначення основних вітчизняних підприємств, що виробляють посуд
із фарфору, дослідження проблем щодо виробництва фарфору в Україні,
визначення основних імпортерів фарфорового посуду та їх частки на ринку
України.
В даний час виробництвом фарфорового посуду в Україні займаються 10
спеціалізованих підприємств. За останні роки введені великі потужності з
використанням сучасного, як правило, імпортного устаткування. Реконструкція
старих виробництв і введення нових виробничих потужностей - відображення
зростаючого попиту на фарфоровий посуд.
Занепад виробництва фарфорового посуду в Україні стався ще в 2009 році
від банкрутства більшості українських підприємств. Обсяги виробництва
посуду постійно знижувалися. Оцінка стану ринку українського фарфорового
посуду на сьогоднішній день показала, що він демонструє динамічне зростання
попиту [2].
Тільки в 2016 році порівняно з 2015 попит на посуд збільшився на 20% в
грошовому виражені і на 17 - в кількісному. Швидше за все, нинішній рік не
стане винятком і темпи приросту збережуться на цьому ж рівні. Темпи
підвищення ефективності фарфорової промисловості залежать від досягнутого
рівня якості продукції [2].
Фарфорові вироби відносяться до виробів багаторазового використання.
Тривалість їх використання визначається здатністю зберігати головні показники
фізико-технічних властивостей в процесі експлуатації. На сьогодні основу
фарфорової промисловості України становлять такі потужні підприємства, як
Коростенський, Баранівський, Сумський, Березнівський, Тернопільський,
Довбишський, Полтавський, Дружківський заводи і інші підприємства з
меншими обсягами виробництва.
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Тривалий час ряд підприємств виробників фарфорового посуду працювали
на зовнішній ринок і придбали досвід з виготовлення продукції високої якості.
На найближчу перспективу в планах українських виробників – збільшення
обсягу внутрішнього ринку, розвиток дилерської мережі в Україні.
Для

забезпечення

конкурентоспроможною

вітчизняною

продукцією

внутрішнього ринку є ряд суттєвих передумов: в Україні є потужна сировинна
база, висококваліфіковані фахівці, багатовіковий досвід роботи, глибокі
національні традиції. Однак необхідне технічне переоснащення багатьох
підприємств, зниження енергоємності виробництва. Робота в цьому напрямку
проводиться: ряд підприємств закуповує закордонне устаткування, зокрема ТОВ
«Дружківський фарфоровий завод». Український науково-дослідний інститут
порцелянової промисловості розробив нові конструкції конвеєрних печей для
котельного обпалювання. Це дозволило знизити енерговитрати.
Ряд великих заводів України (Баранівський, Довбишський, Городницький)
використовують у виробництві фарфорових виробів комплексну керамічну
сировину українських родовищ, що дозволяє знизити собівартість продукції.
Саме це дозволило не збанкрутувати заводам. Але, на жаль, цього замало, для
повного задоволення внутрішнього попиту вітчизняними виробниками та
відмови від імпорту.
Як роз’яснюють експерти, український ринок фарфорового посуду
складається з декількох субринків: предмети для сервірування столу, вироби для
приготування їжі і судини для її зберігання. На частку предметів для
сервірування столу припадає близько 80% ринку посуду, на вироби для
приготування їжі - приблизно 15%, на судини для її зберігання - близько 5% (всі
в кількісному вираженні). При цьому структура ринку в грошовому вираженні
дещо інша. Предмети для сервірування столу в цьому випадку займають 70%
ринку посуду, вироби для приготування їжі - близько 25%, а судини для її
зберігання - все ті ж 5% [2].
За останні 3 роки структура збуту посуду значно змінилася. Головна
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причина такої реструктуризації - легалізація бізнесу багатьма «тіньовиками»
ринку фарфорового посуду. Тобто зросла реалізація посуду в супермаркетах,
господарських, спеціалізованих магазинах, а також в магазинах, що реалізують
різні предмети декору. Разом з цим стрімко скорочується частка реалізації
посуду на відкритих ринках.
Також останні три роки зростає продаж фарфорового посуду через
інтернет-магазини, зокрема ті, що спеціалізуються на продажу побутової
техніки. Крім того, власні інтернет-магазини створюють власники традиційних
спеціалізованих магазинів посуду. Головна їх мета - залучити покупців в
основний магазин. Втім, деякі експерти ставляться до інтернет-магазинів
скептично. Загалом потенційними покупцями посуду в інтернет-магазинах є
власники кафе, барів та ресторанів. Правда, справедливості заради відзначимо,
що, незважаючи на динамічний розвиток закладів громадського харчування, в
основному посуд в Україні купує все-таки населення.
На український ринок здійснюється постачання фарфорового посуду
конкурентами з Китаю, Туреччини, Німеччини, Польщі, Чехії, Італії тощо.
Найбільш відомі в Україні іноземні компанії-виробники предметів для
сервірування столу: Leonardo (Німеччина), Moser (Чехія), Miracle Dynasty
(Китай), Butterfly (Великобританія) і т. д. Також користуються попитом вироби
для приготування та зберігання їжі торгових марок Berghoff (Бельгія), Tefal
(Франція),

Rndell

(Німеччина),

Hebei

Yirun

(Китай),

Eagle

Pewter

(Великобританія). Якщо говорити про насичення вітчизняного ринку товарами
іноземного походження, то близько 70 відсотків усього імпорту фарфорового
посуду припадає на вироби китайського походження [2].
Проблемою

імпорту

фарфорового

посуду

є

проведення

митних

формальностей, а саме, визначення правильного коду згідно УКТ ЗЕД,
визначення правильної митної вартості та дотримання всіх правових норм при
митному контролі, запобігання контрабанди. Дуже часто на ринку України
зустрічаються імпортовані товари із заниженою ціною, що суттєво зменшує
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збут українського фарфорового посуду. Саме така ситуаціє виникає в наслідок
халатності працівників митниці, які не виконують свої обов’язки належним
чином. Інша ситуація складається при ввезенні громадянами-фізичними
особами товарів (не особистих речей), призначених для реалізації. Відповідно
до чинного законодавства товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна
вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро, що ввозяться громадянами на
митну територію України не підлягають письмовому декларуванню (за
винятком товарів, на які відповідно до статті 197 Митного Кодексу встановлено
обмеження щодо переміщення громадянами через митний кордон України, і
випадків, передбачених частиною другою цієї статті) та не є об’єктами митного
оподаткування [1].
Очевидно, що такий порядок переміщення через митний кордон продукції
не може забезпечити і гарантувати ввезення товарів відповідної якості та
безпечних для життя і здоров`я людей. Крім того, це призводить до дисбалансу
цінової політики у державі і практично позбавляє аналогічні вітчизняні товари
можливості конкурувати «на рівних». Але завдяки новим реформам розвиток і
вдосконалення митного контролю розпочався, це можна побачити на
статистичних даних обсягів зареєстрованого імпортованого фарфорового
посуду (табл. 1) [5].
Таблиця 1
Сумарний обсяг імпорту фарфорового посуду (код згідно УКТ ЗЕД
6911100000)
Код УКТ ЗЕД

2014 р.

2015 р.

2016 р.

6911100000
Вартість,

2017 р.
(01.01.17-31.03.17)

13273

5262

4797

1341

Питома вага, %

0,03

0,01

0,01

0,01

Вага нетто

7588

2894

2804

966

тис. доларів США
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Отже, нагальними проблемами ринку українського фарфорового посуду, як
і в цілому в промисловості, є:
- засилля внутрішнього ринку імпортними виробами, які завозяться в
Україну без належного митного оформлення за цінами, які значно нижчі від
реальних. Це негативно позначається на реалізації продукції вітчизняних
підприємств. За експертною оцінкою на внутрішньому ринку фарфоровий
посуд, вироблений в Україні, займає лише 10-20 % [6];
- відсутність сертифікації посуду, що завозиться, на відповідність
санітарно-гігієнічним

вимогам,

які

ставляться

до

виробів

вітчизняних

підприємств (не контролюється якість сировини, з якої вони виготовляються та
декоруються);
- велика енергоємність виробництва при виготовленні продукції і, як
наслідок, посередня якість і низька конкурентоспроможність вітчизняних
виробів із фарфору.
Список використаних джерел:
1. Митний кодекс України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
2. Business-x.biz.-Посудний

день

//

БІЗНЕС-новини

України.

-

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://business-x.biz/posudnij-den-biznesnovini-ukra%D1%97ni/
3. Офіленко Н.О. Ринок і ресурси споживчих товарів. - [Електронний
ресурс].

-

Режим

доступу:

http://westudents.com.ua/knigi/588-rinok-resursi-

spojivchih-tovarv-oflenko-no.html
4. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. - [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://sfs.gov.ua/
5. Офіційний

сайт

Державного

комітету

статистики

України.

-

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http//www/ukrstat/gov/ua.
6. Сайт
[Електронний

державного
ресурс].

підприємства
-

Режим

«Житомирстандартметрол».

доступу:

/?page_id=949&page=6
388

-

http://ztstmetr.ztmetr.com.ua

УДК 663.4(045)
А.А. Кавун, Н.М. Малильо
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ТА СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПИВА
В статті наведено відомості про споживні властивості пива, оздоровчий
ефект на організм людини, результат досліджень науковців про вплив деяких
компонентів хімічного складу пива на здоров’я людини, застосування
екологічно чистих інгредієнтів у виробництві пива та новітні технології для
стабілізації його якості
Ключові слова: біогенні аміни, етанол, фітоестрогени, антиоксиданти,
генопротектор.
Сьогодні все більше уваги приділяється збереженню здоров’я населення та
безпечності харчових продуктів, а постійна конкуренція вимагає підвищення їх
якості. Як відомо, забезпечення споживачів якісними продуктами, підвищення
їх конкурентоспроможності є значущими проблемами державного рівня.
Особливу роль у вирішенні цих проблем відіграють інновації технологій
виробництва пива та оптимізація асортименту. В Україні спостерігається
стрімке зростання виробництва пива та його споживання, і це свідчить про
високу популярність даного продукту серед споживачів. Його якість та
безпечність має велике значення.
Метою статті є вивчення якості та корисних речовин пива та їх вплив на
організм людини.
Пиво – популярний напій українського ринку. Його виробництво походить
із глибини віків, на даний час постійно розширюється його асортимент, а також
продовжує займати перше місце на ринку товарів. Спеціалісти відносять його
до здорових продуктів, які споживають в їжу. Це пов’язано з використанням
натуральної сировини і технологією виготовлення. На даний момент у пиві
виявлено та ідентифіковано більше 2000 сполук. Деякі з них можуть бути
шкідливими для здоров’я людини, однак є цілий ряд інших речовин , що мають
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позитивну дію на організм і можуть суттєво захищати його від несприятливих
факторів середовища та шкідливих компонентів, які утворюються у харчових
продуктах при зберіганні.
Одними із важливих компонентів, які обумовлюють корисність пива, його
фізіологічні і функціональні властивості, є вітаміни і мінеральні речовини, які
надходять у пиво більшою частиною з солоду. Їх кількість може бути різна в
залежності від використаної сировини, особливостей дріжджів і технологічних
режимів.
Етанол, який надходить в організм з їжею, не має дегідратуючого ефекту
завдяки високому вмісту води в пиві. Не зважаючи на велику кількість рідини,
яку споживають любителі пива, суттєвих порушень осмотичного тиску крові та
інших рідких середовищ організму у них не спостерігається. За вмістом
кальцію, магнію, фосфору, а також заліза, міді, цинку та інших, вміст яких не
перевищує 1 мг/л, світле пиво майже не відрізняється від яблучного соку.
Вміст макро- і мікроелементів та вітамінів у різних продуктах наведено в
табл. 1.
Таблиця 1
Вміст макро- і мікроелементів та вітамінів у різних продуктах мг/100 г, [8]
Види

Натрій
Кальцій
Фосфор
Магній
Калій
Залізо
Вітамін В1
Вітамін В2
Вітамін РР
Вітамін С
β-кератин

Пиво світле
Вино біле
столове,
Екстракт
Екстракт
алкоголь 11 об
початкового
початкового
%
сусла 11%
сусла 20%
Макро- і мікроелементи
150
300
100
90
180
180
120
180
100
80
160
100
400
800
600
1
1
5
Вітаміни
0,1
0,1
0
0,5
0,5
0,1
7
7
1
0
0
0
0
0
0
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Сік яблучний

26
120
110
60
124
15
0,1
0,01
1
10
сліди

Однак необхідно звернути увагу на оптимальне співвідношення вмісту у
пиві натрію і калію. Калій підтримує внутрішньоклітинний осмотичний тиск,
зменшує збудження міокарду, регулює кислотно-лужний і водний обміни, бере
участь в регуляції серцевого ритму, разом з натрієм впливає на водний баланс
організму, спонукає стабілізацію артеріального тиску. Калій, як і натрій,
регулює процес проникнення поживних речовин через клітинні мембрани.
Добова потреба організму калію становить 400 мг. Негативним фактором пива є
відсутність вітаміну С і β-каротину.
В пиві, на відмінність від вина та інших алкогольних напоїв, міститься
багато вітамінів, що походять із солоду та в процесі природнього бродіння
дріжджів [4]. В основному це вітаміни групи В: піридоксин, рибофлавін,
кобаломін, пантотенова кислота, фолієва кислота, тіамін, біотін, ніацин. Серед
них найбільш важливий вітамін В2, а також вітамін В6.
Велика кількість окремих клітинних функцій в організмі людини
здійснюється за участю фолієвої кислоти. Вона є донором метильної групи при
метилуванні ДНК, яке проходить під час експресії генів. Ця основна роль
фолієвої кислоти настільки важлива, що у випадку порушення суттєвих
клітинних

функцій

зростає

вірогідність

розвитку

серцево-судинних

захворювань та раку. Вона бере участь в системах репарації ДНК і в синтезі
азотистих основ нуклеїнових кислот клітини. Фолієва кислота потрапляє в пиво
із солоду, її вміст коливається в межах від 30 до 150 мг [5].
Дані статистики свідчать, що помірне споживання пива призводить до
збільшення середнього рівня життя у чоловіків на 7,6 місяців, а у жінок – на 2,7
місяців.
Погіршення екологічного стану і все більше впровадження в сільське
господарство і побут, в харчові продукти штучно синтезованих хімічних
препаратів призводить до того, що геном людини постійно відчуває дію
потенційно шкідливих сполук синтетичного або антропогенного походження.
Більшість із цих речовин здатні індукувати утворення мутацій в ДНК, тобто
володіють мутагенним потенціалом, можуть визивати внутрішньоутробні
порушення в розвитку зародка (тератогенна дія), ініціювати розвиток раку
(канцерогенна дія) і володіти генотоксичною активністю.
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Виявлення токсикогенетичної активності хімічних сполук надзвичайно
важливе. Це дає можливість виключити або зменшити застосування шкідливих
речовин. Однак у зв’язку з неможливістю ізоляції людини від дії хімічних
сполук стає питання про захист генома людини і інших організмів від
шкідливих наслідків антропогенного забруднення навколишнього середовища,
про необхідність пошуку шляхів зниження тиску мутаційного вантажу в
популяції. Можливим засобом боротьби з цим явищем повинно бути
використання в продуктах харчування таких сполук, як антимутагенів,
генопротекторів, які здатні знижувати або інолювати пошкоджені ДНК,
генотоксичні і мутагенні ефекти та мутагенні компоненти продуктів
харчування [1].
Кобєлєв К.В. показав, що різні сорти пива проявляють антимутагенні або,
так звані, генопротекторні властивості, які здатні знижувати або інолювати
пошкоджені ДНК, генотоксичні і мутагенні ефекти та мутагенні компоненти
продуктів харчування [3]. Вільні радикали відіграють негативну роль в житті
кожної клітини і усього організму в цілому. Вміст вільних радикалів в організмі
підвищується в тканинах з інтенсивним метаболізмом, під час опромінення, при
наявності росту злоякісних пухлин, під час старіння клітин, а також у випадку
стресу і перенапруги. Сполуки, які здатні зв’язувати ці вільні радикали з
утворенням менш активних частинок або зовсім неактивних радикалів,
називають антиоксидантами.
Природними антиоксидантами є вітаміни С, Е, Р, А, каротиноїди,
ароматичні

оксикислоти,

антоціани,

фенольні

сполуки

–

флавоноїди,

поліфеноли, активність яких збільшується за рахунок кофакторів, до яких
відносяться селен, цинк, мідь, марганець та інші.
Найбільш цінними антиоксидантами пива є фенольні сполуки, саме їх дію
на організм пов’язують з лікувальними і профілактичними властивостями
напою. Вони мають високі антиоксидантні і мембраностабілізуючі активності,
попереджують утворення тромбів і нормалізують ліпідний обмін, володіють
антисклеротичною,антиканцерогенною і антиалергічною дією.
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Середній вміст цих компонентів наведено в табл. 2.
Таким чином, пиво на основі своїх антиоксидантних властивостей може
знешкодити вільні радикали, спонукаючи тим самим збереження здоров’я
клітин організму. Таким властивостям пиво повинно завдячувати, в першу
чергу, ксантогумолу.
Баварська пивоварня «Вайєнштефан» виготовила нові напої на основі
«білого» пива з підвищеною концентрацією ксантогумолу. На думку доктора
медицини клініки нервових захворювань (м.Грац) М. Вальцеля, антиоксидантна
дія одного літра такого пива відповідає 4-5 порціям овочів/фруктів, 7 склянкам
апельсинового соку, 20 склянукам яблучного соку або 12 склянкам білого вина [2].
Таблиця 2
Середній вміст антиоксидантів у пиві [6]
Компоненти

Середній вміст, мг/л

Сумарна кількість

150-300

Антоціанідини

14-77

Катехіни

5-55

Епикатехіни

9-24

Рутин

1-6

Кверцитин

5-125

Кверцертрин

1

Хлорогенова кислота

2-20

Кафеінова кислота

2-20

Куінова кислота

1-5

Р-кумаринова кистоа

1-7

Ферулова кислота

2-21

Синапікова кислота

1-20

Камферол

5-20

Міцитрин

1

Галієва кислота

5-29
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Разом з тим, якщо говорити про функціональні і антимутагені властивості
окремих антиоксидантів, не можна не помітити факт посилення їх дії, коли
вони в малих концентраціях находяться в суміші. Основні їх функції
здійснюються в тісному синергізмі, тобто впливу одне на одного. Саме в пиві
реалізуються усі багатогранні властивості антиоксидантної системи.
Поряд із корисними властивостями пива донині продовжуються дискусії
про його «шкідливість».
Вважають, що негативна дія пива не проявляється при щоденному
споживанні його в кількості, що не перевищує 1 л на день. Крім того, було
помічено,

що

даного

позитивного

ефекту

не

спостерігається

і

при

однократному споживанні пива, наприклад, у вихідні дні в кількості 2-4 л.
Основний

негативний

вплив

пива

пов’язують

зі

спиртом,

який

синтезується дріжджами в результаті зародження цукрів сусла. Дійсно,
етиловий спирт іноді називають «дволиким Янусом». Високі його концентрації
призводять до порушення психіки і захворювань, які мають у своїй основі
неврологічні зміни, а низькі його концентрації в пиві не мають негативного
впливу на організм, а , як свідчить ряд публікацій, навпаки, знижують ризик
виникнення деяких захворювань людини. Ряд даних літератури свідчить, що
надмірне споживання пива може збільшувати ризик розвитку ракових
захворювань. Поживні ефекти пива можуть бути обумовлені вмістом в ньому
нітрозамінами, для яких характерна мутагенна і канцерогенна активність. Разом
з тим, концентрації таких сполук в пиві набагато нижчі, ніж, наприклад, в
продуктах

м’ясопереробки.

В

якості

інших

потенційних

концерогенів

розглядаються сполуки, які утворюються під час сушіння солоду, залишки
гербіцидів і пестицидів, які застосовують під час культивування ячменю, а
також мікотоксини, що виділяють плісняві гриби, які залишаються в пиві навіть
після варіння солоду і ферментації. На основі багатьох досліджень з тваринами
потенційним ініціатором виникнення пухлин під час споживання їжі та пива є
споживання алкоголю.
Відомо, що різні сорти пива містять також речовини, які створюють
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токсичний ефект. Серед них найбільшу активність мають вищі спирти,
альдегіди, біогени, аміни, сірковмісні сполуки. Одним із найбільш добре
вивчених сполук, які містять сірку, є димелсульфіт (ДМС). Його вміст в пиві
вважається пороком для більшості сортів пива низового бродіння. Дана летка
сполука надає пиву запах, який характеризують як «запах варених овочів».
Смаковий поріг визначається на рівні 25-35 мкг/л, а за деякими джерелами,
допускається в пиві до 50 мкг/л. Ряд досліджень і публікацій свідчать про його
токсичність і мутагенну дію, хоч деякі технологи не розглядають цю сполуку як
токсичну речовину навіть у великих дозах.
Дослідження показали, що в концентрації 1: 10 мкг/см

3

ДМС володіє

мутагенністю. Виникнення мутації не є одиничним однокомпонентним актом.
Під дією хімічних сполук в генетичному апараті клітин, як правило, виникають
лише потенційні зміни, які в подальшому під дією внутрішньоклітинних
ферментів реорганізуються в суттєву мутацію або заліковуються, репаруються
тобто, проходить процес відновлення ДНК від дії мутагену. Відомо, що з віком
робота систем реплікації падає. Американські вчені довели, що ДМС не
впливає на рівень мутагенезу у молодих досліджуваних мишей, в той час, як у
старих мишах рівень мутації підвищувався в 5 разів. Вивчення канцерогенних
властивостей показало, що дана сполука відноситься до числа слабких
концерогенів.
На більш високий вміст ДМС впливають технологічні режими кипіння
сусла з хмелем при недостатньому атмосферному тиску.
Таким чином, введення нових технологічних режимів призводить до
зниження вмісту ДМС в пиві, а, значить, спонукає підвищенню безпеки напою.
Технологія виробництва пива впливає і на вміст в пиві біогенних амінів низькомолекулярних органічних сполук, яким притаманна висока біологічна
активність. Деякі біогенні сполуки (серотонін, гістамін, тірамин) відіграють
важливу роль в життєдіяльності тварин і людини. Вони беруть участь у
важливих клітинних процесах; ділення, цвітіння, плодоносіння, відповідь на
стрес, старіння.
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Біогенні аміни в продуктах харчування є результатом мікробного
закиснення. В невеликих кількостях вони не мають негативного впливу на
організм людини. Частіше всього харчова інтоксикація викликана біогенними
амінами, пов’язана з присутністю гістаміну, верхній поріг якого складає 100
мг/кг продукту, 2 мг/л напою. Іспанські вчені піддали аналізу 40 зразків пива і 2
зразки хмельового екстракту на присутність біогенних амінів. Дослідження
показали, що у ряді випадків концентрація гістаміну в деяких зразках пива
перевищувала допустиме значення 2 мг/л напою і складала 26 мг/л. Значні
відмінності були виявлені навіть серед різних зразків пива одного виробника,
що свідчить про вплив технологій виробництва на його кількість.
Третім компонентом пива, який відноситься до числа «небезпечних»,
вважають фітоестрогени - речовини рослин, які здатні впливати на статеву
систему людини. Вони представляють собою рослинні аналоги жіночих
статевих гормонів.
Питання про вплив пива на чоловіків, а саме на їх фемінізацію,
залишається поки що відкритим. З одного боку, багаточисельні аналізи і
висновки, які витікають із досліджень різних авторів, сходяться на тому, що
споживання пива, не зважаючи на вміст у ньому незначної кількості
компонентів,

які

проявляють

екстрогенну

активність,

не

здійснюють

гормональну дію на організм людини, і повідомлення про «фемінізацію»
любителів пива з наукової точки зору зовсім не обґрунтовані. Але, з іншого
боку, під час надмірного споживання пива (при перерахунку на спирт, більше
70 г) в організмі під дією високих доз спирту проходить інгібірування синтезу
чоловічого гормону з одночасним збільшенням аналогу жіночого гормону, який
надходить разом з напоєм. Це означає, що відповідно до теорії комбінованої дії,
загальна токсичність багатокомпонентної суміші обумовлює не тільки
небезпеку кожного компоненту окремо, але і вплив цих речовин одна на одну,
модифікуючи сумарний токсичний ефект, посилюючи або зменшуючи його.
Таким чином, «шкідливість» пива в основному визначається етанолом,
який є основним продуктом спиртового бродіння і визначає токсичні
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властивості та стан залежності напою. Визначення розміру безпечного
споживання пива обумовлюється, головним чином, оцінкою кількості спирту,
що надходить до організму.
Проблеми підвищення стійкості пива мають першочергове значення у
зв’язку з погіршенням конкурентоспроможності вітчизняного пива внаслідок
погіршення політичної та економічної ситуації. Помутніння та пов’язані з цим
зміни аромату і смаку пива спричиняють дві групи факторів – біологічні, що
обумовлені розвитком у пиві мікроорганізмів і визначають біологічну стійкість,
та фізико-хімічні перетворення колоїдних речовин пива, які обумовлюють його
колоїдну стійкість.
Помутніння пива часто виникає під час його охолодження в процесі
виробництва. Причиною його виникнення є поліфеноли, які повільно
вступають у зв’язки з білками. При підвищенні температури цей дефект зникає.
Для попередження утворення міжмолекулярних зв’язків і поліфенолів за
допомогою ферментів таких, як папаїн, який додається в охолоджене сусло до
бродіння і запобігає помутніння пива та не впливає на піностійкість.
Максимальне використання ферментів, які містяться в солоді, допоможе
запобігти нестабільності та якості пива.
Використовують інші традиційні способи стабілізації якості пива, які
визначають взаємодію танінів, витягнутих з дубових бочок або спеціально з
додаванням дерев’яної стружки, з видаленням небажаних білкових фракцій в
пиві, що супроводжуються збільшенням колоїдної стабільності, поліпшенням
зовнішнього вигляду та смаку пива.
За останні 50 років стали широко використовувати синтетичні стабілізуючі
добавки,

які

посилено

просувалися

на

ринок

західної

нафтохімічної

промисловості. Однак через занепокоєння споживачів, все більше число яких
вимагало «натурального», або «екологічно чистого» пива, ця тенденція зараз
поступово рухається в зворотному напрямку.
На даний момент проведено багато робіт по визначенню рослинних
екстрактів. При вивченні екстракту деревини дуба встановлено, що цей
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екстракт виявляє високу антиокислювальну дію у суспензіях клітин крові
людини. За виявленим ефектом дубовий екстракт суттєво перевищує деякі
антиоксидантні біологічно активні добавки. Варто підкреслити, що вивчений
екстракт,

пригнічуючи

утворення

активних

форм

кисню,

запобігає

цитотоксичним ефектам вільнорадикального окиснення на ранішніх стадіях.
Екстракти з трави м’яти, листя підбілу, плодів горобини, трави чабрецю і
звіробою вже тестувалися на пиві. Було встановлено, що їх введення у середині
технологічної системи виготовлення напою не тільки підвищує смакову
стабільність готового напою, а також позитивно впливає на збереження гірких
речовин хмелю, що у кінцевому результаті покращує смак пива.
При вивченні впливу галотанінів, гідролізованих танінів з різноманітних
джерел вітчизняної сировини виявлено, що за ефектом вони суттєво
переважають

деякі

антиоксидантні

біологічно-активні

добавки.

Варто

підкреслити, що вивчений компонент, пригнічуючи утворення активних форм
кисню, запобігає цитотоксичним ефектам вільно-радикального окиснення на
різних стадіях.
Таким чином, дослідивши компоненти хімічного складу пива та їх вплив
на організм людини, можна зробити висновок, що вони проявляють різнобічні
оздоровчі ефекти, але при взаємодії цих компонентів з етанолом у високих його
дозах можуть негативно впливати на статеву систему людини,тому любителям
пива необхідно зважати на помірну норму споживання та вміст алкоголю в
пиві. Фактори, які впливають на якість та стабільність пива, в першу чергу
залежать від сировини та її санітарної обробки, дотримання та удосконалення
технологій виробництва пива.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ ЧЕРВОНОЇ ІКРИ В
УКРАЇНІ
Державна зовнішньоекономічна політика реалізується шляхом використання
митно-тарифних і нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної
діяльності.

Нетарифні

методи

регулювання

застосовуються

в

разі

необхідності створення особливих умов для торгового обігу товарів чи послуг,
з урахуванням інтересів держави. У статті висвітлено основні нетарифні
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механізми при імпорті червоної ікри, особливості їх функціонування і
застосування, їх роль у системі регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Ключові слова: нетарифне регулювання, нетарифні механізми, ліцензування,
квотування.
Як свідчить світова практика, історично одним із важливих напрямів
регулювання зовнішньої торгівлі є нетарифні методи. Практично в усіх країнах
дедалі зростає роль цих заходів зовнішньоторговельної політики у загальному
обсязі регулюючих міжнародну торгівлю інструменти, що відбувається на тлі
постійної загальносвітової тенденції зниження митно-тарифного захисту
національних ринків. Використанням нетарифних обмежень у зовнішній
торгівлі країни вирішують широкий комплекс завдань зовнішньої та
внутрішньої економічної політики.
Метою статті є дослідження практики нетарифного регулювання в умовах
СОТ як в Україні, так і в розвинутих зарубіжних країнах.
Дослідженню окремих аспектів функціонування нетарифного регулювання
присвячені

праці

вітчизняних

і

зарубіжних

вчених

і

спеціалістів

О. Гребельника, Т. Корнєвої, Л. Крупки, І. Дюмулена, В. Ідрісової, А. Мазаракі,
Т. Мельник, Л Пісьмаченко та ін. Аналіз результатів останніх досліджень
підтверджує доцільність продовження вивчення нетарифного регулювання як
засобу захисту внутрішнього ринку країн ЄС та України.
Входження України у світову економічну систему вимагає розроблення
чітко визначеної і зваженої державної зовнішньоекономічної політики, яка
потребує принципово нових підходів до удосконалення механізму регулювання
зовнішньої торгівлі.
Зазначимо, що бар’єри у міжнародній торгівлі поділяють на дві групи. До
першої групи відносять різні види природних бар’єрів (географічну відстань
між країнами, інфраструктуру транспортування вантажів тощо). Проте
внаслідок посилення глобалізації, технічного і технологічного прогресу буде
зменшуватися вплив цих бар’єрів на величину товаропотоків.
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Друга група – це інструменти зовнішньоекономічної політики, що
розробляються урядами країн і безпосередньо впливають на рівень ввезення і
вивезення товарів. До них належать усі використовувані заходи тарифного і
нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі [2].
Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності – це комплекс
заходів заборонного та обмежувального характеру, які не допускають
проникнення іноземних товарів на внутрішній ринок, таких товарів, що
зможуть нанести шкоду національній економіці різким ростом імпорту.
Основним завданням є не лише посилення конкурентних позицій країни
імпортера, але й захист національного виробництва, охорона життя та здоров’я
населення країни, навколишнього середовища, моралі, релігії та національної
безпеки [1].
На даний час в Україні, як і в світовій практиці, реалізація державної
зовнішньоекономічної політики здійснюється шляхом використання наступних
методів:
1) нетарифні (адміністративні) метоли, які є короткотерміновими, мають
обмежувальний або фіскальний характер, через них держава здійснює «ручне»
управління з метою термінового впливу на прискорення чи гальмування тих
або інших процесів, виходячи з державних потреб;
2) митно-тарифні (економічні) методи, які є довгостроковими, вони
характеризуються як регулюючі та використовуються з метою сприяння
розвитку національної економіки та забезпечення стабільних надходжень до
бюджету

від

зовнішньоекономічної

діяльності.

Незважаючи

на

свій

економічний характер, митро-тарифне регулювання може мати риси і
політичного впливу.
З метою захисту національних економічних інтересів застосовується
сукупність різних заходів фінансової, технічної, адміністративної, кредитної і
торговельної політики, заходів, що регламентують порядок переміщення
товарів і транспортних засобів через митний кордон, прямо або побічно
впливають на зовнішньоторговельну діяльність. Всі ці заходи одержали
401

узагальнену назву «нетарифні заходи регулювання» (НЗР) або «нетарифні
обмеження» (НТО) [7].
У світовій практиці прийнято розрізняти нетарифні обмеження, спеціально
створені для того, щоб з їх допомогою здійснювати регулювання зовнішньої
торгівлі (заборони, квотування, ліцензування, добровільні обмеження та ін.);
заходи, які вводяться в цілях, національної безпеки, включаючи заходи
експортного контролю, захисту культурних цінностей, охорони навколишнього
середовища, здоров'я і життя людини; виникаючі в результаті проведення
технічної політики, реалізації норм охорони здоров'я, здійснення фінансових і
адміністративних програм [8].
Безпека харчової продукції і продовольчої сировини є однією з
вирішальних складових економічної безпеки кожної держави і визначається
спроможністю країни ефективно контролювати виробництво та ввезення
безпечного та якісного продовольства на загальновизнаних у світі засадах.
Система нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі була одним із
основних напрямів реформування торговельного режиму України після
приєднання до СОТ. Серед нетарифних заходів, які обмежують зовнішню
торгівлю в Україні, здебільшого застосовують антидемпінгові, компенсаційні,
спеціальні захисні заходи, технічні бар'єри, санітарні та фітосанітарні заходи,
квотування, ліцензування тощо.
Практично всі органи виконавчої влади мають повноваження для
здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів
відповідно до законодавчих та своїх відомчих нормативних актів, в тому числі,
які регулюють процедури в пунктах пропуску на державному кордоні України
шляхом удосконалення існуючої системи державного контролю та нагляду при
здійсненні зовнішньоекономічних операцій [6].
Для ввезення товарів в Україну імпортери мають підготувати також низку
документів, а саме: коносамент, порядок розвантаження (наряд), сертифікат
походження,

інвойс,

товарно-транспортна

накладна,

митна

декларація відповідності, лист пакування, договір купівлі-продажу.
402

декларація,

Крім

даних

видів

нетарифних

кількісних

методів

регулювання

зовнішньоекономічної діяльності використовуються заборони на імпорт,
експорт та транзит. У відповідності до Постанови КМУ № 1147 від 30.12.2015
«Про заборону ввезення на митну територiю України товарiв, що походять з
Росiйської Федерацiї» забороняється імпорт червоної ікри, що виготовлена в
Російській Федерації [4].
Технічними бар’єрами, що регулюють зовнішньоекономічні операції із
харчовими продуктами, зокрема червоною ікрою, є санітарні правила та
вимоги. Відповідно до Постанови КМУ № 449 від 21.05.2012 «Про внесення
змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. № 1031»
харчові

продукти

(червона

ікра)

потребує

обов’язкового

державного

ветеринарно-санітарного і санітарно-епідеміологічного контролю при їх імпорті
[5]. Такий контроль здійснюється в формі попереднього документального
контролю та у формі контролю на митній території України. Наявність
позитивного висновку про проходження даного контрою є необхідною умовою
для завершення митного оформлення червоної ікри.
Отже, застосування тарифних та нетарифних методів регулювання ЗЕД
забезпечує ефективну політику держави в сфері захисту національного ринку.
Систематизація та вивчення тарифних та нетарифних заходів при митному
оформленні червоної ікри забезпечує ефективне його проведення, за рахунок
доступності інформації для суб’єктів господарювання.
Важливо звернути увагу на те, що система нетарифного регулювання ЄС
розкриває прагнення країн-членів зміцнити позиції своїх компаній на світових
ринках, створити умови для безпечної життєдіяльності людей та збереження
екосистеми – удосконалення системи контролю відповідності товарів, що
імпортуються, технічним нормам та стандартам, санітарним та фітосанітарним
вимогам; розширення практики застосування відповідних протекціоністських
заходів.
Отже,

нетарифні

методи

є

методами
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адміністративного

впливу.

Застосування

нетарифних

методів

–

ефективний

засіб

регулювання

зовнішньоекономічної діяльності шляхом установлення певних вимог до
суб’єктів господарської діяльності. Проте під час формування державної
зовнішньоекономічної політики необхідно зважено підходити до застосування
цих методів, керуючись насамперед національними інтересами держави.
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УДК 641.54(045)
Т.П. Марусей
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ НОВИХ
ВИДІВ ПРИЛАДІВ ДЛЯ МЕХАНІЗАЦІЇ КУХОННИХ РОБІТ
Наведена товарознавча характеристика нових видів приладів для механізації
кухонних робіт. Вивчені технічні характеристики соковижималок, м’ясорубок,
електроміксерів та запропоновані шляхи вдосконалення асортименту.
Ключові

слова:

електром’ясорубка,

соковижималка,

електроміксер,

асортимент, товарознавчі характеристики
Сучасні високі темпи науково-технічного прогресу впливають на
функціональні властивості та асортимент електропобутових машин. Ринок їх
розвивається

надзвичайно

динамічно,

що

вимагає

всебічного

аналізу

асортименту, поглибленого вивчення якості складно побутової техніки та
прогнозування тенденцій його розвитку. Тому дослідження якості та
асортименту вказаних виробів є актуальними.
Проблеми асортименту та якості електропобутових машин досліджували
такі вчені, як І.С. Полікарпов, І.І. Шибко, Л.Г. Ніколайчук, В.І. Михайлов,
С.В. Михайлов та інші.
Проте окремі питання, пов’язані з товарознавчою характеристикою нових
видів машин для механізації кухонних робіт, залишаються недостатньо
розкритими, тому потребують ретельного дослідження.
Ринок електричних побутових машин в Україні формується за рахунок
власного виробництва та імпорту. Власне виробництво дає можливість
запроваджувати передові технології та створює робочі місця для громадян
України.
Протягом 2010 - 2015 pp. роздрібний продаж побутових електротоварів у
ціновому виразі зріс із 8166,3 млн. грн. у 2010 р. до 12710,2 - у 2015 p., що
склало 155,6 %.
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Розвиток ринку побутової техніки в Україні у 2016 р. обумовлений
передусім станом курсу валют. Відомо, що провідні роздрібні мережі
максимально наблизили ціни на продукцію у своїх інтернет-магазинах і
реальних супермаркетах, у результаті у роздрібній мережі знизились націнки.
На ринку України практично не залишилось класичних торговельних мереж
(без веб-каналів продаж). Усі рітейлори позиціонують себе як мультиканальні
оператори (або omni-channel). Сучасний покупець віддає перевагу тому товару,
який усього на 1 % дешевше відповідного аналогу.
Негативним моментом в реалізації складної побутової техніки є ввезення
на територію України значної кількості контрабандного товару, що складає
близько 20 % товару на ринку і відповідно впливає на витрати офіційних
постачальників.
Процес приготування їжі в домашніх умовах є трудомістким і
довготривалим. Тому процес механізації обробки харчових продуктів має
велике значення, так як сприяє зниженню затрат часу на приготування їжі і
підвищує її якість [1].
До приладів для обробки харчових продуктів з індивідуальним приводом
відносять

м’ясорубки,

міксери,

блендери,

соковижималки,

кавомолки,

хліборізки.
Наступними кваліфікаційними ознаками є вид виконуваних операцій та
характер оброблення харчових продуктів. Так, за видом виконуваних операцій
кухонні прилади поділено на прилади для оброблення харчових продуктів і на
машини для миття посуду. За характером оброблення харчових продуктів
прилади поділяють на прилади для подріблення продуктів (м’ясорубки,
кавомолки, овочерізки), прилади для перемішування харчових інгредієнтів і
збивання (міксери, блендери, збивалки) та прилади для отримання соку
(соковижималки).
Соковижималки призначені для одержання соку із твердих свіжих овочів і
фруктів шляхом подрібнення і відцентрофугування.
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Основними класифікаційними ознаками соковижималок є продуктивність
та способи видалення віджатих залишків продукту.
Технічні характеристики соковижималок наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Технічні характеристики соковижималок
Назва

Номіналь-

Потуж-

Ефективність

приладу

на напру-

ність, Вт

вижимання

га, В
Соковижи-

220

Режими

200

Не менше 45

2 хв.
робота – 10

ОК 2011

хв. перерва
220

Комплект

кг

поставки

2,1

Соковижи-

соку, %

малка
Соковижи-

Вага,

190200

Не менше 45

5 хв.

малка
1,7

Соковижи-

малка

робота – 30

малка, ви-

СВМР-301

хв. перерва

штовхувач,
щітка

Соковижи-

Не менше 400

Згідно

малка

г/хв. Чистота

ДСТУ

СВСП-302

соку не менше

штовхувач,

«Нектар»

92%

щітка

Соковижи-

220

220

600

400

5 хв.

4

Соковижималка, ви-

2.3

Соковижи-

малка

робота – 30

малка, ви-

MOULINEX

хв. перерва

штовхувач,

JU 350

щітка

Аналіз даних, наведених в табл. 1, показує, що номінальна напруга в
роботі соковижималок становить 220 В, потужність від 190 до 600 Вт,
ефективність віджимання соку в окремих соковижималках – 45%, в інших не
менше 400 г соку віджимається за хвилину.
Режим роботи соковижималок становить від 2 до 5 хв. з перервою від 10 до
30 хв. Вага досліджуваних соковижималок коливається від 1,7 до 4 кг. До
комплекту поставок входять також щітки та виштовхувач.
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Нами вивчалась товарознавча характеристика м’ясорубок, які призначені
для виготовлення м’ясного, рибного, курячого та інших фаршів, а також для
набивання формових оболонок для ковбасних виробів (табл. 2, 3).
Таблиця 2
Технічні характеристики м’ясорубок

5,3

Приготування
кебаб

кг

Приготування
сосисок

мм

Приготування
ковбас

га,

Диски для фаршу

Ва-

Номінальна
Потужність, Вт

так

Габа-

Максимальна
потужність, Вт

2

Насадки

Кількість насадок,
шт.

KENWOOD

Система реверсу

м’ясорубки

Технічні характеристики м’ясорубок
Продуктивність,
кг/хв

Назва

рити,

6

1600

450

3

так

так

так

365х

MG 515

345х
210

MOULINEX 657

5

так

6

2000

800

3

так

так

так

474х

5,4

236х
386
ZELMER

2,3

так

1

1500

550

3

так

так

так

ZMM 1082

28х

4,85

25,5х
38

ZELMER

2,3

так

5

1500

550

3

так

так

так

SUA 887/3

340х

4,8

180х
250

MOULINEX 208

1,7

так

2

1400

450

так

так

так

318х

2,5

188х
280
MOULINEX 626

2,6

так

5

2000

800

2

так

так

так

200х

3,8

150х
300
KENWOOD

2

так

3

1600

450

MG 510

3

так

так

так

375х
290х
300
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5,3

Таблиця 3
Товарознавча характеристика м’ясорубок
Назва

Номінальна
напруга,
В
2
220

Потужність, Вт

Продуктивність,
кг/год

Режими

Вага,
кг

Комплект
поставки

3
190

4
9

5
15 хв. робота
30 хв. перерва

6
3

Эльво
190-02

220

190

9

15 хв. робота
30 хв. перерва

3

Эльво
190-03

220

190

9

15 хв. робота
30 хв. перерва

3

Эльво
250-01

220

190

9

15 хв. робота
30 хв. перерва

3

Эльво
450-01

220

450

Фарш 35

15 хв. робота
30 хв. перерва

3

Эльво
450-02

220

450

Фарш 35
Овочі 12

15 хв. робота
30 хв. перерва

3,8

Эльво
450-03

220

450

Фарш 35
Овочі 12
Ковбаса
12

15 хв. робота
30 хв. перерва

3,8

Эльво
1000-01

220

1000

Фарш 40

15 хв. робота
30 хв. перерва

4,1

Эльво
1000-02

220

1000

Фарш 40
Овочі 14

15 хв. робота
30 хв. перерва

3,3

Эльво
1000-03

220

190

Фарш 40
Овочі 14
Сік 12
Ковбаса
15

15 хв. робота
30 хв. перерва

3,85

7
Електропривод, приставка, м’ясорубка,
лоток, штовхач
Електропривод, приставка, м’ясорубка,
лоток, штовхач, насадка для шинкування
Електропривод, приставка, м’ясорубка,
лоток, штовхач, насадка для шинкування
овочів, насадка для
соку, насадка для приготування ковбас
Електропривод, приставка, м’ясорубка,
лоток, штовхач
Електропривод, приставка, м’ясорубка,
лоток, штовхач
Електропривод, приставка, м’ясорубка,
лоток, штовхач, насадка для шинкування
овочів
Електропривод, приставка, м’ясорубка,
лоток, штовхач, насадка для шинкування
овочів, для соку
Електропривод, приставка, м’ясорубка,
лоток, штовхач
Електропривод, приставка, м’ясорубка,
лоток, штовхач, насадка для шинкування
овочів
Електропривод, приставка, м’ясорубка,
лоток, штовхач, насадка для шинкування овочів, насадка для соку

1
Эльво
190-01
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1
Эльво
1200-02

2
220

3
190

4
Фарш 40
Овочі 14

5
15 хв. робота
30 хв. перерва

6
4,0

Эльво
1200-03

220

190

Фарш 40
Овочі 14
Сік 12
Ковбаса
15

15 хв. робота
30 хв. перерва

4,17

7
Електропривод, приставка, м’ясорубка,
лоток, штовхач, насадка для шинкування
овочів
Електропривод, приставка, м’ясорубка,
лоток, штовхач, насадка для шинкування
овочів, насадка для
соку, насадка для приготування ковбас

Аналіз даних, наведених в таблиці, свідчить про наступне: всі м’ясорубки
мають номінальну напругу стандартну – 220 В. Потужність становить 190, 250,
450 та 1000 Вт. Максимальна потужність становить 1200 Вт. М’ясорубки
характеризуються також різною продуктивністю: 9 кг фаршу за 15 хв. роботи;
35 кг фаршу за годину; 40 кг фаршу за годину. Нарізка овочів становить від 12
до 14 кг/год; віджимання соку до 14 кг/год, ковбаси – 14 кг/год. Режим роботи
м’ясорубки становить від 15 хв. роботи до 30 хв. перерви. Вага м’ясорубок
коливається від 3 до 4,17 кг. До окремих м’ясорубок в комплекті поставок
входять електроприводи, приставки-м’ясорубки, лотки, штовхачі, насадки для
шинкування овочів, приготування фаршу, соку, ковбас.
Ми вивчали товарознавчі характеристики побутових електроміксерів.
Класифікація побутових електроміксерів згідно ДСТУ 3631-97 наведена в табл. 4.
Таблиця4
Класифікація побутових електроміксерів
Назва типу
Електрозбивалка
Електроміксер
Електрозмішувач

Позначення типу
ЭВ
ЭМ
ЭС

Позначення виконання
Ручний
настільний
ЭВ Р
ЭВ Н
ЭМ Р
ЭМ Н
ЭС Р
ЭС Н

Вказані прилади залежно від додатково виконуваних операцій і
конструктивних елементів можуть бути трьох ступенів комфортності: вища,
перша і друга.
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Асортимент

побутових

електроміксерів

на

українському

ринку

електропобутових товарів представлений дуже широким вибором таких
основних торговельних марок, як: Binatone, Bosch, DeLonghi, Elco, Fagor,
Kenwood, Moulinex, Orion, Panasonic, Philips, Rowenta, Saturn, Scarlett, Tefal,
Terminator, Ufesa.
Нами вивчені технічні характеристики найбільш розповсюджених видів
електроміксерів (табл. 5).
Вказані прилади працюють від електричної мережі однофазного змінного
струму з напругою 220 В та відхиленням напруги від мережі з частотою 50 Гц.
Допускається на замовлення споживача і на експорт виготовляти прилади
розраховані на інші номінальні напругу і частоту.
Таблиця 5
Технічні характеристики окремих видів електроміксерів
Назва
електроміксера

Тип

BOSCH MFQ 1931

ручний

BOSCH MFQ 2700

настільний
ручний
ручний

KENWOOD HM 220
MOULINEX ABM
141 E
PHILIPS HR 1453
TEFAL 8141

Потуж- Варіювання Додаткові Особливості Гарантія
ність,
швидкості насадки
виробника
Вт
220
3
2 для
імпульсний
24
тіста
режим
400
5
2 для
імпульсний
24
тіста
режим
150
3
–
–
12
150
2
2
–
24

ручний

175

ручний

200

3+ турборежим
5+ турборежим

2 для
тіста
2 для
тіста

–

24

–

24

Маса без насадок, які виконують додаткові функції, від 1 до 1,4 кг. Густота
збитих білків не менша 0,9 г/см3. Ступінь подрібнення овочів не менше 90%.
Ефективність віджимання соку не менше 30%, продуктивність шинкування – не
менше 15 кг/год.
Здійснений аналіз показав, що прилади для механізації кухонних робіт є
багатофункціональними. Основними технічними параметрами їх є потужність
двигуна, продуктивність, кількість насадок та інші параметри.
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Отож, на сучасному етапі найбільш гостро стоїть завдання формування
асортименту приладів для механізації кухонних робіт, які б поєднували
функціональні, ергономічні, естетичні, екологічні властивості, та особлива
увага повинна приділятись економічному впливу.
Також, для оптимізації асортименту приладів для механізації кухонних
робіт повинні бути розроблені науково обґрунтовані методи формування
асортименту.
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О.Ю. Олійничук
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ РИНКУ СУХОГО МОЛОКА: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ДЛЯ УКРАЇНИ
У статті викладено результати дослідження ринку сухого молока в Україні
та короткий аналіз світового ринку молока та молокопродуктів; аналіз
технологічного

виробництва

та

опис

процесів

виготовлення

сухого

знежиреного молока; перелік основних підприємств України, що здійснюють
експорт молокопродуктів до країн ЄС та Китаю.
Ключові слова: експорт, ринок, сухе молоко, виробництво, молокопродукти.
Незважаючи на значне скорочення поголів’я великої рогатої худоби
впродовж двох останніх десятиліть, Україна входить до складу найбільших
світових виробників молока, і водночас частка експорту молока та
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молокопродуктів залишається незначна. Українська молочна галузь має
суттєвий невикористаний потенціал для нарощування як обсягів виробництва,
так і експорту високоякісної конкурентоспроможної продукції [7]. Завдяки
девальвації гривні Україна стала найдешевшим у світі виробником сухого
молока (СНМ – сухого незбираного молока, і СЗМ – сухого знежиреного
молока) і казеїну. Це шанс для нашої держави відновити втрачені позиції
одного з найбільших експортерів цього виду продукції. Навіть за умов
зниження цін на світовому ринку: у порівнянні з минулим роком сухе молоко
подешевшало вдвічі.
Багато з основних аспектів функціонування світового ринку молока й
молокопродуктів висвітлені у працях таких українських та зарубіжних вчених,
як В. Бойко [2], О. Козак [1], П. Саблук [2], Т. Сокольська [4], О. Шубравська
[4] та ін. Однак глобальні зміни ринкової кон'юнктури, що відбулися останнім
часом, потребують проведення аналізу й розробки пропозицій щодо подальших
вітчизняних перспектив на ринку молока та молокопродуктів, зокрема
перспектив основних українських підприємств, які займаються переробкою
сирого молока та виготовленням молокопродуктів.
Мета статті – узагальнення світових тенденцій розвитку ринку сухого
молока, дослідження процесу виготовлення та окреслення українських
можливостей на цьому ринку, огляд молокопереробних підприємств та їх вихід
на ринок ЄС.
Розчинний порошок, який отриманий в результаті технологічної обробки
пастеризованого коров'ячого молока, широко відомий серед споживачів як сухе
молоко. Його вживають в якості напою, для приготування якого сухий порошок
розводять кип'яченою водою. Готовий продукт володіє тими ж корисними
властивостями, що і свіже пастеризоване молоко. Сухе молоко застосовується в
основному

для

приготування

кулінарних

страв,

шоколаду,

морозива,

хлібобулочних виробів, сухих каш, є складовим елементом дитячого
харчування. Технологія виробництва сухого порошку дозволяє зберігати
продукт протягом тривалого часу, що і є головною відмінною рисою сухого
молока порівняно з традиційним молочним продуктом.
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Процес виготовлення сухого молока включає в себе кілька етапів, кожен з
яких передбачає застосування відповідного промислового обладнання.
Нормалізація. У готовому продукті масова частка жиру не повинна
перевищувати 26,1%. Щоб досягнути цього результату слід проводити
спеціальні заходи по підготовці. Нормалізація молока - це технологічна
операція, метою якої є отримання продукту з потрібним вмістом сухих речовин
і жиру. Крім цього, при нормалізації в молоці встановлюється таке
співвідношення компонентів, яке дозволяє збільшити тривалість збереження
якості готового продукту при його зберіганні.
Операцію нормалізації можна проводити змішуванням складових частин
незбираного молока (вершків, знежиреного молока, сколотин) або безперервно
в потоці. Нормалізація змішуванням здійснюється в ємностях для зберігання,
ваннах, обладнаних пристроями. Для зменшення масової частки жиру в
незбираному молоці його змішують зі знежиреним молоком, а для збільшення з вершками. У потоці молоко нормалізують в сепараторах де розділяють
вершки і знежирене молоко, забезпечених спеціальними пристроями для
нормалізації (сепаратори - нормалізатори) [10].
Процес пастеризації - свіже молоко піддається обробці температурою + 8085 °С. Під час теплової обробки в продукті гинуть вегетативні форми
мікроорганізмів, однак спори залишаються в життєздатному стані та під час
сприятливих умов починають інтенсивно розвиватися. Тому пастеризовані
продукти зберігають при знижених температурах протягом обмеженого періоду
часу. Вважається, що харчова цінність продуктів при пастеризації практично не
змінюється, оскільки зберігаються смакові якості та цінні компоненти
(вітаміни, ферменти).
Процедура попереднього згущення молочної суміші - в потоці. Процеси
згущення і сушіння повинні бути чітко синхронізовані. У разі тривалого
резервування згущеної молочної суміші перед сушінням в ній відбувається
утворення нової структури, значне підвищення в'язкості, дестабілізація жирової
фази, що ускладнює процес сушіння і знижує якість готового продукту. Для
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згущення молочної суміші застосовують багатокорпусні плівкові вакуумапарати (з падаючою плівкою) або багатокорпусні циркуляційні. Згущують
молочну суміш до 42-50% сухого молочного залишку, що відповідає густині
1,11-1,16 г/см³ при 50 °С.
Процес

сушіння

виконується

в

спеціальних

сушильних

камерах.

Технологія процесу досить проста: підготовлене заздалегідь молоко і нагріте до
певної температури повітря з допомогою насоса переміщуються в сушильну
камеру.

Сушка

-

заключний

етап

отримання

готового

продукту.

Гомогенізований концентрат направляється безпосередньо в приймальні
ємності сушильної установки. Температура згущеного молока перед сушінням
повинна бути не нижче 40°С. З метою інтенсифікації сушки можливий його
підігрів до 55-60°С. Вміст вологи в готовому порошку повинно бути близько
4%. Молоко, розпорошене таким чином, підлягає сушінню, потім видаляється з
камери і надходить на фасування.
Отримання сухого знежиреного молока. Процес виготовлення значно
спрощується, оскільки не виконується нормалізація і гомогенізація продукту, а
випарювання здійснюється до одержання сухих компонентів у продукції в
межах 30-34%. Процедури приймання, очищення і пастеризації схожі з
аналогічними операціями на інших молочних виробництвах. Базовими
технологічними операціями виготовлення сухого молока вважаються попереднє
згущення продукту і його сушіння.
В процесі виготовлення будь сухої молочної продукції вільна вода
видаляється в два етапи: шляхом згущення і сушіння попередньо згущеної
продукції.
Згущена суміш підлягає висушування до кінцевої вологості, рівень якої
визначається формою зв'язку складових компонентів сухої речовини з водою.
Необхідно відзначити, що кінцева вологість сухого молока повинна складати до
15% масової частки білка. Саме на цьому значенні базується процедура
нормування масової частки вологи в сухому продукті, досягнувши яку можна
закінчувати сушку.
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Світові особливості споживання молочних продуктів зазнають значних
змін. Зокрема вимоги споживачів до молокопродукції постійно зростають; все
більше перевага віддається свіжим, натуральним та органічним продуктам;
знижується частка споживання не переробленого молока [1, 2].
Найближчим часом продовжуватиме зростати значимість країн, що
розвиваються, як суб’єктів молочного ринку, змінюватиметься структура
світового

експорту

в

бік

продукції

із

вищою

доданою

вартістю,

удосконалюватимуться канали збуту [4]. Зростання виробництва молока в
країнах, що розвиваються, відбуватиметься завдяки нарощуванню молочного
стада й росту продуктивності корів [3]. Так, за останні 10 років його
виробництво в таких країнах, як Китай, Саудівська Аравія, Малайзія,
Венесуела, зросло більше, ніж у два рази; Індія, Туреччина, Індонезія – понад
70%; тоді як у Німеччині, Канаді, Швейцарії – менше ніж на 10 %; а у
Великобританії, Фінляндії, Італії – взагалі скоротилося [9].
Темпи розвитку міжнародної торгівлі молокопродуктами, зокрема сухим
незбираним молоком, у 2014 році дещо уповільнились, однак прогнозується їх
суттєве зростання у майбутньому (табл. 1).
Таблиця 1
Найбільші країни-експортери сухого незбираного молока, тис. т [9]
Країни
2010
Нова Зеландія
ЄС
США
Аргентина
Австралія

949
445
6
128
115

Сухе незбиране молоко
2014
2015
Експорт
1450
1500
400
450
18
20
155
180
80
90

2023
1561
398
15
293
110

Найбільшими експортерами сухого незбираного молока є: Нова Зеландія
(до 2023 р. прогнозується зростання експорту на 7,7 %), ЄС (-0,5) та Аргентина
(+ 89,0); імпортерами: Китай (-9,4), Саудівська Аравія (+24,1) й Індонезія
(+45,3%).
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Україна експортує близько 90% виробленого сухого молока. Ще в 20092010 рр. країна входила у десятку провідних світових експортерів. Але через
різні причини, зокрема скорочення виробництва та торгівельні війни з
Російською Федерацією, а також послаблення попиту з боку Китаю, Україна
втратила свої позиції на міжнародній арені. За підсумками 2016 року, згідно
даних

Державної

служби

статистики

України,

виробництво

молока

скоротилося.
Щодо ринку сухого молока, то обсяги експорту 2016 року порівняно з 2015
впали на 1% у натуральному вираженні та на 15% у грошовому (USD).
Виробництво сухого молока у 2016 році знизилось на 3%.
У 2016 році експорт сухого молока до СНД зріс на 30% у порівнянні із
2015 роком: до Казахстану було поставлено у 2,3 рази більше продукції, а
поставки до Вірменії зросли на 9%. Разом на ці дві країни припадає 31%
поставок українського сухого молока. До Європи було експортовано вдвічі
більше сухого молока, ніж попереднього року, тоді як поставки до Азії та
Африки скоротилися на 15% та 18% відповідно.
Україна

практично

не

використала

квоту

на

експорт

до

країн

Європейського Союзу сухого молока через брак на внутрішньому ринку сирого
молока. З деяких позицій Україна квоти не використовує - вітчизняне
виробництво в цих напрямках не достатньо розвинуте або ж воно не відповідає
стандартам, яких сьогодні вимагає ЄС. Це, до речі, є додатковим потенціалом
для проникнення на європейський ринок. Прикладом того, як це може
працювати, є сухе молоко - квота на нього минулого року була майже не
використана» [8].
Економічна частина Угоди про ЗВТ з ЄС діє з квітня 2014 року, проте
лише наприкінці 2016 року Україна вперше експортувала молочну продукцію в
межах Угоди.
Було поставлено 450 т сухого молока, що становило 30% від безмитної
експортної квоти та 690 т вершкового масла, що склало 46% квоти відповідно.
Станом на середину березня 2017 року вже використано 14% квоти на
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безмитний експорт сухого молока і 50% квоти на експорт масла. Також в межах
квот було поставлено 23 т кисломолочної продукції, що становить близько
0,3% квоти.
В Україні в січні 2017 р. було вироблено 3,2 тис. т сухого молока,
половину цього обсягу - 1,6 тис. т - експортовано. При цьому за аналогічний
період минулого року показник експорту не перевищив 780 т.
Левова частка експорту забезпечена Вінницьким молочним заводом
«Рошен». Він експортував 1,03 тис. т сухого молока. По рівній частці
забезпечили ПАТ «Куп'янський молочноконсервний комбінат» - 101,5 т, і ТОВ
«Мілкіленд» - 101,48 т.
Основна трійка країн, куди продавали українське сухе молоко, - це
Молдова (701 т), Бангладеш (575 т) і Пакистан (200 т).
У вересні 2016 р. Вінницький молокозавод «Рошен» (ВМЗР) здійснив
першу поставку своєї продукції до ЄС. Покупцем виступив один з найбільших
міжнародних трейдерів, який базується в Голландії, - Interfood Groop.
Українські молочні компанії протягом останніх трьох років намагалися
отримати сертифікати європейського зразка для здійснення поставок в Європу.
Наразі 16 українських компаній пройшли сертифікацію і мають право на
експорт до ЄС. До списку компаній входять: ТОВ «Люстдорф», ТОВ
«Ласунка», ТОВ «Молочний дім», ПАТ «Житомирський маслозавод», філія
ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей», ПрАТ «ЛакталісМиколаїв», ТОВ «Гадячсир», ПАТ «Дубномолоко», Недригайлівський сирцех
філії «Роменський молочний комбінат» ПП «Рось», філія «Роменський
молочний комбінат» ПП «Рось», ТОВ «Капсуляр», ТОВ «Данон Дніпро», ПАТ
«Золотоніський маслоробний комбінат», ТОВ «Клуб сиру», Вінницький
молочний завод Roshen, філія «Менський сир» ПП КФ «Прометей» [9].
Мілкіленд Україна за підтримки Мілкіленд Інтермаркет, дочірнього
підприємства глобальної групи Milkiland, уклала перший контракт і почала
поставки сухих молочних продуктів, зокрема сухого знежиреного молока, що
виробляються українськими підприємствами групи, в КНР – Milkiland.
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Відзначається, що раніше п’ять виробничих підприємств Milkiland Україна, в
тому числі Роменський молочний комбінат і Менський сирзавод, пройшли
відповідну сертифікацію для експорту в Китай сиру і різних видів сухих
молочних продуктів [10].
Група компаній Milkiland - один з п’яти найбільших виробників молочної
продукції на ринках України і Росії. В Україні групі належать 10 заводів, що
виробляють широкий асортимент молочної продукції, в тому числі сири, свіжі
молочні продукти і масло. У Росії Milkiland виробляє молочні продукти на ПАТ
«Останкінський молочний комбінат».
Таким чином, сухе молоко, вироблене в Україні, - це натуральний
молочний продукт, який виробляється виключно з сирого коров'ячого молока,
який не містить в своєму складі компонентів немолочного походження. Сухе
молоко має досить широку сферу застосування. Використовують цей продукт
для виробництва кондитерських виробів, шоколаду, морозива, хлібобулочних
виробів, дитячих молочних сумішей, сухих каш тощо.
Скоріш за все, у 2017 році Україну чекає скорочення виробництва молока,
що за різними оцінками становитиме від 1% до 5% внаслідок скорочення
поголів'я ВРХ. Також, слід очікувати подальшого зростання промислового
виробництва молока та збільшення частки молока класу «екстра» та
переорієнтації переробних підприємств на виробництво більш «привабливих» з
точки зору експорту молочних продуктів. Одним з таких продуктів є сухе
незбиране молоко.
Розвиток ринку експорту сухого незбираного молока є одним з ключових
питань на сьогоднішній день. Оскільки основний ринок збуту – Російська
Федерація, яка дедалі більше обмежує імпорт молочної продукції, вже майже
закритий для нашої країни, створився стимул для розвитку інших джерел збуту.
Зокрема це Європейський Союз, країни СНД та Китай.
Суттєвою загрозою для нарощування українського експорту є надмірне
падіння ціни. Це загрожує виникненню збитковості товаровиробників. За такої
ситуації необхідно або знижувати собівартість, що потягне за собою зниження
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якості, або підвищування ціни, що без поліпшення якості призведе до
небажання купувати таку продукцію. Без розв’язання цієї проблеми,
скорочення поголів’я та виробництва молока є неминучим, що закриває перед
Україною експортні перспективи. Виходячи з вищесказаного, подальші
дослідження будуть спрямовані на пошук шляхів підвищення якості та
конкурентоспроможності

української продукції та можливостей виходу на

сучасні ринки експорту молока та молокопродуктів.
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І.В. Осавуляк
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ ПІД ЧАС ІМПОРТУ
ПРАЛЬНИХ МАШИН
У статті наведено результати аналізу митних формальностей щодо пральних
машин, охарактеризовано етапи їх митного контролю, процедуру митного
оформлення в режимі імпорту на митну територію України.
Ключові слова: митний контроль, імпорт, митне оформлення, митний огляд,
документальний контроль, фактичний контроль.
Україна будує демократичну, соціальну, правову державу, і процеси, які
відбуваються в суспільстві під час налагодження господарських зв’язків, у
зовнішньоекономічних відносинах, що виникають і будуються на нових
засадах, мають перебувати під державним контролем. Надважливим питанням
сьогодення є розробка і прийняття стабільних та ефективних законів. Проблема
правового

забезпечення

митної

діяльності

є

також

досить

гострою.

Підтвердженням цього є часті зміни і доповнення чинного митного
законодавства. Зокрема і останні митні нововведення до Митного кодексу
України у 2017 році [1].
Держави з різними формами правління здійснюють контроль і впливають у
такий спосіб на формування відносин у суспільстві, при цьому характер
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контролю й заходи, які його супроводжують, свідчать і про характер державної
влади, і про її спрямованість, відповідність проголошеним принципам розвитку [2].
В Україні проблемам митного контролю до останнього часу не приділялося
належної уваги. Окремі питання або сфери державного контролю досліджували у
своїх роботах В. Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк, Л.К. Воронова, А.С.
Васильєв, І.П. Голосніченко, Р.А. Калюжний, Л.В. Коваль тощо. Питанням
митної справи взагалі та митного контролю зокрема приділена значна увага в
наукових працях К.Г. Борисова, Б.Н. Габричидзе, Ю.М. Дьоміна, С.В. Ківалова,
Б.А. Кормича, П.В. Пашка, А.П. Павлова, С.І. Пахомова, К.К. Сандровського.
Метою

даного

дослідження

є

визначення

особливостей

митних

формальностей з організації митного контролю пральних машин в режимі
імпорту.
Актуальність цього дослідження посилюється тим, що митний контроль
передбачає налагоджену систему юридичної відповідальності за порушення
митного законодавства.
Однак, незалежно від того, яку митну політику проводить держава –
ліберальну, протекціоністську чи змішану, на митні установи покладається
обов’язок здійснювати контроль за дотриманням митного законодавства. Тому
важливим є впровадження процесного підходу в роботі Державної фіскальної
служби України із чіткими алгоритмами для всіх учасників митного процесу.
Імпорт товарів регулюється національним законодавством та політикоправовими обмеженнями, митним тарифом, системою ліцензування та іншими
нетарифними мірами зовнішньоекономічного регулювання.
Митний

контроль

пральних

машин

здійснюється

безпосередньо

посадовими особами митних органів шляхом:
- перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контроля
(рис.1);
- митного огляду (огляду та переогляду пральних машин) (рис.1);
- обліку пральних машин, що переміщуються через митний кордон
України;
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- усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;
- перевірки

системи

звітності

та

обліку

пральних

машин,

що

переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності,
достовірності, повноти нарахування та сплати податків i зборів, які відповідно
до законів справляються при перемащенні пральних машин через митний
кордон України;
- огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних
ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та
інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися пральні машини, що
підлягають митному контролю.
- використання інших форм, передбачених МКУ та іншими законами
України з питань митної справи.
Документальний
контроль
основна і найбільш
поширена форма
митного контролю,
яка включає
перевірку
документів та
відомостей,
необхідних для
Фактичний
контроль
здійснюється
митними
органами України
поряд із
документальним

Перевіряються документи та відомості, необхідні для
здійснення митного контролю. Встановлюється наявність
документів, необхідних для митного контролю пральних
машин відповідно до заявленого режиму та
найменування пральних машин, перевіряється
правильність заповнення товаро-транспортних
документів, відповідність зазначених у них відомостей
відомостям, що містяться у зовнішньоекономічному
договорі (контракті) та інших документах, наданих до
митного контролю та митного оформлення,
перевіряються відомості та документи, що стосуються
нетарифних заходів регулювання (ліцензування,
сертифікації, дозволи інших державних органів), платіжні
документи, сертифікати про походження пральних
Формами такого фактичного контролю є митний огляд та
переогляд пральних машин, а також особистий огляд
громадян.

Рис. 1. Характеристика етапів митного контролю
Митний огляд та переогляд пральних машин здійснюється шляхом
відкриття вантажних приміщень, транспортних засобів, тари та упаковки. Під
час митного огляду встановлюються найменування та якість пральних машин,
визначається їх кількість. Митний огляд використовується також з метою
виявлення прихованого переміщення пральних машин.
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Одним

із

напрямів

організації

митного

контролю

є

розробка

і

запровадження технологічних схем митного контролю (рис.2).
Суб’єкти ЗЕД у разі переміщення пральних машин через митний кордон
України зобов’язані в належних випадках надавати митниці необхідні для
митного контролю документи.
При

митному

оформленні,

також

потрібно

подавати

зовнішньоекономічний контракт, а у разі необхідності, підтвердження торговопромислової палати стосовно коду або ціни товару, зазначеної у товарних
документах.
Технологічна схема
встановлена послідовність операцій митного контролю та митного оформлення, дій
посадових осіб підрозділів митного органу під час здійснення цих операцій

Типова технологічна схема
визначає загальну
мінімально-обов’язкову
послідовність операцій та дій
посадових осіб на окремому
напрямі митного контролю.

Детальна технологічна схема
розробляються регіональними митницями на підставі
типових технологічних схем, з урахуванням особливостей
характеру і способів переміщення пральних машин,
місцезнаходження та розташування структурних
підрозділів, інфраструктури, і регламентують діяльність як
одного окремо взятого структурного підрозділу, так і
кількох структурних підрозділів митного органу в
комплексі.

Рис.2. Характеристика типів технологічної схеми
Процедура митного оформлення імпорту пральних машин

на митну

територію України представлена і здійснюється в такій послідовності:
1. Підприємство звертається до внутрішньої митниці, у вантажний відділ,
за місцем акредитації для оформлення попереднього повідомлення на імпорт
товару. За необхідності мають бути сплачені належні платежі.
2. За умови правильності складання декларація оформлюється митницею і
вводиться до центральної бази даних (ЦБД) за допомогою супутникового
зв’язку протягом 4-х годин після оформлення декларації.
3. Товар прибуває до кордону. Перевізник звертається до прикордонної
митниці.
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4. Прикордонна митниця шляхом перегляду звіряє відомості перевізника і
вантажу з наявними в базі даних. Проводиться огляд вантажу.
5. За відсутності зауважень вантаж направляється до внутрішньої митниці
для подальшого митного оформлення. В ЦБД робиться відмітка про пропуск
вантажу
Загальна технологічна схема митного оформлення пральних машин
наведена на (рис. 3).

Рис.3. Загальна схема здійснення митного оформлення пральних машин
Остаточне митне оформлення вантажу здійснюється на внутрішній
митниці.
Основними ключовими елементами (блоками) оформлення товарів на
внутрішній митниці є:
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1. Визначення митної вартості.
2. Визначення країни походження.
3. Визначення коду товару у відповідності з УКТ ЗЕД.
4. Здійснення заходів тарифного та нетарифного регулювання.
Загальний алгоритм митного режиму імпорту включає в себе операції від
підписання контракту до визначення митної вартості та сплати всіх податків та
зборів.
Тому, ефективна організація зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних
торговельних підприємств

можлива лише за дотримання

митного та

податкового кодексу України з врахування особливостей проходження
контролю за митною вартістю товарів.
Отже, необхідність митного контролю за переміщуваними товарами
спричинена багатьма чинниками фінансово-економічного і політичного
характеру як на міжнародному, так і на національному рівнях. Тому митні
органи

України

проводять

заходи

щодо

наближення

вітчизняного

законодавства до міжнародних стандартів. Пріоритетними напрямками для
України у сфері здійснення митного контролю є удосконалення митного
законодавства та електронного декларування, спрощення процедур митного
контролю, формування ефективних моделей управління митними ризиками та
запровадження жорсткої відповідальності за порушення митного законодавства
як суб’єктами ЗЕД, так і самими працівниками митниці ДФСУ.
Розвиток митного контролю в Україні потребує реорганізації системи
митних органів та вирішення проблем правового регулювання митного
контролю, оскільки продовжують діяти застарілі нормативні акти, між ними
існують істотні суперечності, що порушує системність митного законодавства,
чимало актів виявляються неефективними, відсутня належна стабільність законів.
У цих умовах необхідно враховувати особливості міжнародно-правових
стандартів, ширше застосовувати досвід зарубіжних країн з урахуванням
національних традицій, менталітету, наукових здобутків українських вченихюристів у процесі організації та правового регулювання митного контролю.
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ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ КРУП
Досліджено стан ринку круп в Україні, його динаміку, зроблені висновки щодо
розвитку ринку борошна і круп.
Ключові слова: ринок, круп’яні культури, переробка.
Галузь

рослинництва

аграрної

сфери

нашої

держави

займається

вирощуванням майже 350 різних видів рослин. Значна частина експортних
надходжень до бюджету країни в останні роки забезпечується реалізацією
продукції рослинництва. Ці та низка інших факторів свідчать про важливість
подальшого ефективного розвитку даної галузі для національної економіки.
Згідно діючої номенклатури, в Україні виробляють 7 видів круп, при цьому
із одного виду зерна переробні підприємства виготовляють декілька видів: із
гречки – ядрицю і подрібнену, із ячменю – ячмінну і перлову, із пшениці –
пшеничну та манну і т.д. Крупою називають ціле або подрібнене зерно,
повністю або частково звільнене від оболонки, алейронового шару та зародку.
За якістю крупу поділяють на сорти, за способом обробки – на види, за
розміром крупинок – на номери, а манну крупу (в залежності від типу пшениці)
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– на марки. Часові межі державного круп’яного ринку складають один рік [1].
Крупи є другим за значимістю і кількістю продуктом переробки зернових
культур. До відмінних особливостей круп’яного виробництва слід віднести
багатоманітність видів сировини і продукції, що виробляється з неї. В Україні
вирощують практично всі зернові культури, з яких виробляють крупи. Тому
перспективи

розвитку

круп’яного

ринку

безпосередньо

залежать

від

виробництва і якості культур, а також наявності запасів зерна. У круп’яній
промисловості всі культури, з яких виробляються крупи, поділяють на дві
групи: (1) безпосередньо круп’яні культури – гречка, овес, просо; (2) умовно
круп’яні культури – пшениця, ячмінь, жито, кукурудза, зернобобові [2].
Державний круп’яний ринок є внутрішньоорієнтованим, близько 21% від
загального виробництва реалізується на зовнішніх ринках. Існуюча тенденція
до зменшення чисельності населення та середньодушового споживання круп
обумовила скорочення обсягів круп’яного виробництва. Наразі спостерігається
тенденція незначного зростання випуску круп, обумовлена активізацією
зовнішнього попиту.
Метою даного дослідження є аналіз ринку круп в Україні.
У структурі круп’яного виробництва найбільша питома вага припадає на
гречану та кукурудзяну крупи – 22 і 21 % відповідно; частка манної і пшоняної
круп складає 7 і 6 %. Стійку тенденцію до зростання демонструє рисова крупа.
В Україні із круп’яних культур аграрії найбільше вирощують вівса та
гречки, в той час як у світовому землеробстві домінує рис. Гречка серед інших
культур відома як джерело білка із високою біологічною цінністю, має
багатоцільове

використання:

продовольче,

фуражне,

промислове.

У

продовольчих цілях використовують декілька різновидів гречки: ядрицю (цілі
зерна), проділ (подрібнені зерна), смоленську крупу (сильно подрібнені зерна)
та гречане борошно.
Переробка зерна в Україні на крупи й борошно традиційно орієнтувалася
передусім на внутрішніх споживачів. Експортери завжди віддавали перевагу
сировині в чистому вигляді, адже вони не зацікавлені платити українським
виробникам за додану вартість. Хліб, крупи та макаронні вироби традиційно
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входять в число найдешевших продуктів, складаючи основу харчування
абсолютної більшості українців. Конкурувати з ними можуть хіба що овочі на
чолі з картоплею. Ясна річ, що зменшення кількості українців прямо впливає на
зменшення обсягів внутрішнього споживання продуктів переробки зерна.
Цікаво зазначити, що динаміка виробництва круп значно меншою мірою
прив’язана до спадного тренду народжуваності. За останні десять років у
середньому в Україні вироблялося 352 тис. т. круп на рік, у 2014-му цей
показник становив 350 тис. т. Отже, спад виробництва, як порівняти з минулим
роком, становив лише 5%. Це можна пояснити заміщенням у споживчому
кошику українців хлібобулочних виробів саме крупами.
Розширення посівних площ під кукурудзою відбулося, зокрема, завдяки
нішевим культурам. 2015 року їх зібрали 2,7 млн. т., тоді як 10 років тому
валовий збір становив 4,2 млн. т. Тепер жита збирають менше на 55%, гороху –
на 42%, гречки – на 39%. У разі збереження поточної тенденції деякі із цих
культур Україні доведеться імпортувати, щоб задовольнити внутрішнє
споживання. Незначним збільшенням обсягів може похвалитися хіба що просо,
яке має попит на експортному ринку: із 14 до 20 тис. т.
Значно скоротилися обсяги вирощування гречки: із 430 тис. га в 2005 році
до 136 – в 2015-му. Якщо в сезоні-2011/12 на кожного українця припадало 5,9
кг гречки на рік, то в сезоні-2015/16 – лише 3,2 кг. Оскільки попит перевищує
пропозицію, переробникам доведеться імпортувати як мінімум 40 тис. т. гречки
з урахуванням внутрішніх обсягів споживання на рівні 180 тис. т. На думку
експертів, для повної ліквідації дефіциту щорічна площа посівів гречки в
Україні має бути збільшена як мінімум до 250 тис. га, а середня врожайність –
досягти позначки 20 ц/га, тоді як нині вона становить 11,9 ц/га. Це дозволить
забезпечити як внутрішні потреби гречці , так і сформувати її експортний
потенціал. Отже, зниження цін на культуру з урахуванням внутрішніх і
зовнішніх чинників не передбачається. Гречка на відміну від решти зернових
після періоду пікової девальвації національної валюти не подешевшала, а навіть
додала в ціні. І це ще не межа.
Традиційно найбільші частки в структурі виробництва мають гречані та
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кукурудзяні крупи (26 і 18%), трохи менші – пшеничні, горохові та ячмінні (14,
13 і 7% відповідно). На відміну від попередніх сезонів лідерські позиції
втратило виробництво рисових круп: їх у 2014 році було вироблено лише 23,5
тис. т. проти 49,8 у 2013-му. Причиною цього є окупація Криму, а також те, що
Херсонщина ще не встигла наростити обсяги виробництв.
Основні експортери круп з України: ТОВ «Альтера Ацтека Мілінг
Україна» (кукурудзяна крупа та борошно); ТОВ «Даст», ТОВ «Олімп», ТОВ
«Агрофірма Поле» (спеціалізується на продуктах переробки проса, таких як
пшоно, кус-кус тощо). Експорт круп здійснюється переважно в біг-бегах або
мішках. Як показує досвід багатьох виробників, налагодити експорт готових
фасованих круп украй важко. Особливо складним у цьому плані є вихід на
ринок ЄС. Знижка на український товар навіть в розмірі 30–40% не
виправдовує ризик. Ураховуючи це, 99,9% європейських імпортерів воліють
придбати в Україні сировину, тобто зерно, щоб переробити його на власних
потужностях.
За результатами аналізу ринку за 9 місяців 2016 року виробництво круп в
Україні зросло на 2,2% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього
року. У фактичному вираженні виробництво збільшилось на 5 тис. т. – з 227,5
до 232,5 (рис. 1).
січень-вересень 2015
227,5

січень-вересень 2016
232,5

Рис. 1. Виробництво круп в Україні, тис. т, [3]
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За одинадцять місяців 2016 року виробництво всіх круп в Україні
збільшилось на 0,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року – до 298,8
тис. тонн. Так, найсуттєвіше протягом звітного періоду збільшилося
виробництво крупи в Кіровоградській області – на 48%, в Херсонській – на
34%, в Одеській – на 27% та у Хмельницькій – на 22%. У Донецькій і
Луганській областях виробництво круп продовжує скорочуватися і практично
зійшло нанівець (до 0,24 і 0,42 тис. тонн відповідно).
У структурі круп найбільший приріст виробництва в звітний період припав
на крупу вівсяну (+57% – до 3,1 тис. тонн), рисову (+42% – до18,5 тис. тонн) і
пшоняну (+14% – до 15 тис. тонн). Водночас, скоротилося виробництво крупи
гречаної – на 22% (до 48,2 тис. тонн), ячної – на 15% (до 9 тис. тонн), перлової
– на 4% (до 8,4 тис. тонн) і на 1% – кукурудзяної (до 55,4 тис. тонн) [3].
Зростання виробництва було обумовлене наступними факторами. Поперше, зниженням рівня конкуренції з боку імпортної продукції внаслідок
збереження тенденції скорочення обсягів імпорту.
За підсумками звітного періоду імпорт круп в Україну скоротився на
24,6% – з 71,7 до 54,1 тис. т. (рис. 2).
січень-вересень 2015

січень-вересень 2016

71,7

Рис. 2. Імпорт круп в Україні, тис. т, [3]
По-друге, нарощуванням обсягів експорту української продукції. За період
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з січня по вересень 2016 року українські компанії поставили на експорт 40 тис.
т. круп, що на 7,3% більше, ніж за аналогічний період 2015 року (рис. 3).
січень-вересень 2015

січень-вересень 2016

Рис. 3. Експорт круп в Україні, тис. т, [3]
Найбільш популярними експортними напрямками протягом звітного
періоду стали: Ізраїль (12,2% від загального обсягу експорту в натуральному
вираженні), Молдова (8,7), Нідерланди (8,7), Білорусь (8,5), Єгипет (8,2) і
Німеччина (7,0) (рис. 4).

Рис. 4. Експорт круп в Україні січень-вересень, 2016 р., %, [3]
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Отже, наразі основним чинником розвитку ринку борошна й круп в
Україні є скорочення внутрішнього споживання, що передусім пов’язано з
демографічною кризою. Щодо виробництва круп, то тут знаковою тенденцією
стане істотне скорочення виробництва певних круп’яних культур в Україні, що
створить дефіцит сировини для переробників.
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інституційного середовища митної справи під час вступу до ЄС.
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митна державна політика, митна вартість, товарна номенклатура ЗЕД.
Перспектива вступу України в Європейський Союз та інтеграція
національної економіки у світову господарську систему, висувають високі
вимоги до механізмів формування і реалізації державної митної політики в
Україні.
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При цьому спостерігаємо посилення вимог міжнародних організацій щодо
забезпечення вільного доступу іноземних товарів на внутрішні ринки України
та зниження національних торговельних бар’єрів. Відбувається поглиблення
інтеграції міжнародних вимог у національну практику митного регулювання
України.
Розширення

міжнародних

зв’язків,

розвиток

зовнішньоекономічної

діяльності актуалізують роль і значення митної політики, пошук нових
напрямів, механізмів і засобів в інтересах збільшення вигод від її реалізації.
Наразі необхідно вирішити проблеми підвищення ефективності митного
регулювання та якості митних послуг шляхом забезпечення прозорого
управління;

узгодження

регуляторної

бази

України

з

відповідним

законодавством ЄС; реформування системи органів, які реалізують митну
політику, та забезпечення відповідності якості їх роботи міжнародним і
європейським стандартам.
Інтеграція до системи світових господарських зв’язків, які формуються й
реалізуються

на

ринкових

засадах,

об’єктивно

створює

умови

для

оптимального розміщення ресурсів, зростання ефективності національного
виробництва, розв’язання соціально-економічних проблем. Проте водночас
вона веде до збільшення порушень митних правил та обсягів переміщення
товарів контрабандним шляхом [1].
До

того

зумовлена

ж,

несистематизованість

заплутаністю,

яке

містить

митного
правові

законодавства
колізії

та

України
залишає

неврегульованими багато важливих питань також зумовило актуальність даної
теми.
Проблемні питання реалізації митної політики в різні часи піднімали та
висвітлювали в своїх працях такі науковці, як: І. Бережнюк, Г. Бобрижна, І.
Бондаренко, А. Войцещук, Є. Гармаш, Л. Івашова, А. Крисоватий, Т.
Крушельницька, А. Луцик, А. Мазур, В. Мартинюк, В. Науменко, П. Пашко, Ю.
Петрунь, П. Пісний, Д. Скрябіна, С. Терещенко, Т. Тоцька, В. Ченцов та ін.
Разом з тим наукові розробки у галузі формування і реалізації механізмів
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державної митної політики не охоплюють увесь спектр проблем. Потребують
поглиблення теоретичні засади формування механізмів реалізації державної
митної політики у частині усвідомлення сутності механізмів реалізації
державної митної політики та вдосконалення процедур її реалізації в Україні.
Головною метою цієї роботи є дослідження ефективності реалізації митної
політики та формулювання векторів вдосконалення і перспективи розбудови
митної політики в сучасних інтеграційних умовах розвитку економіки України
на шляху вступу України в Європейське співтовариство.
Однією з найголовніших проблем митної політики України є відставання
митного контролю від сучасних потреб пропускної здатності та світових
стандартів

контролю

товарів.

Суттєве

зростання

обсягів

зовнішньоторговельного обороту та зміцнення цих тенденцій вимагає якісно
нового підходу до здійснення контролю міжнародних вантажних потоків.
Зростання товаропотоків висвітлило такі проблеми митного контролю як
суттєві часові витрати на проведення митних процедур, застарілі механізми
технологічного пропуску товарів. Про значну недосконалість митної політики
України

свідчать

також:

значний

вміст

товарів,

що

переміщуються

контрабандним шляхом; збереження загрозливої ситуації з контрабандою
наркотичних засобів та зброї.
Дуже важливою проблемою, також, є поширена практика викривлення
митної вартості імпортованих товарів. За даними Держмитслужби України,
зберігаються тенденції до заниження митної вартості при імпорті досить
широкого асортименту товарів. Такі тенденції актуалізують для України
посилення ефективності механізмів моніторингу та визначення справжньої
вартості товарів, достовірності їхнього декларування [2].
Негативним чинником є ще й збереження тенденцій до суттєвого розриву
між кількістю зареєстрованих в Україні учасників зовнішньоекономічної
діяльності (ЗЕД) та їх фактичною активністю в сфері зовнішньої торгівлі.

435

Назріла необхідність ретельного вивчення цього становища на предмет
ймовірних зловживань у відповідній сфері, а також з’ясування перешкод
здійсненню ЗЕД в офіційному правовому полі.
Для того, щоб реалізувати ці пріоритети у найближчий час, необхідно
здійснити ряд заходів, які посилять рівень захисту національних інтересів
держави, створять сприятливі умови для збільшення обсягів зовнішньої торгівлі
та позитивно вплинуть на соціальний та економічний розвиток України, а саме:
створити сприятливі нормативно-правові умови розширення прав митних
органів у частині доступу до інформації, яка знаходиться в базах даних інших
органів державної влади; розробити програми реформування процедур митного
оформлення; створити єдину систему використання попередньої інформації з
метою

оперативного

виявлення

потенційно

небезпечних

вантажів

та

попередження наслідків ввозу недоброякісної, екологічно-, санітарно- та іншої
небезпечної продукції ще на початковій стадії руху; запровадити наукові
тренінги для працівників митної служби стосовно управління ризиками та
інтегрованої системи управління кордоном та включити до навчальних програм
підготовки та підвищення кваліфікації працівників митної служби постійний
курс із управління міжнародними проектами; підвищити рівень бюджетного
фінансування процесів модернізації та реформування системи реалізації митної
політики, за вимогами міжнародних норм та стандартів [3].
Ще однією з найважливіших проблем, яку необхідно розв’язати у митнотарифному регулюванні - це впровадження міжнародних норм і правил, що
дасть змогу перейти до застосування єдиних стандартів у галузі митної справи і
вирішити питання, пов’язані з приєднанням до міжнародних конвенцій із
гармонізації й спрощення митних процедур, та питання процедури спільного
транзиту, а також допоможе здійснити поетапне наближення митного
законодавства і митних процедур, які застосовуються в Україні, до країн
Євросоюзу.
Слід зазначити, що існує позитивна динаміка торгівлі з країнами ЄС
(особливо експорту), що зумовлено збільшенням обсягів присутності України
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на ринку ЄС та зростанням питомої ваги в загальному торговельному балансі
нашої держави. Ринок ЄС - другий за значенням після ринку країн СНД
(фактично - Росії), але після розширення у травні 2004 р. ЄС-став головним
експортним ринком України. На ЄС- припадало 35,8% українського експорту.
Зовнішньоторговельний оборот між країнами в період 2008-2016 рр. має
тенденцію до зростання. Провідною країною в ролі торговельного партнера
України серед країн ЄС є Німеччина (31,22%), потім Італія (27,8%), на
Нідерланди припадало трохи більше 10,5% і Великобританію - 6,8%.
На інші західноєвропейські країни (окремо) припадає ще менше, що явно
не відповідає потенційним економічним можливостям торговельних партнерів.
Загалом ринок ЄС має досить ліберальний торговельний режим, який
характеризується невисоким рівнем середнього імпортного тарифу (4,4% у 2009
р. і 4,1% у 2010 р.) та чималою часткою (майже 1/4) імпорту без стягнення
мита, що посилюється дією Генеральної системи преференцій (ГСП), якою
може (хоч і обмежено) користуватися й Україна [4].
Але важливою відмінною рисою у системі митного регулювання України
поряд із митним регулюванням провідних країн світу є значна розгалуженість
товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, наявність такої
кількості найменувань товарів дозволяє шахраювати шляхом сплати мита за
нижчою ставкою.
Отже, першочерговим напрямом для України є інтеграція до ЄС, яка має
ряд політичних, економічних та соціальних переваг. Уніфікація та спрощення
митних процедур є передумовою активізації глобалізаційних процесів. Вступ
України до ЄС передбачає уніфікацію та врегулювання питань здійснення
митної справи.
Для економії витрат часу при розмитненні товарів та забезпеченні
економічної безпеки підприємства, зменшення розбіжностей між митними
процедурами країн світу слід запровадити механізми їх інформаційного
забезпечення, для яких необхідно: об’єднати наявні системи контролю за
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експортом, імпортом і транзитом у єдину систему; увести систему єдиного
обліку торгівців із реєстрацією тільки в одній країні; надати суб’єктам ЗЕД
можливість використання місць єдиного електронного доступу для оформлення
зовнішньоекономічних операцій; проводити всі фактичні перевірки товару в
один час і в одному місці; забезпечити обмін електронною інформацією між
усіма органами й суб’єктами, що беруть участь у зовнішньоекономічних
операціях; відбір товарів для митного догляду на прикордонних і внутрішніх
пунктах митного оформлення (ПМО) проводити на основі автоматизованого
аналізу ризиків; проводити електронний обмін інформацією між митними
пунктами пропуску на території усього ЄС, де вона необхідна для митних
процедур [5].
Вказані вище заходи мають сприяти виконанню основного завдання
держави, яке полягає в тому, щоб забезпечити умови для стабільного розвитку
економіки на основі накопичення та ефективного використання конкурентних
переваг, використовуючи всі чинники та залучаючи всі можливі ресурси.
Практичним підсумком діяльності держави, на думку деяких фахівців, може
стати загальнонаціональна програма підвищення конкуренто -спроможності
української економіки, у якій необхідно передбачити посилення участі України
у міжнародній кооперації та спеціалізації з урахуванням національних
інтересів.
Зважаючи на розглянуті тенденції та умови функціонування митної
політики в Україні, пріоритетами підвищення дієздатності політики держави у
цій сфері мають стати:
1. підвищення рівня захисту національних інтересів держави з одночасним
упровадженням міжнародних вимог та стандартів;
2. спрощення митних процедур;
3. підвищення ефективності виявлення та протидії негативним явищам у
середовищі зовнішньої торгівлі.
4. створення максимально сприятливого середовища для учасників ЗЕД.
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ЕКСПЕРТИЗА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ У РАЗІ ПЕРЕМІЩЕННЯ
ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
В статті описано проведення експертизи якості сигарет, що реалізуються у
місті Вінниця. Досліджено основні показники, що забезпечують якість
тютюнових виробів. Розглянуто особливості проведення митних процедур при
переміщенні тютюнових виробів через митний кордон України.
Ключові слова: тютюн, митниця, експертиза, контрафактні вироби,
декларація, митний кордон.
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У митних цілях проводиться велика кількість різних експертиз необхідних
для забезпечення ввезення належної якості товарів, забезпечення безпеки
ввезеного товару та ін. Тютюн як продукт споживання являє собою досить
своєрідний рослинний матеріал. Його не можна віднести до групи рослинних
продуктів звичайного харчосмакового значення. За характером споживання і дії
на організм людини він суттєво відрізняється від інших смакових продуктів
рослинного походження.
Актуальним залишається питання про необхідність посилення боротьби з
незаконним обігом підакцизних товарів, до яких відносяться тютюнові вироби.
Вагомий внесок у дослідження проблем розвитку виробництва та
експертної оцінки тютюнових виробів, впливу нікотину на здоров’я людини
зробили такі вчені: Є.В. Свириденко, І.І. Лисицька, А.М. Клімов, Б.М.
Липовецький та ін.
Метою статті є аналіз особливостей митного контролю тютюнової
продукції, що перетинає митний кордон України та проведення експертних
досліджень сигарет, як вітчизняного виробництва, так і імпортованих, що
реалізуються у м. Вінниця.
Основна мета митного контролю – перевірка та виявлення за допомогою
різних форм контролю відповідності проведених митних операцій; дотримання
фізичними та юридичними особами, які беруть участь у митній діяльності,
встановлених митних правил і процедур, тобто порядку переміщення через
митний кордон України тютюнових виробів.
Стаття 89 МК України передбачає необхідність обов’язкового оформлення
попередньої декларації у випадку імпорту підакцизних товарів (у нашому
випадку тютюнових виробів). Стаття 93 МК України передбачає у випадках,
передбачених Кодексом, необхідність обов’язкового оформлення попереднього
повідомлення [1].
Якість та безпека споживання тютюнової продукції є одним із
найважливіших компонентів завоювання й утримання позицій на ринку
тютюнових виробів. Тому необхідно приділяти особливу увагу, забезпеченню
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високої якості продукції, установлюючи контроль на всіх стадіях виробничого
процесу, починаючи з контролю якості використовуваної сировини і матеріалів
і закінчуючи визначенням відповідності випущеного продукту споживчим
характеристикам.
Важливими етапами експертизи якості тютюнових виробів є експертна
оцінка їх споживних властивостей, безпечності споживання, відповідність
нормативним

документам

за

органолептичними

та

фізико-хімічними

показниками, умовам договорів, за якими вони закуповувались.
Неабияку роль також відіграють митні органи, які, перш за все, вже на
кордоні запобігають потраплянню на український ринок неякісних тютюнових
виробів, здійснюють захист інтересів національного споживача, сприяють
розвитку добросовісної конкуренції. Головна їхня функція – це постійний
контроль за якістю даної продукції, що переміщується через митний кордон
України [1].
Контрафакція (в перекладі з французької contrefaction означає «підробка»)
– ведення справи під чужим іменем, незаконне використання чужого патенту
при виготовленні та продажу товарів, а також незаконне розміщення на своєму
товарному знаку зображень, запозичених із знаків популярних товарів і фірм з
метою недобросовісної конкуренції та введення покупців в оману.
Досить часто перед експертами постають завдання щодо віднесення тієї чи
іншої продукції до контрафактної та встановлення правовласників цієї
продукції. Так, у розпорядження експерта надаються зразки вилученої
продукції і ставляться такі питання: чи є наданий для дослідження товар
контрафактним? Чи має він ознаки контрафактності? Хто є власником
авторських і суміжних прав, патентовласником, власником товарного знаку на
цю продукцію? В якій країні і на якому підприємстві виготовлені надані
вироби?
Жодне з цих питань не може бути поставлене перед експертомтоварознавцем. Пов’язано це з тим, що відомості про країну і підприємствовиробника, які зазначено на маркуванні виробу, можуть не відповідати
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дійсності, а обладнання, що використовується для виробництва підробок,
досить часто не поступається своїми можливостями тому, на якому
виготовляються оригінали.
Слід

враховувати,

що

експерт

встановлює

не

«контрафактність»,

«підробку» або їхні ознаки у наданих для дослідження виробах, а відповідність
їх наданим зразкам, відповідність технології виготовлення виробу, технології,
яка є на підприємстві, що випускає такі вироби.
Крім того, необхідно враховувати, що вирішення завдань експертизи, в
процесі якої досліджуються властивості та ознаки виробу, належить до різних
галузей спеціальних знань, і вона є комплексною.
З вищевикладеного випливає, що поняття «контрафактності» є правовим, і
щоб визнати виріб контрафактним, необхідно довести, що його виготовлення
або використання є порушенням прав власників патентів, товарних знаків,
авторських прав тощо.
Слід

зазначити,

що

в

більшості

випадків

незаконно

вироблена

«контрафактна» продукція за деякими ознаками відрізняється від оригінальної.
Саме ці відмінності і можуть бути виявлені при проведенні порівняльного
дослідження

експертами

різних

спеціальностей

(під

час

комплексної

експертизи).
Для отримання науково обґрунтованого, об’єктивного і всебічного
висновку про відмінність наданої продукції від зразків оригінальної продукції
експерти різних спеціальностей можуть провести дослідження і встановити:
- товарну

належність

(невідповідність)

досліджуваних

характеристик

об’єктів;

досліджуваних

об’єктів,

відповідність
аналогічних

показників об’єктів, наданих для дослідження як зразок (товарознавча
експертиза);
- відповідність

(невідповідність)

оформлення

упаковки

зразкам

оригінальної продукції та способам виготовлення (технічна експертиза
документів);
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- відповідність (невідповідність) програмних продуктів, що містяться на
диску,

зразкам

оригінальних

(ліцензійних)

програмних

продуктів

(комп’ютерно-технічна експертиза).
Для визначення якості тютюнових виробів, що реалізуються на території
України, нами було проведено експертизу обраних зразків сигарет, що
реалізуються в м. Вінниця.
Предметом досліджень було проведення експертної оцінки (визначення
дефектів, маркування, пакування, сигарет та їх відповідності вимогам
нормативної документації. Як об’єкти досліджень були обрані наступні зразки
сигарет:
– № 1 – сигарети з фільтром «СAMEL» blue, ПАТ «Джей Ті Інтернешнл
Україна»;
– № 2 – сигарети з фільтром «BOND» street, ПрАТ «ФІЛІП МОРРІС
Україна»;
– № 3 – сигарети з фільтром «ОТАМАН» ментол, «ПАТ-Прилуки»;
– № 4 – сигарети з фільтром «Прима люкс» синя, АТ «ТОБАККО
ПРОДАКШН Україна»;
– № 5 – сигарети з фільтром «PALL MALL» azure, «БРІТІШ АМЕРІКЕН
ТОБАККО (БРЕНДЗ) Інк., США».
При

проведенні

досліджень

використовували

наступні

нормативні

документи та методики:
1. ДСТУ 3935:2000 Сигареты. Общие технические условия.
2. ГОСТ 1505-2001 Папиросы. Общие технические условия.
3. ГОСТ 51087-97 Табачные изделия. Информация для потребителя.
4. ГОСТ Р 52670-2006 Сигареты. Отбор проб.
5. ГОСТ 30571-2003 Сигареты. Определение содержания влажного и не
содержащего никотин сухого конденсата (смолы) в дыме сигарет.
6. ГОСТ 30039-98 Сигареты. Отбор проб.
Відбір проб проводили випадковим чином згідно з ГОСТ 30039-98.
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З відібраних ящиків довільно було відібрано 20 блоків сигарет таким
чином, щоб у пробі були рівномірно розглянуті сигарети з усіх ящиків. З
кожного відібраного блоку брали по дві пачки і складали лабораторну пробу.
З лабораторної проби довільно відібрали дві пачки, витягли з них сигарети
10 шт. і виміряли їх довжину. Потім відділили фільтруючі мундштуки і
виміряли

їх

довжину.

За

результат

випробування

приймали

середньоарифметичне значення 10 вимірів.
Обчислення проводили з точністю до першого десяткового знаку [4].
Визначили довжину сигарет і фільтруючих мундштуків, використовуючи
штангенциркуль за ГОСТ 166-89 з похибкою не більше 0,1 мм.
Для визначення вологості тютюну в сигаретах використовували наступні
прилади: шафа сушильна, яка забезпечує необхідні умови сушіння; ваги
лабораторні за ГОСТ 24104 III-IV класів з межею зважування до 200 г, з
похибкою не більше 0,01 г; лотки з білої жерсті площею (120 ± 2) см2 , висотою
бортика (10 ± 2) мм; термометр за ГОСТ 28498 з діапазоном вимірювання до
200ºС і ціною поділки від 0,5 до 2,0ºС, годинник наручний. Для проведення
випробувань із лабораторної проби довільно відібрали 10 пачок, витягли з них
сигарети, обережно розрізали сорочку уздовж. Витягнутий тютюн перемішали.
Для визначення вологості відбирали дві проби тютюну масою 4…5 г, в сухі
лотки і зважили. Лотки з тютюном внесли до сушильної шафи. Висушування
відбувалось протягом 30 хв. за температури (108 ± 2)ºС. Відлік часу починали з
моменту встановлення в шафі заданої температури. Вентиляційні отвори шафи
були повністю відкриті. Після закінчення сушіння лотки з тютюном негайно
зважили. Усі зважування проводились з похибкою більше 0,01 г. Результати
зважування записували з точністю до другого десяткового знаку.
Засміченість листового тютюну визначали за допомогою просіювального
пристрою. Використовували набір сит діаметром (200 ± 5) мм, що складається з
таких сит: верхнього, що має полотно 1-29-1х0,8 або 1-30-1х0,8 з технічного
документу; нижнього плетеного, виготовленого з полутомпакової сітки (028
або 0315 за ГОСТ 6613) та піддону для збору пилу.
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Секундомір з похибкою вимірювання не більше 0,2 с за 1 хв. Час повного
відсіювання пилу для використовуваної конструкції приладу встановили
шляхом просіювання штучно складених сумішей різаного тютюну з вмістом
пилу (5 ± 0,5)%.
З тютюну відібрали дві проби масою по 50 г. Кожну пробу розмістили на
верхнє сито і просіяли протягом встановленого часу.
Тютюновий пил, зібраний в піддоні, зважили з похибкою не більше 0,01 г.
Результати зважування записують з точністю до другого десяткового знаку.
Для проведення експертної оцінки якості сигарет, що реалізуються в м.
Вінниці, було зроблено оцінку якості пакування та маркування. Ця оцінка
проводилась методом візуального огляду. Після цього ми проводили експертне
дослідження відповідності розмірів основних параметрів сигарет. При цьому
використовували

штангенциркуль.

За

допомогою

штангенциркуля

ми

визначали такі параметри сигарет та сигаретної пачки: довжину, висоту ширину
сигаретної пачки, та довжину і діаметр сигарети. Далі нами було досліджено
дефекти: оформлення сигаретної пачки, тютюнової сорочки, мундштуку, та
маркування [5].
Експертизою встановлено, що маркування всіх досліджуваних зразків
сигарет не відповідає НТД, а саме ДСТУ 3935:2000 «Сигареты. Общие
технические условия» через відсутність повної адреси виробника та відсутність
відмітки нормативної документації в зразку № 5 – сигарети з фільтром «PALL
MALL» azure, «БРІТІШ АМЕРІКЕН ТОБАККО (БРЕНДЗ) Інк., США».
Визначено, що пакування дослідних зразків сигарет мало задовільний стан.
Виключенням є зразок № 3 – сигарети з фільтром «ОТАМАН» ментол, «ПАТПрилуки», в якому краї пачки склеєні не чітко.
За даними проведеної експертної оцінки зовнішнього вигляду сигарет та
споживчої тари отримали таку кількість балів у поданих зразках. Зразки № 1, №
2, № 4, № 5 отримали по 3 бали, № 3 отримав 1,6 бали. Усі подані зразки, окрім
зразка № 3 «ОТАМАН», відповідають НТД, а саме ГОСТ 3935:2004 «Сигареты.
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Общие технические условия» за таким показником, як зовнішній вигляд
сигарет та споживчої тари.
Експертна оцінка органолептичних показників показала, що всі зразки
відповідають

вимогам

нормативно-технічної

документації.

за

такими

показниками, як аромат тютюнового диму, смак тютюнового диму та зовнішній
вигляд, упакування сигарет, що дозволило віднести їх до першого класу.
Експертизою фізико-хімічних показників встановлено, що всі дослідні
зразки: «СAMEL» blue, ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», «BOND» street,
ПрАТ «ФІЛІП МОРРІС Україна», «ОТАМАН» ментол, «ПАТ-Прилуки»,
«Прима люкс» синя, АТ «ТОБАККО ПРОДАКШН Україна», «PALL MALL»
azure, «БРІТІШ АМЕРІКЕН ТОБАККО (БРЕНДЗ) Інк., США» відповідають
вимогам стандарту за такими показниками, як: довжина сигарет і фільтруючих
мундштуків, вологість тютюну в сигаретах, масова частка пилу, ширина
тютюнового волокна, вміст смоли та нікотину.
Необхідні для проведення експертизи умови забезпечені лише в
спеціальних

установах:

ВНЗ,

науково-дослідних

інститутах,

митних

лабораторіях. Кожна з цих організацій має розроблені і затверджені Положення
про експертну діяльність, Положення про експертну комісію. У цих документах
зазначено: завдання, функції, організаційну структуру, джерела фінансування,
права й обов’язки організації і її експертів, а також деякі інші положення, що
регламентують взаємини з замовником – правила прийому зразків і видачу
висновків, вимоги до упакування, транспортування та збереження зразків та ін.
У митній системі України створена Центральна митна лабораторія, яка є
спеціалізованою митною установою, і митні лабораторії, які є структурними
підрозділами регіональних митниць.
Отже, аналізуючи вищевикладене, слід відмітити, що митна експертиза у
більшості випадків є комплексною, так як вимагає для свого проведення
залучення декількох спеціалістів з різних галузей знань. За результатами
проведеної експертизи було встановлено, що на жодному із зразків не було
446

вказано повної адреси підприємства виробника, через що важливим є внесення
до

маркування

тютюнових

виробів

повний,

перелік

відомостей

про

розташування підприємства виробника. Адже у разі придбання неякісної
продукції, споживачу необхідно

знати всі відомості про фізичну адресу

підприємства що виробляє дану продукцію. Для підвищення якості митного
контролю необхідно провести заходи щодо устаткування митних лабораторій
та підготовки кваліфікованих спеціалістів, що дало б змогу економити час при
ідентифікації та дослідженні якості сигарет та загалом тютюнової продукції.
Застосувавши сучасне обладнання та нові методи досліджень можна було б
розраховувати на високу точність результатів, а отже створити надійний захист
для споживачів сигарет від фальсифікату та недоброякісного товару.
Список використаних джерел:
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2. Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та
переміщенням транзитом через територію України тютюнових виробів, на які
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здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ АЛКОГОЛЬНИХ
НАПОЇВ В УКРАЇНІ
В даній статті висвітлено основні проблеми сучасного ринку алкогольних
напоїв та перспективи його розвитку. Крім того, розглянуто питання
експорту та імпорту алкогольних напоїв, їх основних виробників, динаміку
виробництва та споживання алкоголю.
Ключові слова: ринок, алкогольні напої, експорт, імпорт, фальсифікація.
На сьогоднішній день весь ринок продовольчих товарів в Україні зазнає
ряд змін, що зумовлені економічною та політичною ситуацією в країні. Ринок
алкогольних напоїв завжди відігравав стратегічну роль у розвитку державної
економіки, оскільки займає значну частину у формуванні державного бюджету.
Алкогольний ринок відрізняється від інших стабільним попитом та високою
ємністю, за рахунок чого є привабливим об’єктом для інвестування.
На сьогоднішній день в даній сфері спостерігається значне скорочення
виробництва та реалізації, що зумовлено різким зростанням податків та
скороченням купівельної спроможності покупців. Дані факти являються
першочерговими факторами, що зумовили розвиток нелегального ринку
алкогольних напоїв, який на сьогоднішній день розвивається з високою
швидкістю.
Висвітлення питань фальсифікації алкогольної продукції, розвиток ринку
контрафакту являються важливими елементами при дослідженні усього
алкогольного ринку України.
Мета даної статті полягає у висвітлені основних проблем, що склались на
ринку алкогольних напоїв в Україні, розгляд сучасного стану даного ринку та
подальші його перспективи.
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Питанням дослідження ринку алкогольних напоїв в Україні займається ряд
науковців, а саме: Дученко М.М., Мельник С.В., Саїнський, Д. А. та багато
інших.
Ринок алкогольних напоїв досить насичений, існує велика кількість
різноманітних видів та назв алкоголю. На сьогоднішній день на ринку України
представлено напої як вітчизняного, так і закордонного виробництва.
Особливим сегментом ринку алкогольних напоїв є елітні алкогольні напої.
Поняття «елітний алкоголь» має свої особливості, у всіх тлумаченнях якого не
має чітко визначених характеристик для його класифікації. Зазвичай, елітним
алкоголем вважають достатньо дорогий алкогольний напій із відповідним
рівнем якості. Огляд ринку елітних алкогольних напоїв проводиться в розрізі
усього ринку алкогольних напоїв, через відсутність їх виокремлення.
Останніми роками ринок товарів та послуг України зазнав істотних змін з
огляду на нові політико- економічні реалії. Характер, стратегія та тип цих змін
є відмінними для різноманітних галузей та категорій. На алкогольний ринок
України впливає ряд факторів, що зумовлюють його розвиток.
Споживачами елітних алкогольних напоїв є люди з достатнім рівнем
доходів так як елітні алкогольні напої відносяться до товарів високого цінового
сегмента, що впливає на формування попиту на них. На сьогоднішній день
купівельний попит населення має досить низький рівень, що суттєво впливає на
розвиток даного сегменту та ринку в цілому.
На сьогоднішній день мінімальні ціни на алкогольні напої зросли в
достатній мірі порівняно із попередніми роками, що також впливає на попит на
них. Зокрема, розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін залежно
від коду виробів підвищено:
− на горілку та лікеро-горілчані вироби на 27,1-27,86%;
− віскі, ром та джин - на 37-63%;
− коньяк (бренді) - на 24-27%;
− вина - на 22,2-55,6 %.
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На таке підвищення цін вплинуло:
− збільшення ставок акцизного податку. Зокрема, на горілку, лікерогорілчані вироби та коньяк - на 50%, а на вино з додаванням спирту, ігристе та
вермути - на 100%;
− підвищення ціни на спирт (ціна за один декалітр спирту зросла з 240 до
285 гривень, або на 18,7%);
−

зростання інших складових цін [2].

Не зважаючи на це, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ), українські споживачі вживають переважно міцний алкоголь та
займають шосте місце в рейтингу самих питущих країн світу. На рис. 1
наведено статистику споживання чистого спирту на душу населення старше 15
років.
На сьогоднішній день рівень смертності від дії алкоголю значно більший,
ніж від ВІЛ/СНІДу, пневмонії та насильства разом узяті. В більшості країн із
даного списку рівень витрат на алкоголь складає більшу частину сімейного
доходу [1].

Білорусія;
17,5

Словаччина;
10,9
Чехія; 13

Модова; 16,8

Угорщина; 13,3

Литва; 15,4

Андорра; 13,8
Україна; 13,9

Росія; 15,1
Румунія; 14,3

Рис. 1. Споживання чистого спирту на душу населення, старшого 15
років в світі (л/рік)
Крім того, слід зауважити, що наведені дані стосуються споживання
легального алкоголю та не береться до уваги рівень виробництва та споживання
фальсифікату, контрабанди та контрафакту.
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Важка економічна ситуація в країні та підвищення податків на
виробництво та реалізацію алкогольних напоїв спричинило появу великої
кількості незаконної продукції. У 2016 році в Україні було зареєстровано
більше 50 смертей від сурогатного алкоголю, що реалізовувався на споживчих
ринках Харківської, Донецької, Житомирської, Луганської та Миколаївської
областей.
Крім того, протягом 2016-2017 року органами фіскальної служби
проводився ряд операцій по розкриттю нелегального виробництва алкогольних
напоїв.
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незаконного виготовлення, зберігання та збуту алкогольних напоїв у м.
Хмільник. Як встановлено у ході здійснення досудового розслідування
місцевий мешканець налагодив незаконне виробництво, зберігання та продаж
алкогольних напоїв. При цьому, асортимент продукції міг задовольнити попит
різних споживачів, оскільки складався з дешевої горілки без жодного
маркування, а також горілки під виглядом відомих іноземних елітних брендів
«Єльцин», «Фінляндія», «Горбачов» [4].
В реаліях сучасної економічної ситуації в Україні досить мала кількість
підприємств може утримувати свої конкурентні позиції на ринку. за останні
роки кількість легальних виробників алкогольних напоїв в Україні скоротилась
в кілька разів. На сьогоднішній день найбільшими гравцями алкогольного
ринку України є:
1. «Баядера Групп» (ТМ Козацька Рада, Хлібний дар, Цельсій, Перша
Гільдія, Перепелка, Рада, La Femme, Байка);
2. «Оболонь» (ТМ Keten, Hike, Zibert, Hardmix, Beermix,Оболонь, Деснт,
Жиулевское, Ахтирське);
3. «Carlsberg Україна» (ТМ Carlsberg, Львівське, Балтіка, 1664, Арсенал,
Tuborg, Guinness, Garage, Somersby);
4. «САН ІнБев Україна» (ТМ Bud, Stella Artois, Corona Extra, Staropramen,
Leffe, Hoegaarden, Taller, Чернігівське, Рогань, Янтар, Жиулівське);
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5. Українська дистриб’юторська компанія (ТМ Хортиця, Мороша, Blagoff,
Первак, Шустов, Гетьман, Oreanda, Мікадо, San Marino);
6. «Eastern Beverage Trading Україна» (ТМ Medoff, Природная коллекция,
Наша Марка, Хуторок, На березових бруньках, Мърная, Рідна Роса, Коктебель,
Longmixer);
7. «ЛВН Лімітед» (Nemiroff) (ТМ Немирівська, Nemiroff, Nemiroff
Premium, LEX);
8. «Нові продукти» (ТМ APPS, Shake, NonStop, Kings Bridge, Revo);
9. «Перша приватна броварня» (ТМ Бочкове, Закарпатське оригінальне,
Свіжий розлив, Галицька корона, Stare misto, Heineken);
10. «Перший національний виноробний холдинг» (ТМ INKERMAN,
Таврія) та інші («Шабо», «Петрус-Алко», «Алеф-Виналь», Olymp, «Нива»,
Artwinery, «Одессавинпром», «Киевский завод шампанских вин», Житомирский
ликеро-водочный завод, Ужгородский коньячный завод, Львовский ликероводочный завод, «Фирма «Полтавпиво», «Цюрупинское», «Эфес Украина» та
«Уманьпиво») [5].
Важливою складовою аналізу ринку алкогольних напоїв є оцінка обсягів
експорту та імпорту даних напоїв. Обсяги експорту та імпорту алкогольних
напоїв за 2012-2016 рр. наведено на рис. 2.

Рис. 2. Обсяги експорту та імпорту алкогольних напоїв за 2012-2016 рр.
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З рис. 2 видно, що експорт українських алкогольних напоїв щороку
зменшується, що зумовлено складністю виходу українських товаровиробників
на нові ринки та високою конкуренцією з боку вітчизняних виробників.
Українські алкогольні напої користуються популярністю в різних країнах світу,
проте втримати свої позиції на зарубіжних ринках досить важко.
За даними Державної служби статистики відповідно до Української
класифікації товарів зовнішньо-економічної діяльності за групами товарів у
2016 році найбільше експортувалось:
1. 2203000000 - пива із солоду до: Білорусії (22514569,4 л), Молдови
(20905860,36 л) та Китаю (1512130,28 л);
2. 2204000000 - вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло
виноградне, крім того, що включено до товарної позиції 2009 до: Російської
федерації (23337324,7 л), Грузії (4637708,3 л) та Китаю (1030060,45 л);
3. 2204100000 - вина ігристі до: Азербайджану (734189,4 л), Німеччини
(398272,5 л) та Російської Федерації (394105,5 л);
4. 2204210000 - - у посудинах місткістю 2 л або менше до: Казахстану
382725), Китаю (595150 л) та Польщі (86967 л);
5. 2204290000 - - інші до: Білорусі (141981 л), Російської Федерації
(22906392 л) та Грузії (4389036л);
6. 2205000000 - вермут та інше вино виноградне, з доданням рослинних
або ароматичних екстрактів до: Грузії (40253,8 л), Польщі (31200 л) та США
(21857,5 л);
7. 2205100000 - у посудинах місткістю 2 л або менше до: Казахстану
(147692,55 л), Туркменістану (95040 л) та Російської Федерації (49110,4 л);
8. 2206000000 - iншi збродженi напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий
напiй), напiй медовий); сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi зброджених
напоїв з безалкогольними напоями, в iншому мiсцi не зазначенi до: Російської
Федерації (761104,41 л), Білорусії (97049 л), Ізраїлю (24500 л);
9. 2208000000 - спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту
менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом
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перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт до: Казахстану (1034797,61 л
100 % спирту), Латвії (1105165,332 л 100 % спирту) та США (617776,96 л 100 %
спирту);
10. 2208200000 - спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом
перегонки виноградного вина або вичавок винограду до: Грузії (147248,353 л
100 % спирту), Вірменії (32991,2 л 100 % спирту) та Литви (27358,45 л 100 %
спирту);
11. 2208600000 - горілка до: Казахстану (1001776,91 л 100 % спирту),
Латвії (1024301,39 л 100 % спирту) та Грузії (638475,8 100 % спирту).
Український ринок насичений продукцією зарубіжних виробників, про що
свідчать дані рис. 2. Структура імпорту алкогольних напоїв досить
різноманітна. У відповідності до УКТ ЗЕД за даними Державної служби
статистики найбільшими країнами-імпортерами є:
1. 2203000000 Пиво iз солоду (солодове) – Бельгія (6327780,09 л),
Німеччина (3111747,32 л), Чехія (1464406,04 л);
2. 2204000000

Вина

виноградні,

включаючи

вина

кріплені;

сусло

виноградне, крім того, що включено до товарної позиції 2009 – Молдова
(20868269,2 л), Італія (7355456,45 л), Чілі (1388880 л);
3. 2204100000 - вина ігристі: - Італія (1545313,2 л), Грузія (469831,5 л),
Франція (189075,75 л);
4. 2204210000 - у посудинах місткістю 2 л або менше – Італія (5335654,75
л), Грузія (3734664,22 л), Іспанія (2455754,09 л), Франція (2495918,25 л);
5. 2204290000 - інші – Молдова (18680458,2 л), Італія (424840 л), Грузія
(379356 л);
6. 2205000000 - Вермут та інше вино виноградне, з доданням рослинних
або ароматичних екстрактів – Італія (1970436,8 л), Німеччина (83592,55 л),
Іспанія (248355,75 л);
7. 2206000000 iншi збродженi напоє (наприклад, сидр, перрi (грушевий
напiй), напiй медовий); сумiшi iз зброджених напоєв та сумiшi зброджених
напоєв з безалкогольними напоями, в iншому мiсцi не зазначенi – Німеччина
(185401,589 л), Велика Британія (134769,552 л), Італія (1149575,25 л);
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8. 2208000000 - Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту
менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом
перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт – Грузія (4461803,91 л 100%
спирту), Молдова (1801661,05 л 100% спирту), Велика Британія (1406217,37 л
100% спирту);
9. 2208200000 - спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом
перегонки виноградного вина або вичавок винограду: Грузія (4399688,078 л
100% спирту), Молдова (1795602,08 л 100% спирту), Словаччина (527732,74 л
100% спирту);
10. 2208300000 – віскі – Ірландія (881448,784 л 100% спирту), США
(393113,66 л 100% спирту), Німеччина (199256,34 л 100% спирту);
11. 2208400000 - ром та інші спиртові дистиляти та спиртні напої,
одержані шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової тростини –
Велика Британія (555045,21 л 100% спирту), Куба (24656,76 л 100% спирту),
США (77725,47 л 100% спирту);
12. 2208500000 - джин та ялівцева настоянка- Велика Британія (96843,41 л
100% спирту), Іспанія (62695,86 л 100% спирту), Німеччина (28142,99 л 100%
спирту);
13. 2208600000 – горілка – Латвія (509869,26 л 100% спирту), Німеччина
(121545,438 л 100% спирту), Польща (206654,78 л 100% спирту);
14. 2208700000 - лікери і солодкі наливки – Італія (127375,54 л 100%
спирту), Німеччина (188252,02 л 100% спирту) [3].
Таким чином, можна зробити висновок, що алкогольний ринок України
зазнає деяких змін, що призводять до погіршення його стану. На сьогоднішній
день жорстка політика з боку держави щодо оподаткування даного виду
діяльності призводить до збільшення обсягів фальсифікованої продукції на
споживчих ринках. Крім того, більшість дрібних виробників під натиском
жорсткої конкуренції та держави припиняють своє існування, що може
призвести до монополії великих підприємств.
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ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБЕРІГАННЯ НА
ЯКІСТЬ РИБНИХ КОНСЕРВІВ
В статті розглядаються основні види рибних консервів, технологічні аспекти
їх виробництва та особливості використання різних видів тари для цієї
продукції. Досліджується проблема змін якості консервів при зберіганні.
Ключові слова: риба, консерви, бланшування, обсмажування, іржа, бомбаж,
«пташки», «жучки».
Завдяки високій харчовій та біологічній цінності, смаковим якостям риба
широко застосовується у повсякденному раціоні. За харчовою цінністю м'ясо
риби не поступається м'ясу теплокровних тварин, тоді як у багатьох випадках
навіть корисніше за нього [1]. Рибна сировина, особливо морського і
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океанічного походження, містить протеїну трохи більше, ніж навіть м'ясо
наземних тварин. У рибі й морепродуктах містяться такі потрібні людині
сполуки, як незамінні амінокислоти, зокрема лізин і лейцин, незамінні жирні
кислоти, включаючи унікальні жиророзчинні вітаміни, мікро- і макроелементи
необхідні для організму людини [2].
Проблема збереження й створення резервів, харчових продуктів, у тому
числі й рибних, досить актуальна. Тому в рибній промисловості поряд із
застосуванням низьких одержало широке поширення використання високих
температур, тобто виробництво банкових рибних консервів [3].
Консерви – це харчові продукти, покладені в герметичну тару й
стерилізовані нагріванням до температури, достатньої для припинення
життєдіяльності мікроорганізмів.
Рибоконсервні

підприємства

випускають

близько

50

найменувань

консервів. Залежно від виду вихідної сировини, що визначає харчову цінність і
смакові достоїнства консервів, їх можна розділити на наступні основні групи: з
риби, з морських безхребетних, з морських ссавців і з водоростей.
У кожну групу входить два типи: консерви з натуральної сировини й з
підготовленого напівфабрикату. При виготовленні натуральних консервів
сирець піддається тепловій обробці тільки під час стерилізації, а смакові
ароматичні властивості продукту цілком залежать від природних властивостей
сирцю. Такі консерви відносять до групи харчових.
При виготовленні консервів з напівфабрикатів сировина до або після
укладання в банки обробляють різними способами. Вибір попередньої теплової
й хімічної обробки сировини багато в чому визначає якість і харчову цінність
консервів. Під хімічної обробкою риби розуміють вплив речовини, що змінює її
хімічний склад. До них відноситься рослинну олію, сіль, дим й інших. У
результаті такої обробки продукт здобуває специфічний смак, колір й аромат.
Спосіб теплової або хімічної обробки вибирають залежно від технологічних
особливостей сировини. Ту саму рибу можна обробляти різними способами й
одержати продукти, різні по якості й смаку.
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Консерви можна також підрозділяти за типом заливки. Заливку (соус) і
різні добавки, як правило, вибирають залежно від попередньої обробки сирцю.
Наприклад, копчену рибу не заливають соусом і не додають до неї овочі, а
використають рослинну олію, що не змінює смаку, кольору й запаху копченої
риби. До риби, обсмаженої в маслі, підходить томатний соус.
Залежно від способів виробництва й призначення консерви прийнято
підрозділяти на наступні групи: натуральні, у маслі, у томатному соусі,
рибоовочеві.
Стерилізація й повна герметичність упакування банки практично виключає
мікробне псування консервів. При цих умовах тривалість зберігання
визначаються хімічними змінами продукту й тари, викликане їхньою
взаємодією

із

зовнішнім

середовищем.

Якщо

консерви

правильно

стерилізовані, а банка має достатню хімічну стійкість і механічну міцність, їх
можна зберігати дуже тривалий час і транспортувати в самих несприятливих
умовах. Тому такий спосіб консервування рибних продуктів, незважаючи на
деякі недоліки, є найбільш надійним, що дозволяє створювати державні резерви
високоцінних продуктів харчування.
Для виробництва консервів використовуються свіжа, охолоджена або
морожена риба по якості не нижче 1-го сорту. Не рекомендується
використовувати морожену сировину, що довгостроково зберігалася, оскільки з
неї неможливо одержати продукцію високої якості.
Якість риби як сировини для виробництва консервів залежить від
характеру й ступеня її зміни за період від вилову до надходження в переробку,
тому що в процесі зберігання в тілі риби відбувається ряд фізичних і хімічних
змін, обумовлених як дією клітинних ферментів, так і проникненням і
розвитком у тканинах мікроорганізмів. У процесі тривалого зберігання в
морських риб накопичується триметиламін, а в прісноводних - аміак, що є
кінцевими продуктами бактеріального розпаду білків.
Виходячи із цього, для виробництва консервів використовується тільки
якісна сировина. Поверхня тіла риби повинна бути чистого, природного
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забарвлення, без ушкоджень і синців від забитих місць. У лускових риб луска
повинна щільно прилягати до шкіри, у безлускових, за винятком камбали,
шкіра повинна бути гладкої й блискучої. Зябра повинні бути яскраво
червоними, без кислого або іншого запаху, слизу, черевце - не здутим,
консистенція м’язової тканини - пружної, щільної.
Крім основної сировини в рибоконсервному виробництві використаються
різні харчові й смакові продукти й консервна тара. Від якості цих матеріалів
багато в чому залежить якість готових консервів, тому до них висувають строгі
вимоги у відповідності зі стандартами й технічними умовами.
До харчових і смакових продуктів відноситься томатна паста, томатне
пюре, рослинна олія, пшенична борошно, цукровий пісок, прянощі, поварена
сіль, оцтова кислота, цибуля й деякі інші овочі. Вся додаткова продукція
повинна бути доброякісною й додається відповідно до рецептури.
Для готування консервів використають банки, зроблені з жерсті, алюмінію
й скла. Консервна тара повинна задовольняти наступним вимогам: бути
герметичної, міцної, з гарною теплопровідністю, стійкої при нагріванні й
охолодженні, дешевої, хімічно нешкідливої й стійкої до впливу вмісту банки й
навколишнє середовище.
Банки з металу роблять циліндричної, овальної, еліптичної й прямокутної
форми, а скляні - тільки циліндричної. Для виготовлення бляшаної тари
використається жерсть товщиною 0,2-0,22 мм, покрита оловом (біла жерсть).
Крім того, використається і якісна тара для консервів лаковані алюмінієві
банки, для рибних пресервів - банки з полімерних матеріалів і для
пастоподібних консервів і пресервів - алюмінієві тюбики, лаковані харчовим
лаком.
Бляшані банки легше й міцніші скляних, мають більше високу
теплопровідність, легше герметизуються. Достоїнством скляних банок є їхня
хімічна стійкість стосовно продукту й можливість повторного використання
(оборотна тара). Однак маса скляної тари значно вище металевої (становить 3050% маси покладеного продукту), а це зв’язано з більшими витратами засобів
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при транспортуванні тари й готової продукції в ній. Тому скляні банки не
одержали широкого застосування в рибоконсервному виробництві.
Для виробництва консервів застосовується тара з полімерних матеріалів,
хоча в рибній промисловості використання її досить обмежено. Разом про тим у
майбутньому пластичні матеріали, що володіють високою механічною
міцністю й хімічною стійкістю, знайдуть широке застосування. Деякі полімерні
матеріали зберігають експлуатаційні властивості при різних температурах,
стійкі до агресивних харчових середовищ і жирів, що дозволяє використовувати
їх при виготовленні тари не тільки для пресервів, але й для консервів які
стерилізуються.
Підприємства

рибної

промисловості

виробляють

велику

кількість

найменувань консервів натуральних, в олії й у томаті. Для виробництва
консервів використовують тільки доброякісну рибу, в основному свіжу,
охолоджену і розморожену. Різноманітні види консервів готують відповідно до
технологічних інструкцій, проте принципова схема виробництва, в основному,
подібна.
Перед обробкою дозволяється зберігати свіжовиловлену рибу при
температурі 3-5º С не більше 24 год., а від 0 до -1º С - 48 год. Морожену рибу
розморожують у воді при температурі не вище 20º С.
При розбиранні риби відокремлюють неїстівні частини: голову, плавці,
внутрішні органи, луску, а в крупних риб і кістки. Розібрану рибу зачищають
від крові, чорної плівки в черевній порожнині і старанно промивають. Нарізану
на шматки (порції) рибу помішають у сольовий або оцтово-сольовий розчин. У
м’ясі риби повинно міститися 1,2-2 % солі. Для цього шматки риби кладуть у
насичений розчин солі при температурі 10-12°С на 6-8 хв., залежно від їх
розміру. Після цього рибу витримують для стікання ропи.
Сіль можна вносити безпосередньо в бочку або в соус. Залежно від виду
консервів рибу перед укладкою в банки попередньо піддають різноманітним
способам теплової обробки, спрямованої, в основному, на видалення зайвої
вологи. У результаті цього риба ущільнюється, зменшується її об’єм і
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підвищується її калорійність. Продукт набуває специфічного смаку, запаху і
вигляду. Застосовують наступні види термічної обробки риби.
Бланшування (варка) - рибу поміщають у воду, сольовий або оцтовосольовий розчин при температурі 85-90º С на 2-10 хв. У рибі відбувається
звернення білків і часткове побіління м’яса. У промислових умовах
бланшування здійснюють і у спеціальних банках або касетах гострим паром
при температурі 95-98º С протягом 15-60 хв.
Обсмажування - рибу панірують (обвалюють) у борошні і потім
обсмажують у рослинній олії при температурі 160º С. У результаті на поверхні
риби утворюється золотаво-коричнева кірочка, що надає продукту гарного
зовнішнього вигляду, приємний смаку і аромату. При обсмажуванні риба
утрачає вологу й убирає 3-9 % олії. Втрати маси риби складають 16-20 %.
Пропікання - обробка риби гарячим повітрям при температурі 110-130º С.
Риба повністю проварюється, шкіра стає сухою і злегка зморшкуватою.
Копчення - здійснюється димовим гарячим способом. Після термічної
обробки рибу охолоджують до температури 30-40º С протягом не більше 1 год.
і розфасовують у чисті бляшані або скляні банки різноманітної ємності. Банки
негайно закривають (закатують), краще у вакуумі закаточних машин. У
випадку відсутності таких машин видаляють повітря з банок методом їх
прогрівання при температурі 90-98º С протягом 10-15 хв. або наповненням
банок гарячим вмістом із температурою 75-85º С, або заливанням в банки соусу
(олії) при температурі 75-85º С. При високих температурах розчинність газів у
воді зменшується, вони виділяються, і в закупореній банці при остиганні
утворюється певний вакуум.
Закатані банки промивають гарячою водою і стерилізують при температурі
112-120º С протягом 85-130 хв., залежно від виду консервів.
При стерилізації знищується уся мікрофлора, здатна викликати псування
продукту, інактивуються ферменти. Навіть суворе дотримання санітарного і
технологічного режимів не гарантує випуску стерильних консервів. Деякі види
спороутворюючої мікрофлори, у тому числі і ботулінуса, витримують
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нагрівання до 120º С. Проте режим стерилізації повинен забезпечити найбільшу
стерильність і стабільність сталості консервів при зберіганні і забезпечити
збереження харчових і смакових властивостей.
У процесі стерилізації риба проварюється і розпушується, із неї
виділяється бульйон, тому об’єм і маса шматків зменшуються. У консервах в
томатному соусі попередньо обсмажена риба, навпаки, набухає.
Під час стерилізації відбувається денатурація і частковий гідроліз білків,
що супроводжується накопиченням проміжних і кінцевих продуктів розпаду, у
тому числі сірководню й аміаку. Після стерилізації консерви охолоджують,
миють і сушать.
Консерви зберігають від 6 міс до 3 років у добре вентилюючих й
опалювальних складах при температурі не вище 15º С і не нижче 2º С і
відносної вологості 70-75 %. Періодично перевіряють стан банок, визначають
терміни зберігання, що залежать від виду, тари, способів приготування, стану їх
вмісту, накопичення в ньому олова і т. д.
У початковий період зберігання в консервах протікають процеси
(дозрівання), що сприяють поліпшенню їх властивостей. Продукт стає більш
ніжним і соковитим, духмяним і приємним на смак, м’ясо розпушується,
просочується соусом (заливанням). Залежно від виду риби і температури
зберігання тривалість дозрівання коливається від 1 до 6 міс.
При тривалому зберіганні консерви старіють, у них накопичуються
продукти гідролітичного розпаду білків, змінюється структура м’яса риби:
консистенції стає більш м’якою, порушується цілісність шматків, змінюються
властивості олії або соусу, окисляється жир. Корозії, що з’являються усередині
банок, призводять до збільшення вмісту в продукті олова і появі присмаку
металу, потемнінню м’яса і томатного соусу. У вмістимому банок можуть
протікати й інші складні хімічні реакції, що призводять до зниження якості
консервів.
Вади консервів можна розділити на дві групи: зовнішні і внутрішні. До
першої відносяться наявність іржавих і деформованих банок, «пташки»,
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«жучки», хлопуші і бомбаж; до інших - розвареність м’яса, недостатнє
наповнення банок вмістом, неспіввідношення риби і соусу, підвищений вміст
важких металів, творожистий осад, сповзання шкірочки, поява неприємного
смаку і зміна консистенції вмісту.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ РИНКУ ОФІСНОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО
РОЗВИТКУ
У статті проаналізовано ринок офісної техніки в Україні. Розглянута
структура ринку, основні показники розвитку та визначені основні торгові
марки офісної техніки. Виокремлені ключові тенденції розвитку ринку
роздрібної торгівлі електронікою та офісною технікою.
Ключові

слова:

ринок,

офісна

техніка,

принтери,

сканери,

факси,

багатофункціональні пристрої.
Одним із стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності
України

на

2011-2021

роки

є

розвиток

сучасних

інформаційних,

комунікаційних технологій та офісної техніки. При цьому на сьогодні,
найбільш динамічним за впровадженням інноваційних продуктів є ринок
комп’ютерної та офісної техніки. Даний ринок розвивається швидкими
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темпами за рахунок технічного прогресу, підвищення стандартів якості
продукції,

зростання

конкуренції.

Зазначені

тенденції

призводять

до

скорочення ЖЦТ, і підвищення ролі інноваційної діяльності суб’єктів ринку
для створення стійких конкурентних переваг і убезпечення підприємств від
загроз з боку дій конкурентів. У зв’язку з цим виникає потреба подальших
досліджень ринку офісної техніки та визначення тенденцій його розвитку.
Метою статті є аналіз стану ринку офісної техніки в Україні та визначення
його основних тенденцій розвитку.
Питанням розвитку ринку офісної техніки присвячені роботи [1-4, 6], в
яких звернено увагу на проблеми формування вітчизняного ринку побутової та
офісної техніки, тенденції його розвитку у створенні конкурентоспроможної
продукції і реалізації її на вітчизняному ринку.
Ринок сучасної офісної техніки – один із тих видів ринків в сучасній
економіці кожної держави, які найшвидше розвиваються, і на товари яких є
найбільший попит у населення. Сучасний асортимент офісної техніки на ринку
України представлений такими видами товарів, як: принтери, копіювальна
техніка, багатофункціональні пристрої, калькулятори, факси.
Так, у другому кварталі 2014 року ринок офісного обладнання становив
143 млн. грн., що на 22,6% менше, ніж минулого року. Сегмент
«Багатофункціональні пристрої (БФП)» зменшився на 15,4% порівняно з
другим кварталом 2013. Проте він залишається найвагомішим сегментом ринку
офісної техніки – 97 млн. грн., тобто 68,2% обсягу ринку. Сегмент принтерів
скорочується ще швидше: результат другого кварталу 2014 року – 42,5 млн.
грн., що на 31,8% менше від аналогічного періоду 2013 року. Найгірші
показники має категорія сканерів – мінус 58,2% у порівнянні з другим
кварталом минулого року, утім, частка сканерів у загальному обсязі ринку
становить лише 2% [5].
У третьому кварталі 2014 року принтери та копіювальна техніка
користувалися кращим попитом, ніж у третьому кварталі 2015 року. Всього в
останній звітний період поставлено 25,8 млн. пристроїв (принтерів і копірів
464

формату A2-A4). Тим самим за рік квартальні поставки скоротилися на 6,3% в
одиницях продукції і на 5,7% у сумарному грошовому обчисленні. За рік ринок
пристроїв для отримання твердих копій подешевшав до $13,8 млрд [5].
За підсумками 2015 року ринок офісної техніки України продемонстрував
невелике зростання: на 3,5 % у кількісному вираженні, але скоротився на 23 %
у грошовому – за рахунок значного зміщення попиту на користь дешевших
моделей. У результаті аналітиками зафіксовано збільшення поставок пристроїв
категорії «white-box», частка яких зросла до 22 %, хоча роком раніше вона не
перевищувала 8 % (рис. 1) [6].

Рис. 1. Динаміка продажу офісної техніки поквартально за 2013-2015 рр., % [6]
На вітчизняному ринку за 2015 рік було продано 20 тисяч одиниць офісної
техніки. Вартість офісної техніки зменшилася на 8% і склала 4850 грн.
Наприклад, зростання обсягів продажу спостерігалося тільки у одному сегменті
в ніші пристроїв, орієнтованих на бізнес. У третьому кварталі 2015 року
відвантажено 2,2 млн. струменевих принтерів бізнес класу це на 16,3% більше,
ніж в аналогічний квартал минулого року (рис. 2) [5].
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Рис. 2. Продаж офісної техніки за товарними марками поквартально, % [6]
Варто зауважити, БФП, принтери та сканери можна вважати технологічно
застарілим продуктом. Дана група сектору офісної техніки показала падіння
продажів в порівнянні з другим кварталом 2015 року на 26% в фізичному та 4%
грошовому вимірі. Продаж БФП склав 165 тис., що еквівалентно 160 млн. грн.
Одночасно обсяг продажів принтерів дорівнює 79 тис. одиниць чи 80 млн. грн.
Частка лазерних пристроїв для друку (БФП і принтери) від загального ринку
БФП та принтерів становила 37% у натуральному вираженні.
Ринки офісної і домашньої телефонії (стаціонарні телефони та факси) у
другому кварталі 2015 року продемонстрували падіння продажів. Найбільше
скоротилися продажі стаціонарних телефонів - на 11% (загалом було продано
125 тис. одиниць). У грошовому вимірі падіння склало 33%, що дозволило
створити обсяг продажів у 33 млн. 069 тис. грн. [2].
Ринок факсів продовжує зменшуватися: у другому кварталі було продано 6
266 одиниць пристроїв, що в грошовому еквіваленті дорівнює 8 млн. 171 тис
грн. Середня ціна на ці офісні пристрої знизилася на 41 грн., і в другому
кварталі факс можна було придбати за 1252 грн.
На 2% виросли продажі в грошовому вимірі факсів з функцією
автовідповідача; їх частка на ринку факсів дорівнює 85%. на 10% виросла
частка апаратів з термочутливою технологією друку - такий сегмент складає
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77% ринку в грошовому вимірі. Найпопулярнішою є швидкість модему факсу,
яка дорівнює 9,600 біт за секунду; частка таких апаратів на ринку факсів
становить 89% [2].
Однак, варто відзначити, що сучасний асортимент телефонів та факсів
відноситься до товарів морально застарілих та в перспективі можна
спрогнозувати подальше зменшення обсягів їх продажу.
У 2016 році, на ринку офісної техніки спостерігаємо дві основні тенденції:
- по-перше, шириться експансія недорогих персональних монохромних
моделей принтерів.
- по-друге, значно менше стрімке зростання популярності кольорових
лазерних принтерів, активно витісняють своїх монохромних побратимів і
кольорових-струменевих зі сфери дрібного і середнього бізнесу.
Останнім часом, на ринку лазерних принтерів виділяють чотири великих
сегменти: сегмент чорно-білих лазерних принтерів, сегмент кольорових
лазерних принтерів, сегмент чорно-білих багатофункціональних друкувальних
пристроїв (БФП) і сегмент повнокольорові БФП. У межах кожного сегмента
виділяються асортимент принтерів з різною продуктивністю (швидкістю
друку): 1-10 сторінок формату А4 в хвилину, 1-20 сторінок в хвилину, 21-30
сторінок у хвилину, 31-44 сторінки в хвилину, 45-69 сторінок в хвилину.
В цілому, розглядаючи сучасний вітчизняний ринок роздрібної торгівлі
офісною технікою в Україні з погляду конкурентної боротьби між окремими
торгівцями, то його можна характеризувати як олігополію. Характерними
рисами ринку офісної техніки є такі тенденції:
– наявність невеликої кількості продавців (незважаючи на значну частку
роздрібних точок, більшість з них або об’єднана в мережі, тобто контролюється
з одного офісу);
– стандартизованість продукції (принтер відомої марки, придбаний на
сусідньому ринку, нічим не відрізняється за своїми характеристиками від тих,
що пропонуються в іншому торговельному центрі);
– олігополія: усі учасники ринку обов’язково враховують поведінку
конкурентів, виробляючи власну стратегію поведінки [3].
467

Сукупні доходи українців зростають, ринок роздрібної торгівлі офісною
технікою в Україні постійно розширюється, тому вже багато років на ринку
офісної техніки відбувається боротьба за покупця. Загалом, якщо розглядати
магазин як торгову марку, то рівень його продажу розподіляється приблизно
таким чином:
– потенційні покупці – (близько 25-30 %);
– покупці, котрі є постійними покупцями магазину;
– разові покупці – (близько 70-75 %);
– покупці, котрі не є прибічниками конкретного магазину, а шукають, де
можна придбати потрібний їм товар по-дешевше.
Сучасний споживчий ринок офісної техніки в Україні характеризується
великою розмаїтістю моделей в основному імпортної техніки.
Висновки. Таким чином, у ході проведеного дослідження стану ринку
офісної техніки ми дійшли висновку, що для сталого розвитку вітчизняного
виробництва та реалізації офісної техніки необхідно:
1. Створення нових виробництв щодо випуску продукції, яка не
вироблялася в Україні.
2. Розвиток існуючих виробництв та залучення закордонних інвестицій у
створення нових виробництв, технічного розвитку й удосконалювання
існуючих виробництв з метою випуску замінників імпортної продукції.
3.

Високі

темпи

конкурентоспроможної

створення

продукції,

нових

застосування

моделей
матеріалів

і

поколінь
з

новими

властивостями, електро- і електронних комплектуючих виробів, які раніше не
виготовлялися в Україні.
4. Проведення єдиної технічної політики – координація науково-технічних
робіт щодо створення виробництва нової продукції, запровадження новітніх
технологій та устаткування.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ТУАЛЕТНИХ МИЛ
Досліджені товарознавчі аспекти ринку туалетних мил. Визначені показники
якості окремих видів туалетних мил, їх споживчі переваги та запропоновано
шляхи покращання їх споживних властивостей.
Ключові слова: туалетні мила, асортимент, якісне число, споживчі переваги.
Мило – продукт, що складається з натрієвих солей натуральних і
синтетичних

жирних

кислот,

з

додаванням

фарбників,

відбілюючих,

антисептичних і пом'якшуючих речовин, ароматизаторів та інших компонентів,
що поліпшують споживні властивості мила. Мило відноситься до групи
парфумерно-косметичних товарів.
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Структура асортименту мил різноманітна і складається з кількох сегментів:
мило у вигляді брусків для використання в туалетних цілях, для використання в
господарських цілях, а також інше мило для використання в технічних цілях, в
побутових цілях, мило у вигляді пластівців, пластин, гранул чи порошків тощо.
Різні види мил відрізняються призначенням, споживними властивостями та
якістю.
Проблемами якості та асортименту туалетних мил займалися такі вчені як
Коломієць Т.М., Гільман Б.Л., Писаренко Т.П. та інші.
Однак окремі питання, пов’язані з якістю та споживними властивостями
туалетних мил потребують подальшого дослідження.
Метою здійснених досліджень є визначення показників якості нових видів
туалетних мил та розробка рекомендацій щодо покращення їх якості.
B 2011-2016 роках в Україні виготовлено 91,7 тис. т різних видів мила. Це
свідчить про те, що за останні роки на українському ринку мила відбулися
великі зміни. Однак, слід відмітити, що виробництво мила щорічно
зменшується (табл. 1). Однією з причин зменшення виробництва мил є
подорожчання сировини і енергоносіїв, які використовуються в процесі
миловаріння, що у свою чергу впливає на зменшення рентабельності його
виробництва.
Таблиця 1
Виробництво мила в Україні за 2011-2016 роки [1]

Мило, речовини і засоби поверхневоактивні органічні, що їх
використовують як мило; папір, вата,
повсть, фетр і матеріали неткані,
просочені або покриті милом чи
мийним засобом, тис. т

2011

2012

2013

2014

2015

2016 (до
вересня)

17,5

17,0

16,9

16,5

12,8

11,0

Структуру виробництва мила на сучасному етапі подано на рис. 1. Так,
мило для туалетних цілей складає 62% загального обсягу виробництва мила в
Україні, для господарських цілей - 24% та інше мило - 14% (рис. 1).
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Рис. 1. Виробництво мила в Україні [1]
На сучасному етапі виробництвом мила на території України займаються
такі підприємства, як ПАТ «Харківський миловарний комбінат» (м. Харків);
ПАТ «Слобожанський миловар» (обл. Харківська, с. Одвірки); ППТФ «ЮСІ»
(м.

Харків);

Миколаївський

Дочірнє

підприємство

фірма

парфюмерно-косметичний

«ЛЕДА»

комбінат

(м.

Одеса);

AT

«Алые

паруса»

(м.

Миколаїв), ТОВ ВТК ЕРА (м. Дніпропетровськ - м. Дніпро) та інші
підприємства. Однак, український ринок мила насичений продукцією не лише
вітчизняного але і зарубіжного виробництва – різної якості та вартості. Так, на
українському ринку мил присутні виробники Туреччини, Німеччини, Франції,
Польщі тощо. Основний обсяг припадає на Туреччину, де знаходяться
виробничі потужності таких відомих фірм, як Colgate-Palmolive, Johnson &
Johnson, Turk Henkel Kimya, Level-Elida та інші, які виробляють найвідоміші
бренди мила: Fom, Haci Sakir, Lux, Palmolive, Duru, Fax, Fa, Protex, Dave,
Reward, Elva, Activex [2].
Ознайомившись з асортиментом та насиченістю ринку м. Вінниці
туалетним милом для дослідження були відібрані сім зразків туалетного мила:
Зразок № 1 «Новое глицериновое»;
Зразок №2 «Новое вазелиновое»;
Зразок №3 «Медовое»;
Зразок №4 «Овсяне»;
Зразок№5 «Молочное»;
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Зразок №6 «Оливковое»;
Зразок №7 «Новое ланолиновое».
Зразки було досліджено за органолептичними та фізико-хімічними
показниками, а також маркуванням. Вибір номенклатури показників якості
здійснювався з урахуванням можливостей лабораторії ВТЕІ. Дослідження
проводилися відповідно до вимог нормативної документації, яка діє в Україні:
ДСТУ 4537:2006 «Мило туалетне тверде. Загальні технічні умови» [3].
До органолептичних показників туалетного мила відносяться зовнішній
вигляд, форма, колір, запах, консистенція. За органолептичними показниками
тверде туалетне мило повинно відповідати вимогам, зазначеним в ДСТУ
4537:2006 (табл. 2).
Таблиця 2
Органолептичні показники твердого туалетного мила [3]
Назва показника
Характеристика мила
Зовнішній
В розрізі однорідне. Поверхня куска із рисунком або без рисунка. Не
вигляд
допустимі на поверхні мила тріщини, смуги, випоти, плями. Штамп повинен
бути чіткий
Форма
Форма куска мила - згідно з технічним описом для мила конкретної назви
Колір
Згідно з технічним описом для мила конкретної назви
Запах
Згідно з технічним описом для мила конкретної назви

Визначення органолептичних показників проводились при температурі
мила не нижче 18°С і не вище температури лабораторного приміщення. Якщо
мило зберігалось при температурі нижче чи вище вказаної, то перед
визначенням органолептичних показників мило повинно було витримано при
вказаній температурі протягом доби.
При дослідженні ми органолептично описували куски мила в розрізі,
характеризували їх поверхню, зазначали наявність рисунку, тріщин, смуг, плям,
точкових цяток мильного характеру тощо . Обов'язково вказували, чи наявні
зміни форми на торцях куска мила, сліди присосків, облой, потертість поверхні.
За фізико-хімічними

показниками

тверде

туалетне

відповідати вимогам, зазначеним в ДСТУ 4537:2006 (табл. 3).
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мило

повинно

Таблиця 3
Фізико-хімічні показники твердого туалетного мила [3]
Назва показника

Якісне число, г, не менше ніж
Масова частка содопродуктів
у перерахунку на Na2O, %, не
більше ніж
Температура застигання
жирних кислот, що виділені з
мила (титр), °С
Масова частка хлориду
натрію, %, не більше ніж
Початковий об'єм піни, см, не
менше ніж

Норма для мила марки
Спеціальне (С)
Екстра
Дитяче
(Е)
(Д)
Л
Н
74
74
78
74

Класичне
(К)
74

0,15

відсутність

0,20

0,20

0,22

35-41

35-41

35-41

35-41

35-41

0,4

0,4

0,4

0,4

0,7

380

380

350

320

320

Оскільки вибір номенклатури фізико-хімічних показників здійснювався з
урахуванням можливостей лабораторії, тому були вибрані такі показники для
дослідження як початковий об'єм піни та рН 1-% розчину мила, та додаткові –
якісне число та піностійкість.
Визначали якісне число мила (ЯЧ). Оскільки вміст жирної кислоти в
кожному куску мила даного найменування має бути завжди однаковим, а
дотриматись цієї умови під час варіння мила важко, то залежно від того,
скільки відсотків жирної кислоти є в милі, змінюють масу куска мила, а саме:
маса куска мила буде більша за номінальну (вказаної на маркуванні), якщо
відсоток жирної кислоти менший за норму, і навпаки.
Якісне число мила визначали за формулою:
ЯЧ =

Рмарк
Рфакт

⋅ Я марк ,

(1)

де Рфакт і Рмарк – відповідно маса куска мила фактична і вказана на маркуванні;
Ямарк – вміст жирної кислоти для даного мила за ДСТУ, %;
ЯЧ – вміст жирної кислоти у масі даного мила, тобто якісне число, %.
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Досліджувані зразки мила було зважено з точністю до 1 г і розраховано за
вказаною вище формулою ЯЧ для кожного зразка.
Досліджували також піноутворення і піностійкость розчину мила.
Мильний 1%-ий розчин мила вливали в лійку з поділками, ставили на неї
циліндр і відкривали кран лійки; струмінь мильного розчину повинен вливатись
у циліндр не торкаючись його стін. Зразу ж після стікання всього розчину
позначали верхній рівень піни і верхній рівень розчину, що залишився від піни.
Різниця цих показників характеризує піноутворення П1 мл.
Залишали циліндр з таким вмістом у спокійному стані на 5 хв, потім
проводили аналогічне спостереження і обчислення, в результаті отримували
показник П2, мл.
Пу =

П2
⋅100% ,
П1

(2)

де Пу – піностійкіість.
Визначали рН розчину мила. В 200 мл теплої дистильованої води було
розчинено 2 г кожного зразка досліджуваного туалетного мила і за допомогою
індикаторного паперу визначено рН 1%-го розчину мила.
Результати досліджень вказані в табл. 4.
Таблиця 4
Результати досліджень фізико-хімічних показників якості туалетного мила
Номер
зразка

Якісне число

Назва зразка
Рмарк

1
2
3
4
5
6
7

«Новое
глицериновое»
«Новое
ланолиновое»
«Медовое»
«Молочное»
«Оливковое»
«Овсяное»
«Ромашка»

Рфакт

ЯЧ

ПіноПінорН 1%утворення,
стійкість ,
го
мл
%
розчину
П1
П2

90,0

85,5

77,9

300,0 280,0

93,3

лужне

100,0

96,4

76,8

340,0 335,0

98,5

лужне

100,0
100,0
90,0
100,0
100,0

93,1
97,8
90,8
99,4
96,7

79,5
75,6
73,4
74,4
76,5

340,0
320,0
340,0
350,0
350,0

94,1.
96,9
97,1
97,1
98,6

лужне
лужне
лужне
лужне
лужне
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320,0
310,0
330,0
340,0
345,0

Результати дослідження свідчать про те, що в основному всі показники
якості досліджуваних зразків мил відповідають вимогам стандарту.
Проведені дослідження дозволили сформувати основні рекомендації
споживачам туалетних мил.
Отже, основні рекомендації споживачам наступні:
1. Вибирати мило в залежності від його призначення, виходячи з того, для
яких цілей Ви будете його використовувати (лікувальні, медичні, туалетні
тощо).
2. При виборі туалетного мила звертати увагу на рівень рН, який повинен
знаходитись в межах 5,5-8,5. Не використовувати мило з високим рівнем
лужності.
3. Звертати увагу на дату виготовлення та термін придатності, який не
повинен перевищувати 3 роки.
4. Маркування повинно бути тільки українською мовою, якщо інші умови
не обумовлені в договорі.
5. Перед покупкою обов'язково перевіряти стан упаковки та умови, в яких
зберігається товар.
Список використаних джерел:
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2. Сучасний ринок мила: види мила. Шкода і користь мила для шкіри.
Натуральне мило і мило промислового виробництва. М'яке мило і мило «без
мила». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://inmoment.com.ua/
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УДК 637.146(045)
Д.С. Яковець
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
КИСЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ
В статті вивчено сучасний стан кисломолочних продуктів, названо основних
виробників та найбільш популярні серед населення торгові марки, виявлено, що
основною тенденцією даного ринку є збільшення сектору натуральних або
функціональних продуктів.
Ключові слова: кисломолочні продукти, виробники кисломолочних продуктів,
марки кисломолочних продуктів, ряжанка, кефір, йогурти, кисломолочні сири
та сиркові вироби, сметана.
У структурі української харчової промисловості молочна галузь є однією з
провідних. Кисломолочні продукти є особливо цінними і незамінними
продуктами харчування для населення, тому перспективи їх розвитку та
функціонування завжди надзвичайно актуальні [5].
Вивчення ринку є необхідним, адже простеження динаміки дозволить
встановити ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день, а також надасть змогу
виявити фактори, які впливають на зміну.
Сфера ринку кисломолочних товарів є цікавою багатьом вченим, тому над
цією проблемою працювали такі діячі: Мостенська Т.Л., Васильчак С.В.,
Стецюк Я.Ю., Березівський П.С., Гайдуцький П.І. та інші.
Метою дослідження було виявлення сучасного стану кисломолочних
продуктів.
Для

українського

ринку

молокопродуктів

сегмент

кисломолочних

продуктів є другим за значенням після сегменту цільного молока. В даному
сегменті

представлена

така

продукція

як:

ряжанка,

кефір,

йогурти,

кисломолочні сири та сиркові вироби, сметана тощо.
Аналіз стану виробництва кисломолочних продуктів показав, що в 2011
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році в Україні воно склало 474 тис. т. Обсяги випуску продукції майже не
змінилися від 2005 року, адже випуск зменшився лише на 5 % [1]. Проте з
початку

2012

року

відбувається

щорічне

нарощування

вітчизняними

виробниками обсягів даної продукції.
Разом із цим відбулося зростанням цін на сировинну базу для випуску
кисломолочних товарів, зокрема, як і на всю харчову промисловість.
В Україні в основному зосереджено виготовлення досліджуваної продукції
на підприємствах Полтавської, Харківської, Київської, Дніпропетровської,
Херсонської та інших областей. Через підвищення цін та зниження реального
доходу українські споживачі стали менше її купувати.
У 2014 році обсяг споживання продукції знизився на 10 % порівняно з
2013 роком [6].
Можна сказати, що майже третина підприємств повністю зосереджені
лише на переробці молока в інші продукти, такі як сири, морозиво,
кисломолочні продукти, тощо. Це такі підприємства: ПАТ «Дубномолоко»,
ПАТ «Бершадьмолоко», Тульчинська філія ТОВ «Інтер Фуд», ТОВ «Інтермол»,
ПрАТ «Літинський молокозавод», ПАТ «Бель Шостка Україна», ПАТ
«Житомирський маслозавод» [5].
Український ринок досліджуваної продукції на сьогоднішній день
заповнений вітчизняними товарами, оскільки місцеві виробники повною мірою
забезпечені сировиною, а також можуть задовольнити попит споживачів в
повному обсязі. Виокремлюють три найбільш популярні серед населення
торгові марки: «Активіа», «Простоквашино» та «Яготинське», при чому останні
три роки лідери ринку не змінювалися [6].
Сегмент кисломолочної продукції є перспективним напрямком, оскільки
через стрімкий розвиток інновацій виробники поліпшили свою продукцію в
сегменті йогуртів і кефірів. Слід відмітити, що ситуація, яка склалася, призвела
до падіння виробництва молочної продукції – це є прямим наслідком двох
ключових трендів на українському ринку: падіння експортних поставок і
зниження купівельної спроможності.
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Виробництво молочної продукції падає на тлі скорочення поголів’я корів
[4]. Так, на 01 квітня 2015 року поголів’я корів налічувало всього 2275,2 тис.
голів, що на 6,6 % менше порівняно з аналогічним періодом минулого року [5].
За період квітень-жовтень 2015 р. поголів’я корів знизилося ще більше – на 27,7
тис. голів, а відносно 01 жовтня 2014 р. поголів’я зменшилося на 5,7 %, тобто
на 135,851 тис. голів [2].
За підсумками 2015 року найбільшою компанією молочної галузі став
«Данон», чистий дохід якого за 2014 рік сягнув 2,377 млрд. грн. в порівнянні
2,262 млрд. грн. в 2013 році, другу позицію посів «Інтер Фуд» з чистим
доходом в 23,13 млрд. грн., третю – компанія «Техмолпром», із чистим доходом
у розмірі 1,728 млрд. грн. та чистим прибутком – 48 млн. грн.
Сьогодні в Україні діє близько 350 підприємств з переробки молока, 15-18
з яких виготовляють до 70 % продукції з незбираного молока. У числі
найбільших компаній – Мілкіленд, ВіммБілльДанн, Lactalis, Юнімілк, Danone,
Злагода, Rainford, Галичина та інші.
Кожне з підприємств має у своєму портфелі декілька категорій (від
традиційного молока, кефіру, сметани, масла до новинок – продуктів з
«доданою

користю»,

так

званих

біозбагачених)

до

яких

відносяться

функціональні молочні продукти.
Тенденцією сучасного ринку харчових продуктів є збільшення сектору
натуральних або функціональних продуктів.
За експертною оцінкою Міжнародної Молочної Федерації прогнозується,
що ринок функціональних продуктів у Європі у 2017 році досягне 2,3-3,3млрд.
євро; значну частку в ньому складуть молочні продукти [6].
Ці продукти характеризуються підвищеною біологічною активністю, яка
нормалізує мікроекологічний статус організму споживача, завдяки чому
успішно конкурують з лікарськими препаратами. Об'єктивним стимулом до
створення функціональних продуктів є ріст захворювань, що пов‘язані з
розладами нормальної мікрофлори, внаслідок нераціонального харчування,
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відмови

від

годування

дітей

материнським

молоком,

надмірного

та

неконтрольованого використання фармацевтичних препаратів, незадовільного
стану довкілля, стресів тощо.
Невтішна ситуація спостерігається в Україні. За даними Міністерства
охорони здоров’я у 65 - 75% дорослого населення і близько 95% дітей нашої
держави діагностовано дисбактеріози. Такий стан є загрозливим і вимагає
найшвидшого вирішення. Одним із шляхів розв‘язання цих проблем є
застосування функціональних продуктів нового покоління, що створюються на
основі мікроорганізмів-пробіотиків.
У розвинених країнах світу постійно працюють над створенням нових
продуктів

функціонального

харчування,

які

мають

широкий

спектр

застосування, а також цільове спрямування. У США, Канаді, Японії, Франції,
Великобританії

та

ін.

країнах

реалізуються

національні

програми

з

оздоровлення населення шляхом розробки й організації виробництва харчових
компонентів,

які

коректують

біохімічний

склад

продуктів

масового

споживання.
Створення функціональних продуктів харчування і їх впровадження у
виробництво є одним із напрямків гуманістичної програми харчування людини,
яку пропагує ООН.
Асортимент функціональних продуктів на молочному ринку України
доволі обмежений.
За даними Міністерства охорони здоров’я, у реєстр спеціальних та
функціональних молочних продуктів, затверджений 30 грудня 2013 року, було
занесено 4035 найменувань. Серед них 65 молочних продуктів дитячого та
дієтичного споживання, а з них лише 10 - функціонального призначення. Як
бачимо, розвиток функціональних молочних продуктів займає невелику
частину.

Основну

кількість

зареєстрованих

продуктів представлено у табл. 1.
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функціональних

молочних

Таблиця 1
Витяг з реєстру МОЗ спеціальних і функціональних молочних
продуктів на 30.12.2013 року [3]
№
державної
реєстрації

Найменування
функціонального
харчового
продукту

Категорія харчового
продукту

Виробник

1
1411

2
Біфідопродукт
кефірний вітамінізований для
дитячого харчування від 8 місяців 3,2% жиру
«Заквасочка»
Біфідопродукт
кефірний вітамінізований для
дитячого харчування від 8 місяців 2,8% жиру
«Заквасочка» з
наповнювачем
фруктовим пастеризованим
«Абрикос-морква»

3
Дитяче
харчування

4

Біфідопродукт
кефірний вітамінізований для
дитячого харчування від 8 місяців 2,8% жиру
«Заквасочка» з
наповнювачем
фруктовим пастеризованим
«Персик»
Біфідопродукт
кефірний вітамінізований для
дитячого харчування від 8 місяців 2,8% жиру
«Заквасочка» з
наповнювачем
фруктовим пастеризованим
«Яблуко-груша»

1412

1413

1414

Дата
видачі
висновку

ПАТ
«ГАЛАКТОН»,
Україна

№ висновку
держсанепідекспертизи
5
6
7
ПАТ
21.06.13 05.03.02
«ГАЛАК-04 /
ТОН»,
54991
Україна

Дитяче
харчування

ПАТ
«ГАЛАКТОН»,
Україна

ПАТ
21.06.13 05.03.02
«ГАЛАК-04 /
ТОН»,
54991
Україна

20.06.13

Дитяче
харчування

ПАТ
«ГАЛАКТОН»,
Україна

ПАТ
21.06.13 05.03.02
«ГАЛАК-04 /
ТОН»,
54991
Україна

20.06.13

Дитяче
харчування

ПАТ
«ГАЛАКТОН»,
Україна

ПАТ
01.06.13 05.03.02
«ГАЛАК- 04 /
ТОН»,
54991
Україна

30.06.13
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Заявник
(постачальник
або посередник)

Дата
державної реєстрації

8
20.06.13

1
2147

2148

2149

2150

2151

2

Йогурт 2,7% жиру з фруктовим
наповнювачем
пастеризованим
«Яблуко-груша»,
збагачений пребіотиком та вітамінами для харчування дітей віком від 8-ми місяців
Йогурт 2,7% жиру з фруктовим
наповнювачем
пастеризованим
«Полуниця-банан», збагачений
пребіотиком та
вітамінами для
харчування дітей
віком від 8-ми
місяців
Йогурт 2,7% жиру з фруктовим
наповнювачем
пастеризованим
«Персик», збагачений пребіотиком та вітамінами
Йогурт 2,7 % жиру з фруктовим
наповнювачем
пастеризованим
«Малина», збагачений пребіотиком та вітамінами для харчування дітей віком
від 8-ми місяців
Йогурт 3,1% жиру, збагачений
пребіотиком та
вітамінами для
харчування дітей
віком від 8-ми
місяців

3
Дитяче
харчування

4
ПАТ
«ВіммБілльДаннУкраїна»,
Україна

5
ПАТ
«ВіммБілльДаннУкраїна»,
Україна

6
7
20.08.13 05.03.02
-04 /
69603

8
01.08.13

Дитяче
харчування

ПАТ
«ВіммБілльДаннУкраїна»,
Україна

ПАТ
«ВіммБілльДаннУкраїна»,
Україна

20.08.13 05.03.02
-04 /
69603

01.08.13

Дитяче
харчування

ПАТ
«ВіммБілльДаннУкраїна»,
Україна

ПАТ
«ВіммБілльДаннУкраїна»,
Україна

20.08.13 05.03.02
-04 /
69603

01.08.13

Дитяче
харчування

ПАТ
«ВіммБілльДаннУкраїна»,
Україна

ПАТ
«ВіммБілльДаннУкраїна»,
Україна

01.08.13 05.03.02
-04 /
69603

01.08.13

Дитяче
харчування

ПАТ
«ВіммБілльДаннУкраїна»,
Україна

ПАТ
«ВіммБілльДаннУкраїна»,
Україна

20.08.13 05.03.02
-04 /
69603

01.08.13

Таким чином, функціональні молочні продукти на вітчизняному ринку, як
за якісним складом, так і за об’ємом виробництва не задовольняють сучасних
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потреб. Тому актуальною є розробка технології нових функціональних
молочних продуктів для різних груп споживачів.
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