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УДК 351:322.871 
 

ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
В УПРАВЛІННІ ГАЛУЗЕВОЮ СТРУКТУРОЮ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

МАЗНЄВ Г.Є., ПРОФЕСОР, ВЛАСЕНКО Т.В., СТ. ВИКЛАДАЧ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Низька 
ефективність державного регулювання аграрних підприємств України, 
переважне саморегулювання ринкових відносин, призвели до спаду 
виробництва сільськогосподарської продукції та фінансово-
економічної кризи в країні. 

За таких умов особливої важливості набуває розробка науково-
обґрунтованих принципів державного регулювання, яка дозволяє 
забезпечити ефективне функціонування діяльності аграрних 
підприємств та покращити стан продовольчого забезпечення 
населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питань 
державного управління та необхідність їх впровадження в аграрному 
секторі знайшли відображення у працях як закордонних так і 
вітчизняних вчених. Зокрема, теоретико-методологічні засади 
державного регулювання аграрної сфери висвітлено в роботах 
В.Г. Андрійчука, П.І. Гайдуцького, І.І. Лукінова, Ю.О. Лупенка, 
М.Й. Маліка, О.М. Могильного, Д. Норта, О.М. Онищенка, 
П.Т. Саблука та інших. Проте, залишаються не достатньо 
висвітленими і потребують подальшого опрацювання комплексні 
підходи до вивчення механізму державного регулювання в управлінні 
галузевою структурою аграрних підприємств України. 

Формулювання цілей статті. Метою даного дослідження є 
опрацювання теоретичних підходів та обґрунтування основних 
принципів державного регулювання в управлінні галузевою 
структурою аграрних підприємств. 

Виклад основного матеріалу досліджень. На сьогоднішній 
день Україна перебуває в стані глибокої фінансово-економічної кризи, 
причинами якої стало загострення військової агресії з боку Російської 
Федерації, а також відсутність раціональної системи управління на 
різних рівнях, дієвих стратегій та програм розвитку з боку держави. 
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Організаційний механізм державного управління аграрним сектором 
також виявився неефективним. Сучасні умови потребують суттєвого 
переосмислення ролі держави та пошуку ефективних принципів 
регулювання, які будуть сприяти розвитку аграрних підприємств. 

Світовий досвід економічно розвинутих країн свідчить про те, 
що для вирішення соціально-економічних проблем застосовується 
поєднання механізму державного регулювання та законів ринку. 
Принципи державного регулювання, закладені в основу розвитку та 
функціонування ринкової економіки, гарантують взаємоузгодженість 
економічних інтересів держави, різних суб’єктів господарювання, а 
також суспільства [1]. Вони забезпечують виконання «Єдиної 
комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських 
територій на 2015-2020 роки» [2]. 

Поняття «принцип» походить від лат. principium, що означає 
центральне пояснення, що є основою створення або здійснення чого-
небудь; внутрішнє переконання, погляд на речі, які зумовлюють 
норми поведінки; основа пристрою, приладу [3]. 

Принципи є важливим інструментарієм вимірювання та 
поліпшення якості державного регулювання, а також його 
застосування. Вони дозволяють встановлювати контекст для діалогу 
між зацікавленими сторонами та урядом. Принципи повинні 
застосовуватись до вивчення повного спектру альтернатив для 
досягнення політичних цілей, коли мова йде про розробку 
внутрішнього законодавства. Урядові відомства та незалежні 
регулятори  можуть використовувати данні принципи при розгляді 
нових пропозицій та оцінці існуючих правил. Вони також можуть 
використовуватися для уникнення непотрібної бюрократичної 
тяганини, яка накладається на державний апарат. 

На сьогоднішній день немає уніфікованого підходу до 
визначення принципів державного регулювання аграрних 
підприємств. 

Власний підхід до формулювання таких принципів пропонує 
А.М. Огінський. Основними домінантами, на яких повинно 
будуватися державне регулювання аграрних підприємств він вважає: 
відповідність мети регулювання (управління) аграрним сектором цілям 
суспільного розвитку, системність та багатоканальність заходів, 
багатокритеріальний вимір при визначенні засобів впливу на аграрні 
відносини, а також синхронність за етапністю різних видів управління 
[4]. Як бачимо, автор пропонує уніфіковані принципи, які дозволяють 
забезпечувати регулювання будь-якої галузі національної економіки. 
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На наш погляд, такий підхід може суттєво обмежувати можливості 
державного регулювання при вирішенні вузькоспеціалізованих 
проблем аграрних підприємств. 

На думку О.М. Могильного, до основних принципів державного 
регулювання аграрних підприємств належать: верховенство закону, 
гармонізація економічних інтересів сільськогосподарських 
товаровиробників із підприємствами 1-ої та 3-ої сфер 
агропромислового виробництва, екологічна доцільність або 
екологічний вимір ефективності державного регулювання, 
регіоналізація, послідовність та адекватність [1]. На наш погляд, 
наведені автором принципи враховують певні особливості аграрної 
галузі, яка є залежною від природно-кліматичних умов та має властиву 
тільки їй специфіку функціонування в ринковому середовищі, в якій 
присутній суттєвий дисбаланс галузевої структури аграрних 
підприємств. 

М.А. Латинін вважає необхідною умовою державного 
регулювання для розвитку аграрних підприємств дотримання таких 
принципів, як пріоритетність та аграрний протекціонізм, 
передбачуваність і прозорість, системність і комплексність, 
послідовність і справедливість, екологічна доцільність, зрозумілість та 
ефективність [5]. Не заперечуючи важливості принципів 
пріоритетності та аграрного протекціонізму, який широко 
застосовується у багатьох країнах центральної та східної Європи, 
хотілося б зазначити, що в умовах активної фази реформування 
країни, яка відбувається на сьогоднішній день, вони можуть бути 
неефективними, а також гальмувати проведення реформ. Більшість 
програм аграрного протекціонізму були успадковані за часи планової 
економіки, яка довела свою неефективність та виявилася важким 
тягарем для національної економіки держави. Тому успішність таких 
інструментів в сучасних умовах ставиться нами під сумнів. 

Разом з тим, обравши шлях до євроінтеграції треба зауважити, 
що членство України у Світовій організації торгівлі (СОТ) частково 
обмежує здійснення державою політики аграрного протекціонізму. 
Згідно з Додатком 2 угоди цієї міжнародної організації «Про сільське 
господарство», всі внутрішні заходи державної підтримки аграрного 
сектору умовно поділені на три скриньки «жовту», «зелену» та 
«блакитну». Переважна більшість протекціоністських програм нашої 
держави належать до «жовтої скриньки». Заходи «жовтої скриньки» 
передбачають скорочення бюджетного фінансування, недопустимість 
стимулювання державою розвитку окремих галузей та видів 
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спеціалізації аграрних підприємств. Низька ефективність такого 
фінансування пояснюється непрозорістю механізмів розподілу 
фінансової допомоги, перерозподілом коштів на користь суміжних 
галузей, відсутністю доступу до державної підтримки з боку малого 
бізнесу (селянських та фермерських господарств). 

Тому, навіть після вступу України до СОТ, особливу увагу 
необхідно приділяти програмному плануванню, запровадженню 
системи моніторингу та звітності, щодо витрачання бюджетних 
коштів. 

Н.М. Левченко вважає, що в контексті визначення стратегічних 
орієнтирів розвитку аграрних підприємств в умовах інтеграції до 
структур Європейського Союзу при визначенні основних принципів 
державного регулювання необхідно орієнтуватися на рекомендації 
СОТ, а також Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН 
(FAO) [6]. На нашу думку, такі принципи державно-регуляторних 
відносин можна віднести до загальноекономічних принципів, які 
дозволять нашій країні скорегувати цільову спрямованість та вектор 
державного регулювання. 

Нижче наведемо основні принципи державного регулювання 
аграрних підприємств, які з урахуванням сучасних орієнтирів та 
викликів, на нашу думку, дозволять подолати труднощі неефективного 
державного регулювання аграрних підприємств. 

До найважливішого принципу можна віднести принцип 
законності, який передбачає верховенство закону, тобто жорстке 
дотримання законів та всіх інших нормативних актів, чітке 
розмежування повноважень між суб’єктами законодавчої та виконавчої 
влади, а також між органами місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади. 

Другим важливим принципом є системність механізмів 
державного регулювання розвитку аграрних підприємств. Важливість 
даного принципу обумовлена функціонуванням аграрного сектора, як 
складної відкритої системи. Тому державне регулювання повинно 
охоплювати різні об’єкти управління та має виходити із системних 
засад у розв’язанні економічних, соціальних, екологічних та інших 
проблем. 

Принцип адекватності потребує, щоб заходи державного 
регулювання були відповідними до тих економічних та політичних 
умов, які склалися в сучасному аграрному секторі і не заважали 
нормальному функціонуванню суб’єктів аграрного бізнесу. 

Наступним принципом ми вважаємо екологічність державної 
регуляторної політики. Однією з специфічних особливостей аграрної 
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галузі є здійснення господарської діяльності в природному середовищі 
та висока вірогідність її негативного впливу на земельні, водні, лісові 
ресурси. Ця особливість відображається у необхідності 
господарюючих суб’єктів до відповідального ставлення до основних 
засобів виробництва. Земля потребує відтворення, збереження та 
підвищення родючості. Ліси та лісосмуги – дбалого ставлення та 
збереження. Водні ресурси – впровадження заходів з запобігання 
забрудненню, захисту підземних вод, збереження та відродження 
малих річок та інше. Ще одним викликом на сьогоднішній день є 
потреба у виробництві високоякісної екологічної продукції аграрного 
виробництва. Це напасть можливість з одного боку знизити руйнацію 
ґрунтів через запровадження адаптивних систем землеробства, 
забезпечить відтворення родючості ґрунту, зменшить використання 
хімічних засобів та заходів з меліорації. З іншого боку, дозволить 
підвищити ефективність функціонування підприємств шляхом їх 
спеціалізації на виробництві екологічної продукції [7], а також 
створити умови для формування ринку вітчизняної високоякісної 
продукції, яка буде здатною конкурувати як на внутрішніх так і на 
зовнішніх ринках. 

Ще одним важливим принципом державного регулювання 
аграрних підприємств є принцип ефективності, який передбачає 
досягнення максимального економічного ефекту. Це виважені рішення 
при розробці заходів державного регулювання, які будуть 
забезпечувати вихід з фінансово-економічної кризи та сприятимуть 
стабілізації економіки.  

Останнім важливим принципом державного регулювання є 
принцип прозорості. На сьогоднішній день спостерігається гостра 
недовіра до органів законодавчої та виконавчої влади з боку різних 
суб’єктів господарювання та суспільства в цілому. Тому виникає 
необхідність у відкритій роботі регулюючих органів, інформуванні 
громадськості про регуляторні дії державних та наглядових органів, а 
також про діяльність інших суб’єктів аграрного сектору. 

Залучення до обговорення та розробки нормативних актів 
широкого кола громадськості: зацікавлених учасників, власників 
аграрних підприємств, професійні громадські організації, об’єднання 
та асоціації агровиробників, актуалізує проблему публічності аграрної 
регуляторної політики, підвищує ступінь зрілості громадського 
суспільства, дозволяє впроваджувати сучасні ефективні технології 
публічного управління (форсайт, «дорожня карта», державно-приватне 
партнерство, технології нового публічного менеджменту, 
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електронного урядування тощо) при розробці законодавчих актів та 
державних програм [8, 9]. 

Також, при дотриманні принципу прозорості, особливу увагу 
необхідно приділяти своєчасності та обов’язковості публікування 
нормативно-правових актів у сфері регулювання господарської 
діяльності аграрних підприємств, які приймаються державою. 

Перелік цих принципів може доповнюватися новими, які 
можуть з’являтися у відповідь на запити аграрної економіки держави. І 
тут треба відзначити, що ключовим фактором впровадження політики 
державного регулювання в управлінні галузевою структурою аграрних 
підприємств є не кількість цих принципів, а жорстке дотримання та їх 
системне застосування при розробці нормативно-правових 
регуляторних актів, які дозволять вирішити соціально-економічні 
проблеми аграрного сектору. 

Висновки. Неефективність державного регулювання аграрного 
сектору є однією з суттєвих причин фінансово-економічної кризи в 
країні, яка в свою чергу призвела до скорочення виробництва 
сільськогосподарської продукції. 

Раціональне поєднання механізму державного регулювання в 
управлінні галузевою структурою аграрних підприємств та законів 
ринку дозволить забезпечити виконання «Єдиної комплексної стратегії 
розвитку сільського господарства та сільських територій на 
2015-2020 роки». 

Механізм реалізації заходів державного регулювання повинен 
ґрунтуватися на базових принципах державного регулювання. До них 
можна віднести: принципи законності, системності, адекватності, 
екологічності, ефективності та прозорості. Системне застосування та 
жорстке дотримання цих принципів в законотворчій та виконавчій 
діяльності державних органів дозволять покращити стан української 
аграрної галузі та сприятимуть розвитку і прибутковості аграрних 
підприємств. 
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Анотація. 
Мазнєв Г.Є., Власенко Т.В. Принципи державного регулювання 

в управлінні галузевою структурою аграрних підприємств. 
Метою дослідження є опрацювання теоретичних підходів та обґрунтування 

основних принципів державного регулювання в управлінні галузевою структурою аграрних 
підприємств. Теоретико-методологічною основою є базові положення теорії державного 
управління, наукові праці вчених, нормативно-правові акти. Використані абстрактно-
логічний, історичний та монографічний методи дослідження. Обґрунтовано необхідність 
державного регулювання в управлінні галузевою структурою аграрних підприємств. 
Проаналізовані та запропоновані основні принципи сучасної системи державного 
регулювання аграрних підприємств. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні основних 
принципів державного регулювання в управлінні галузевою структурою аграрних 
підприємств. Результати дослідження можуть бути використані органами державного 
регулювання при формуванні стратегічних напрямів регулювання аграрного виробництва. 
Подальші дослідження слід спрямовувати на розробку взаємоузгоджених методів 
державного регулювання. Необхідно подолати не адаптивну модель державного 
регулювання, яка буде здатною відповідати новим цілям та пріоритетам державного 
регулювання та забезпечить продовольчу безпеку держави. 

Ключові слова: публічне адміністрування, державне регулювання, принципи 
державного регулювання, управління галузевою структурою, аграрні підприємства, 
ефективність. 
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Аннотация. 
Мазнев Г.Е., Власенко Т.В. Принципы государственного 

регулирования в управлении отраслевой структурой аграрных 
предприятий. 

Целью исследования является разработка теоретических подходов и обоснование 
основных принципов государственного регулирования в управлении отраслевой структурой 
аграрных предприятий. Теоретико-методологической основой являются базовые 
положения теории государственного управления, научные труды ученых, нормативно-
правовые акты. Использованы абстрактно-логический, исторический и монографический 
методы исследования. Обоснована необходимость государственного регулирования в 
управлении отраслевой структурой аграрных предприятий. Проанализированы и 
предложены основные принципы современной системы государственного регулирования 
аграрных предприятий. Научная новизна заключается в обосновании основных принципов 
государственного регулирования в управлении отраслевой структурой аграрных 
предприятий. Результаты исследования могут быть использованы органами 
государственного регулирования при формировании стратегических направлений 
регулирования аграрного производства. Дальнейшие исследования должны быть 
направлены на разработку взаимосогласованных методов государственного регулирования. 
Необходимо преодолеть неадаптивную модель государственного регулирования, которая 
будет соответствовать новым целям и приоритетам государственного регулирования и 
обеспечит продовольственную безопасность государства. 

Ключевые слова: публичное администрирование, государственное 
регулирование, принципы государственного регулирования, управления отраслевой 
структурой, аграрные предприятия, эффективность. 
 

Abstract. 
Maznev G.E., Vlasenko T.V. Government regulation principles in the 

management of the branch structure of agricultural enterprises. 
The aim of the research is the development of theoretical approaches and study the basic 

principles of state regulation in the management of the branch structure of agricultural enterprises. 
Theoretical and methodological basis are the basic provisions of the theory of governance, scientific 
works of scientists regulations. Use the abstract-logical, historical and monographic research 
methods. The necessity of state regulation in the management of the branch structure of agricultural 
enterprises. Analyzed and proposed the basic principles of a modern system of state regulation of 
agrarian enterprises. Scientific novelty lies in the justification of the basic principles of state 
regulation in the management of the branch structure of agricultural enterprises. Results of the 
study can be used by regulatory agencies in the formation of the strategic directions of regulation of 
agricultural production. Further research should be directed at the development of mutually agreed 
methods of state regulation. It is necessary to overcome the non-adaptive model of state regulation, 
which will comply with the new objectives and priorities of government regulation and ensure food 
security of the state. 

Key words: Public administration, government regulation, principles of government 
regulation, managing the industrial structure, agricultural enterprises efficiency. 
 



 12 

УДК 339.97 
 

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ 
ВІДМІННИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОДЕЛЕЙ 
МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРАКТИЦІ 
МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 

 
КРАСНОРУЦЬКИЙ О.О., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, 

ГРІДІН О.В., СТ. ВИКЛАДАЧ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. В сучасних 
реаліях, що характеризуються посиленням процесів глобалізації та 
інтеграції, проблема визначення та врахування особливостей 
міжнародного менеджменту у бізнесовій діяльності стає все більш 
актуальною. Зазначені процеси стимулюють організації кардинально 
по-новому оцінювати сучасний стан та перспективи свого розвитку, 
ретельно вивчаючи та враховуючи в діяльності національні 
особливості країн ведення бізнесу, нехтування якими зводить нанівець 
всі конкурентні переваги і, врешті-решт, – змушує організацію 
приймати рішення про припинення бізнес-діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вказану 
проблематику тривалий час вивчали і, наразі, займаються 
дослідженнями в цій сфері провідні науковці з різних країн світу. 
Зокрема це: Альберт М. [10], Бакаєва І.Г. [1], Божанова В.Ю. [8], 
Варламова О.А. [8], Волощук Г. [2], Гацька Л.П. [15], 
Гілл Чарльз В.Л. [4], Гончарова К.В. [5], Гринчак Н.А. [6], 
Гжещук В. [3], Гуцалюк О.М. [7], Квактун О.О. [5, 8], 
Колпаченко Н.М. [9], Красноруцький О.О. [9], Левченко Л.М. [8], 
Майзель А.І. [11], Мескон М. [10], Півторак М.В. [15], 
Пивоваров С.Е. [11], Радзієвська С.О. [12], Рєліна І.Є. [5], 
Родченко В.В. [13], Смігунова О.В. [9], Тарасевич Л.С. [11], 
Хедоури Ф. [10], Череватенко В.А. [7], Шапоренко О.І. [14], 
Юхименко П.І. [15] та багато інших. Проте, деякі аспекти 
залишаються все ще недостатньо вивченими та потребують особливої 
уваги вчених. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є вивчення 
відмінних особливостей міжнародного та національного менеджменту 
з метою їх врахування в практиці міжнародного бізнесу. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. На даний час 
серед науковців, увага яких прикута до розв’язання проблем, що лежать 
у площині теорії та практики управління не має єдиної точки зору 
стосовно визначення поняття «міжнародний менеджмент». Зокрема 
існують наступні найбільш поширені його трактування, на яких 
доцільно зупинити свою увагу, а саме: 

Міжнародний менеджмент – це процес застосування управлінських 
концепцій та інструментів у багатокультурному середовищі й 
отримання, завдяки цьому, додаткових переваг і економії часу 
[15, с. 36; 9, с. 3]. 

Міжнародний менеджмент – це особливий вид менеджменту, 
головними цілями якого є формування, розвиток і використання 
конкурентних переваг фірми за рахунок можливостей ведення бізнесу 
в різних країнах і відповідному використанні економічних, соціальних, 
демографічних, культурних та інших особливостей цих країн і 
міжкраїнної взаємодії [11, с. 19]. 

Міжнародний менеджмент – це система методів управління, 
спрямованих на формування, утримання, розвиток і використання 
конкурентних переваг у різних країнах з метою підвищення 
ефективності, стабільності, зміцнення і розширення позицій 
міжнародних компаній на світових ринках [4, с. 67]. 

Узагальнюючи зазначене вище приходимо до висновку, що 
міжнародний менеджмент, перш за все, це особливий вид 
управлінської діяльності, спрямований на формування, утримання, 
розвиток і використання конкурентних переваг організації у 
глобальному ринковому середовищі, шляхом використання 
особливостей країн ведення бізнесу, з метою закріплення, зміцнення 
та розширення ринкових позицій, забезпечення динамічного розвитку 
та підвищення ефективності. 

З огляду на це, міжнародний менеджмент має вирішувати 
наступні задачі [8, с. 15-16; 11, с. 25, 15, с. 40]: 

– пошук та максимально повна реалізація конкурентних переваг 
організації, шляхом всебічного вивчення, аналізу та оцінки чинників 
зовнішнього середовища міжнародного бізнесу; 

– врахування культурної складової країни ведення бізнесу в ході 
вироблення рішень стратегічного, тактичного або оперативного 
характеру; 

– використання такої організаційно-правової форми, з урахуванням 
особливостей законодавства країни ведення бізнесу, яка б 
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забезпечувала максимально повну реалізацію економічного потенціалу 
організації; 

– застосування, при формуванні і в процесі розвитку трудового 
колективу організації, такої кадрової політики, яка б забезпечувала її 
персоналом необхідної якості у необхідній чисельності при 
раціональному використанні кадрового потенціалу; 

– пошук, розвиток і ефективне використання різноманітних 
можливостей бізнесу в сфері сервісу тощо. 

Теоретичну базу міжнародного менеджменту становлять 
положення наступних концепцій [15, с. 36]: 

1. Концепція абсолютних переваг. Дана концепція заснована Адамом 
Смітом. Її сутність полягає в тому, що одні країни можуть 
реалізовувати товари більш ефективно, ніж інші, завдяки, головним 
чином, перевагам природного характеру – клімату, якості землі, 
наявності природних ресурсів тощо. Країни експортують ті товари, у 
виробництві яких вони мають абсолютні переваги, а імпортують – у 
виробництві яких перевага належить їх торговим партнерам. 

2. Концепція відносних переваг. Засновником цієї концепції є Давид 
Рікардо. Вона стверджує, що загальний обсяг виробництва може бути 
збільшений завдяки зовнішній торгівлі навіть у тому випадку, якщо 
одна країна не має абсолютних переваг у виробництві жодної 
продукції. Теорія відносних переваг справедлива щодо будь-якої 
кількості товарів і будь-якої кількості країн, а також для аналізу торгівлі 
між окремими районами, областями однієї держави. В цьому випадку 
спеціалізація країн на окремих товарах залежить від співставлення 
рівнів витрат, що існують в кожній з країн, з середньосвітовими. 

3. Концепція міжнародного життєвого циклу товару. Концепція 
розроблена американським економістом Р. Верноном, стверджує, що 
кожен продукт проходить цикл, що складається з чотирьох етапів 
(впровадження, зростання, зрілість і занепад), і що його виробництво 
переміщуватиметься в міжнародному плані залежно від етапу циклу. Ці 
чотири етапи є певним континуумом, вони не відокремлені повністю 
один від одного. Впродовж життєвого циклу товару його виробництво 
прагне до більшої капіталоємності і переміщується в інші країни. 

4. Прямі іноземні інвестиції – придбання так званого «тривалого 
інтересу» резидентом однієї країни (прямим інвестором) на 
підприємстві – резидентові іншої країни (підприємстві з прямими 
іноземними інвестиціями). До прямих іноземних інвестицій належать 
як первинне придбання інвестором власності за кордоном, так і всі 
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подальші операції між інвестором і підприємством, в яке був 
вкладений капітал. Міжнародне переміщення капіталу призводить до 
збільшення сукупного світового виробництва за рахунок 
ефективнішого перерозподілу і використання чинників виробництва. 

Загальною метою міжнародного менеджменту є надання 
основоположного уявлення про формальні організації, що 
представляють крупний міжнародний бізнес, про їх внутрішню будову 
і функціональні взаємозв’язки та про ефективність управління ними. 

Необхідно звернути увагу на той факт, що структура 
міжнародного менеджменту подібна до структури національного і 
відповідно до цього охоплює наступні сфери управління бізнесом [10]: 

– дослідження, аналіз та оцінка чинників зовнішнього та 
внутрішнього середовища організації; 

– процеси комунікації та прийняття відповідних управлінських 
рішень; 

– ключові (базові) функції управління; 
– питання групової динаміки і керівництва; 
– питання ефективної діяльності організації. 

Проте, зазначена структурна подібність жодним чином не 
свідчить про їх тотожність. З метою виявлення особливостей 
міжнародного менеджменту та врахування їх в практичній діяльності 
необхідно провести порівняльну характеристику міжнародної та 
національної моделей. 

Базовою відмінністю, в процесі аналізу бізнес-середовища (як 
зовнішнього, так і внутрішнього), виступає його зміст, роль і 
специфіка, оскільки йде мова, власне, про вихід за національні межі 
кордонів. Ведення бізнесу одразу в декількох країнах змушує з 
підвищеною увагою відноситись до аналізу зовнішнього середовища, 
і, в першу чергу, всього того, що потенційно несе в собі ті або інші 
конкурентні переваги: економіка, політика, право, культура, соціальні 
процеси і інші аспекти життєдіяльності тієї або іншої національної 
держави в контексті стратегічних і тактичних завдань, що вирішуються 
організацією на її території. При цьому, одну з ключових позицій 
відіграє знання і розуміння культури країни і відповідних особливостей 
поведінки її населення. До того ж управління бізнесом в міжнародному 
просторі вимагає якісно іншої інформаційної бази, безумовного 
подолання мовних бар'єрів і професійного забезпечення 
управлінських рішень. Відносно внутрішнього середовища організації, 
то тут і проблеми і відмінності визначаються зазначеним 
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мультинациональним середовищем. При цьому, на перший погляд, 
такі суттєві категорії, як: цілі, структура, розподіл праці всередині 
організації, координація, і особливо технологічні, не несуть в собі 
значних відмінностей від національної моделі, в той же час як тільки 
справа торкається людей, їх потреб, сприйняття, очікувань і, 
найголовніше, цінностей і цілей поведінки – цей погляд стає більш 
ніж дискусійним, що обумовлюється необхідністю врахування 
національно-культурних чинників [11, с. 25]. 

У сфері комунікацій проблеми, з якими стикається міжнародний 
менеджмент носять більш гострий характер, оскільки особливості 
мовних бар'єрів, ритуалів і невербального спілкування закарбовують 
жорсткий відбиток специфіки тієї або іншої культури. Але, власне, 
особливості комунікацій багато в чому зумовлюють і національно-
культурну специфіку ухвалення рішень, і те, що в одній культурі буде 
моделлю раціонального ухвалення рішень, в іншій вважатиметься, як 
це не парадоксально, необміркованою поведінкою керівника [11]. 

У істотно меншій мірі специфіка міжнародного менеджменту 
проявляється при вирішенні проблем стратегічного планування. Саме 
тут виявляється специфіка взаємодії і інформаційного обміну, властива 
різним національностям, але в достатньо жорстких рамках фірмових 
моделей вироблення стратегії це цілком переборна перешкода. Проте 
проблематика стратегічного планування в міжнародному бізнесі 
значно складніша. 

Мова йде про актуальну проблему співвідношення глобального і 
локального оптимуму в діяльності міжнародної фірми, а, відповідно, 
про ще більш складну проблему виваженого формування і розвитку 
відносин організації з країною перебування в цілому, її окремими 
адміністративно-територіальними центрами. Непоодинокі випадки, 
коли глобальна оптимізація діяльності організації вимагає, наприклад, 
закриття її виробничого відділення в даній країні або скорочення 
постачань на певний національний ринок тощо. Цілком зрозуміло, 
що такого роду рішення місцевою владою і населенням сприймаються 
вкрай негативно. Але саме з такого роду проблемами доводиться 
стикатися при виробленні стратегії міжнародного бізнесу організації. 

Особливе місце групової поведінки і значення груп в будь-якій 
системі менеджменту загальновідомі. Проте в культурології не менш 
відомі і істотні відмінності ролі групи в різних типах культур. Так, на 
противагу, західній моделі, де неформальна група є своєрідною 
спонтанною реакцією на певні незадоволені потреби, в японській 
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моделі група – абсолютно природна і часто найважливіша частина 
фірмової соціальної структури. Отже в рамках єдиної структури 
фірмового соціуму менеджеру вкрай непросто поєднати ці погляди і 
адаптувати свої рішення до культурних особливостей окремих 
національних частин організації. І абсолютно те ж саме відноситься до 
питань влади, лідерства і участі рядових членів колективу в ухваленні 
рішень [11]. 

Необхідно звернути увагу на те, що майже в будь-якій східній 
країні величезне значення має вік, тоді як в західних моделях вплив 
цього чинника буде вельми помірним, а може мати навіть і негативні 
аспекти. Те ж саме має місце і відносно ролі і впливу традицій, проте 
останні мають глибші особливості. 

Традиціоналізм властивий в майже рівній мірі різним культурам 
і дуже часто з діаметрально протилежними ціннісними орієнтаціями і 
мотиваційними константами. У контексті конкретних національних 
моделей поведінки найголовнішим є врахування впливу 
традиціоналізму для міжнародного менеджера, який зовсім не 
зводиться до постійного побоювання порушення традицій. Справа тут 
полягає в об’єктивному прогнозуванні того, наскільки ті або інші дії, 
новації, ідеї будуть або підтримані місцевою традицією, або 
нейтральні по відношенню до неї, або вкрай негативні. Слід ще мати 
на увазі розумне відношення місцевого співтовариства до необхідності 
певної зміни традиційних моделей поведінки, а це – поширена точка 
зору практично у всіх країнах, державні режими яких не знаходяться на 
крайніх радикальних позиціях політичного, релігійного або 
соціального характеру. Іншими словами, тут ми приходимо до 
категорії «сприйнятливість до змін» [15]. 

На глобальному рівні в контексті міжнародного менеджменту 
особливу роль відіграють різні сторони управління змінами. Весь 
соціальний, економічний, технічний, і будь-який інший прогрес 
проходить через зміни, і сприйнятливість національної культури до 
них, що є фундаментальною проблемою міжнародного менеджменту. 
Зазначимо, що для західних моделей поведінки добре спрацьовує 
відома модель управління організаційними змінами, в той час як 
намагання пристосувати її ж до східної культури проблематична вже з 
самого початку. Тиск зовнішніх обставин, що є, подекуди, 
визначальним для представників західної культури може не 
враховуватись у багатьох східних і змішаних культурах [10, с. 533]. 
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Вельми важливий і об'єктивний погляд на джерело змін. 
Неординарними є ситуації, і рішення в процесі подолання опору 
змінам. Так західний підхід робить акцент на інформаційну відвертість 
і залучення працівника в ухвалення рішень, але в інших культурах це 
може сприйматися персоналом як свідчення слабкості, нерішучості 
керівництва і невміння керувати персоналом [15]. 

Західна культура притримується точки зору, що зміни прийнятні 
лише тоді, коли вони зрозумілі і прийняті до виконання, в той же час в 
інших культурах необхідність змін може визначатися, як певна 
корисність, яка необхідна в межах окреслених керівником, а підлеглі 
мають просто виконувати накази. Але, наприклад, та ж культура 
японського менеджменту пропонує інтенсивний обмін інформацією 
як на одному рівні управлінської ієрархії, так і між рівнями для 
вироблення відповідальніших рішень. 

Беззаперечним є той факт, що успіх, досягнення, а також 
раціональна оцінка діяльності працівника при управлінні 
ефективністю діяльності організації відіграють визначальну роль для 
будь-якої країни Європи або Північної Америки. Але якщо звернутися 
до регіонів Близького і Середнього Сходу, до Індії, Китаю або навіть 
Японії, то картина стає кардинально іншою, оскільки роль особистого 
досягнення і особистого успіху як могутніх мотиваторів ефективної 
роботи тут незрівнянно менше. Отже, цілком очевидно, що якби 
міжнародний менеджер використовував один і той же інструментарій в 
різних культурних умовах, він отримував би не завжди прийнятні 
кінцеві результати [11, 15]. 

Висновки. З вказаного вище можна зробити висновок про те, 
що базові відмінності міжнародної та національних моделей 
менеджменту полягають у: суттєвих розбіжностях в підходах та 
безпосередньому аналізі зовнішнього та внутрішнього середовища; 
особливостях управління комунікаціями; врахуванні традицій та 
культури країн ведення бізнесу; управлінні змінами; управлінні 
ефективністю. 
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Анотація. 
Красноруцький О.О., Грідін О.В. Роль та значення відмінних 

особливостей моделей міжнародного та національного менеджменту в 
практиці міжнародного бізнесу. 

Все більш актуальною в сучасних реаліях посилення процесів глобалізації та 
інтеграції стає проблема визначення та врахування особливостей міжнародного 
менеджменту у бізнесовій діяльності. Визначено, що міжнародний менеджмент – це 
особливий вид управлінської діяльності, спрямований на формування, утримання, 
розвиток і використання конкурентних переваг організації у глобальному ринковому 
середовищі, шляхом використання особливостей країн ведення бізнесу, з метою 
закріплення, зміцнення та розширення ринкових позицій, забезпечення динамічного 
розвитку та підвищення ефективності. Його загальною метою є надання 
фундаментального уявлення про формальні організації, про їх внутрішню побудову і 
функціональні взаємозв’язки та про ефективність управління ними. За результатами 
проведеного дослідження визначено, що базовими відмінностями міжнародної та 
національних моделей менеджменту є: розбіжності у підходах та безпосередньому аналізі 
зовнішнього та внутрішнього середовища організації; особливості управління 
комунікаціями; врахування традицій та культури країн ведення бізнесу; управління 
змінами та ефективністю. 

Ключові слова: міжнародний бізнес, міжнародний менеджмент, національний 
менеджмент, сфера управління бізнесом, управління комунікаціями, управлінні змінами, 
управлінні ефективністю. 
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Аннотация. 
Красноруцкий А.А., Гридин А.В. Роль и значение отличительных 

особенностей моделей международного и национального менеджмента 
в практике международного бизнеса. 

Все более актуальной в современных условиях усиления процессов глобализации и 
интеграции становится проблема определения и учета особенностей международного 
менеджмента в бизнесе. Определено, что международный менеджмент – это особый вид 
управленческой деятельности, направленный на формирование, удержание, развитие и 
использование конкурентных преимуществ организации в глобальной рыночной среде, 
путем использования особенностей стран ведения бизнеса, с целью закрепления, укрепления 
и расширения рыночных позиций, обеспечения динамичного развития и повышения 
эффективности. Его общей целью является предоставление основополагающего 
представления о формальных организациях, их внутреннем строении и функциональных 
взаимосвязях, а также об эффективности управления ими. По результатам проведенного 
исследования определено, что базовыми отличиями международной и национальных 
моделей менеджмента являются: различия в подходах и непосредственном анализе 
внешней и внутренней среды организации; особенности управления коммуникациями; учет 
традиций и культуры стран ведения бизнеса; управление изменениями и 
эффективностью. 

Ключевые слова: международный бизнес, международный менеджмент, 
национальный менеджмент, сфера управления бизнесом, управления коммуникациями, 
управление изменениями, управление эффективностью. 
 

Abstract. 
Krasnorutskyy O.O., Gridin O.V. The role and importance of the 

distinctive features of international and national models of management in 
the practice of international business. 

More and more actual in modern conditions of strengthening of processes of globalization 
and integration is the problem of identifying and taking into account the features of international 
business management. Determined that international management is a special kind of 
management activities aimed at the formation, maintenance, development and use of organization's 
competitive advantage in the global market environment, by using the characteristics of the 
countries doing business, with the aim of consolidating, strengthening and extension of market 
positions, ensure dynamic development and increase of efficiency. Its overall goal is to provide a 
fundamental idea of formal organizations, their internal construction and functional relationship 
and the effectiveness of management. The results of the study determined that the basic differences 
between international and national models of management are: differences in approaches and direct 
analysis of the external and internal environment of the organization; - features of communication 
management; accounting traditions and culture of the countries of business; change management 
and efficiency. 

Key words: international business, international management, national management, 
business management, communications management, change management, performance 
management. 
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УДК 631.115 
 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ 
ГОСПОДАРСТВ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІ СТРУКТУРИ 

 
МАРЕНИЧ Т.Г., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Світовий досвід 

показує, що малий бізнес на селі посідає вагоме місце у розв’язанні 
продовольчої проблеми й забезпеченні сталого розвитку 
територіальних громад. Реформування аграрного сектору України 
призвело до появи значної кількості агроформувань різних типів 
господарювання. Однією з форм ведення сільського господарства, яке 
базується на приватній власності та особистій праці, є індивідуальне 
(сімейне) господарювання. У розвинутих країнах сімейні господарства 
вважаються основою сільськогосподарського виробництва. 

Сімейний тип господарювання в Україні представлений різними 
групами виробників сільськогосподарської продукції: особисті 
селянські господарства, власники присадибних ділянок, 
індивідуальних садів і городів, члени садово-городницьких 
кооперативів. Кожна з перелічених груп неоднорідна за розміром 
земельної площі, рівню товарності, ознакою стабільності існування, 
демографічними характеристиками [1, с. 125]. 

Найбільші перспективи на перетворення у повноправних 
учасників аграрного ринку мають особисті селянські господарства 
(ОСГ). Нині в Україні процес створення сімейних ферм на базі 
господарств населення знаходиться на початковому етапі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
функціонування та розвитку у ринковому середовищі господарств 
населення приділяється достатньо уваги відомими вченими та 
практиками. Серед науковців, які досліджували цю проблематику, 
варто виділити Лупенка Ю.О. [2], Шпичака О.М. [3], Юрчишина В.В. 
[4], Збарського В.К. [5], Онищенка О.М. [6] та ін. Однак, в умовах 
зростання та трансформації особистих селянських господарств 
потребується виважене відстеження цих процесів з метою вибору 
ефективних напрямів їх подальшого розвитку. Значимість особистих 
господарств населення, як одного з компонентів стійкого розвитку 
села, робить актуальним аналіз цього феномену. 



 25 

Формулювання цілей статті. Мета статті – проаналізувати 
ефективність та обґрунтувати трансформацію особистих селянських 
господарств в господарства підприємницького спрямування, які 
стануть рівноправними учасниками аграрного ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сімейні 
фермерські господарства вважаються основою сільськогосподарського 
виробництва в розвинутих країнах. Результати дослідження, 
проведеного в 93 країнах світу Продовольчою та 
сільськогосподарською організацією ООН (FAO), свідчать про те, що 
з понад 570 млн. ферм більше 500 млн. належить саме сім’ям. На 
сімейні ферми припадає не менше 56% виробленої 
сільськогосподарської продукції. Такі господарства обробляють 
значну частку сільськогосподарських земель у світі: 83% – у Північній і 
Центральній Америці, 68% – у Європі, 85% – в Азії, 62% – в Африці. І 
тільки у Південній Америці ця частка становить 18%. У Бразилії 
сімейні фермерські господарства обробляють менше ніж 25% усіх 
сільськогосподарських земель, але виробляють близько 40% основних 
сільгоспкультур. У США сімейні фермерські господарства 
обробляють 78% сільгоспугідь країни, виробляючи 84% усієї 
сільськогосподарської продукції на суму 230 млрд. дол. Крім того, саме 
у фермерських господарствах зосереджено найбільшу кількість 
робочих місць в аграрному секторі [7, 12]. 

Слід зазначити, що аграрна статистика України подає дані про 
діяльність таких категорій господарств як сільськогосподарські 
підприємства, фермерські господарства і господарства населення 
(домогосподарства у сільській місцевості). Крім того, до господарств 
населення належать особисті селянські господарства, які є основними 
виробниками сільськогосподарської продукції. На жаль статистика не 
виокремлює їх із загальної маси господарств населення, у зв’язку з чим 
не за всіма аспектами розвитку особистих селянських господарств 
вдається скласти точне уявлення. При цьому фермерські господарства 
в Україні зареєстровані як юридичні особи, а особисті селянські 
господарства функціонують як фізичні особи, не маючи статусу 
виробника сільськогосподарської продукції. 

Як свідчать наукові публікації, деякі дослідники ототожнюють 
поняття «особисте селянське господарство» і «господарства 
населення», а також «сімейне фермерське господарство» і «особисте 
селянське господарство». Поряд з цими термінами вживаються інші: 
«фермерське господарство сімейного типу», «сімейне аграрне 
господарство», «сімейна форма ведення сільського господарства» та ін. 
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Важливо перш за все з’ясувати: чим сімейне фермерське господарство 
відрізняється від наявних фермерських господарств; на базі яких 
господарств переважно будуть створюватися сімейні ферми. На 
сьогодні законодавчими актами України не передбачено 
функціонування такого виду підприємницьких структур як сімейне 
фермерське господарство. 

Згідно з Законом України «Про особисте селянське 
господарство» особисте селянське господарство – це господарська 
діяльність без створення юридичної особи фізичною особою 
індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних 
відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих 
потреб шляхом виробництва, переробки і споживання 
сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання 
послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у 
тому числі й у сфері сільського земного туризму [8]. При цьому 
аграрна статистика розглядає господарства населення як 
домогосподарства, що здійснюють сільськогосподарську діяльність як 
з метою самозабезпечення продуктами харчування, так і з метою 
виробництва товарної сільськогосподарської продукції. До цієї 
категорії виробників віднесені також фізичні особи – підприємці, які 
провадять свою діяльність у галузі сільського господарства [9, с. 28]. За 
методологією Держкомстату України особисті селянські господарства 
– це домогосподарства, місце проживання яких зареєстровано на 
території сільських населених пунктів і членам яких відповідно до 
чинного законодавства надані земельні ділянки з цільовим 
призначенням «для ведення особистого селянського господарства» 
[9, с. 55]. Таке трактування особистого селянського господарства є 
нечітким, викликає непорозуміння. Адже в єдиному правовому полі 
діють сільські домогосподарства з площею землекористування як 
0,2 га, 1 га, так і 10 га та більше. Аналіз даних свідчить, що кількість 
сільських домогосподарств з площею землі до 1 га становить 77,8%. 
Однак 73 % площ сільгоспугідь (більше 1 га), які перебувають у 
користуванні сільських домогосподарств, сконцентровані у 22,2% 
сільських домогосподарств [9, с. 171]. 

Групування сільських домогосподарств за площею 
землекористування показує, що господарства з площею землі 1-5 га 
складають 18,5%, з площею 5-10 га – 2,3%, з площею більше 10 га – 
1,4% [9, с. 171]. Тобто, значна кількість домогосподарств мають 
земельні ділянки площею понад 2 га, але не є юридичними особами. 
Тому такі господарства недоцільно відносити до особистих 
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селянських господарств. Відсутність чітких параметрів віднесення 
виробників сільськогосподарської продукції до відповідної категорії 
малого бізнесу в сільському господарстві свідчить про недосконалість 
вітчизняного законодавства. 

У розвинутих країнах сільське домогосподарство вважається вже 
не підсобним, а фермерським при досягненні певних показників. 
Наприклад, у США – це 1 тис. дол. товарної продукції в рік; в 
Німеччині – 1 га ріллі або 3 гол. ВРХ; у Данії – 300 євро річного 
прибутку [6]. Тому в Україні обмеження, які діють за площею 
земельної ділянки (не більше 2 га), є недостатнім, необхідно 
розробити критерії переходу особистих селянських господарств у 
розряд фермерських господарств [10, с. 383]. 

За останні роки спостерігається стійка тенденція розширення 
площі сільськогосподарських угідь у громадян. На кінець 2015 р. у 
користуванні та володінні громадян України знаходилося 15706,4 тис. 
га сільськогосподарських угідь, у тому числі для ведення особистого 
селянського господарства та товарного виробництва – 14343,1 тис. га. 
Порівняно з 2000 р. площа сільськогосподарських угідь у громадян 
збільшилася в 1,8 рази, а з 2010 р. – зменшилася на 1,2 % або на 
191,9 тис. га. Під особисті селянські господарства та товарне 
виробництво у 2015 р. було відведено сільськогосподарських угідь 
більше у 2,2 рази порівняно з 2000 р., та менше на 0,08% або на 
11,7 тис. га порівняно з 2010 р. Якщо у 2000 р. громадянам належало 
22,2% всіх сільськогосподарських угідь в 2015 р. – 43,1%. 

Як показує аналіз, питома вага у виробництві продукції 
господарств населення постійно знижується. У 2015 р. господарства 
населення виробили 44,9% валової продукції сільського господарства 
(у 2000 р. – 61,6%, у 2010 р. – 51,7%), тоді як сільськогосподарські 
підприємства – 47,2% (у 2000 р. – 36,3%, у 2010 р.– 42,2%), фермерські 
господарства – 7,9% (у 2000 р. – 2,1%, у 2010 р. – 6,1%). При цьому у 
2015 р. господарствами населення було одержано 
сільськогосподарської продукції у постійних цінах 2010 р. на суму 
107548,7 млн. грн., що більше порівняно з 2000 р. на 15,6%, а 
порівняно з 2010 р. – на 6,7%. Господарства населення забезпечили 
виробництво 40,9% продукції рослинництва і 54,5% – тваринництва. 
Їх питома вага у виробництві зернових і зернобобових становить 
22,7%, цукрових буряків – 7,5%, соняшника – 14,6%, картоплі – 97,8%, 
овочів – 86,1%, плодів та ягід – 80,9%, молока – 74,9%, м’яса (у 
забійній масі) – 37,0%, вовни – 86,2%, меду – 98,6. За досліджуваний 
період (порівняно з 2000 р.) господарства населення збільшили частку 
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у виробництві зерна, соняшника, овочів, молока, вовни, меду, а 
зменшили – по цукрових буряках, плодах та ягодах, м’ясу (у забійній 
масі), яйцях. Отже, основними виробниками сільськогосподарської 
продукції є малі форми господарювання – фермерські господарства і 
господарства населення. На їх долю приходиться у 2000 р. – 63,7%, 
2010 р. – 57,8%, 2015 р. – 52,8% валової продукції сільського 
господарства. 

Середній розмір площі землі домогосподарства складає 1,23 га, а 
середній загальний розмір земельних часток – паїв та орендованих 
ділянок – 3,04 га [9, с. 170]. У структурі посівних площ у сільських 
домогосподарствах 50,4% займали зернові та зернобобові культури, 
16,2% – технічні культури, 13,6% – картопля, 15,8% – кормові 
культури, 4% – овочі. У посівах технічних культур 81,3% площ 
відведено було під соняшник, і тільки 0,6% – під цукрові буряки 
[9, с. 173]. 

Відбувається скорочення поголів’я худоби і птиці у 
господарствах населення. Сільські домогосподарства на кінець 2015 р. 
утримували 2479,8 тис. гол. ВРХ (66,1% від всього поголів’я), 
3375,0 тис. гол. свиней (47,7%), 1138,4 тис. гол. овець та кіз (85,9%), 
91977,5 тис. гол. птиці (45,1%). Порівняно з 2000 р. та 2010 р. це 
менше відповідно на 6,5-43,5% та 1,4-22,1% [9, с. 106]. 

Кількість особистих селянських господарств в 2015 р. порівняно 
з 2010 р. зменшилася на 432 тис. і становить 4108,4 тис. Аналогічна 
тенденція спостерігається і за площею земельних ділянок. Вона 
скоротилася на 348,2 тис. га і склала 6307,2 тис. га. У середньому на 
одне особисте селянське господарство приходиться 1,54 га, що більше 
на 0,07 га порівняно з 2010 р. В той же час кількість 
сільськогосподарських тварин у розрахунку на одне господарство за 
період 2010-2014 рр. зменшилося: ВРХ – з 0,54 до 0,53 гол., у т. ч. 
корів – з 0,38 до 0,36 гол., свиней – з 0,73 до 0,67 гол. [9, с. 55]. Тільки 
39,3% сільських домогосподарств утримують ВРХ, 37,7% – корів, 
46,0% – свиней. В розрахунку на 10 домогосподарств припадає лише 
5,0 гол. ВРХ, 3,5 – корів, 6,3 гол. – свиней, що менше порівняно з 
2010 р. відповідно на 9,1, 5,4 і 6,0%. Сільські домогосподарства, які не 
утримували худобу відповідного виду становлять: ВРХ – 73,4% до 
загальної кількості домогосподарств, у т. ч. корів – 74,5%, свиней – 
68,8%. Найбільша питома вага припадає на домогосподарства, які 
утримували сільськогосподарських тварин, з поголів’ям 1-2 голови. 
Тільки 2,3% з них утримували 4 голови і більше ВРХ, у т. ч. корів – 
0,5; свиней – 2,6% [11, с. 17]. 
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У сільськогосподарських домогосподарствах не знаходять 
широкого застосування досягнення науки і техніки, використовуються 
примітивні технології вирощування сільськогосподарських культур і 
утримання тварин, що не гарантує безпечність продуктів харчування. 
Тільки 57,5% домогосподарств використовують мінеральні добрива, 
83,8% – органічні добрива, 85,4% – засоби захисту рослин [9, с. 176]. 
Лише 27,5% сільських домогосподарств використовують районовані 
сорти сільськогосподарських культур, 61,2% – сівозміну, 16,8% штучне 
запліднення тварин, 48,1% – здійснюють ветеринарні перевірки, 55,2% 
– санітарну обробку тваринницьких приміщень, 20,4% – санітарний 
контроль якості молока [9, с. 177]. 

Домогосподарства, які використовують для обробки землі 
ручний труд становлять 93,8% від загальної кількості, коней, волів – 
29,2%, трактор – 79,5%. Частка домогосподарств, що обробляють 
землю тільки вручну, дорівнює 7,1%, і вручну і трактором – 59,1%, 
тільки трактором – 4,6%, і вручну, і кіньми, волами – 12,2% [11, с. 20]. 

Як видно з представлених даних, господарства населення  
втрачають свої позиції, проте їх частка у виробництві 
сільськогосподарського продукції є ще суттєвою. Слід враховувати, що 
вони продовжують реалізувати свою багатофункціональну місію – 
забезпечення продовольчої безпеки країни, підтримання 
життєдіяльності населення на сільських територіях, відтворення 
селянства як носія національної ідентичності та культури [10, с. 384]. 
Для їх швидкої інтеграції в організований аграрний ринок, їм потрібне 
сприяння з боку держави. 

На думку вчених [1, с. 160] залежно від мети діяльності та 
розмірів господарства населення слід поділити на сільські підсобні 
господарства та особисті селянські господарства підприємницького 
спрямування. Діяльність сільських підсобних господарств 
спрямовується на виробництво сільськогосподарської продукції для 
задоволення особистих потреб із споживання продуктів харчування. 
Особисті селянські господарства підприємницького типу 
функціонують як з метою задоволення особистих потреб шляхом 
виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської 
продукції, так і реалізації її надлишків та надання послуг з 
використання майна таких господарств. Фізичних осіб-підприємців, 
які провадять свою діяльність у галузі сільського господарства, вчені 
вважають окремою категорією виробників. Тому для поділу 
господарств населення вони пропонують встановити кількісні 
критерії. Домогосподарство, розмір якого більше зазначених 
порогових величин вважати особистим селянським господарством 
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підприємницького спрямування: площа сільськогосподарських угідь – 
5 га; поголів’я худоби: ВРХ – 3 умовних голови, свиней – 5 умовних 
голів, овець чи кіз – 5 умовних голів [1, с. 160]. 

Для того, щоб в Україні особисті селянські господарства 
трансформувалася в сімейні фермерські господарства, тобто юридичні 
особи, необхідно не тільки законодавче підґрунтя для створення й 
діяльності ферм сімейного типу в нашій державі, а й також державна 
підтримка аграрного виробництва, у т. ч. малих форм 
господарювання. Практика довела, що найбільш дієвими напрямами 
державної підтримки сільгосптоваровиробників у провідних країнах 
світу є вдосконалення механізму ціноутворення на 
сільськогосподарську продукцію, надання державних субсидій 
фермерам, використання пільгового кредитування й пільгового 
оподаткування сільгоспвиробників, розробка й виконання 
національних і галузевих програм розвитку сільського господарства, 
виважена зовнішньоторговельна політика, пільгова система 
страхування [7]. На нашу думку посилить соціальний та економічний 
захист членів сімейних фермерських господарств, підвищить здатність 
селян до самостійного господарювання на сімейних засадах розвиток 
сільськогосподарської інфраструктури, дієвої обслуговуючої 
кооперації та поліпшення інформаційно-консультативного 
обслуговування діяльності сімейних ферм. Також вимагають перегляду 
заходи державного регулювання в галузі забезпечення якості та 
безпеки харчових продуктів, підготовки кваліфікованих кадрів, які 
здатні здійснювати виробництво на сімейних засадах. 

Висновки. Забезпечення продовольчої безпеки України, 
якісного харчування і благополуччя людей не можливе без внеску 
господарств населення у її розв’язання. Трансформація особистих 
селянських господарств у сімейні фермерські господарства товарного 
спрямування вимагає вдосконалення законодавства та розробки 
інструментів щодо заохочення цього процесу. Поява сімейних ферм 
має позитивно вплинути на ситуацію в аграрному секторі України та 
розвиток сільських територій. Запровадження стимулів до розвитку 
сімейної форми ведення сільського господарства неможливо без 
дієздатної системи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та 
дорадництва. 

Реалізація запропонованих заходів буде сприяти збільшенню 
кількості суб’єктів підприємницької діяльності на селі та обсягів 
виробництва сільськогосподарської продукції, поліпшенню умов 
життя та життєдіяльності сільського населення, підвищенню 
конкурентоспроможності економіки та доходів громадян. 
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Анотація. 
Маренич Т.Г. Трансформація особистих селянських господарств 

у підприємницькі структури. 
Метою статті є аналіз ефективності діяльності господарств населення та 

обґрунтування пропозицій щодо трансформації особистих селянських господарств у 
підприємницькі структури. 

У статті проаналізовано ефективність функціонування господарств населення. 
Доведено, що вони є одним з компонентів стійкого розвитку села. Обгрунтовано, що 
найбільші перспективи на перетворення у підприємницькі структури мають особисті 
селянські господарства. Запропоновано поділ господарств населення на сільські підсобні 
господарства та особисті селянські господарства підприємницького спрямування. 
Узагальнено напрями та інструменти щодо заохочення трансформації особистих 
селянських господарств у сімейні фермерські господарства. 

Ключові слова: господарства населення, особисті селянські господарства, 
сімейні фермерські господарства, аграрний сектор, підприємництво. 
 

Аннотация. 
Маренич Т.Г. Трансформация личных крестьянских хозяйств в 

предпринимательские структуры. 
Целью статьи является анализ эффективности деятельности хозяйств 

населения и обоснование предложений по трансформации личных крестьянских хозяйств 
в предпринимательские структуры. 

В статье проанализирована эффективность функционирования хозяйств 
населения. Доказано, что они являются одним из компонентов устойчивого развития села. 
Обосновано, что наибольшие перспективы на превращение в предпринимательские 
структуры имеют личные крестьянские хозяйства. Предложено деление хозяйств 
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населения на сельские подсобные хозяйства и личные крестьянские хозяйства 
предпринимательского направления. Обобщены направления и инструменты по 
поощрению трансформации личных крестьянских хозяйств в семейные фермерские 
хозяйства. 

Ключевые слова: хозяйства населения, личные крестьянские хозяйства, 
семейные фермерские хозяйства, аграрный сектор, предпринимательство. 
 

Abstract. 
Marenych T.G. Transformation of private farms in business structure. 
The aim of the article are an analysis of efficiency of activity of economies of population 

and ground of suggestions on transformation of the personal peasant economies in enterprise 
structures. 

In the article analyzes the efficiency of farms. Proved that they are one of the components 
of sustainable rural development. Reasonably that the greatest prospects for transformation of 
business structures have personal farms. A division of farms into rural farms and private farms 
entrepreneurial direction. Overview direction and tools to promote the transformation of private 
farms into family farms. 

Keywords: farms, private farms, family farms, agricultural sector entrepreneurship, 
agrarian sector, enterprise. 
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ПРЕКАРИЗАЦІЯ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНИХ 
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 

 
ДРЕВАЛЬ Ю.Д., Д.ДЕРЖ.УПР., ПРОФЕСОР, 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЛІНЕЦЬКИЙ Л.М., К.І.Н., ДОЦЕНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасності 

властива глобальна трансформація всієї системи суспільно-політичних 
та соціально-трудових відносин. Це стосується і змісту та форм 
трудової діяльності, зокрема інтенсивного розвитку явища 
прекаризації. Як правило, у працівників цього соціального прошарку 
низькі зарплати, відсутні будь-які професійні перспективи та 
можливість кар'єрного зростання. Їхня зайнятість носить або 
неповний, або тимчасовий характер. Така зайнятість передбачає 
роботу за тимчасовим трудовим договором, або навіть роботу без 
укладення трудових договорів. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом 
феномен прекаризації все частіше аналізується науковцями та 
фахівцями у різних сферах соціально-трудових відносин. Цей термін, 
за оцінкою О. Гайдара, «найбільш яскраво відображає тенденцію змін 
соціально-трудової сфери – правова дерегуляція трудових відносин 
при одночасному демонтажі соціальних гарантій з метою зростання 
інтенсивності та збільшення примусу до праці» [1, с. 122-123]. 
А. Колот підкреслює ту обставину, що поняття «прекаризація» слід 
трактувати як поширення багатоманітних форм нестандартної 
зайнятості і водночас як суспільне явище, що пов’язане зі збільшенням 
прошарку людей, які відчувають хиткість, ненадійність, нестабільність 
свого стану, свого соціального буття [2]. Натомість О. Білик звертає 
увагу на те, що якраз англомовний термін «precarious employment» 
порівняно з терміном «нестандартна зайнятість» дозволяє охопити 
різні аспекти цього виду зайнятості та більш повно виразити її 
сутність. При цьому застосовуються й інші споріднені категорії, 
зокрема «нестабільна зайнятість», «атипова зайнятість», «неформальна 
зайнятість», «нерегульована зайнятість», «гнучка зайнятість» тощо 
[3, с. 297]. 

Формулювання цілей статті. Завданням статті, з урахуванням 
наведених аргументів, визначено обґрунтування механізмів 
упорядкування явища прекаризації чи неформальної (нестандартної) 
зайнятості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дане дослідження 
не спрямоване на аналіз та уточнення понятійно-категоріального 
апарату у сфері неформальних соціально-трудових відносин. Відтак, у 
рукописі нарівні з поняттям «прекаризація» застосовуються й інші 
споріднені поняття. 

Поняття «прекаріат» утворене від двох базових слів (від лат. 
precarium – нестійкий, нестабільний, негарантований) і «пролетаріат», 
яке традиційно позначувало клас, що був відчуженим від результатів 
праці і піддавався експлуатації в інтересах панівного класу – буржуазії. 
Відтак у фаховій літературі прекаріатом почали називати людей, яким 
нав'язано ненадійну, нестійку, непостійну трудову зайнятість. Відтак і 
«прекаризація» має позначати процес посилення нестабільності у 
становищі найманих працівників, а також ускладнення їхнього 
соціального становища. 

Об’єктивні передумови процесів прекаризації полягають у тому, 
що перехід від масового (так званого фордистского) виробництва до 
гнучкого робочого графіку привів до посилення нестабільної та 
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випадкової зайнятості, яку й ще називають «прекаризованою», або 
«атиповою» зайнятістю. У складних умовах сьогодення до основних 
причин посилення явища прекаризації традиційно відносять перекоси 
в глобалізаційних процесах, внаслідок чого посилюється залежність 
країн «третього світу» від розвинутих країн, збільшується розміри 
зовнішньої заборгованості, поглиблюється соціальна неоднорідність 
та диференціація доходів. Відтак стрімко зростає кількість тимчасових 
робочих місць, розповсюджуються практики лізингу та аутосорсингу 
тощо.  

Слід зважити і на ту обставину, що в багатьох країнах уряди 
відмовилися від повноцінного втілення параметрів соціального 
забезпечення та соціальної держави. Не випадково деякі дослідники, 
наприклад П. Херман, розглядають явище прекаріату з позицій 
загального соціального розвитку й обґрунтовують висновок щодо 
нездатності сучасної владної системи виконувати власні зобов’язання у 
соціальній сфері [4, с. 55]. 

Проте, до всього цього слід додати й цілеспрямовані заходи 
керівників роботодавців та менеджерів (спрямованих, зокрема, на 
зниження виробничих затрат, економії фонду заробітної плати та на 
заохочення використання «неповноцінних» трудових відносин). Не 
випадково, як стверджується в сучасній літературі, стратегія 
прекаризації окрім іншого «розглядається в якості ефективного 
інструменту засобом страху і покірливості» [5, с. 76]. 

Розповсюдження прекаріату призводить до стрімкого зниження 
рівня безпеки та гігієни праці. Першочергово це стосується 
недотримання базових правил з охорони праці та посилення 
експлуатації працівників. До цього слід додати й ущемлення 
соціальної захищеності працівників (гарантій заробітної плати, 
ефективної діяльності профспілок у сфері охорони праці, права на 
відпочинок та на відпустку, різнобічних допомог тощо). Суттєво 
знижується і мотиваційна складова у відношенні працівника до 
безпеки на робочому місці, адже нематеріальний чинник значно 
поступається усьому тому, що обраховується в грошовому еквіваленті. 
І в таких намірах працівник знаходить повне порозуміння з боку 
роботодавця. 

Прекаріат окрім іншого також позначається і тією обставиною, 
що «неповноцінні» трудові відносини прирікають працівника на 
фінансову залежність від держави, поза якою вже видається 
неможливим забезпечити гідний прожитковий мінімум. Досить 
виразно зазначена тенденція якраз спостерігається в розвинених чи 
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провідних країнах світу. Розвинені країни мають змогу надати гідне 
соціальне забезпечення найменш заможним верствам населення, 
проте інколи це приводить лише до зростання явища прекаріату. 
Парадоксальність ситуації полягає у тому, що навіть отримуючи 
соціальну допомогу, представники даної групи формально не 
відносяться до категорії безробітних. Г. Стандінг у зв’язку з такими та 
подібними обставинами застосовує термін «пастка прекаризації», який 
полягає в тому, що внаслідок отримання пільг «по бідності» багато хто 
тяжіє до неформальних трудових відносин та не бажає влаштовуватися 
на низькооплачувані робочі місця [6]. 

На сьогодні, за оцінкою Р. Кастеля, в деяких країнах світу 
атипова зайнятість складає понад 2/3 загальної кількості нових 
робочих місць [7, с. 463]. Про розповсюдженість цього соціального 
феномену свідчить і той факт, що в західній фаховій літературі до 
числа соціально ущемлених груп нарівні з андеркласом та так званим 
NEET (Not in education, Employment nor training – індивіди без освіти, 
роботи та  трудових навичок) все частіше відносять і прекаріат. 

Процеси прекаризації не оминули і розвинених країн, в яких 
стрімко зростає частка працездатного населення, що була змушена чи 
навіть свідомо обрала нетрадиційні форми зайнятості. Так, за деякими 
підрахунками, у ФРН кожен третій найманий працівник на сьогодні 
перебуває у стані прекаріату [8]. 

Далеко неоднаковим є соціальний склад осіб, що займаються 
прекаризованою зайнятістю. Найбільш уразливими у цьому 
відношенні є категорії населення, що зайняті малокваліфікованою 
працею, сезонні працівники та нелегальні трудові мігранти. Проте на 
сьогодні лави «прекаріїв» все частіше поповнюють і представники так 
званих креативних професій (спеціалісти у сфері інформаційних 
технологій, програмісти тощо), а також жінки, молодь та студенти.  

Слід також відзначити, що розповсюдження явища прекаріату 
не обов’язково супроводжується абсолютним зубожінням чи відвертим 
ущемленням трудових прав. За такої форми зайнятості наймані 
працівники досить часто отримують більшу свободу дій та можливість 
порушувати чинні приписи та інструкції. Як зазначає Ж.-Т. Тощенко, 
першочергово це стосується «представників волелюбного духу, 
незалежних від суворої дріб'язкової регламентації офіційних 
(державних, акціонерних, приватних) підприємств і організацій...» 
[9, c. 5]. 

Згідно з аналізом А. Колота, до нестандартних форм зайнятості 
належать такі її різновиди:  
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– зайнятість на умовах неповного робочого часу або неповна 
зайнятість; 

– зайнятість на умовах строкових трудових договорів; 
– тимчасова, непостійна зайнятість, у тому числі запозичена праця; 
– вторинна зайнятість; 
– дистанційна зайнятість; 
– зайнятість на основі договорів цивільно-правового характеру; 
– неформальна зайнятість, у тому числі самозайнятість; 
– нереєстрована зайнятість у формальному секторі [10, с. 94]: 

На сьогодні також вже опрацьовано питання щодо базових 
критеріїв, які можна застосовувати для визначення прекаріату. Як 
стверджують Є. Грішнова та Є. Бринцева, до таких груп критеріїв 
відносяться: 

1. Ринкові (безробіття, вимушена неповна зайнятість, сезонна 
робота); 

2. Правові (неофіційна зайнятість, невизначений правовий статус 
людини в країні); 

3. Соціально-трудові (нестабільність роботи, гнучкість форм 
зайнятості, тяжкість і небезпечність праці);  

4. Соціально-психологічні (відсутність впевненості у збереженні 
роботи, соціальне відторгнення, невпевненість у завтрашньому дні);  

5. Економічні (зокрема, низький рівень доходів) [11]. 
У багатьох країнах світу вже приймаються відповідні заходи, що 

спрямовані на принаймні частковий соціальний захист представників 
прекаріату. Вже накопичений і деякий міжнародний досвід 
формалізації відповідної частки соціально-трудових відносин. 

Так, Всесвітня мережа базового доходу (Basic Income Earth Network 
– BIEN), що заснована наприкінці ХХ ст. і охоплює багато країн світу, 
навіть претендує на інституціоналізацію інтересів прекаріату чи 
неформальної зайнятості. Вона висуває ідею виплати базового доходу, 
який передбачає задоволення не тільки матеріальних, але і культурних 
потреб людей такої соціальної категорії. Однак право на одержання 
такого доходу вона готова надати тільки тим, хто має статус 
громадянства своїх країн. 

За оцінкою О. Піщуліної, особливістю гарантованого доходу є 
те, що: 

– він сплачується особі, а не домогосподарству; 
– сплачується незалежно від будь-яких доходів та інших джерел; 
– сплачується незалежно від наявності роботи або пропозиції на 

роботу [12]. 
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Непересічне значення у цьому відношенні відводиться 
Міжнародній організації праці (МОП), яка вже майже століття 
розробляє міжнародні стандарти у сфері праці.  

У доповіді «Перехід від неформальної до формальної 
економіки», поданій на 103-й сесії Міжнародної конференції праці 
(МКП) у червні 2014 р., озвучується доволі широкий спектр соціально-
трудових відносин, що стосується праці в неформальній економіці, а 
також подається комплекс механізмів переходу до формальної 
економіки. Підкреслюється, що праця в неформальній економіці є 
багатогранним явищем, яке інтенсивно розвивається в умовах високого 
рівня безробіття, неповної зайнятості, гендерної нерівності та 
нестабільної зайнятості. Особливо наголошується на тому, що 
неформальна економіка характеризується гострим дефіцитом гідної 
праці та досить високою часткою працівників з бідних верств 
населення.  

До засобів, що мають сприяти переходу до формальної 
економіки, першочергово віднесено: повноцінне виконання програми 
гідної праці (що має на національному рівні сприяти вирішенню 
різнобічних проблем неформальної економіки), реалізацію з 
урахуванням національних умов основоположних принципів та норм 
у сфері праці (з наголосом на тому, що більшість міжнародних 
соціально-трудових стандартів стосується робітників, які працюють як 
у формальному, так і в неформальному секторах економіки) та гідне 
соціальне забезпечення. Нагальним завданням політиків, на що 
наголошується в документі, є віднаходження потрібного балансу між 
позитивними стимулами до «формалізації» та негативними стимулами 
до «неформалізації» [13, с. 13–21, 25, 36]. 

Висновки. Відтак, терміни «прекаріат» та «прекаризація» 
відображають істотні властивості сучасних соціально-трудових 
відносин, охоплюючи різнобічні форми атипової зайнятості та 
відповідні зміни в соціальній стратифікації. Явище прекаріату 
неможливо оцінити якось однозначно, проте негативні чинники явно 
переважають. 

Упорядкування неформальних трудових відносин має 
ґрунтуватися на залученні всіх необхідних ресурсів та засобів 
регулювання. Найперше мова має йти про правовий, економічний та 
соціокомунікативний механізми. У рамках правового регулювання 
поступово вирівнюється статус усіх учасників соціально-трудових 
відносин. За допомогою суто економічних засобів забезпечуються 
гідні умови праці для прекаріїв, які мають нарівні з іншими 
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працівниками включатися у виробничий процес. Важливе значення у 
цьому відношенні має відводитися і просвітницькій роботі, 
спрямованій на позитивне ставлення до прекаріїв з боку різних 
соціальних груп та соціальних інститутів. 
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Анотація. 
Древаль Ю.Д., Лінецький Л.М. Прекаризація як феномен 

сучасних соціально-трудових відносин. 
Завданням статті визначено обґрунтування механізмів упорядкування явища 

прекаризації чи неформальної зайнятості. 
У статті систематизовано основні прояви та наслідки прекаризації як феномену 

сучасних соціально-трудових відносин. Доведено, що розповсюдження прекаріату 
призводить до стрімкого зниження соціального захисту працівників, а також рівня безпеки 
та гігієни праці. Обґрунтовано основні способи та засоби упорядкування явища 
прекаризації, до яких першочергово віднесено правовий, економічний та 
соціокомунікатвиний механізми.  

Ключові слова: неформальна зайнятість, прекаризація, прекаріат, соціальний 
захист, соціально-трудові відносини. 
 

Аннотация. 
Древаль Ю.Д., Линецкий Л.М. Прекаризация как феномен 

современных социально-трудовых отношений. 
Задачей статьи определено обоснование механизмов упорядочения явления 

прекаризации или неформальной занятости. Систематизированы основные проявления и 
последствия прекаризации как феномена современных социально-трудовых отношений. 
Доказано, что распространение прекариата приводит к стремительному снижению 
социальной защиты работников, уровня безопасности и гигиены труда. Обоснованы 
основные способы и средства упорядочения явления прекаризации, к которым в первую 
очередь относятся правовой, экономический и социокомуникативный механизмы. 

Ключевые слова: неформальная занятость, прекаризация, прекариат, 
социальная защита, социально-трудовые отношения. 
 

Abstract. 
Dreval Yu.D., Linetskyi L.M. Precarisation as phenomenon of 

modern social and labour relations. 
The objective of the article is defined the study of the mechanisms of ordering precariat or 

informal employment. The main features and consequences of precarisation as a phenomenon of 
modern social and labor relations are systematized. It has been proved that spreading of precariat 
leads to the rapid reduction of the worker’s social protection and the level of safety and health. The 
basic ways and means of the precarisation’s phenomenon streamlining, including legal, economic, 
social and communicative mechanisms, are confirmed. 

Keywords: informal employment, precarisation, prekariat, social protection, social and 
labour relations. 
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ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
ВАСИЛЬЄВ А.Й., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, 

ХАРЧЕВНІКОВА Л.С., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сьогодні 
головною умовою ефективного функціонування та розвитку 
підприємств є пошук результативних методів управлінського впливу 
на персонал. Одним із важливих інструментів такого впливу є 
формування та розвиток корпоративної культури, про що свідчать 
успіхи підприємств різних країн світу, які декларують основні норми, 
принципи, постулати та правила корпоративної культури, визнаючи її 
ключовим фактором розвитку та конкурентоспроможності. В Україні 
питання корпоративної культури найчастіше залишається поза увагою 
керівників підприємств. Фактично відсутні фахівці з питань 
формування та розвитку корпоративної культури, не здійснюється їх 
підготовка, відсутні механізми розповсюдження передового досвіду у 
цій сфері. Один з найменш витратних і в той же час достатньо 
ефективних інструментів управлінського впливу використовується на 
дуже низькому рівні. Впровадження та застосування на вітчизняних 
підприємствах ефективних систем корпоративної культури дозволить 
вирішувати існуючі проблеми управління людськими ресурсами 
підприємства та приймати обґрунтовані управлінські рішення [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організаційну 
культуру як економічне поняття та важливий чинник управління 
персоналом у своїх наукових працях розглядали такі вітчизняні та 
зарубіжні вчені та науковці, як: Алпєєва Т.М., Гаєвський Б.А, 
Давидов Ю.Н., Красовський Ю.Д, Палеха Ю.І, Рей С.А. та інші. 
Проте, враховуючи мінливість зовнішнього середовища, можна 
стверджувати, що питання вивчення корпоративної культури і надалі 
залишається актуальним.  

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є 
узагальнення зарубіжного і вітчизняного досвіду використання 
організаційної культури в процесі ефективного управління 
підприємством. 



 45 

Виклад основного матеріалу дослідження. Категорія  
корпоративної культури є однією з  найбільш  обговорюваних  тем  
сучасного  менеджменту. Вперше термін «корпоративна культура» 
було застосовано у XIX столітті німецьким фельдмаршалом та 
військовим теоретиком Мольтке, який характеризував даним поняттям 
взаємовідносини у офіцерському середовищі.  

Пізніше, на початку ХХ століття, французький вчений Анрі 
Файоль, який взяв за основу вчення Фредеріка Тейлора, у своїх 
принципах адміністрування приділяв особливу увагу поняттю 
корпоративний дух, формулюючи значення якого Файоль казав: « 
Союз – це сила. А вона являється результатом гармонії персоналу ». 

Макс Вебер також вивчав організаційну культуру шляхом 
дослідження основ самоорганізації корпорацій, взаємозв’язку 
морально-етичних принципів і соціально-економічного благоустрою 
окремих корпоративних структур, а також розробив модель 
«раціональної організації свободної праці», що потребував від 
працівника строгої дисципліни, точності, відповідальності і 
стабільності. 

Американець японського походження В. Оучі за образом 
відомої «теорії «Х» і «У», розробленої Дугласом Мак Грегором, створив 
«теорію «Z». Вихідним пунктом його концепції є положення про те, 
що людина — основа будь-якої організації, і від неї насамперед 
залежить успіх її функціонування. Згідно з цією теорією ефективне 
управління має охоплювати працівників усіх рівнів, розглядаючи їх як 
одну велику сім'ю. Як у будь-якій ідеальній сім'ї, вони працюють у 
повній злагоді, наближаючись до єдиної мети. Менеджери, котрі 
дотримуються теорії «Z», вважають, що, якщо працівники відчувають 
почуття спільноти і причетності до колективу, вони скоріш за все 
будуть працювати на совість і з великим ентузіазмом прагнутимуть 
досягти найкращого кінцевого результату. Для Оучі культура 
організації складається із сукупності символів, церемоній і міфів, які 
передають членам організації важливі уявлення про цінності й 
переконання. 

На сьогодні організаційна культура є могутнім управлінським 
регулятивним ресурсом і чим вищий потенціал керівництва, тим 
вагоміший цей ресурс. Саме корпоративна культура в організації 
створює соціальний фундамент, який здатний нести на собі всю 
систему діяльності і взаємодії, протистояти і приймати зовнішні і 
внутрішні зміни, створювати сприятливі умови для розвитку 
організації та її маркетингової діяльності. 



 46 

Таким чином, організаційна культура – це сформована 
впродовж всієї історії організації сукупність прийомів та правил 
адаптації організації до вимог зовнішнього середовища і формування 
внутрішніх відносин між групами працівників. Організаційна культура 
концентрує політику та ідеологію життєдіяльності організації, систему 
її пріоритетів, критерії мотивації та розподілу влади, характеристику 
соціальних цінностей та норм поведінки. Елементи корпоративної 
культури є орієнтиром в ухваленні керівництвом організації 
управлінських рішень, налагодженні контролю за поведінкою та 
взаєминами співробітників у процесі оцінювання виробничих, 
господарських та соціальних ситуацій [2]. 

У деяких дослідженнях організаційну культуру називають 
корпоративною культурою. 

Вплив культури на ефективність організації визначається 
насамперед її відповідністю загальній стратегії організації. Виділяється 
чотири основних підходи до вирішення проблеми несумісності 
стратегії й культури в організації: перший – ігнорується культура, яка 
серйозно перешкоджає ефективному втіленню в життя обраної 
стратегії; другий – система управління підбудовується під існуючу в 
організації культуру; цей підхід будується на визнанні наявних бар’єрів, 
створюваних культурою для виконання бажаної стратегії, і 
виробленню альтернатив по «обходу» цих перешкод без внесення 
серйозних змін у саму стратегію; третій – робляться спроби змінити 
культуру таким чином, щоб вона підходила для обраної стратегії. Це 
найбільш складний підхід, що займає багато часу й вимагає значних 
ресурсів. Однак бувають такі ситуації, коли він може бути головним 
для досягнення довгострокового успіху фірми; четвертий – змінюється 
стратегія з метою її підстроювання під існуючу культуру [2]. 

Вітчизняні дослідження в галузі менеджменту підтверджують 
важливий позитивний вплив організаційної культури на ефективність. 
Зокрема, Гавкалова Н.Л. доводить,  що «організаційна культура 
відіграє одну із провідних ролей у процесі забезпечення ефективності 
менеджменту персоналу на підприємстві».  Організаційна культура 
розглядається вченим як важливий фактор формування 
інтелектуального капіталу і системоутворюючий чинник 
функціонування соціально-економічного механізму ефективності 
менеджменту персоналу [5]. 

Корпоративна культура впливає на ефективність діяльності 
підприємств двома шляхами, перший – культура й поведінка взаємно 
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впливають один на одного, другий – культура впливає не стільки на те, 
що люди роблять, скільки на те, як вони це роблять. 

Стаючи членом організації, кожний з нас поступово засвоює її 
правила і норми поведінки, а також ідеали, які можуть надалі стати 
ціннісними і життєвими орієнтирами особистості. Безсумнівно, 
культура організації, в рамках якої продовжується соціалізація і 
формування особистості, несе величезну відповідальність за подальшу 
долю своїх членів. 

Якщо можна говорити про те, що організація має «душу», то 
цією душею є організаційна культура. А носіями організаційної 
культури є люди.  

Саме тому сучасні умови діяльності підприємств пред’являють 
якісно нові вимоги до керівників-менеджерів різного рівня управління, 
обумовлюють необхідність більш високої інтенсивності їх праці, 
уміння цінувати час, володіти комплексом організаційних і 
психологічних якостей та забезпечувати творчий підхід до роботи, 
тобто відповідати вимогам організаційної культури. Менеджери 
повинні уміти аналізувати організаційну культуру і впливати на її 
формування і зміну в бажаному напрямі. 

Організаційна культура – це потенціал організації, який 
проявляється в конкретних економічних і фінансових показниках у 
майбутньому, а інвестиції в організаційну культуру – це інвестиції в 
потенціал організації та розвиток персоналу. А ефективна 
організаційна культура – це культура, що сприяє зростанню прибутку 
організації та конкурентоспроможності.  

Наявність ефективної корпоративної культури має велике 
значення для організації. По-перше, культура надає працівникам 
корпоративної ідентичності, визначає внутрішньо групове уявлення 
про організацію, є важливим джерелом стабільності і наступності. Це 
створює у працівників почуття надійності організації і свого місця в 
ній, соціальної захищеності. По-друге, знання цінностей, норм і 
правил, які сформувалися в організації, допомагають новим 
працівникам правильно інтерпретувати події, що відбуваються в ній, і 
відповідно визначити свою поведінку. По-третє, культура більше, ніж 
щось інше, стимулює самосвідомість і високу відповідальність 
працівника, що виконує поставлені перед ним завдання. Механізми 
впливу корпоративної культури на діяльність організації полягають у 
тому, що працівники прогнозують розвиток ситуації, щодо якої, 
керуючись цінностями, оцінюють і вибудовують моделі своєї 
поведінки та спілкування [3]. 
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Висновки. Організаційна культура створює «внутрішній, 
духовний стержень» компанії, сприяє згуртуванню колективу, формує 
у співробітників почуття відповідальності за свою роботу. 
Організаційна культура підвищує ефективність роботи команди і 
вирішує задачі, як індивідуального розвитку співробітників, так і 
розвитку організації загалом. Вона створює передумови для 
формування стійкого і ефективно працюючого колективу, що чітко 
представляє місію організації.  

Саме корпоративна культура точно визначає поведінку 
працівників. Передбачуваність, упорядкованість і послідовність 
діяльності у організації формується за допомогою високої 
формалізації. Ефективна корпоративна культура досягає того ж 
результату без ведення якої-небудь документації і розподілів. Більше 
того, вона може бути більш ефективною, ніж будь-який формальний 
структурний контроль. Чим сильніша культура організації, тим менше 
управлінському персоналу потрібно приділяти уваги розвитку 
формальних правил і положень для керування поведінкою працівника. 
Це закладено у підсвідомості працівника, що приймає культуру 
організації [4]. 

Таким чином, запорукою ефективності підприємства є 
обґрунтована система мотивації персоналу, забезпечення оптимальної 
взаємодії індивіда і організації. «Яким би чином людина і організація 
не намагалися звести свою взаємодію тільки до виконання певних 
робіт на певному робочому місці, у них це ніколи не вийде. Взаємодія 
людини і організації завжди ширше,  так як людина ніколи не буде 
незведена до рівня машини, а організаційне оточення – до робочого 
місця…» [6]. 

Отже, вміле управління організаційною культурою та 
використання її потенціалу робить можливими підвищення 
ефективності діяльності організації та позитивні економічні наслідки, 
такі як підвищення відданості  працівників та розвиток співпраці, вища 
продуктивність праці, краще виконання своїх функцій і покращення 
процесу прийняття рішень. 
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Анотація. 
Васильєв А.Й., Харчевнікова Л.С. Вплив корпоративної культури 

на ефективність діяльності підприємства. 
У статті висвітлено деякі аспекти корпоративної культури як необхідного 

складового елемента ефективного управління організацією. 
Проведено узагальнення зарубіжного і вітчизняного досвіду використання 

організаційної культури в процесі ефективного управління підприємством. Визначено, що 
на сьогодні організаційна культура є могутнім управлінським регулятивним ресурсом і 
чим вищий потенціал керівництва, тим вагоміший цей ресурс. Доведено, що вміле 
управління організаційною культурою та використання її  потенціалу робить 
можливими підвищення ефективності діяльності організації. 

Ключові слова: корпоративна культура, ефективність та 
конкурентоспроможність підприємства, персонал. 
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Аннотация. 
Васильев А.И., Харчевникова Л.С. Влияние корпоративной 

культуры на эффективность деятельности предприятия. 
В статье освещены некоторые аспекты корпоративной культуры как 

необходимого составного элемента эффективного управления организацией. 
Проведено обобщение зарубежного и отечественного опыта использования 

организационной культуры в процессе эффективного управления предприятием. 
Определено, что на сегодняшний день организационная культура является мощным 
управленческим регулятивным ресурсом и чем выше потенциал руководства, тем весомее 
этот ресурс. Доказано, что умелое управление организационной культурой и использование 
ее потенциала делает возможным повышение эффективности деятельности организации. 

Ключевые слова: корпоративная культура, эффективность и 
конкурентоспособность предприятия, персонал. 
 

Abstract. 
Vasiliev A.I. Kharchevnikova L.S. The impact of corporate culture on 

the efficiency of the enterprise. 
The article suggests aspects of enterprise corporate culture as a necessary constituent 

element of the effective organization management. 
The generalization of international and domestic experience in the use of organizational 

culture in the process of effective management of the enterprise. Determined that today 
organizational culture is a powerful managerial regulatory resource and capacity management, the 
greater this resource. It is proved that the skillful management of organizational culture and using 
its potential makes it possible to increase the efficiency of the organization. 

Key words: corporate culture, efficiency and competitiveness of the 
enterprise, the staff. 
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КРЕДИТУВАННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ 

 
МАЙДАНЕВИЧ П.М., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, 

РУДЕНКО С.В., ВИКЛАДАЧ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Одним з 
важливих складових елементів у процесі формування інвестиційних 
ресурсів підприємств аграрного сектору є інвестиційне кредитування. 
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Попит аграрних підприємств на фінансові і кредитні ресурси не 
задовольняється повною мірою. Тому актуальним є пошук шляхів 
удосконалення фінансово-кредитних відносин цих підприємств з 
комерційними банками та іншими структурами в процесі здійснення 
ними інвестиційної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
інвестиційного кредитування розглядали у своїх працях І.А. Бланк, 
Ю.Б. Воробйов, А.Ф. Гойко, Т.В. Майорова, А.А. Пересада, 
А.М. Поручик, Н.А. Татаренко та інші вчені. Дослідженням розвитку і 
вдосконалення інвестиційних і кредитних відносин в аграрній сфері 
займаються такі вітчизняні вчені, як А.В. Благодатний, 
М.Я. Демьяненко, Н.С. Кручок, В.Я. Месель-Веселяк, А.М. Мороз, 
Є.А. Олійник, Г.І. Пиріг, П.Т. Саблук, Р.П. Саблук, А.Ю. Старіков та 
багато інших дослідників. Проте, окремі питання теорії і практики 
інвестиційного кредитування аграрних підприємств все ще 
недостатньо вивчені і вимагають більш глибокого дослідження. У 
зв’язку із цим виникає необхідність в оцінці розвитку кредитних 
відносин в аграрному секторі економіки в сучасних умовах та 
розробки напрямів їх удосконалення, що сприятиме ефективному 
формуванню та використанню інвестиційних ресурсів 
підприємствами галузі. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження викладеного 
у статті є окреслення проблемних питань та пошук рішень щодо 
розвитку інвестиційного кредитування підприємств аграрної сфери.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах розвитку 
ринкових відносин в Україні все більшої гостроти набуває проблема 
фінансування інвестиційних процесів. Для вдосконалення діяльності 
аграрних підприємств, підвищення їх технічної та технологічної 
озброєності виникає необхідність залучення інвестицій. 

Більшість вчених-економістів і практиків сходяться на думці, що 
одним з основних зовнішніх джерел фінансування інвестицій в будь-
яку сферу діяльності є банківський кредит. Про це свідчить як 
зарубіжна практика, так і досвід вітчизняних господарств. 

Кредит, що надається з метою використання в інвестиційній 
діяльність, як правило, називають інвестиційним кредитом. Вітчизняні 
вчені дають кілька визначень інвестиційного кредиту. 

Так, В.Д. Лагутін трактує інвестиційний кредит як кредит, 
наданий позичальникам для здійснення ними інвестиційних вкладень 
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(наприклад, кредити на освоєння землі, купівлю будівель, 
устаткування, фінансовий лізинг тощо) [1]. На нашу думку, дане 
визначення охоплює тільки кредити на створення і освоєння нових 
виробничих потужностей, тоді як інвестиційний кредит може 
використовуватися і для вдосконалення та реконструкції вже існуючих 
об’єктів. 

А.А. Пересада та Т.В. Майорова описують інвестиційний кредит 
як економічні відносини між кредитором і позичальником з приводу 
фінансування інвестиційних заходів на умовах повернення і, як 
правило, з виплатою відсотка. Ці відносини характеризуються рухом 
вартості (судного капіталу) від кредитора до позичальника і в 
протилежному напрямку. Також вони зазначають, що інвестиційне 
кредитування – це кредитний процес, який включає сукупність 
механізмів реалізації кредитних відносин в інвестиційній сфері [2]. 
Дане визначення необхідно доповнити вказівкою конкретних цілей 
здійснення інвестиційних заходів, на які необхідний кредит, так як це 
допоможе в залежності від потреби позичальника визначити, який вид 
кредит йому необхідний. 

У літературі зустрічається визначення інвестиційного кредиту як 
кредиту довгострокового (терміном понад рік), який надається для 
реалізації інвестиційного проекту, в тому числі шляхом придбання 
основних фондів, з метою заснування нового виду діяльності, 
розширення (модернізації), реконструкцію об’єктів виробничого та 
соціально-побутового призначення, будівництво, придбання 
техніки, обладнання, транспортних засобів, науково-технічної 
продукції та інших об’єктів власності, освоєння нових (додаткових) 
видів продукції (послуг) тощо, і отримання від цього додаткового 
прибутку (доходу). 

На наш погляд, інвестиційний кредит можна визначити як 
кредит, найчастіше довгостроковий і ризикований, наданий для 
реалізації інвестиційних проектів, пов’язаних, як правило, з 
придбанням нових або модернізацією діючих виробничих 
потужностей, підвищенням технічної або технологічної оснащеності, 
які сприяють підвищенню прибутковості позичальника. 

Внаслідок того, що інвестиційний кредит функціонує в різних 
сферах і являє собою економічні відносини між кредитором і 
позичальником, він може функціонувати в різних формах (рис. 1.). 
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Форми 

інвестиційного 
кредиту 

Банківський інвестиційний кредит Державний інвестиційний кредит 

Термінові кредити 

Револьверні кредити 

Довгострокові проектні кредити 

Андерайтинг 

Емісія облігацій 

Споживчий інвестиційний кредит 

Іпотечний інвестиційний кредит 

Міжнародний інвестиційний кредит 

Товарний інвестиційний кредит 

 
 

Рис. 1. Форми інвестиційного кредиту 
Джерело: складено автором за матеріалами [1; 2] 

 
Різноманітність форм інвестиційного кредиту дозволяє кожному 

позичальнику, що здійснює діяльність в аграрній сфері, вибрати 
найбільш зручний для нього варіант в залежності від його потреб на 
даний момент. 

В даний час підприємства аграрної сфери відчувають нестачу 
коштів для розвитку, що значно ускладнює подальше їх 
функціонування. У той же час, банки, пропонуючи безліч 
різноманітних програм для кредитування аграріїв, стикаються при 
цьому з певними проблемами, такими, як високі ризики 
сільськогосподарського виробництва та відсутність високоліквідних 
застав. Як наслідок, виникає необхідність створення кредитної 
системи, яка дозволяла б збільшити обсяг коштів, що знаходяться в 
розпорядженні аграрних підприємств. 

З метою окреслення напрямів удосконалення інвестиційного 
кредитування в аграрній сфері України розглянемо досвід в цій сфері в 
економічно розвинутих країнах світу.  

До числа країн з найбільшою питомою вагою позикових коштів 
в аграрному капіталі належать Англія і Німеччина – близько 50%, 
Франція – більше 40%, Італія і Бельгія – більше 30% [3]. 
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У країнах Європейського Союзу 40% господарств аграрного 
сектору знаходяться в повній залежності від залучення позикових 
коштів і лише 25% фермерських господарств обходиться без 
банківських кредитів [4]. 

Відзначимо також, що практично жодна з розвинених країн у 
процесі становлення кредитної системи в цілому і спеціалізованих 
сільськогосподарських кредитних установ не обійшлася без державної 
підтримки. 

У США функціонує система сільськогосподарського кредиту. 
Вона вирішує завдання забезпечення фермерів та 
сільськогосподарських підприємств кредитними ресурсами на 
пільгових умовах. У систему сільськогосподарського кредиту входять: 
комерційні банки, страхові компанії, Система фермерського кредиту, 
Товарна кредитна корпорація, Адміністрація з прав фермера – всього 
більше 800 кредитних установ [4]. 

Основними питаннями кредитування фермерів займається 
Товарна кредитна корпорація, що підвідомча Міністерству сільського 
господарства США, та Адміністрації з прав фермера.  

Основна мета Товарної кредитної корпорації – експортне 
кредитування, закупівля зерна за гарантованими цінами, фінансування 
в рамках державних програм, позики фермерам. Щорічна сума 
фінансування становить до 30 млрд. дол. США. Товарна кредитна 
корпорація в даний час обслуговує 26% всіх потреб у 
сільськогосподарському кредиті США. 

Мета створення Адміністрації з прав фермера – забезпечити 
надійне джерело фінансових ресурсів для кредитування 
індивідуальних фермерів. На сьогоднішній день у складі Адміністрації 
знаходяться 5 банків, національний кооперативний банк і 
160 фермерських кредитних асоціацій. До найбільш типових видів 
послуг, що здійснюються банками та асоціаціями, відносяться: надання 
позик на придбання фермерської нерухомості; позики на ведення 
господарської діяльності; страхування життя і врожаю; різні види 
фінансових послуг (ведення обліку у фермерському господарстві, 
фінансове планування тощо). 

Для державного регулювання діяльності кредитних спілок в 
США було створено Національне управління кредитними спілками, 
що здійснює нагляд та реалізацію програм державної фінансової 
підтримки окремих груп кредитних спілок. Чинне федеральне 
законодавство звільняє всі кредитні спілки від сплати податку на 
прибуток. 
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У процесі більш ніж столітньої еволюції сучасні кооперативні 
системи кредитування фермерів і сільській місцевості в таких країнах, 
як США, Німеччина, Франція, Голландія набули вигляду злагоджено 
працюючого економічного механізму з чіткими структурою та 
розмежуванням функцій між окремими елементами системи. 

Німецький Союз Кооперативів і Райффайзен-банків об’єднує 
всі кооперативні банки, сільськогосподарські і промислові виробничі 
та обслуговуючі кооперативи, зареєстровані на території Німеччини. 
Цей союз об’єднує 7582 кооперативів різного виду з більш ніж 13 млн. 
членів. Діяльність усіх кооперативних організацій регулюється в 
єдиних економічних, політичних, правових та податкових рамках. На 
місцевому первинному рівні існує 2909 народних та Райффайзен-
банків (у тому числі 1133 кооперативів з товарними функціями); на 
регіональному рівні – 4 Центральних кооперативних банків; на 
національному рівні – Союз Народних і кооперативних банків [7]. 

У Франції аграрні підприємства отримують державні кошти для 
розвитку свого виробництва, а також субсидування частини 
процентної ставки по кредитах. Кредитування аграрних підприємств 
передбачає низькі процентні ставки і тарифи. Також проводиться 
координація різних організацій, задіяних у аграрному кредитуванні 
через «Постійний комітет аграрного фінансування», який готує 
пропозиції за обсягом кредитування в цілому і конкретним сумам по 
роках [8]. 

Вивчивши досвід розвинених країн у кредитуванні аграрного 
сектора, можна запропонувати застосування в Україні деяких основних 
принципів діяльності сільськогосподарських кредитних установ. Це 
такі принципи: 

– державна підтримка їх функціонування; 
– пільгове кредитування аграріїв; 
– створення кредитних товариств з колективною відповідальністю, 

державного аграрного банку, а також обласних фондів 
взаємодопомоги. 

Крім того, вважаємо за вкрай необхідне впровадження 
особливих умов для компенсації відсоткових ставок за 
довгостроковими кредитами, стимулюючи тим самим підприємства 
аграрного сектора розробляти і впровадження довгострокових 
інвестиційних проектів, в результаті яких буде збільшуватися обсяг 
виробництва валової продукції, а також якість і 
конкурентоспроможність даної продукції. 
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Висновки. Дослідження показали, що розвиток суб’єктів 
аграрного сектора вітчизняної економіки потребує активізації 
залучення інструментів кредитування інвестиційної діяльності, 
передусім, аграрних підприємств. Вивчення зарубіжного досвіду 
переконує, що саме цей шлях є основною стабілізації розвитку та 
дотримання належного рівня економічної ефективності діяльності 
підприємств-товаровиробників. Однак просте перенесення цього 
досвіду без урахування специфіки функціонування суб’єктів аграрного 
сектора вітчизняної економіки навряд чи буде ефективним. 
Встановлено, що розвиток кредитування інвестиційної діяльності 
сільськогосподарських товаровиробників в нашій державі потребує 
належної державної підтримки, створення систем пільгового 
кредитування, а також впровадження інтеграційних та компенсаторних 
механізмів в систему вказаного напряму економічної діяльності 
суб’єктів. 
 

Література. 
1. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика / В.Д. Лагутін. – 

К. : Т-во «Знання», КОО, 2002. – 215 с. 
2. Пересада А.А. Інвестиційне кредитування / А.А. Пересада, 

Т.В. Майорова. – К. : КНЕУ, 2002. – 271 с. 
3. Юдин А. Государственное регулирование и кредитование 

сельского хозяйства у Великобритании и США / А. Юдин // 
Международный сельскохозяйственный журнал – 1992. – № 5. – 
С. 23-29. 

4. Сомик А.В. Особливості розвитку системи 
сільськогосподарського кредитування в зарубіжних країнах / 
А.В. Сомик // Економіка АПК. – 2002. – № 8. – С. 86-90. 

5. Андреева Н. Сельское хозяйство США: факторы, 
определяющие высокую эффективность отрасли [Электронный 
ресурс] / Н. Андреева // Экономическая политика. – 2008. – Режим 
доступа: http://www.chelt.ru/2008/8-08/andreeva808.html. 

6. Мочалина О.С. Банковское кредитование АПК / 
О.С. Мочалина // Финансово-кредитный механизм обеспечения 
развития региона: кол. монография. – Симферополь: 
ООО «ДиАйПи», 2010. – С. 130-151. 
 



 59 

References. 
1. Lahutin V.D. (2002) Kredytuvannya: teoriya i praktyka [Lending: theory 

and practice]. Kyiv: T-vo «Znannya», KOO. p. 215 [in Ukrainian]. 
2. Peresada A.A., and Mayorova T.V. (2002) Investytsiyne kredytuvannya 

[Investment lending]. Kyiv: KNEU p. 271 [in Ukrainian]. 
3. Yudyn A. (1992) Gosudarstvennoe regulirovanie i kreditovanie 

selskogo hozyaystva u Velikobritanii i SShA [State regulation and crediting 
of agriculture in the UK and the US]. Mezhdunarodnyiy selskohozyaystvennyiy 
zhurnal – International agricultural magazine, No 5, pp. 23-29 [in Russian]. 

4. Somyk A.V. (2002) Osoblyvosti rozvytku systemy 
sil's'kohospodars'koho kredytuvannya v zarubizhnykh krayinakh [Features 
of the system of agricultural credit in foreign countries]. Ekonomika APK – 
Economy AIC, No 8, pp. 86-90 [in Ukrainian]. 

5. Andreeva N. (2008) Selskoe hozyaystvo SShA: faktoryi, 
opredelyayuschie vyisokuyu effektivnost otrasli [Agriculture of the US: the 
factors that determine the high efficiency of the industry]. Ekonomicheskaya 
politika – Economic policy. Retrieved from http://www.rashn.ru/science/e-
library/424/30352/ [in Russian]. 

6. Mochalina O.S. (2010) Bankovskoe kreditovanie APK [Bank 
lending to AIC]. Finansovo-kreditnyiy mehanizm obespecheniya razvitiya regiona – 
Financial and credit mechanism to ensure development of the region. Simferopol: 
OOO «DiAyPi», pp. 130-151 [in Russian]. 
 

Анотація. 
Майданевич П.М., Руденко С.В. Кредитування в інвестиційній 

діяльності підприємств аграрної сфери. 
У статті розглядаються питання розвитку інвестиційного кредитування 

підприємств аграрної сфери. Набуло подальшого розвитку визначення поняття 
«інвестиційне кредитування» на основі аналізу існуючих наукових поглядів. Вивчено досвід 
інвестиційного кредитування підприємств аграрної сфери в зарубіжних країнах з 
розвинутою економікою. Запропоновано напрями удосконалення кредитування 
інвестиційної діяльності підприємств аграрної сфери в Україні. 

Ключові слова: інвестиції, кредит, фінансові ресурси, державна підтримка, 
аграрне виробництво. 
 

Аннотация. 
Майданевич П.М., Руденко С.В. Кредитование в 

инвестиционной деятельности предприятий аграрной сферы. 
В статье рассматриваются вопросы развития инвестиционного кредитования 

предприятий аграрной сферы. Получило дальнейшее развитие определение понятия 
«инвестиционное кредитование» на основе анализа существующих научных взглядов. 
Изучен опыт инвестиционного кредитования предприятий аграрной сферы в зарубежных 
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странах с развитой экономикой. Предложены направления совершенствования 
кредитования инвестиционной деятельности предприятий аграрной сферы в Украине. 

Ключевые слова: инвестиции, кредит, финансовые ресурсы, государственная 
поддержка, аграрное производство. 
 

Abstract. 
Maydanevich P.M., Rudenko S.V. Crediting of the investment 

activity of the enterprises of agrarian sphere. 
The issues of development of investment crediting of the enterprises of agrarian sphere are 

considered in the article. The definition of «investment crediting» based on the analysis of existing 
scientific views is developed. The experience in the investment crediting of the enterprises of agrarian 
sphere in foreign countries with developed economies are considered. Directions of improvement of 
crediting of the investment activity of agricultural enterprises in Ukraine are proposed. 

Keywords: investments, credit, financial resources, government support, agricultural 
production. 
 
 
УДК 658.3 
 
РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
ОРЕЛ В.М., Д.Е.Н., ДОЦЕНТ, КРАЛЯ В.Г., СТ ВИКЛАДАЧ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. В наш час 

моделі управління підприємствами не можуть існувати без 
налагодженого процесу ефективних комунікацій. Якісне управління 
будується на принципі що всі учасники процесу мають однаковий 
доступ до всіх видів потрібної інформації, активно взаємодіють один з 
одним , створюючи таким чином умови для прийняття рішень та 
успішної роботи. 

Комунікації стали невід’ємною частиною в управлінні 
організацією. Адже недбало налагоджені комунікації сприяють 
затягуванню часу на прийняття рішень, породжують виникнення 
непорозумінь .Організація не зможе ефективно реагувати на внутрішні 
та зовнішні зміни, що зможе призвести до неефективного управління. 

Для того щоб в організації можна було створити ефективну 
систему комунікації потрібно проаналізувати потрібно проаналізувати 
теперішній стан комунікацій на підприємстві та визначити шляхи 
подолання проблеми. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою 
дослідження ефективної системи комунікацій та проблемою 
комунікаційного менеджменту займаються багато дослідників з різних 
країн. Питанням розвитку комунікацій та сучасними  їх проблемами 
присвячено роботи таких вчених як А. Гідденса, Н. Лумана, 
Г. Лассвела, В. Біблера, Г. Почепцова, М. Кошалюк, В. Кузьменко та 
інші [9]. Ряд дослідників в  своїх працях розглядають комунікаційний 
менеджмент як окремий вид діяльності, який регулює процеси як в 
самій організації, так і в зовнішньому її середовищі. Також вони 
наголошують що такий менеджмент виступає інструментом у 
вирішенні проблем комунікації. Комунікаційний менеджмент в 
організації  виступає як модель через яку здійснюються зв’язки 
внутрішнього та зовнішнього середовища. Попри вагомий внесок 
дослідників у питанні комунікацій,на сьогодні відсутній комплексний 
підхід до створення ефективної стратегії комунікацій. 

Формулювання цілей статті. Основними цілями є 
обґрунтування значення комунікацій в ефективному функціонуванні 
організації. Знаходження шляхів до створення комплексного підходу 
до створення ефективної стратегії комунікацій , аналіз ефективності  
оптимальних форм комунікацій всередині організації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розкриваючи роль 
комунікаційного менеджменту як важливого чинника в ефективному 
управління організацією потрібно відмітити двоєдину природу 
комунікаційного менеджменту [7]. 

З одного боку, комунікаційний менеджмент є складовою теорії 
управління економічними системами. Він вивчає взаємодію в часі і в 
просторі  елементів які ефективно використовують усі види капіталу 
економічних систем, а також пізнає закономірності обміну 
інформацією, знаннями  в процесі формування та розвитку 
економічної системи. З другого боку, комунікаційний менеджмент 
розглядається як самостійна професійна діяльність виробника, 
посередника та споживача (суб’єктів  та об’єктів економічної системи) 
по реалізації комунікаційної стратегії, сформованої відповідно до 
мотивів, інтересів і конкретних цілей кожного [3, 7]. 

Роль комунікаційного менеджменту, насамперед, полягає в тому 
що здійснюється інформаційне забезпечення всіх видів 
менеджменту,оскільки важливим ресурсом виступає інформація, а 
основною технологією – комунікація, без якої процес управління стає 
неможливим. 

Підприємство є системою із сукупністю складних механізмів та  
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взаємозв’язків  і в свою чергу є частиною складних систем. Кожен 
елемент таких систем чинить вплив на діяльність підприємства, тому 
важливе налагодження зв’язків між підсистемами всередині організації, 
так і між організацією та зовнішнім середовищем. Під такими 
зв’язками розуміють взаємний обмін інформацією для вирішення 
важливих питань або досягнення цілей, тобто комунікації [8]. 

Комунікація виступає процесом взаємодії, під час якого 
відбувається передача чи обмін інформацією. Слід зазначити, що 
зарубіжні дослідники (Г. Гебнер, Д. Берло та інші) досить часто 
використовують термін "комунікація", а не "спілкування". Вони 
розглядають комунікацію як життя людини серед інших людей і при 
цьому зазначають, що "поза комунікацією людина свідомо не існує". 
Комунікація вважатиметься успішною, якщо вона пройде повний 
цикл. Відправник передає інформацію адресату, останній має 
повністю зрозуміти зміст. Успішний комунікаційний процес залежить 
від побудови інформаційного повідомлення відправником(яка 
повинна бути послідовною): привернення уваги – зацікавлення – 
перехід до основної частини – уточнення деталей – обговорення – 
висновок. Очікуваним результатом правильної (успішної) комунікації  
є зміна поведінки адресата [2]. 

Комунікація менеджера переважно являє собою взаємодію з 
персоналом організації з метою: 

1) одержання або повідомлення інформації необхідної для якісного 
виконання функціональних і посадових обов’язків; 

2) задоволення власної потреби людини в спілкуванні; 
3) власне впливу, тобто керування поведінкою людей, їх 

відношенням до задач та інше. 
Внутрішні комунікації за своєю спрямованістю поділятимуться 

на види: 
1) горизонтальні (комунікації між рівними за посадою членами 

колективу або між рівними за ієрархією керівниками різних 
підрозділів); 

2) вертикальні (між керівниками та підлеглими). 
Для того щоб була налагоджена взаємодія всіх видів 

комунікацій,потрібно застосовувати такий комплекс заходів як система 
внутрішніх комунікацій. Адже кожен з цих видів не є ідеальним. Як 
показують дослідження, ефективність горизонтальних комунікаційних 
зв’язків наближається до 90%, в той час як вертикальних – тільки 
20%(тобто лише п’ята частина інформації). Тобто, можна зробити 
висновок що до управління організації надходить лише мала частка 
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інформації від співробітників [3, с. 147-150]. 
Серед цілей системи внутрішніх комунікацій  можна виділити 

наступні: 
– організація ефективного керівництва на всіх рівнях; 
– організація взаємозв’язку між лінійними та функціональними 

підрозділами; 
– організація ефективної роботи в колективах підрозділів, службах. 

Ідеальною моделлю комунікацій в організації є така, коли  всі 
рішення керівництва доводяться до працівників, а самі рішення 
базуються на інформації, що надходять з різних  структурних 
підрозділів за умови налагоджених зв’язків. Разом зі створенням 
системи налагоджених зв’язків організація отримує суттєве зменшення 
плинності кадрів та корпоративні цінності. Це важливо для 
організацій які мають територіально віддалені підрозділи. 

Для того щоб побудувати ефективну систему комунікації в 
організації потрібно використовувати всі можливі ресурси та канали. 
Служба персоналу повинна займатися своєчасним інформуванням 
працівників про всі новини, місію, стратегію та цілі організації. Для 
ефективних комунікацій характерними мають бути ясність, простота, 
достовірність, що в цілому сприятиме їх адекватному розумінню. 

Часто сучасні керівники нехтують налагодженням ефективних 
комунікаційних потоків всередині організації через зайнятість, власне 
негативне ставлення до комунікаційної взаємодії, що негативно 
позначається на іміджі керівника та процесі керованості. Деякі 
зарубіжні топ-менеджери вважають комунікаційну взаємодію однією з 
складних в організації, а неефективні комунікації -  основною 
перешкодою для  успіху компанії. 

Для розроблення комунікаційної стратегії службі персоналу 
потрібно вивчити управлінське середовище, організаційну структуру  
та проаналізувати вже існуючі комунікації. Крім того потрібно 
провести внутрішнє соціологічне дослідження серед співробітників 
щодо бажаних форм комунікацій. 

Потрібно розуміти що та форма яку виберуть для комунікацій 
буде впливати на погляди працівників, їх мотивацію, розуміння та 
підтримку керівництва та його політики. Також це може допомогти 
зменшити опір  змінам працівників. Від того наскільки повна та 
достовірна інформація залежить кількість конфліктів всередині 
організації [4]. Для проведення дієвої інформаційної політики, 
доведення до персоналу важливої інформації,повідомлень потрібно 
визначити ті критерії що будуть висуватися до інформації що буде 
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оприлюднена або обговорена.  Потрібно також наголосити що 
лояльність працівників до організації буде зростати в тому випадку 
коли інформація надходить постійно та своєчасно,  
демонструватиметься довіра до працівників через їх участь у вирішенні 
спірних питань. 

Попри те, що організаційні структури підприємств утруднюють 
розвиток горизонтальної комунікації між представниками структурних 
підрозділів, надаючи перевагу ієрархічному спілкуванню, 
горизонтальна комунікація є важливим чинником і необхідним 
елементом успішних комунікацій поза межами структурних 
підрозділів. 

Посилення горизонтальної взаємодії в організації здійснюється 
за рахунок створення єдиної інформаційної системи, системи 
електронного обігу. Розвиток  горизонтальних зв’язків дає можливість 
кожному працівнику сформувати власне неупереджене уявлення про 
діяльність організації і цим самим допомогти відчути власну 
причетність до її діяльності. Таким зв’язкам притаманна більша 
точність в інформації, тому що люди більш відкриті з тими 
працівниками які  мають однаковий статус, ніж перед керівництвом. 

Найбільш поширеною формою комунікацій всередині 
організацією є загальні збори. Для того щоб служба персоналу змогла 
швидко реагувати на скарги або пропозиції, потрібно постійно 
аналізувати стан працівників (проводити анкетування), звертати увагу 
на ставлення до політики керівництва. 

Сучасні служби персоналу успішно використовують наступні 
форми комунікацій всередині організації:інформаційні стенди, 
офіційні сайти організації з детальною(вичерпною) інформацією, 
«гарячі лінії» і т.д. Особливо ефективним інструментом з точки зору 
комунікації вважається регулярне проведення прес-конференцій з 
першими особами організації у форматі питання-відповідь, відео 
трансляції важливих зборів. 

Висновки Дослідження показали що ефективне 
функціонування та управління організації неможливе без 
налагодження процесу комунікацій. Вони створюють умови для 
розкриття ділових та професійних якостей працівників, сприяють 
створенню творчого потенціалу. Ефективна система комунікацій являє 
собою синтез теорії організації, структури управління, теорії 
комунікацій. Якщо ж діяти некомпетентно в одній із сфер-це вплине 
на всі інші сфери. 
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Анотація. 
Орел В.М., Краля В.Г. Роль комунікацій в управління 

підприємством. 
У статті висвітлено окремі аспекти вертикальної та горизонтальної 

комунікації в системі управління, визначено основні шляхи та проблеми формування 
комунікаційної стратегії всередині організації, проаналізовано найбільш поширені форми 
комунікаційної взаємодії. Вказано шляхи для побудови ефективної системи комунікації на 
підприємствах. 

Удосконалення комунікаційних складових та створення ефективної системи 
комунікацій на підприємстві створить якісний комунікативний простір, необхідний для 
досягнення мети організації 

Ключові слова: управління персоналом, комунікація, комунікаційна стратегія 
 

Аннотация. 
Орел В.М., Краля В.Г. Роль коммуникаций в управление 

предприятием. 
В статье отражены отдельные аспекты вертикальной и горизонтальной 

коммуникации в системе управления, определены основные пути и проблемы 
формирования коммуникационной стратегии внутри организации, проанализированы 
наиболее распространенные формы коммуникационного взаимодействия. Указаны пути 
для построения эффективной системы коммуникации на предприятиях.  

Усовершенствование коммуникационных составляющих и создание эффективной 
системы коммуникаций на предприятии создаст качественное коммуникативное 
пространство, необходимое для достижения цели организации 

Ключевые слова: управление персоналом, коммуникация, коммуникационная 
стратегия 
 

Abstract. 
Orel V.М., Кralya V.G. A role of communications is in a management 

an enterprise. 
In the article the separate aspects of vertical and horizontal communication are reflected in 

control system, basic ways and problems of forming of communication strategy are certain into 
organization, the most widespread forms of communication co-operation are analyses. Ways are 
indicated for the construction of the effective system of communication on enterprises. 

The improvement of communication constituents and creation of the effective system of 
communications on an enterprise will create quality communicative space necessary for gaining end 
of organization. 

Keywords: management, communication, of communication strategy, personnel. 
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РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ РЕГІОНУ, ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

КОРНІЄЦЬКИЙ О.В., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, 
ГАЦЬКО А.Ф., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, ОСТРОВЕРХ О.В., СТ. ВИКЛАДАЧ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді Питання 

розвитку і взаємодії регіонів є надзвичайно актуальними для У країни, 
адже відсутність обґрунтованої політики регіонального розвитку 
держави може призвести до зростання диспропорцій та загострення 
економічних, політичних і соціальних проблем. Налагодження 
ефективного, сталого соціально-економічного розвитку регіону займає 
ключове місце у системі нової регіональної політики. Адже доведено, 
що для досягнення сталого соціально-економічного розвитку регіонів 
необхідним є наявність механізмів, функціонування яких забезпечує 
збалансованість і сталість  розвитку регіонів, їх інвестиційну 
привабливість, зменшення міжрегіональних диспропорцій та 
ефективне державне регулювання соціально-економічного розвитку. 
На державному рівні проголошено, що регулювання соціально-
економічного розвитку регіонів належить до пріоритетних завдань 
державного управління, є одним із ключових питань у процесі 
становлення нової моделі соціально орієнтованої ринкової економіки  
в Україні, вагомим механізмом забезпечення територіальної цілісності 
та стабільності в державі. Зміцнення державності країни вимагає 
створення єдиного господарського комплексу з ефективним 
використанням місцевих ресурсів, переваг територіального поділу 
праці та запобігання ускладнень на політичному, економічному, 
міжетнічному підґрунті, що повинна забезпечити регіональна політика 
як складова загальнодержавної політики. Тому питання розвитку і 
взаємодії регіонів є надзвичайно актуальними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти 
соціально-економічного розвитку регіонів України, визначення 
проблем і стратегічних пріоритетів їх розвитку розглядаються в 
працях: О.Ю. Амосова [7], О.В. Безуглого [7], О.С. Конотопцева, 
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С.В. Краснопьорова [1], В.В. Мамонова, О.В. Ольшанського, 
Н.М. Мельтюхової [5] та ін. дослідників. Проте існуючі дослідження 
присвячені в основному економічним, теоретичним і прикладним 
проблемам державного регулювання соціально-економічного розвитку 
регіонів. Науковцями мало уваги приділяється методичним проблемам 
державного регулювання, що мають місце через недосконалість 
існуючих методик оцінки рівня соціально-економічного розвитку 
територіально-адміністративних одиниць. 

Формулювання цілей статті Метою статі є обґрунтування 
необхідності вдосконалення системного дослідження питань 
державного регулювання розвитку регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження З поняттям регіону 
тісно пов'язано поняття «регіональний розвиток». Аналіз підходів до 
визначення поняття «регіональний розвиток» показав, що це 
багатовимірне явище, сутність якого розглядається: 

– як система суб'єкт-суб'єктних відносин, побудованих на засадах 
партнерства, за якої б максимально узгоджувались державні та 
регіональні інтереси, відкривались можливості для досягнення 
консенсусу між «горизонтальними» партнерами щодо цілей і 
стратегічних пріоритетів розвитку відповідно до реальних ресурсних 
потенціалів; 

– об'єкт державно управлінського впливу, що потребує обов'язкового 
врахування закономірностей просторово-часової організації регіону та 
реакції об'єкта на зовнішній вплив при виборі адекватних методів 
регулювання стихійного саморозвитку в напрямку збалансованості та 
соціальної орієнтації;  

– процес, безупинний цикл функціонально-просторової 
трансформації всіх складових регіональної системи в напрямку 
збалансованих змін, у ході, якого підвищується рівень та якість життя 
населення.  

Узагальнене визначення поняття «регіональний розвиток» часто 
формулюється як процес формування територіальних відмінностей 
всередині країн і регіонів, що виявляються в усіх сферах життя 
людини; одночасно це і зміна значущості окремих територій за 
рахунок посилення їхніх соціальної та економічної ролей. 
Регіональний розвиток орієнтовано на оптимальне практичне 
використання тих можливостей, які випливають із територіального 
розподілу сучасних співтовариств. Це стосується економіки, політики, 
інших сфер життя суспільства. Європейська теорія регіоналістики 
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визначає такі основні принципи регіонального розвитку: 
1) принцип розподілу і перерозподілу – забезпечення кращого розподілу 

благ, робочих місць, пільг; 
2) принцип створення – можливе сприяння застосуванню заходів з 

розвитку через певну сукупність місцевостей, місцевих умов; 
3) принцип відновлення – виявлення та усунення відхилень та 

дисбалансів, які перешкоджають розвитку діяльності, зайнятості; 
4) принцип захисту – спрямованість на пріоритизацію екологічного 

аспекту, що розглядається як історичне, природне та культурне 
надбання, та підтримання безпеки регіону. Також цей принцип може 
застосовуватись водночас із нарощуванням інновацій і конкуренції; 

5) принцип компенсації – створення у результаті переговорів між 
різними учасниками системи компенсацій, що відбиває 
співвідношення сил і раціональність вибору. 

У результаті застосування цих принципів очікуваними 
результатами регіонального розвитку мають стати: 

– збалансований розвиток територій; 
– підвищення ефективності управління; 
– підвищення конкурентоспроможності територій; 
– сприяння європейській та світовій інтеграції; 
– розвиток партнерства. 

Слід пам'ятати, що проблема регіонального розвитку не має 
якогось одного універсального рішення, навпаки, вона вимагає 
певного поступального підходу. Для вирішення цієї проблеми виникає 
необхідність створення умов для оптимальної економічної 
самостійності регіонів, впровадження організаційних, правових та 
економічних заходів для забезпечення ефективного державного 
регулювання процесів регіонального розвитку країни та координації 
міжрегіональних зв'язків. Державне регулювання регіонального 
розвитку передбачає організовані системні дії щодо забезпечення 
сталого і збалансованого функціонування регіональних систем, що 
мають на меті покращання якості та підвищення рівня життя 
населення. Державне регулювання регіонального розвитку 
поширюється на ті сфери діяльності, які віднесено до компетенції 
державного рівня управління. До них належать: політика 
природокористування, соціальна політика, цінова та кредитна 
політика, розробка правових норм розвитку економіки, визначення 
податкової політики та її диференціація з урахуванням стимулювання 
процесу становлення ринкових відносин у регіоні. 

Механізм державного регулювання розвитку регіонів передбачає 
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наявність взаємоузгоджених елементів: 
– нормативно-правової бази; 
– бюджетно-фінансового регулювання та селективної підтримки 

окремих регіонів; 
– державних регіональних програм розвитку; 
– створення та розвитку спеціальних економічних зон у певних 

регіонах; 
– розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва. 

Нормативно-правова база визначає права та обов’язки регіонів у 
фінансово-бюджетній сфері, повноваження в управлінні майном, 
участь у реалізації загальнодержавних і регіональних соціально-
економічних програм, порядок створення та використання 
регіональних фондів, форми соціальної підтримки населення. 

Вплив держави на економіку регіонів здійснюється 
через фінансово-бюджетну систему шляхом: 

– прямого державного інвестування; 
– надання субсидій; 
– створення спеціальних фондів для фінансування регіональних 

програм; 
– залучення іноземних інвестицій; 
– пільгового кредитування та оподаткування; 
– преференцій та спрямування коштів державних позабюджетних 

фондів; 
– формування місцевих бюджетів. 

Здійснення державного регулювання територіального розвитку 
в Україні стикається з багатьма труднощами. Перепонами державного 
регулювання розвитку територій є відсутність єдиної нормативно 
встановленої процедури "відбору" регіональних проблем для 
прийняття рішень на державному рівні. До головних перешкод на 
шляху забезпечення ефективного державного регулювання 
регіонального розвитку в Україні можна віднести: відсутність 
системного підходу до регіональної політики, невизначеність 
стратегічних перспектив регіонального розвитку; недостатнє 
використання існуючих інструментів державного регулювання, 
спрямованих на стимулювання розвитку регіонів, у тому числі 
депресивних територій; низьку інституційну та фінансову 
спроможність місцевих органів влади щодо вирішення питань 
місцевого значення; відсутність дієвих та ефективних механізмів 
формування місцевих бюджетів на основі гарантованих державою 
соціальних стандартів надання послуг населенню незалежно від місця 



 71 

проживання; незавершеність формування та недосконалість моделі 
управління на регіональному рівні [4, 6, 7]. Державне регулювання 
розвитку регіонів, як і будь-яка інша діяльність держави, потребує 
також належного нормативно-правового забезпечення. Назріла 
нагальна потреба у прийнятті низки законів та підзаконних актів, які б 
нормативно закріпили довгострокову концепцію регіонального 
розвитку, базові засади державного регулювання розвитку регіонів, 
визначили його предмет 

Висновки За сучасних умов ринкових перетворень державне 
регулювання територіальним розвитком стає ключовою ланкою 
державного управління, що формується під впливом багатьох 
факторів, певна сукупність яких створює підвалини його теоретичних 
засад і посилення регіональних і місцевих впливів. Проте існують 
проблеми регулювання розвитку регіону, зумовлені складним 
взаємопроникненням природних, просторових, економічних, 
політичних і соціальних суперечностей, що пов'язано зі значною 
неоднорідністю територій країни та великою поліструктурністю 
територіальної організації влади. 
 

Література. 
1. Державне управління : [навчальний посібник] / 

[А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, А. Ю. Гордієнко]; 
за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання-Прес, 2003. − 343 с. 

2. Державне управління : Європейські стандарти, досвід та 
адміністративне право / [В.Б. Авер’янов, В.А. Дерець, А.М. Школик та 
ін.]; за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К. : Юстініан, 2007. – 288 с. 

3. Герасимчук З.В. Економічна безпека регіону: методика оцінки 
та стратегія забезпечення / З.В. Герасимчук, Н.С. Вавдіюк // 
Соц.-екон. дослідж. в перехід. період: Зб. наук. пр. – 2005. – Вип. 2. – 
С. 426-445. 

4. Нудельман В. Розробка стратегії розвитку територіальної 
громади: загальні засади методики / В. Нудельман, І. Санжаровський. 
– К. : Вид-во «Дата Банк Україна», 2002. – 232 с. 

5. Коротич О.Б. Формування понятійного апарату державного 
управління регіональним розвитком країни / О.Б. Коротич. – Теорія 
та практика державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во 
ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – № 3 (26). – С. 136-143. 

6. Мельтюхова Н.М. Державне управління як єдність діяльності 
та відносин: [монографія] / Н.М. Мельтюхова. – Х. : Вид-во ХарРІ 
НАДУ «Магістр», 2010. – 204 с. 



 72 

7. Bozeman B., Straussman J.D. Public Management Strategies. – 
San Francisco: Jossey-Bass, 2000. 

8. Caiden G. The Dynamics of Public Administration. – Hinsdale: 
Dryden Press, 2001. 
 

References. 
1. Mel'nyk A.F., Obolens'kyy O.Yu., Vasina A.Yu., and 

Hordiyenko A.Yu. (2003). Derzhavne upravlinnya [Public administration]. 
A.F. Mel'nyk (Ed.). Kyiv: Znannya-Pres, p. 343 [in Ukrainian]. 

2. Aver"yanov V.B., Derets V.A., Shkolyk A.M. et al. (2007). 
Derzhavne upravlinnya: Yevropeys'ki standarty, dosvid ta administratyvne pravo [State 
control: European standards, experience and administrative law]. V.B. Aver"yanov 
(ed.). Kyiv: Yustinian, p. 288 [in Ukrainian]. 

3. Herasymchuk Z.V., and Vavdiyuk N.S. (2005). Ekonomichna 
bezpeka rehionu: metodyka otsinky ta stratehiya zabezpechennya [The 
economic security of the region: methods of assessment and strategy to 
ensure]. Social-economical. for Scientific. in transition. Period: Zb. nauk. pr. – Coll. 
Science. pr., (2d ed.). issue 2, pp. 426-445 [in Ukrainian]. 

4. Nudel'man V., and Sanzharovs'kyy I. (2002). Rozrobka stratehiyi 
rozvytku terytorial'noyi hromady: zahal'ni zasady metodyky [Development strategy of 
the territorial community: general principles of the methodology]. Kyiv: Vyd-vo «Data 
Bank Ukrayina», p. 232 [in Ukrainian]. 

5. Korotych O.B. (2009). Formuvannya ponyatiynoho aparatu 
derzhavnoho upravlinnya rehional'nym rozvytkom krayiny [Formation of 
the conceptual apparatus of state management of regional development of 
the country]. The theory and practice of public administration: zb. nauk. prats'. – 
Coll. Science. papers. Kharkov: Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», No 3 (26), 
pp. 136-143 [in Ukrainian]. 

6. Mel'tyukhova N.M. (2010). Derzhavne upravlinnya yak yednist' 
diyal'nosti ta vidnosyn [Public administration and the unity of relationship] Kharkov: 
Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», p. 204 [in Ukrainian]. 

7. Bozeman B., and Straussman J.D. (2000). Public Management 
Strategies. San Francisco: Jossey-Bass. [in English]. 

8. Caiden G. (2001). The Dynamics of Public Administration. Hinsdale: 
Dryden Press [in English]. 
 



 73 

Анотація. 
Корнієцький О.В., Гацько А.Ф., Островерх О.В. Регулювання 

соціально-економічного розвитку регіону, як важливий чинник 
державного управління. 

У статті наведені теоретичне узагальнення і завдання державного регулювання 
соціально-економічного розвитку регіону шляхом визначення теоретичних підходів, 
оцінювання діяльності місцевих органів влади, обґрунтування цілей та пріоритетних 
напрямів розвитку регіону, розробки концепції державного регулювання соціально-
економічного розвитку регіону. Висвітлено основні проблеми державного регулювання 
регіонального розвитку. Запропоновано шляхи вдосконалення державного регулювання 
розвитку регіонів. 

Ключові слова: регіон, державне регулювання, державне управління, регіональне 
управління, державна регіональна політика, механізми. 
 

Аннотация. 
Корниецкий А.В., Гацько А.Ф., Островерх О.В. Регулировние 

социально-экономического развития региона, как важный фактор 
государственного управления. 

В статье приведено теоретическое обобщение и задачи государственного 
регулирования социально-экономического развития региона путем определения 
теоретических подходов, оценки деятельности местных органов власти, обоснование 
целей и приоритетных направлений развития региона, разработки концепции 
государственного регулирования социально-экономического развития региона. Освещены 
основные проблемы государственного регулирования регионального развития. Предложены 
пути совершенствования государственного регулирования развития регионов. 

Ключевые слова: регион, государственное регулирование, государственное 
управление, региональное управление, государственная региональная политика, 
механизмы. 
 

Abstract. 
Korniyetskyy O.V. Gatsko A.F., Ostroverkh O.V. Regulation socio-

economic development of the region as an important factor in state 
administration. 

In the article theoretical generalization and objectives of state regulation of social and 
economic development of the region by identifying theoretical approaches, evaluation of local 
government, study objectives and priorities of regional development, development of the concept of 
state regulation of social and economic development. The basic problem of state regulation of 
regional development. Ways of improving state regulation of regional development. 

Keywords: region, regulation, governance, regional management, national regional 
policy, mechanism. 
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МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО УКРАЇНИ: 
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
АНТОЩЕНКОВА В.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Молочне 

скотарство є невід’ємною складовою національного господарства 
України, що представляє собою складну систему соціально-
економічних, технологічних, організаційно-економічних та 
виробничих господарських зв’язків. За роки незалежності та 
становлення ринкових відносин, молочне скотарство не витримало 
жорсткої галузевої конкуренції, і як наслідок, значне зменшення 
обсягів виробництва та споживання молока, на тлі різкого зниження 
купівельної спроможності громадян та збитковості 
сільськогосподарських підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тенденції та 
перспективи становлення молочного скотарства України в умовах 
ринкової трансформації економіки – є предметом дослідження 
багатьох науковців: П.Т. Саблука, А.М. Стельмащука, Н.І. Шиян та 
багатьох інших. Дослідження науковців є надзвичайно актуальними та 
мають цінні практичні рекомендації для виробників 
сільськогосподарської продукції, втому числі і виробників молока. Проте, 
нажаль в більшості випадках, проблеми в молочному скотарстві 
піддаються швидкій «економічній мутації», за темпами якої наука на 
практиці вже не встигає. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження 
тенденції та перспектив функціонування галузі молочного скотарства в 
Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Молочне 
скотарство завжди було і буде перспективною галуззю народного 
господарства України, адже молоко та молочні продукти становлять 
невід’ємну частину в раціоні харчування здорової людини, формують 
продовольчу безпеку країни та її експортний потенціал.  

Дослідження численних корифеїв аграрної науки переконують, що 
причина кризового стану молочного скотарства полягає у відсутності 
зацікавленості товаровиробників займатися виробництвом молока через 
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зависокі витрати на виробництво продукції, вкрай невигідні умови її 
реалізації, занедбаний стан кормовиробництва та племінної справи, 
застаріле технічне обладнання [1, c. 493]. Ці проблеми з кожним роком 
лише посилюються і Україна вже не в змозі задовольнити навіть потреби 
внутрішнього ринку. 

Нижче наведено динаміку виробництва молока та поголів’я 
корів в Україні (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Виробництво молока та поголів'я корів і їх структура по 

категоріях господарств України за 1990-2015 роки 
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Виробництво молока, тис тонн 
1990 24508,3 100,0 18634,1 100,0 76,0 5874,2 100,0 24,0 
2000 12657,9 51,6 3668,7 19,7 29,0 8989,2 153,0 71,0 
2010 11531,0 47,0 3047,9 16,3 26,4 8483,1 144,4 73,6 
2011 11084,8 45,2 2245,6 12,1 20,3 8839,3 150,5 79,7 
2012 11377,6 46,4 2535,3 13,6 22,3 8842,3 150,5 77,7 
2013 11190,6 45,7 2558,9 13,7 22,9 8631,7 146,9 77,1 
2014 11132,8 45,4 2647,5 14,2 23,8 8458,3 144,0 76,2 
2015 10615,4 43,3 2669,2 14,3 25,1 7946,2 135,3 74,9 

Чисельність поголів’я корів станом на кінець року, тис гол 
1990 8378,2 100,0 6191,6 100,0 73,9 2186,6 100,0 26,1 
2000 4958,3 59,2 1851,0 29,9 37,3 3107,3 142,1 62,7 
2010 2642,8 31,5 589,1 9,5 22,2 2053,7 93,9 77,8 
2011 2582,2 30,8 583,7 9,4 22,6 1998,5 91,4 77,4 
2012 2554,3 30,5 575,2 9,3 22,5 1979,1 90,5 77,5 
2013 2443,0 29,2 560,3 9,0 22,9 1882,7 86,1 77,1 
2014 2262,7 27,0 529,2 8,5 23,4 1733,5 79,3 76,6 
2015 2166,6 25,9 505,1 8,2 23,3 1661,5 76,0 76,7 

Джерело: розраховано за даними Держслужби статистики України [2] 
 

На 1 січня 2016 р. в країні нараховувалось 2166,6 тис. голів корів, 
що на 74,1 % менше порівняно з 1990 р., у т.ч. у господарствах 
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населення утримувалось 1661,5 тис. голів (на 24 % менше аналогічного 
показника 1990 р.). У сільгосппідприємствах, поголів’я корів 
скоротилось аж на 91,8% порівняно з 1990 роком. І як наслідок – 
зниження обсягів виробництва молока. Так в 2015 році було 
вироблено всього 10615,4 тис. т молока (або 43,3 % аналогічного 
показника 1990 року). У сільськогосподарських підприємствах за 
останні 5 років відбулося незначне зростання обсягів виробництва 
молока – до 2669,2 тис. т., однак це всього 14,3% аналогічного 
показника 1990 року. Господарствах населення виробляють 76,7 % 
українського молока – молока класу «handmade». 

Для забезпечення процесу інтенсифікації молочного скотарства 
важливе значення відводиться оптимізації концентрації поголів’я корів 
в господарстві, яка дає можливість підвищувати рівень механізації 
виробництва, впроваджувати прогресивні технології виробництва, 
відповідно знижувати собівартість продукції, підвищувати її 
конкурентоспроможність [3, с.37]. 

Варто зауважити, що в Україні найбільшу питому вагу – 34,6 % 
займають підприємства (а їх всього 915), які виробляють до 100 т 
молока за рік; 661 сільгосппідприємство (25%) виробляють від 100,1 до 
500 т молока за рік; 334 підприємства (12,6%) – від 500,1 до 1000,0 т. 
молока; 237 сільгосппідприємств (9%) – 1000,1-1500,0 т молока за рік; 
133 підприємства (5%) – від 1500,1 до 2000,0 т молока зарік та 367 
сільськогосподарських підприємств (13,6 %) виробляють більше 2000 
т молока за рік. 

Молочне скотарство може бути дуже прибутковим, особливо, 
якщо господарства – виробники молока територіально близько 
розташовані до міст. Молочна корова є надзвичайно вигідна для 
господарства, однак при некваліфікованому управлінні є значні 
ризики втрати продуктивності корів та обсягів виробництва молока 
[4, с. 3]. 

За роки незалежності України, поряд зі значним зниженням 
поголів’я корів в господарствах (майже в чотири рази), виробництво 
молока зменшилось значно менше – в 2,3 рази. Це відбулося в 
основному за рахунок зростання продуктивності корів майже в два 
рази (в 2015 р. – 4644 кг/гол.) (табл. 2), особливого зростання 
продуктивності досягнуто в сільськогосподарських підприємствах 
(5352 кг/гол), які мають значно більше технологічних можливостей 
для забезпечення умов ефективного ведення молочного скотарства. 
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Таблиця 2 
Середній річний удій молока від однієї корови по Україні 

за 1990, 2000, 2011-2015 роки, кг 
 

Показник 1990 р. 2000 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
Господарства всіх 
категорій 2675 2177 4174 4361 4446 4508 4644 

Сільськогосподарські 
підприємства 2676 1469 4109 4676 4827 5027 5352 

Господарства 
населення 2671 2875 4192 4276 4343 4363 4437 

Джерело: розраховано за даними Держслужби статистики України [2] 
 

Особливо важливим в сучасних умовах, для визначення 
закономірностей розвитку молочного скотарства є якомога повніше 
відображення особливостей, притаманних об’єкту дослідження [5, с. 62]. 
Нажаль, на думку численних експертів [6], обсяги виробництва, 
переробки та споживання молока в Україні, на які посилаються 
статистичні дані, значно завищені, а програми підтримки та 
реформування молочного скотарства в Україні не діють саме через 
орієнтування не на реальні числа, а на «надуману» статистику. 
 

Таблиця 3 
Групування сільськогосподарських підприємств в Україні за 
середнім річним удоєм молока від однієї корови, що була в 

наявності на початок 2015 року 
 

Кількість підприємств У % до загальної 
кількості Річні удої молока від однієї 

корови, кг 2011 рік 2015 рік 2011 рік 2015 рік 
До 2000 902 437 26,7 17,4 

2001-4000 1521 968 45,0 38,7 
4001-6000 711 623 21,1 24,9 

Більше 6000 247 475 7,2 19 
Джерело: розраховано за даними Держслужби статистики України [2] 

 
Отже, дані групування сільськогосподарських підприємств в 

Україні за середнім річним удоєм молока від однієї корови, що була в 
наявності на початок 2015 року (табл. 3) показали, що 17,4 % 
підприємств в Україні тримають корів із продуктивністю до 2000 кг на 
рік, з них близько третини господарств, з надоями менше 1000 кг. При 
цьому утримання в дійному стаді корів із продуктивністю 1000–
1600 кг, є рівнозначним тій же яловості, що не створює нормальних 
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умов для розвитку високоприбуткового скотарства [7, с.91]. У той же 
час позитивним слід вважати, що з кожним роком збільшується частка 
підприємств з продуктивністю корів більше 6000 кг і на початок 2015 
року вона становила 19%. Нажаль, найбільшу питому вагу, майже 39 % 
становлять сільгосппідприємства з річним надоєм молока від 2 до 4 т, 
що не забезпечує в умовах ринку прибутковість молочного скотарства. 
Варто зауважити, що групування сільськогосподарських підприємств 
за середнім річним удоєм молока від однієї корови, що була на 
початок 2011 року, свідчать про те, що за 5 років ситуація дійсно 
змінилась не на користь розвитку молочного скотарства. Так за період 
2011-2015 рр. кількість підприємств, які виробляли коров’яче молоко 
зменшилось на 878 господарств (майже на 26%). Втім, виробництво 
молока за цей же період зменшилось всього на 4,2%. Це відбулось в 
основному за рахунок зростання продуктивності корів на 11,3%. Також 
в 2011 році майже 27 % становили підприємства з надоями менше 2 т, 
найбільшу питому вагу (45%) займали підприємства з надоями від 2 т 
до 4 т. І всього 7,2 % займали підприємства з середніми річними 
надоями більше 6 т молока.  

Внутрішній ринок і загальна кон'юнктура молочного ринку 
формується під постійними ударами на основні, важливі чинники 
економічної діяльності господарств, які виробляють молоко. Різке 
зниження реальних доходів громадян, і як наслідок їх купівельної 
спроможності (особливо за останні роки), на фоні значного зростання 
споживчих цін призвело до зниження українцями споживання молока 
і молочних продуктів, особливо якісних [8]. Варто зауважити, що 
Україна має значні резерви та потенціал для нарощування 
виробництва молочної продукції. Так, враховуючи раціональні норми 
споживання молока та молочних продуктів (380 кг на людину), 
Україна повинна виробляти 16264 тис.т молока, що на 35% менше 
статистичних обсягів виробництва молока в Україні за 2015 рік. 

Будь-яке господарство в ринкових умовах не діє у повній 
самотності, ізольовано. Воно перебуває у численних зв’язках, у тому 
числі і організаційного характеру, з іншими господарствами та 
державними і недержавними органами. Варто зауважити, що за всіма 
мовними і смисловими тлумаченнями, господарювати – це перш за 
все виявляти здатність уміло і економно вести свою справу у сфері 
матеріального виробництва, старанно і діяльно наводити порядок у 
цій сфері, упорядковувати її, організовувати та вести виробництво, 
керуючись власним розсудом [9, с. 9]. Отже, посилаючись на науково-
практичні коментарі Господарського кодексу України, можна впевнено 
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говорити, що в умовах тісних взаємозв’язків господарюючого суб’єкту 
з органами самоврядування місцевого та державного рівнів та іншими 
суб’єктами господарювання, керуватися «власним розсудом» 
теоретично можливо, а практично – ні. А провина, як правило за 
збиткове господарювання в цілому лежить на «нерозсудливому» 
власнику та господарюючому суб’єкті. 

Висновки. Враховуючи невпинне зростання населення світу, 
дефіцит якісного, натурального та смачного молока, значне 
збільшення попиту на молочну продукцію, яке проявляється в 
підвищенні споживання молока середньостатистичним жителем 
планети, виробляти молоко стає все більш вигідніше. Однак проблема 
ефективного функціонування молочного скотарства залишається 
надзвичайно складною, насамперед через те, що сільськогосподарські 
виробники молока, як підприємства, так і в більшій мірі господарства 
населення залежать від переробників молока, які встановлюють 
занизьку закупівельну ціну на молоко і диктують власні умови 
реалізації. Незважаючи на те, що і виробники молока і переробники 
прагнуть в першу чергу максимізувати власний прибуток, основною їх 
метою залишається задоволення потреб населення у молоці і 
молочних продуктах. 
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Анотація. 
Антощенкова В.В. Молочне скотарство України: маркетингові 

дослідження. 
В статті розглядаються основні тенденції розвитку молочного скотарства 

України. Враховуючи невпинне зростання населення світу, дефіцит якісного, натурального 
молока, значне збільшення попиту на молочну продукцію, яке проявляється в підвищенні 
споживання молока середньостатистичним жителем планети, виробляти молоко стає 
все більш вигідніше. Однак проблема ефективного функціонування молочного скотарства 
в Україні залишається надзвичайно складною, насамперед через те, що сільськогосподарські 
виробники молока, як підприємства, так і в більшій мірі господарства населення 
залежать від переробників молока, які встановлюють занизьку закупівельну ціну на 
молоко і диктують власні умови. Незважаючи на те, що і виробники молока і 
переробники прагнуть в першу чергу максимізувати власний прибуток, основною їх метою 
залишається задоволення потреб населення у молоці і молочних продуктах, в достатніх 
обсягах та відповідної якості. 

Ключові слова: молоко, молочна продукція, молочне скотарство, 
продуктивність корів. 
 

Аннотация. 
Антощенкова В.В. Молочное скотоводство Украины: 

маркетинговые исследования. 
В статье рассматриваются основные тенденции развития молочного 

скотоводства Украины. Учитывая постоянный рост населения мира, дефицит 
качественного, натурального молока, значительное увеличение спроса на молочную 
продукцию, которое проявляется в повышении потребления молока среднестатистическим 
жителем планеты, производить молоко становится все более выгодно. Однако проблема 
эффективного функционирования молочного скотоводства в Украине остается 
чрезвычайно сложной, прежде всего потому, что сельскохозяйственные производители 
молока, как предприятия, так и в большей степени хозяйства населения зависят от 
переработчиков молока, которые устанавливают низкую закупочную цену на молоко и 
диктуют собственные условия. Несмотря на то, что производители и переработчики 
молока стремятся в первую очередь максимизировать собственную прибыль, основной их 
целью остается удовлетворение потребностей населения в молоке и молочных продуктах, 
в достаточных объемах и соответствующего качества. 

Ключевые слова: молоко, молочная продукция, молочное скотоводство, 
продуктивность коров. 
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Abstract. 
Antoschenkova V.V. Dairy cattle of Ukraine: marketing researches. 
The main trends of Ukraine dairy cattle are studied in this article. Considering 

continuous growth the world's population, deficit of high quality and natural milk, a significant 
increase in demand for dairy products, which is to increase the consumption of milk the average 
inhabitant of the planet, to produce milk is becoming more profitable. However, the problem of 
effective functioning of dairy farming in Ukraine is extremely difficult, especially because the 
agricultural producers of milk, as an enterprise, and to a greater extent the economy of the 
population dependent on milk processors, who set a low purchase price for milk, and dictate its 
own conditions. Despite the fact that milk producers and processors seek primarily to maximize 
their own profits, their main purpose is the satisfaction of human needs in the milk and milk 
products, in sufficient quantities and of adequate quality. 

Keywords: milk, dairy products, dairy cattle, cows productivity. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ 
РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

АРТЕМЕНКО О.О., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, ХАРКІВСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному 
етапі структурних, технологічних  та економічних змін стану агарних 
підприємств сучасний менеджер нерідко стикається з різного роду 
проблеми, які вимагають від нього певної здатності до необхідних змін 
в управлінні і функціонуванні підприємств, що інноваційно 
розвиваються. Актуальність обраної теми обумовлена тим, що в даний 
час управління трудовими ресурсами підприємства є визначальним в 
ефективності господарювання і конкурентної переваги на ринку для 
підприємства. Аналіз способів управління трудовими ресурсами 
підприємства істотно збільшить ефективність праці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
проблеми управління трудовими ресурсами підприємства, яке має 
велике значення на сучасному етапі економічних стосунків, велику 
увагу приділяли Л.З. Виготський, Г.Є. Борисов, А.В. Калінін, 
О.В. Карнілова, А.В. Данілюк та ін. В своїх наукових працях вчені 
зазначають що праця, як чинник виробництва, містить в собі 
величезні потенційні можливості по створенню суспільно необхідних 
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благ, саме тому способи підвищення використання людських 
здібностей набувають особливої значимості. 

Формулювання цілей статті. Мета статті випливає з 
актуальності і ступеня наукової розробленості проблеми. Мета статті 
полягає в вивченні та аналізі основних теоретичних положень 
управління трудовими ресурсами підприємства, дослідженні трудового 
потенціалу як інструменту підвищення конкурентоспроможності 
підприємства, розробці наукових та практичних рекомендацій щодо 
вдосконалення управління трудовим потенціалом  
сільськогосподарського підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Емпіричну базу 
дослідження склали дані державної статистичної звітності, матеріали 
досліджень зазначених раніше авторів, аналітичні дані, зібрані в 
процесі дослідження по об'єктах, що вивчалися, виміри параметрів і 
характеристик персоналу об'єкту дослідження, використання його 
трудового потенціалу, внутрішня нормативна база підприємства. 

Становлення й розвиток підприємництва залежить від наявності 
необхідних ресурсів (потенціалу). Серед виробничого потенціалу 
особливе місце займають кадри. В умовах багатоукладності народного 
господарства, здійснення ефективного управління персоналом є 
актуальним напрямком діяльності. 

Процес формування  та мобілізації ресурсів починається з того, 
що механізм використання ресурсного потенціалу підприємства 
приводиться відповідно зі здійснюваною стратегією. Для цього 
найвище керівництво повинно привести характер та направленість 
діяльності функціональних підрозділів у відповідність до задач 
реалізації стратегії. Найважливішою умовою ефективного 
використання ресурсів та, відповідно, ефективного здійснення стратегії 
є їх правильний розподіл у часі. Оскільки зовнішнє середовище 
динамічне та можливості, на які зорієнтована стратегія, не вічні, то 
відсутність необхідних ресурсів в потрібний момент, може привести 
до того, що підприємство зазнає краху з реалізацією своєї стратегії, 
навіть якщо вона була дуже гарно розроблена [5]. 

Для ефективного управління трудовими ресурсами 
підприємства, спираючись на традиційні методи управління, 
необхідно використовувати інновації, тобто нові, вдосконалені та 
нетрадиційні підходи в управлінській діяльності.  

Управління трудовими ресурсами,  спрямовані на забезпечення 
нормальних умов праці та створення конструктивних взаємин між 
менеджерами  та найманими  працівниками. Всі функції управління 
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трудовими ресурсами на  сільськогосподарських підприємствах 
повинні бути тісно взаємопов'язані і в сукупності становити єдиний 
процес управління трудовими ресурсами, метою якого є більш 
ефективна, інноваційно-орієнтована трудова діяльність персоналу. 
При цьому основою розвитку управління трудовими ресурсами на 
підприємстві , є цілеспрямована діяльність по впровадженню нових, 
більш ефективних методів трудового управління. Управління 
трудовими ресурсами на рівні підприємства передбачає ряд наступних 
основних завдань:  визначення потреби підприємства у робітниках 
різних спеціальностей та кваліфікації;  аналіз ринку праці і управління 
зайнятістю;  відбір і адаптація персоналу;  планування кар'єри 
співробітників того чи іншого підприємства, їх професійного та 
адміністративного зростання;  забезпечення раціональних умов праці, 
у тому числі сприятливої для людини соціально-психологічної 
атмосфери; організація трудових процесів, їх координація, аналіз 
витрат та результатів праці, встановлення оптимального 
співвідношення між кількістю одиниць обладнання та чисельністю 
персоналу різних груп;  розробка систем мотивації ефективної 
діяльності;  обґрунтування структури доходів, ступеня їх диференціації, 
проектування систем оплати праці;  організація винахідницької та 
раціоналізаторської діяльності; участь у проведенні тарифних 
переговорів між представниками роботодавців і працівників;  рішення 
етичних проблем праці; управління конфліктами;  профілактика 
девіантної поведінки [8]. 

Після реформування сільськогосподарських підприємств в  
Україні відбулися процеси децентралізації управління підприємствами 
та їх самостійний розвиток. Це вимагає від керівників підприємств 
необхідність приймати самостійні рішення в умовах гострої 
конкурентної боротьби на ринку товарів і послуг. Для досягнення 
конкурентних переваг слід розглядати особу  працівників будь-якого 
підприємства, як найважливіший фактор виробництва і ресурс, який 
обумовлює зростання вимог до кваліфікації, мотивації, організації 
праці і т.д. У таких умовах трудовий потенціал стає однією з головних 
ланок в системі управління підприємством. За останні роки швидкими 
темпами, особливо в господарствах з високим та середнім рівнем 
розвитку, змінюється рівень техніко-технологічного забезпечення який 
потребує виважених та науково – обґрунтованих рішень від 
висококваліфікованих  фахівців з високим рівнем теоретичних знань 
та практичних навичок. Структурні зміни в організації виробництва 
також потребують фахівців з глибокими знаннями  організації 
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виробництва, ринкових відносин – спеціалістів з менеджменту та 
маркетингу. 

Вітчизняні науковці мають багато різних точок зору щодо 
тлумачення економічної категорії «трудовий потенціал підприємства». 
Часто визначення сутності цього поняття іноді має суперечливий 
характер, тому нам необхідно визначити сутність трудового 
потенціалу підприємства та дослідити теоретичні аспекти його 
управління. 

За останні десятиліття інтерес до питань організації праці на 
виробництві істотно зріс. Даній проблематиці присвятили свої наукові 
праці багато авторів, з яких найбільшу популярність завоювали 
роботи Беккера Г.С., Мінсера Я.В., Щульца Т.Р. (досягнення 
Шульца Т.Р. були відмічені Нобелівською премією в 1979 р., 
Беккера Г.С. в 1992 р.). 

Вивченню теоретичних засад трудового потенціалу та його 
формування присвячують свої праці багато вчених-економістів: 
Базаров Т.Ю., Зубрицька Я.О., Кайнова Т.В., Крушельницька О.В., 
Виготський Л.З., Борісов Г.Є., Калінін А.В., Карнілова О.В., 
Данілюк А.В., Осовська Г.В., Олексюк О.Т., Репіна І.М., Федонін О.С., 
Чернега І.І. та ін. [6]. 

Огляд наукових підходів до визначення поняття «трудовий 
потенціал» віддзеркалюють відповідні концепції. Так, професор 
Д.П. Богиня і професор О.А. Грішнова вважають, що трудовий 
потенціал – це інтегральна оцінка і кількісних і якісних характеристик 
економічно активного населення [3]. 

Усі автори з різних позицій розкривають поняття «трудовий 
потенціал», але, на нашу думку, більш точне визначення дає 
Л.І. Михайлова, яка вважає, що трудовий потенціал – це головний 
ресурс підприємства, оскільки на сучасному етапі розвитку економіки 
головними ресурсами є саме людина та її інтелект може створюватись 
нова, конкурентоздатна продукція. Тільки завдяки професіоналізму, 
компетентності, творчому підходу й інноваційному мисленню 
робітників - підприємства зможуть підвищити прибуток, налагодити 
виробництво, виробляти конкурентоздатну продукцію тощо [14]. 

Трудовий потенціал, як сукупність можливостей працівників 
підприємства активно чи пасивно бере участь у виробничому процесі 
в рамках певної організаційної структури з урахуванням матеріально-
технічних, технологічних, інформаційних та інших ресурсів, є 
складним структурним соціально-економічним утворенням, що 
містить ряд компонентів (рис. 1.) [4]. 
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Рис. 1. Структура трудового потенціалу підприємства 
 

Кадровий потенціал містить: 
– всі необхідні знання, уміння і навички, які формують  професійну 

компетентність (кваліфікаційний потенціал); 
– пізнавальні здібності (освітній потенціал). 

Професійний потенціал. Змінюється в залежності від росту 
рівня  НТП, що породжує нові професії, ускладнені і наповнені 
вищого функціонального змісту трудових операцій. та ліквідує  
непотрібні для нового рівня  професії. Система вимог до трудового 
потенціалу, реалізована через набір робочих місць. 

Кваліфікаційний потенціал. Змінюється в залежності від якісних 
змін в трудовому потенціалі (покращення умінь, розширення рівня 
знань, поглиблення навичок) і відображає зміни в штатному розкладі. 

Організаційний потенціал. Визначає рівень  ефективності 
функціонування трудового колективу, як в цілому так і окремого 
працівника, що впливає на ефективне використанням трудового 
потенціалу, тому що сама можливість дисбалансу в системі «трудовий 
потенціал організації – трудовий потенціал працівника – робоче 
місце» закладена у використовуваних на практиці принципах 
прийняття управлінських рішень. 

Така структура трудового потенціалу підприємства являє собою 
співвідношення різних демографічних, соціальних, функціональних, 
професійних та інших характеристик груп працівників і відносин між 
ними, базується на мобільності та гнучкості, здатності до швидкої 
перебудови та дозволяє розглядати його як параметр, що 
зумовлюється безупинними змінами в складі самих працівників і в 
технологічному способі виробництва, показати співвідношення 
джерел екстенсивного та інтенсивного зростання трудового 
потенціалу. 



 87 

Управління трудовим потенціалом – це ряд взаємозалежних 
заходів, що забезпечують направляючий, координуючий і 
стимулюючий вплив менеджменту на працівників, і орієнтованих на 
інтенсивні фактори використання робочої сили. 

Управління трудовим потенціалом підприємства покликане 
забезпечити зайнятість працівників і ефективне використання їхніх 
можливостей шляхом регулювання бажаних змін трудового 
потенціалу відповідно до потреб підприємства, здійснення 
планомірного формування структури робочих місць і організації 
підготовки кадрів, виходячи з науково - обґрунтованих співвідношень 
між організаційно - технічною структурою виробничого потенціалу і 
структурою трудового потенціалу. 

Трудовий потенціал підприємства ототожнюється з сумою 
витрат на його персонал. Згідно з міркуваннями цих авторів, щодо 
природи та механізму реалізації трудового потенціалу підприємства, 
розмір трудового потенціалу підприємства в основному визначається 
сумою витрат на промислово-виробничий персонал. Тобто, 
найкращим показником ефективності використання трудового 
потенціалу підприємства чи окремого працівника є продуктивність 
праці [6]. 

З методологічної точки зору виділяють два підходи до 
управління трудовим потенціалом: 

– перший наголошує на рівновазі системи, коли джерело розвитку 
виявляється поза системою, а сам трудовий потенціал  розглядається 
як незмінний; 

– другий підхід передбачає одночасну наявність в системі та поза 
нею різноякісних елементів, співіснування і боротьба між якими є 
основою динамізму трудового потенціалу. 

Такий підхід найбільшою мірою відповідає вимогам сучасного 
етапу розвитку виробництва, дозволяє розглядати трудовий потенціал 
не статично, а з врахуванням змін, сформованих як позитивними, так і 
негативними тенденціями його розвитку.  

Управління трудовими ресурсами - цілеспрямований вплив, що 
надає вплив на підбір і розстановку, навчання і оцінювання діяльності, 
рух кадрів підприємства. Підбір, управління персоналом має виключне 
значення для досягнення поставлених перед підприємством 
завдань [5]. 

У багатьох централізованих організаціях більшість стратегічних 
і оперативних рішень приймає вище керівництво, що приводить до 
необхідності їх узгодження і схвалення на різних рівнях управляння. В 
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остаточному підсумку процес прийняття рішень розтягується у часі, 
що не завжди раціонально, тому що організація найчастіше не може 
вчасно відреагувати на зміни в зовнішньому середовищі. Зовсім інша 
ситуація характерна для децентралізованих організацій, у яких 
менеджери мають можливість самостійно приймати рішення в рамках 
наданих їм повноважень. Тому для своєчасного виконання робіт, що 
стосуються реалізованої стратегії, вище керівництво повинно 
визначати обсяг влади менеджерів кожної організаційної одиниці [13]. 

Ефективність організаційної структури може бути підвищена за 
рахунок того, що найбільш тісно пов’язані організаційні одиниці 
будуть підзвітні тому самому менеджеру, що одержує можливість 
координувати їхню діяльність, розвивати процеси інтеграції і 
кооперації. Реалізувати такий підхід до управління взаємозалежними 
організаційними одиницями підприємство може, використовуючи 
міжфункціональні і координаційні команди, систему взаємної 
звітності, неформальну мережу організаційних зв’язків, кооперацію 
між різними відділами і службами підприємства. 

В останнє десятиліття в західному менеджменті спостерігається 
тенденція до зменшення кількості рівнів управління, яка спрощує 
організаційну структуру і розширює спектр повноважень 
співробітників. Для цього процесу щодо стратегічного управління 
характерні такі принципи: 

– повноваження прийняття рішень передаються тим менеджерам, 
що не тільки очолюють процес розробки стратегій на рівні окремої 
організаційної одиниці, але й керують процесом її реалізації; 

– співробітники, які не займають керівних посад, повинні мати 
право обговорювати і вирішувати питання, що стосуються їхньої 
роботи. 

Ці та деякі інші проблеми ставлять перед керівниками питання 
про вдосконалення системи управління трудовим потенціалом. 

З огляду на ці проблеми, можна порекомендувати наступні 
шляхи підвищення ефективності використання трудового потенціалу: 

– створення саморегульованих робочих груп в межах колективу; 
– розробка довгострокових програм розвитку трудового потенціалу 

підприємства; 
– широке залучення співробітників до процесів керівництва та 

прийняття рішень, їх навчання цьому; 
– впровадження пропозицій співробітників; 
– впровадження залежності оплати від рівня продуктивності; 
– використання практики наставництва; 
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– широкий обмін інформацією між співробітниками; 
– чіткі, детально розроблені процедури відбору та прийому 

працівників. 
Впровадження цих принципів дозволить підприємству краще 

використовувати інтелектуальний потенціал своїх співробітників, що 
сприятиме  підвищенню його продуктивності та якості виробленої 
продукції. 

Висновки. Дослідження в статті були виконані з метою 
удосконалення підходів до управління трудовим потенціалом 
сільськогосподарських  підприємств, для забезпечення ефективного 
використання трудового ресурсу, що є ключовим в сучасних умовах 
господарювання.  

Як складне структурне соціально-економічне утворення, 
трудовий потенціал організації містить такі компоненти: кадровий, 
професійний, кваліфікаційний, організаційний . Цей поділ має 
умовний, а не абсолютний характер і призначений чіткіше визначити 
ступінь цілеспрямованого впливу на ту чи іншу групу факторів, що 
формує кожну зі складових трудового потенціалу організації. 
Структура трудового потенціалу організації являє собою 
співвідношення різних демографічних, соціальних, функціональних, 
професійних та інших характеристик груп працівників і відносин між 
ними. 

Управління трудовим потенціалом підприємств 
характеризується високою складністю через різну направленість своїх 
компонентів. У сучасних умовах, коли економіка країни все більше 
стала орієнтуватися на особистість (працівника підприємства), 
практичні основи управління стали набувати все більшого значення 
для ефективної економічної діяльності підприємства.  
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Анотація. 
Артеменко О.О. Удосконалення управління трудовими ресурсами 

сільськогосподарських підприємств. 
Рівень розвитку ринкових відносин в Україні залежить від ефективних 

результатів діяльності підприємств, вмілого формування і використанням ресурсів 
підприємства. Управління трудовими ресурсами є важливим елементом підвищення 
ефективності функціонування підприємств, і як наслідок всієї економіки України, набуває 
особливої актуальності. Значною мірою це стосується розробки і впровадження таких 
підходів в управлінні трудовими ресурсами, які б забезпечували ріст продуктивності праці, 
яка впливатиме на стійкість фінансового стану, інвестиційну привабливість 
вітчизняних підприємств. 

Управління трудовими ресурсами  сільськогосподарських підприємств спрямоване 
на забезпечення нормальних умов праці та створення конструктивних взаємин між 
роботодавцями, працівниками та державою.  В статті зазначено, що для підвищення 
ефективності управління трудовими ресурсами на рівні підприємства необхідно вирішити 
ряд нагальних завдань:  визначення необхідної кількості фахівців різних спеціальностей 
та кваліфікації;  аналіз ринку праці та  зайнятості працездатного населення;  відбір і 
адаптація персоналу;  забезпечення раціональних умов праці, у тому числі сприятливих 
для людини соціально-психологічної атмосфери;  організація трудових процесів, їх 
координація, аналіз витрат та результатів праці.   

Ключові слова: ефективність управління трудовими ресурсами, трудовий 
персонал, оплата  праці, умови праці. 
 

Аннотация. 
Усовершенствование управления трудовыми ресурсами 

сельскохозяйственных предприятий. 
Уровень развития рыночных отношений на Украине зависит от эффективных 

результатов деятельности предприятий, умелого формирования и использования ресурсов 
предприятия. Управление трудовыми ресурсами является весомой составляющей 
повышения эффективности функционирования предприятий, а так же всей экономики 
Украины и является особенно актуальной. Непосредственно это касается разработки и 
внедрения  таких подходов в управлении трудовыми ресурсами, которые смогут 
обеспечить рост производительности труда, которая обеспечит стабильность 
финансового состояния, инвестиционную привлекательность отечественных предприятий. 

Управление трудовыми ресурсами  сельскохозяйственных предприятий 
направлено на обеспечение  нормальных условий труда и создание конструктивных 
взаимоотношений между работодателями, работниками и государством. В статье 
отмечено, что для повышения эффективности управления трудовыми ресурсами на 
уровне предприятия необходимо решить основные неотложные задачи:  определение 
необходимого количества специалистов разных специализаций и квалификаций; анализ 
рынка труда и занятости трудоспособного населения;  отбор и  адаптация персонала;  
обеспечение оптимальных условий труда, а так же способствующей для человека 
социально – психологической атмосферы; организация трудовых процессов, их 
координация, анализ затрат и результатов труда. 

Ключевые слова: эффективность управления трудовыми ресурсами, трудовой 
персонал, оплата  труда,  условия труда. 
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Abstract. 
Artemenko O.O. Improving the management of human resources of 

agricultural enterprises. 
The level of development of market relations in Ukraine depends on the effective 

performance of enterprises, skilled formation and use of enterprise resources. Human resources 
management is an important element of increase of efficiency of functioning of enterprises, and as a 
consequence the entire economy of Ukraine is of particular relevance. It largely concerns the 
development and implementation of such approaches in the management of human resources that 
would ensure the growth of labor productivity, which will affect the financial stability, investment 
attractiveness of domestic enterprises. 

Human resources management of agricultural enterprises is aimed at ensuring normal 
working conditions and the creation of constructive relationships between employers, workers and 
government. The article stated that to improve the efficiency of human resources management at the 
enterprise level it is necessary to solve a number of urgent tasks: determining the necessary number 
of specialists of different specialties and qualification; labor market analysis and employment; 
selection and adaptation of personnel; to ensure rational working conditions, including human-
friendly social and psychological atmosphere; organization of labour processes, their coordination, 
the analysis of the costs and results of labor.  

Key words: efficiency of human resource management, labor and personnel, wages, 
working conditions. 
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ПРОБЛЕМА СПОТВОРЕНЬ ПОКАЗНИКІВ 
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 
БАТЮК Л.А., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

КРАВЧЕНКО О.М., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Надзвичайно 
важливим при аналізі макроекономічної динаміки є адекватне кількісне 
відображення інфляційних процесів і економічного зростання. Для 
сучасної офіційної статистики, що займається вимірюванням динаміки 
інфляції і реального продукту, базовими є концепція вимірювання 
інфляції через загальний індекс споживчих цін (ІСЦ) та концепція 
виміру динаміки реального продукту через темп зростання агрегату 
товарів і послуг, виміряних в співставних цінах. Але наскільки 
достовірними є показники валового внутрішнього продукту (ВВП) та 
інші аналогічні показники, що вимірюють економічне зростання? На 
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наш погляд, достовірність їх вимагає прискіпливого аналізу. По-
перше, широко поширеною стала практика статистичних приписок і 
фальсифікацій. По-друге, застосовувана методологія розрахунку 
валового внутрішнього продукту, як «продукту» передбачає включення 
до його складу сумнівних «послуг». За рахунок цього статистичними 
службам країн «золотого мільярда» вдається представляти динаміку 
розвитку своїх економік як позитивну.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сумніви у якості 
економічної інформації особливо загострилися у другій половині 
минулого століття у зв'язку з прискоренням розвитку цілого ряду 
високотехнологічних інноваційних процесів. Особливо це стосується 
статистичних показників економічного зростання: інфляції, реального 
продукту.  

Серед вчених в області макроекономіки, національного 
рахівництва і міжнародних макроекономічних зіставлень можна 
відзначити Л. Бергсона, Е. Денісона, М. Джильберта, І. Кревіс, 
К. Кларка, М. Портера, Б. Джонсона та інших. Але у науковому 
середовищі не існує єдиної думки з приводу того, в який бік 
загальноприйняті методи спотворюють динаміку інфляції і реального 
продукту. На цей рахунок є дві рівноправні, але взаємовиключні точки 
зору. Перша точка зору: вважається, що офіційна статистика формує в 
умовах якісних змін такі макроекономічні індекси зростання цін, які 
спотворюють його в бік завищення, що рівносильно заниженню 
істинної оцінки динаміки реального ВВП. Друга точка зору: 
спотворення ІСЦ в цілому може відбуватися в будь-якому напрямку, 
оскільки воно має різні знаки для різних продуктів [5]. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є перевірка 
гіпотези про те, що при вимірюванні динаміки інфляції і реального 
продукту сучасна статистика застосовує такі методики, які насправді 
спотворюють сутність інфляції та реального продукту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Навіть економіст-
початківець знає, що якщо зобов'язання (борги) починають 
переважувати активи, це означає банкрутство компанії. Приріст боргів 
«економічно розвинених» країн вже протягом багатьох років 
перевищує приріст їх ВВП. Відомий фінський економіст, підприємець 
і політик Й. Хеллевіг наводить дані, які демонструють фальсифікації 
західної економічної науки і статистики. Він показує, що США, країни 
ЄС та інші держави «золотого мільярда» — повні банкрути [8]. Автор 
наводить розрахунки показників реального ВВП, скоригованих з 
урахуванням зміни боргу. Коригування здійснюється наступним 
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чином: від офіційного показника річного реального (тобто 
скоригованого з урахуванням інфляційної зміни) приросту ВВП 
віднімається приріст боргу країни за той же рік. Так за період 2009-
2013 рр. в країнах єврозони зниження ВВП згідно з офіційною 
статистикою склало 0,2% [7]. За цей же час реальне зниження ВВП з 
урахуванням приросту боргу в єврозоні, за оцінками фінського 
економіста, склало 27,2%. Для таких країн, як Франція, Італія, 
Великобританія і США реальне зниження ВВП з урахуванням боргу 
варіював в діапазоні від 30 до 40%. Дещо краще на їхньому тлі 
виглядає Німеччина. У неї офіційне зниження ВВП за період 2009-
2013 рр. склало 0,7%, а з урахуванням боргу ВВП скоротився на 16,6%. 
Серед розглянутих країн рекордсменом по падінню ВВП з 
урахуванням боргу була Іспанія - на 56,3% [8]. Інакше кажучи, за 
п'ятирічний період ВВП Іспанії скоротився більш ніж удвічі, якщо 
враховувати приріст національного боргу країни.  

У всіх країнах Заходу річні прирости національного боргу 
багаторазово перевищують річні прирости ВВП. Й. Хеллевіг наводить 
такі цифри за період 2004-2013 рр.: приріст національного боргу 
США склав 9,8 трлн. дол., а приріст ВВП – близько 2 трлн. дол. [8]. 
Таким чином, перевищення приросту боргу над приростом ВВП 
США було п'ятикратним. Рекордним серед досліджуваних країн це 
перевищення виявилося у Великобританії – в дев'ять разів. 

Найбільш повна статистика для розрахунку реального (з 
урахуванням боргу) економічного зростання є по США. За даними 
міністерства торгівлі США (бюро економічного аналізу) реальний 
приріст ВВП США за період 2001-2014 рр. дорівнював 26,8%. У той 
же час приріст національного боргу США з кінця 2001 року до кінця 
2014 р склав 3,14 рази. Приріст національного боргу за період 2001-
2014 рр. перевищив реальний приріст ВВП США майже у 8 разів [7]. 
Цю пропорцію можна виразити інакше: в період 2001-2014  рр. на 1 
долар приросту національного боргу реальний приріст ВВП США 
становив у середньому лише 12,5 центів. 

Й. Хеллевіг зазначає, що в своїх розрахунках він враховував 
лише ту частину боргу, яка відноситься до державного боргу (його ще 
називають національним). Але для повноти картини слід було б узяти 
до уваги і інші компоненти боргу економіки країни – приватного 
сектору економіки і сектору домашніх господарств. На жаль, 
статистика за цими видами боргу є неповною і неточною. Можна 
знайти лише дані по окремих країнах. Так, наприклад, борг 
приватного сектору економіки Данії за період 1996-2012 рр. 
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збільшився з 140% ВВП до майже 240%, а борг сектора домашніх 
господарств за період 2002-2010 рр. зріс з 240% ВВП до 310% [8]. 

Судячи з тих цифр, які наводяться в роботі Й. Хеллевіга, такі 
країни як Данія, Великобританія, Швеція, Іспанія і ряд інших давно 
вже фактичні банкрути, а США, Франція, Італія – близькі до цього. 

Своє банкрутство і паразитичне існування за рахунок 
триваючого вибудовування боргової піраміди країни «золотого 
мільярда» прикривають спотворенням офіційної статистики ВВП. 
Реальна картина по США, Канаді, Австралії, Японії, ЄС є 
песимістичною: при падаючому промисловому виробництві, 
скороченні експорту і величезному бюджетному дефіциті формується 
тенденція зубожіння та масового хронічного безробіття, яку уряди 
намагаються приховати за офіційною статистикою.  

Економічна деградація провідних країн Заходу, про яку говорить 
Й. Хеллевіг, особливо чітко висвічується при порівнянні країн 
«золотого мільярда» з такими країнами, які називаються «emerging 
economies», тобто країни з найбільш динамічними економіками. 

«Ядром» західного світу є «велика сімка» (Group of Seven, G7), 
що включає США, Канаду, Японію, Великобританію, Німеччину, 
Францію та Італію. Після закінчення Другої світової війни США 
створювали близько половини світового валового продукту. Пізніше 
їх частка поступово знижувалася, але в цілому досить довго в 
минулому столітті на «велику сімку» доводилося не менше половини 
ВВП всього світу. 

Й. Хеллевіг звертає увагу на те, як за останню чверть століття 
змінюється співвідношення рівнів економічного розвитку «великої 
сімки» і країн «emerging economies». Для наочності в другу групу він 
також включає сім країн, «малу сімку»: Китай, Індія, Росія, Бразилія, 
Індонезія, Мексика і Південна Корея. 

«Мала сімка» обійшла «велику сімку» після фінансової кризи 
2007-2009 рр. За даними Міжнародного валютного фонду, в 2014 році 
частка «великої сімки» в світовому ВВП дорівнювала 31,95%, а частка 
«малої сімки» - 35,83%. Співвідношення ВВП «малої сімки» до ВВП 
«великої сімки» в 2014 році було вже 112,1% [7]. Тобто розрив між 
«малої сімкою» і «великою сімкою» продовжував збільшуватися на 
користь країн «emerging economies». 

Й. Хеллевіг стверджує, що змінити цей сценарій розвитку подій 
вже неможливо, адже західні країни втратили свої конкурентні 
переваги. В кінцевому рахунку, їх економіки будуть стискатися до тих 
пір, поки вони не почнуть відповідати їх ресурсній базі та чисельності 
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населення [8]. Для довідки: частка «великої сімки» в чисельності 
населення планети становить приблизно 11,5% [7]. Приблизно такою 
може стати, на думку Й. Хеллевіга, частка «великої сімки» у світовому 
ВВП. 

Ілюзія «благополуччя» і «високого рівня» економічного розвитку 
в країнах «золотого мільярда» підтримується не тільки за рахунок 
лукавої статистики. Головний засіб – масштабні і постійно наростаючі 
запозичення у решти країн світу. Здійснювати такі запозичення 
країнам Заходу вдається за рахунок того, що вони володіють 
«друкарськими верстатами», які створюють астрономічні обсяги 
грошей. Ці гроші використовуються не тільки і навіть не стільки для 
обслуговування операцій всередині відповідних країн «золотого 
мільярда», скільки для покупки товарів, послуг і активів по всьому світу. 
В кінцевому рахунку, ці гроші накопичуються в міжнародних резервах 
країн периферії світового капіталізму. Фактично це безстрокові і 
майже безвідсоткові боргові розписки. На цих так званих «резервних 
валютах» заснована система паразитичного існування «золотого 
мільярда», яка веде до повної руйнації економіки Заходу. 

Сукупні міжнародні резерви країн БРІКС восени минулого року 
перевищили 15 млрд. дол. У той же час міжнародні резерви «великої 
сімки» склали лише 2 трлн дол. При цьому левова частка зазначеної 
суми припала лише на одну країну - Японію; на інші шість країн 
«великої сімки» довелося лише 0,8 трлн. дол. [2]. Також не слід 
забувати, що якщо міжнародні резерви країн БРІКС сформовані 
переважно за рахунок резервних валют (долар США, євро, ієна), то в 
складі міжнародних резервів «великої сімки» (за винятком Японії) 
переважає золото, а не резервні валюти. 

Центральне розвідувальне управління США на регулярній 
основі веде облік зовнішнього боргу майже всіх країн світу 
(враховується близько 200 країн). Згідно з останніми даними ЦРУ, на 
2012 рік світовий зовнішній борг дорівнював 70,60 трлн дол. Це 
величина співставна з обсягом світового ВВП) [3]. 

Ось країни, що займають перші рядки таблиці ЦРУ (трлн дол.): 
США – 18,85; Європейський союз – 17,95; Японія - 3,02; Швейцарія – 
1,54; Австралія – 1,48; Канада – 1,33. Сукупний зовнішній борг 
зазначених країн «золотого мільярда» склав 44,17. Це дорівнює 62,6% 
світового боргу. А ось як виглядають показники по країнам БРІКС 
(трлн дол.): Китай – 0,78; РФ – 0,52; Бразилія – 0,48; Індія – 0,41; 
ПАР – 0,14. Разом по країнах БРІКС виходить 2,22 трлн. дол., або 
3,1% світового боргу [3]. 
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Складається наступна картина: чим вище у країни рівень 
зовнішнього боргу, тим менше її валютні резерви. І навпаки: чим 
більше валютні резерви, тим менше рівень зовнішнього боргу. Все це 
наочно відображає паразитичний характер країн, які ми звикли 
відносити до категорії «економічно розвинених держав». 

Висновки. За формальними статистичними показниками, які 
демонструють «досягнення» економічного зростання, ховається 
зростаюча соціально-майнова диференціація суспільства. Загрози, що 
породжуються подібним економічним зростанням, очевидні. Таке 
економічне зростання здійснюється за рахунок залучення в оборот все 
більших обсягів природних ресурсів та забруднення навколишнього 
середовища, що загрожує екологічним колапсом планети. Воно 
збільшує масштаби безробіття, а ті, хто продовжує працювати, 
перетворюються на людей-роботів, які втратили творчу особистість. 

Критики концепцій і політики економічного зростання 
найчастіше в якості альтернативи пропонують модель так званого 
«сталого розвитку». Але, подібного роду моделі залишаються лише 
добрими побажаннями. Мало хто наважується зачіпати глибинні 
причини домінування в сучасному світі ідеології економічного 
зростання. На наш погляд, причиною такого стану речей є 
лихварських характер сучасної економіки. Лихварство базується на 
стягування відсотка. Сучасне лихварство, крім того, засноване на 
кредитних грошах. Їх випуск створює борг, який, крім основної суми, 
включає ще й відсотки. Таким чином утворюється дефіцит грошової 
маси, який дорівнює величині нарахованих відсотків. 

Лихварський капіталізм породжує грошовий голод, що 
провокує агресію господарюючих суб'єктів, які прагнуть отримати 
гроші за всяку ціну. По-перше, за рахунок економічної експансії, яка 
отримала назву «економічне зростання». А, по-друге, за рахунок 
рефінансування боргу, тобто отримання нових кредитів. Звідси поява 
нескінченно зростаючих боргових пірамід. 

Термін «економічне зростання», так само як і статистика, яка 
використовується для його вимірювання, давно вже стали засобами 
маніпуляції суспільною свідомістю, що прикриває руйнівну політику 
держав «золотого мільярда» в сфері економіки. 
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Анотація. 
Батюк Л.А., Кравченко О.М. Проблеми спотворень показників 

економічного зростання. 
Це дослідження показує, що реальне, скориговане на заборгованість, зростання 

ВВП західних країн було негативним протягом багатьох років. Тільки масово 
нарощуючи заборгованості ці країни змогли приховати справжню картину і відстрочити 
наступ неминучого краху своїх економік. Мораль дослідження полягає в тому, що 
показники зростання ВВП як такі мало що прояснюють щодо факторів, котрі лежать в 
основі економічної динаміки, якщо одночасно не намагатися проаналізувати, яка частина 
зростання формується штучно за рахунок підживлення економіки новими кредитами. 

На даний час західні країни отримують вигоду від того, що інша частина світу, 
як і раніше, в значній мірі використовує їх грошові знаки в якості резервних валют. По 
суті, долар і євро користуються свого роду монопольним статусом. Це те, що дозволяє 
західним країнам отримати доступ до дешевих запозичень і підживлювати свої 
економіки за рахунок фінансування з допомогою центрального банку (кількісного 
пом'якшення або "друкарського верстата"). Але є ризик, що з погіршенням ситуації щодо 
заборгованості і зменшення їх частки у світовій економіці, вони будуть позбавлені цього 
привілею, можливо, навіть в найближчому майбутньому. В якості кінцевого результату 
зазначених процесів можна очікувати на різке подорожчання фінансування, інфляцію і 
гіперінфляцію. 

Ключові слова: економічне зростання, методологія розрахунку ВВП, кредитні 
гроші, спотворення статистичних даних, загальний державний борг. 
 

Аннотация. 
Батюк Л.А., Кравченко О.М. Проблема искажений показателей 

экономического роста. 
Это исследование показывает, что реальный, скорректированный на 

задолженность, рост ВВП западных стран был отрицательным в течение многих лет. 
Только массово наращивая задолженности они смогли скрыть истинную картину и 
отсрочить наступление неизбежного краха своих экономик. Мораль исследования состоит 
в том, что показатели роста ВВП как такового мало что проясняют относительно 
факторов, лежащих в основе экономической динамики, если одновременно не пытаться 
проанализировать, какая часть роста формируется искусственно за счет подпитки 
экономики новыми кредитами. 

В настоящее время западные страны получают выгоду от того, что остальная 
часть мира по-прежнему в значительной степени использует их денежные знаки в 
качестве резервных валют. По сути, доллар и евро пользуются своего рода монопольным 
статусом. Это то, что позволяет западным странам получить доступ к дешевым 
заимствованиям и подпитывать свои экономики за счет финансирования с помощью 
центрального банка (количественного смягчения или "печатного станка"). Но есть риск, 
что с ухудшением ситуации по задолженности и уменьшающейся их долей в мировой 
экономике, они будут лишены этой привилегии, возможно, даже в ближайшем будущем. В 
качестве конечного результата этих процессов можно ожидать резкое удорожание 
финансирования, инфляцию и гиперинфляцию.  

Ключевые слова: экономический рост, методология расчета ВВП, кредитные 
деньги, искажение статистических данных, общий государственный долг. 
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Abstract. 
Batyuk L., Khavchenko O. The problem of distortions in economic 

growth. 
This study reveals that the real, debt-adjusted, GDP growth of Western countries has 

been in negative territory for years. Only by massively loading up debt have they been able to hide 
the true picture and delay the onset of an inevitable collapse of their respective economies. The 
moral of the study is that it is that GDP growth figures as such reveal very little about the 
underlying dynamics of an economy if one does not simultaneously attempt to analyze what part of 
the growth is credited to simply artificially fueling the economy with new loans. 

For the time being the Western countries benefit from the privilege of having currencies 
that the rest of the world still largely trusts as reserve currencies. In essence, the USD and the euro 
enjoy a kind of monopoly status. This is what allows Western countries to gain access to cheap 
debt and fuel their economies with central bank financing (quantitative easing or “printing of 
money”). But the risk is that, with the deteriorating debt situation and diminishing share of the 
global economy, they will forfeit this privilege, perhaps even in the near future. What would follow 
from this is sharply more expensive financing and inflation, with hyperinflation as the eventual 
outcome.  

Keywords: the economic growth, methodology for calculating GDP, credit money, 
distortions of statistics, general government debt. 
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РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

БОБЛОВСЬКИЙ О.Ю., К.ФІЛОС.Н., ДОЦЕНТ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Україна межує з 
країнами Європейського Союзу, у якому спостерігаються приклади 
демократичного та ефективного управління державою. Україні 
необхідно адаптувати свою законодавчу базу до законодавчої бази 
Євросоюзу, виконувати принцип верховенства закону для також 
будівництва життєздатної демократичної держави. Саме контекст 
європейського вибору України вимагає подальшої реалізації політики 
децентралізації. 

Необхідність децентралізації влади обговорювалась з набуття 
Україною незалежності. Але кожна влада вимагала все більше і більше 
повноважень. Повноваження та ресурси зосереджувались у вертикалі 
влади, проте це не вирішувало проблем людини на місцях. 

Існуюча система публічного управління в сучасних умовах є 
неефективною. 
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Відомо, що формування ефективного місцевого самоврядування 
є одним з найнеобхідніших етапів у будівництві нової, демократичної, 
правової держави. Місцеве самоврядування є органічною частиною 
системи стримувань і противаги, що діє як по горизонталі, так і по 
вертикалі. Воно перешкоджає державі узурпувати всю владу, запобігає 
її надмірному впливу на окремі територіальні одиниці. Це своєрідне 
стримання надмірної концентрації влади в центрі і допомагає 
розподіленню цієї влади по всій території держави. Місцеве 
самоврядування виступає своєрідним регулятором і фактором, який 
поєднує загальнодержавні та місцеві інтереси. 

Місцеве самоврядування сьогодні виступає важливим фактором 
демократизації суспільного життя, децентралізації управління та 
необхідною передумовою становлення громадянського суспільства, 
наближення влади до її джерела – народу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню 
теоретичних основ самоврядування та особливостям сучасного 
вітчизняного самоврядування присвятили свої праці М. Баймуратов, 
М. Корнієнко, В. Кравченко, Ю. Крестєва, Ю. Панійко, 
М. Пухтинський, О. Слива, А. Ткачук [6, 7, 8, 9]. 

Формулювання цілей статті. Мета дослідження полягає у 
визначенні проблем реалізації діяльності місцевого самоврядування на 
сучасному етапі в Україні та розробці пропозицій щодо 
вдосконалення існуючого механізму функціонування органів 
місцевого самоврядування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Єдиним джерелом 
влади є багатонаціональний народ України. Народ України здійснює 
владу безпосередньо через проведення референдумів, голосування на 
виборах, або через органи державної влади та створювані ним органи 
місцевого самоврядування. 

За період з 1991 року в Україні практично сформовано 
більшість інститутів публічної адміністрації – органів та інших 
інституцій, підпорядкованих політичній владі, які забезпечують 
виконання закону та здійснюють інші публічно-управлінські функції. 
Зокрема, функціонують органи виконавчої влади та виконавчі органи 
місцевого самоврядування на рівні села, селища, міста, а також 
запроваджено державну службу та службу в органах місцевого 
самоврядування. 

Публічна влада може здійснюватись безпосередньо населенням 
або через відповідні інституції, які називаються органами публічної 
влади. 
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В залежності від форм публічної влади розрізняють органи 
державної влади і органи місцевого самоврядування. Органи публічної 
влади являють собою досить жорстку, внутрішньо узгоджену і 
взаємопов’язану у своїх елементах систему, яка установлена 
Конституцією України [1]. Основними задачами їх є забезпечення 
захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, безпеки держави й 
суспільства, вирішення питань соціально-економічного та культурного 
будівництва. 

Таким чином Конституція України чітко розмежує дві системи 
органів публічної влади – органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування. Згідно з положенням ч. 1 ст. 5 Основного Закону, 
народ здійснює свою владу як безпосередньо, так і через органи 
державної влади й місцевого самоврядування. 

Єдину державну владу здійснюють законодавчі, виконавчі та 
судові органи, або відповідно три основні гілки державної влади: 
законодавча, виконавча і судова. Вони відображають основні правові 
форми впливу державного апарату на суспільство, прерогативні 
функції відповідних органів спрямовані назовні державного механізму, 
на цілеспрямоване впорядкування суспільних відносин. 

Органи місцевого самоврядування – це органи самоврядної 
територіальної громади, якою він формується і перед якою відповідає 
за належне здійснення своїх повноважень.  

Система органів місцевого самоврядування, на відміну від 
системи державних органів, не підпорядковується принципу поділу 
влад, а зводиться до їх поділу на представницькі та виконавчі [4]. 
Представницькі (ради) є виборними, їх основна функція полягає у 
виявленні та відображенні думок, настроїв й інтересів членів 
територіальної громади та їх оформленні у вигляді 
загальнообов’язкових рішень з питань місцевого значення. Втіленням 
цих рішень в життя займаються виконавчі органи, які можуть бути 
виборними або призначуваними. Представницькі органи місцевого 
самоврядування – виборні органи складаються з депутатів і 
наділяються правом представляти інтереси територіальної громади та 
приймати від її імені рішення. Поділяються на два рівні, що не 
підлягають підпорядкуванню органів першого рівня другому: перший 
– сільські, селищні, міські ради – місцеві ради; другий – районні, 
обласні ради.  

Місцеві ради – це виборні органи, що складаються з депутатів 
обраних безпосередньо територіальною громадою. Вони єдині її 
представницькі органи і їм належить провідна роль в місцевому 
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самоврядуванні. Це інституції, які прямо працюють з людьми і 
представляють найближчий до громадян рівень управління. Місцеві 
ради акумулюють інтереси громад, володіють правом представляти їх, 
приймати рішення від імені територіальної громади. 

Обласні, районні ради не є представницькими органами 
обласних і районних громад, бо Конституція не визнає таких громад і 
не розглядає населення області, району, як суб’єкт самоврядування. Це 
органи, що представляють спільні інтереси місцевих громад, в межах 
повноважень, переданих їм місцевими радами. 

Конституція України закріпила на місцевому рівні дві системи 
влади: місцеві державні адміністрації, які здійснюють виконавчу владу 
в областях і районах, містах Києві та Севастополі, і місцеве 
самоврядування як публічну владу територіальних громад сіл, селищ та 
міст. 

Місцеве самоврядування є специфічною формою реалізації 
публічної влади, відмінною від держави, будучи втіленням 
корпоративних інтересів територіальних громад [6]. Тому воно 
об’єктивно є найповнішим виявом демократії в її недержавній формі 
існування та розвитку, в якій представлено інтереси територіальних 
громад, уповноважених самостійно вирішувати різні питання їхнього 
повсякденного життя. 

Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють 
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені 
Конституцією і Законами України, та керуються у своїй діяльності 
Конституцією і Законами України, актами Президента України, 
Кабінету Міністрів України.  

Органи держави та органи місцевого самоврядування в Україні є 
взаємодіючими структурами, що забезпечують найбільш доцільний 
рівень упорядкування суспільних відносин та забезпечення 
функціонування суспільства як певним чином організованої соціальної 
системи. Особливе значення ця взаємодія має за умови формування 
громадянського суспільства. 

Запровадження місцевого самоврядування - характерна риса 
кожної держави, яка хоче стати демократичною і правовою, 
побудувати досконале громадянське суспільство, яке має підтримку 
своїх громадян. 

Виникає потреба у чіткому законодавчому розмежуванні 
повноважень щодо надання адміністративних та громадських послуг 
населенню між місцевими органами виконавчої влади й органами 
місцевого самоврядування та доцільності визначення відповідним 
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законом взаємовідносин між радами, їх виконавчими органами, 
відповідними головами, а також вирішенні питання залучення 
населення до розв’язання проблем місцевого значення [7, с. 42]. 

Значним досягненням можна вважати скасування 
підпорядкування рад та їхніх виконавчих комітетів по вертикалі, 
забезпечення фундаментальних засад самоврядування, таких як 
виборність, участь громадян, самостійність у вирішенні питань 
місцевого значення. Ради стали суб’єктами комунальної власності з 
правом розпоряджання нею від імені населення відповідних 
територіальних одиниць, що сприяло становленню правової, 
організаційної та матеріально-фінансової автономії місцевих рад як 
органів місцевого самоврядування. Місцеві бюджети вилучені з 
державного бюджету, чітко визначено перелік тих доходів, за рахунок 
яких формується доходна частина місцевих бюджетів, значно 
розширені права відповідних рад щодо їх затвердження та виконання. 
Місцеві ради уповноважені встановлювати місцеві податки, збори, 
штрафи та їх розміри, оголошувати місцеві позики тощо. 

Сфера місцевого самоврядування зосереджувалась лише в селах, 
селищах та містах, де членів територіальної громади об’єднували 
спільні інтереси, що й визначило коло функцій і повноважень 
відповідних органів місцевого самоврядування. 

На сьогодні в Україні закладені конституційні засади місцевого 
самоврядування, ратифікована Європейська хартія місцевого 
самоврядування [3], прийнято низку базових нормативно-правових 
актів, які створюють правові та фінансові основи його діяльності. 
Європейська хартія про місцеве самоврядування 1985 року, яка була 
ратифікована Верховною Радою України 11 вересня 1997 року, 
визначає місцеве самоврядування як право та реальну здатність його 
органів регламентувати значну частину державних справ і управляти 
ними. При цьому, діючи в рамках законодавства, під свою власну 
відповідальність і в інтересах громади своєї території. 

У правовому аспекті місцеве самоврядування є цілісною 
системою суспільних відносин, пов’язаних з територіальною 
самоорганізацією населення, яке самостійно вирішує питання 
місцевого значення, питання устрою та функціонування своєї 
муніципальної влади. Це сфера громадянської самостійності і 
суспільної активності населення, а також специфічний рівень влади, 
організаційні форми здійснення якої визначаються населенням 
відповідного муніципального управління на засадах чинного 
законодавства через відповідні повноваження. 
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Повноваження – це визначені Конституцією, законами України і 
іншими правовими актами права і обов’язки територіальних громад, 
органів місцевого самоврядування із здійснення завдань і функцій 
муніципалітетів. Це надане законодавством право, щось робити, а вже 
наявність реальної влади забезпечує можливість їх виконання. 

Вони поділяються на повноваження, що вирішуються 
виключно на пленарних засіданнях рад, повноваження виконавчих 
органів місцевих рад, які, в свою чергу, поділяються на власні 
(самоврядні) і делеговані (повноваження органів виконавчої влади) та 
подаються в розрізі окремих сфер багатогранної діяльності органів 
місцевого самоврядування та повноваження сільських, селищних, 
міських голів, визначених законодавством [5, с. 42]. 

Повноваження чітко пов’язані з виконанням завдань органами 
самоврядування – вирішення ними, під свою відповідальність 
публічних справ в інтересах місцевого населення за допомогою 
компетенції – сукупності прав і обов’язків, повноважень певного 
органу чи посадової особи, що визначаються їх можливістю приймати 
обов’язкові до виконання рішення, організовувати та контролювати їх 
виконання, вживати у необхідних випадках заходи відповідальності. 

Висновки. Місцеве самоврядування здатне допомогти 
громадянам усвідомити, що демократія є не тільки формальним 
встановленням необхідного набору виборчих процедур, але й 
соціальним партнерством, особистою участю кожного в справах і 
турботах того соціуму, частину якого він собою являє. Роль місцевого 
самоврядування виявляється і в тому, що воно є органічною частиною 
системи стримувань і противаг, яка працює не лише по горизонталі, 
але й по вертикалі, допомагає знайти оптимальне поєднання 
загальнодержавних інтересів з інтересами кожного окремого 
муніципального утворення.  

В Україні основною проблемою є відсутність належної 
фінансової бази, що потребує вдосконалення ресурсного 
забезпечення місцевого і регіонального розвитку, розширення кола 
місцевих податків з одночасним скороченням кількості місцевих 
зборів, запровадження механізму зацікавленості органів місцевого 
самоврядування у збільшенні надходжень у доходну частину 
державного бюджету на відповідних територіях. 

Децентралізація є складним процесом, що вимагає терпіння й 
уваги, однак вона також обіцяє стати важливим механізмом для 
підвищення якості управління й стійкого гуманітарного розвитку. 
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Abstract. 
Boblowskyy O.Y. The Development of local self-government in 

Ukraine. 
Determined that the existing system of public administration in modern conditions is 

ineffective. The formation of effective local government is one of the most essential stages in the 
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ВЛАДА ЯК СИСТЕМНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНИХ 
ВІДНОСИН: МЕХАНІЗМ ВІДТВОРЮВАНОСТІ 

 
ВОРОНЯНСЬКИЙ О.В., К.І.Н., ПРОФЕСОР, 
КУЛІШЕНКО Т.Ю., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасній 

вітчизняній економічній науці категорія «влада» фактично не 
розглядається як внутрішній елемент економічної системи. Не 
відкидаючи вплив владних відносин на функціонування ринку, 
переважна більшість дослідників традиційно відносить їх до 
середовища, в якому ця система функціонує. Вважається, що основним 
системоутворюючим фактором економічних відносин є процес 
обміну, який описується в категоріях конкуренції. При цьому поняття 
«монополія» та «олігополія» в переважному більшості напрямів 
економічного аналізу — таких як неокласична та австрійська школи — 
замінені на категорію «недовершена конкуренція». Таким чином, роль 
владних відносин в економічній системі, яка була предметом аналізу в 
традиційній політичній економії, виноситься за рамки дослідження.  

Разом з тим у площині прикладної аналітики фактор влади є 
загальновизнаним параметром реальних економічних відносин — без 
урахування владних позицій власників та менеджменту підприємства, а 
також можливостей диктату певних учасників ринку розрахувати 
співвідношення трансакційних витрат на конкретний бізнес-проект та 
вигоди від його реалізації неможливо. За виразом Е. Тоффлера «влада 
є неминучою частиною процесу виробництва, і це є істиною для всіх 
економічних систем»[1, c. 53]. Безперечним фактом господарської 
дійсності є і вплив влади на економічну поведінку ринкових агентів. 
Якщо виходити з характеристики феномену влади як здатності і 
можливості змінювати вибір підвладних у заданому напрямку, то вже 
саме створення постачальником товару умов для підвищення попиту 
на нього означає імплантацію фактору влади в механізм процесу 
ринкового обміну. Звідси видно, що подана Б. Расселлом 
характеристика значення влади як фундаментального фактору всіх без 
виключення суспільних відносин[2, p. 9]. (у тому числі й економічних) 
не втрачає актуальності для дослідження факторів, що здійснюють 
визначальний вплив на функціонування економічної системи. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. На нинішньому 
етапі розвитку економічної теорії проблематика системного значення 
влади в процесі економічного обміну знаходиться на периферії 
інтересу переважної більшості дослідницьких напрямів. Чи не єдиним 
виключенням є школа інституціональної економіки, представником 
якої у вітчизняному науковому просторі можна назвати перш за все В 
Дементьєва. У рамках інституційної парадигми влада розглядається як 
певний аспект у відносинах індивідів, що полягає в здатності 
нав'язувати власні правила взаємодії іншим учасникам відносин. При 
цьому створюється специфічний владний простір, у якому один із 
економічних агентів контролює основні аспекти діяльності всіх інших.  

Ряд дослідників, таких як: Дж. К. Гелбрейт, В. Дементьєв, 
О. Мовсесян, В. Ойкен, М. Олсон, Ф. Перру, Е. Тоффлер, Я. Таката в 
своїх працях виходять із того, що підставою виникнення влади є 
асиметрія (нерівність) у розподілі ресурсів між взаємодіючими 
економічними агентами (потенційними суб'єктом і об'єктом влади). 
Однак пояснення самого механізму виникнення економічної влади у 
науковій літературі відсутнє.  

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є наукова 
експлікація механізму забезпечення відтворюваності фактору влади у 
відносинах економічного обміну. Методологічною основою 
дослідження є положення ряду наукових концепцій, що розглядають 
різні аспекти і різні рівні відносин залежності – таких як 
макроекономічна теорія залежності країн Третього світу, концепція 
ресурсної залежності організацій в теорії менеджменту та теорія 
соціального обміну. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Всі вище зазначені 
теоретичні конструкції базуються на визнанні того, що статусні 
відмінності між агентами ринку, які забезпечують владні переваги 
одним і ставлять у залежне становище інших, створюються у 
результаті нерівного доступу до економічних ресурсів, що у свою 
чергу формує відносини асиметричного обміну. Сутністю такого 
обміну є те, що на ринку еластична пропозиція ексклюзивних, а відтак 
– і більш значущих товарів та послуг стикається з нееластичною 
пропозицією товарів поширених і менш значущих при 
нееластичному попиті на більш значущі товари та послуги з боку тих, 
хто виставляє на ринок менш значущі товари.  

Це означає, що постачальник більш значущих товарів та послуг 
має перевагу над постачальником менш значущих товарів та послуг в 
силу декількох причин. По-перше, ексклюзивні, більш значущі товари 
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та послуги мають більш широкий сегмент попиту, тому їх 
постачальник не зацікавлений у певному покупцеві, який може 
запропонувати на обмін лише менш значущий товар. По-друге, 
постачальник поширеного, менш значущого товару не лише 
зацікавлений у тому, щоб обміняти його на товар більш значущий, але 
вимушений заради цього витримати конкуренцію з іншими 
численними постачальниками такого ж менш значущого товару. 
Таким чином, положення постачальника значущого ексклюзивного 
товару на ринку можна описати як монопольне, у той час як 
постачальники поширеного менш значущого товару знаходяться в 
положенні конкурентної боротьби за змогу обміняти свій товар на 
більш значущий. Як стверджував з цього приводу В. Ойкен, чим 
вищою буде еластичність попиту і чим меншою еластична 
пропозиція, тим слабкішим стає становище продавця [3, с. 257 258].  

Аналіз теоретичних концепцій, об'єктом яких є різні аспекти 
залежності, дозволяє нам виділити наступні ключові компоненти 
відносин суб’єкта та об’єкта влади. Сама система відносин влади та 
підкорення базується на тому, що суб’єкт влади володіє монополією на 
розподіл певних ресурсів, які є актуальними для об’єкта як їх 
потенційного споживача. Визнання споживачем права розпорядника 
ресурсу на панування над собою викликане, по-перше, залежністю від 
ресурсу, та по друге – безальтернативністю його отримання від даного 
агента обміну [4]. Саме така безальтернативність і є джерелом 
економічної влади, при чому даний ресурс набуває характеру ресурсу 
влади. З іншого боку, залежні від даного агента учасники ринку, які 
фактично стають об’єктами панування, також надають у 
розпорядження останнього певні ресурси – інакше саме панування 
втрачає сенс [5]. 

І хоча в реальності суб’єкт економічної влади отримує від 
підвладних на порядок вищий обсяг ресурсів, ніж надає їм, відносини 
між сторонами ринкової взаємодії завжди зберігають системну 
асиметрію на користь агента, який володіє правом розподілу ресурсів. 
Це пояснюється тим, що об’єкт економічної влади не розглядається її 
суб’єктом як унікальний постачальник необхідних останньому 
ресурсів. Перш за все тому, що суб’єкт економічної влади має в своєму 
розпорядженні ресурс більш рідкісний і цінний, у той час як об’єкт - 
широко поширений і малоцінний. Тому потенційний суб’єкт 
економічної влади має змогу отримувати необхідний йому ресурс від 
великого числа таких же залежних від нього об'єктів. Останні не є 
незамінними для суб’єкта влади, і саме тому мають постійно 
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демонструвати лояльність до нього заради отримання ресурсу [6]. 
Таким чином, вони суб’єктивно значно більшою мірою зацікавлені в 
суб’єкті влади, ніж він у них. Звідси випливає висновок про те, що 
відносини економічної залежності є результатом нерівних позицій 
агентів відносин економічного обміну в рамках мереж доступу до 
ресурсів. 

Відзначимо, що ситуація залежності виникає лише у тому 
випадку, коли потенційний суб’єкт економічної влади розглядається 
споживачем ресурсу як життєво необхідний для задоволення його 
потреб. При цьому ступінь залежності прямо пропорційний 
суб'єктивній значущості для споживача того ресурсу, яким 
розпоряджається даний агент. Крім цього, залежність буде тим вищою, 
чим меншим є доступний для потенційного споживача обсяг 
альтернативних взаємодій, які він може вибрати для доступу до 
необхідних йому ресурсів. Користуючись термінологією А. Хіршмана, 
можна стверджувати, що у об'єкта економічної влади фактично «немає 
або обмежено мало можливостей виходу» [7, р. 153] з цих відносин. Як 
відомо, неможливість виходу з відносин є основоположною ознакою 
залежності, а структурна залежність формує підкорення, що є однією з 
сторін владних відносин. 

Оскільки суб’єкт влади є безальтернативним постачальником 
цінних ресурсів, а її об’єкт – замінимим постачальником малоцінних, 
їхня взаємодія здійснюється в напрямку від суб’єкта до об’єкта. При 
цьому суб’єкт має змогу трансформувати свою монополію на розподіл 
цінних ресурсів у владні переваги, які він отримує від цих відносин [8]. 
Звідси випливає, що феномен влади формується саме через відносини 
обміну, тобто економічна система постійно генерує всередині себе 
структуру влади. 

Зазначені ресурсно-розподільчі переваги забезпечують суб’єкту 
влади широкі можливості здійснення своєї влади в масштабах 
суспільства, тобто системно примушувати значні маси людей до таких 
дій, які ці люди не стали б робити добровільно. Така здатність 
забезпечується не лише і не стільки через пряме примушення 
підвладних, скільки через створення у них ілюзії наявності вибору між 
негативними або позитивними альтернативами як результатом власної 
діяльності [9]. Владні переваги можуть бути кінцевою метою суб’єкта 
влади або представляти для нього інструментальну цінність, 
полегшуючи йому доступ до інших ресурсів – соціальних, культурних, 
політичних. Це відображає здатність економічних ресурсів 
конвертуватися в інші види ресурсів – перш за все владних [10; 11]. У 
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свою чергу, владна позиція дає змогу агенту, що її займає, 
підтримувати свій статус монопольного розпорядника значущих 
ресурсів. Це пов’язано з тим, що стабільність відтворення відносин 
панування-підкорення між споживачем ресурсу та його 
розпорядником забезпечується лише до тих пір, поки даний ресурс 
буде зберігати свою актуальність для споживача, а його розпорядник – 
монополію на розподіл ресурсу. Надходження ексклюзивного ресурсу 
у загальне користування різко підриває його значущість, а відтак – і 
владні позиції розпорядника даним ресурсом. Тому підтримка 
структурної залежності від обмеженого ресурсу є основним завданням 
його розпорядника. 

Структурна економічна залежність формується внаслідок 
штучного обмеження доступу агентів обміну до значущих ресурсів та 
можливостей розпоряджатися ними. Сформовані в даному суспільстві 
соціальні, економічні та політичні інститути та відповідні інституційні 
взаємодії визначають правила, за якими член суспільства може 
використовувати свої індивідуальні ресурси по досягненню значущих 
для нього цілей. Унаслідок дії цих інститутів навіть агент, що 
потенційно володіє ресурсами, нерідко виявляється залежним 
внаслідок штучно створених бар'єрів, що скорочують кількість 
альтернативних взаємодій, в які він може вступати з метою реалізації 
своїх інтересів отримання важливих для нього благ [8]. 

Звідси інститути регулювання економічного обміну, на 
формування яких здійснюють вплив у першу чергу розпорядники 
найбільш значущих ресурсів, виступають як засоби закріплення 
відносин особистої залежності і позаекономічного примусу, 
зрощування політичної влади і економічного панування. Влада 
суб’єкта прямо пропорційна ступеню залежності  її об’єкта від ресурсу, 
що його розподіляє суб’єкт влади. Обсяг цієї влади є тим більшим, 
чим більш цінні ресурси контролює суб’єкт влади, чим менше у 
підвладного можливостей альтернативних взаємодій для отримання 
цих ресурсів і чим більше замінимим є підвладний для суб’єкта 
влади [6]. 

Описаний в даній статті механізм репродукування влади в 
рамках економічної системи повністю корелює з висунутими 
В.Дементьєвим положеннями, згідно яких наявність фактору влади у 
відносинах обміну означає зміну значення функції корисності 
альтернативних варіантів економічної поведінки, а наслідком зміни 
віддачі від витрат є зміна мотивації економічних агентів по 
відношенню до альтернативних варіантів поведінки, наслідком чого є 
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зміна цілей, на досягнення яких спрямована діяльність економічних 
агентів – сторін владного відносини (для суб'єкта влади, зокрема, 
відбувається заміщення витрат, необхідних для присвоєння блага, 
витратами для підпорядкування даної мети об'єкта влади) [12]. 

Висновки. Джерелом економічної влади є нерівний доступ до 
економічних ресурсів і асиметричні обміни з приводу їх отримання. 
При цьому факторами, які створюють постійну відтворюваність 
значимості влади у відносинах економічного обміну є: 

– нерівність концентрації власності на економічні ресурси між 
суб'єктом і об'єктом влади; 

– нерівна еластичність попиту на ресурси, якими володіють 
сторони владного відносини, відповідно, з боку об'єкта і суб'єкта влади 
та асиметрія ринкової значимості цих ресурсів; 

– асиметричність для суб'єкта і об'єкта влади критичності витрат, 
пов'язаних із виходом з відносин із даним економічним агентом і 
пошуком альтернативних джерел отримання ресурсу, поставником 
якого є останній. 

У цілому взаємодія даних факторів забезпечує не лише постійну 
тенденцію до репродукування влади та її структур економічною 
системою, але й системну вбудованість феномену влади в економічні 
відносини. 
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Анотація. 
Воронянський О.В., Кулішенко Т.Ю. Влада як системний 

елемент економічних відносин: механізм відтворюваності. 
Автори на основі неоінституційної парадигми аналізують механізм, що 

забезпечує відтворюваність системного значення фактору влади в економічних відносинах. 
Показано, що основою цього механізму є нерівність позицій агентів відносин, яка створює 
феномен асиметричності обміну. У свою чергу, здатність розпорядника значимих ресурсів 
конвертувати залежність від них споживачів у владні переваги для себе формує економічні 
інститути, направлені на блокування доступу до таких ресурсів інших учасників обміну. 
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Воронянский А.В., Кулишенко Т.Ю. Власть как системный 

элемент экономических отношений: механизм воспроизводимости. 
Авторы на основе неоинституциональной парадигмы анализируют механизм, 

обеспечивающий воспроизводимость системного значения фактора власти в 
экономических отношениях. Показано, что основой этого механизма является 
неравенство позиций агентов отношений, которая создает феномен асимметричности 
обмена. В свою очередь, способность распорядителя значимых ресурсов конвертировать 
зависимость от них потребителей во властные преимущества для себя формирует 
экономические институты, направленные на блокирование доступа к таким ресурсам 
других участников обмена. 

Ключевые слова: экономическая власть, распределение ресурсов, 
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Abstract. 
Voronyanskyy O.V., Kulishenko T.Y. The power system as an 

element of economic relations: the mechanism of reproducibility. 
The authors based neoinstytutsiynoyi paradigm analyzes mechanism to ensure the 

reproducibility of the system power factor value in economic relations. It is shown that this 
mechanism is the basis of inequality relations agent positions, which creates asymmetry 
phenomenon of exchange. In turn, the ability of spending significant resources to convert their 
dependence on power consumers in the benefits for themselves creates economic institutions aimed at 
blocking access to resources such other exchange participants. 

Keywords: economic power, resource distribution, asymmetrical exchange. 
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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблем у загальному вигляді. Висвітлення 

проблем етики та моралі в державному управлінні України стає все 
більш актуальним. Це пов’язано з тим, що образ державного 
службовця з часів командно-адміністративної системи влади докорінно 
змінився. Державні службовці «старого зразка» були орієнтовані на 
чітке виконання наказів зверху, формальне ставлення до людей, було 
небажаним вміти аналізувати.  

Реалії сьогодення вказують на необхідність впровадження нових 
норм і правил, в основу яких покладені такі критерії як компетентність, 
вміти поводити себе тактовно у спілкуванні з людьми, повага до 
закону, повага до особистості, допомога  громадянам у вирішенні 
проблем. 

Сучасний державний службовець – представник не власних 
інтересів, а інтересів держави, тому вся його діяльність повинна бути 
спрямованою на вирішення проблемних питань інших людей. 
Головним засобом регулювання  та контролю державного управління 
та поведінки державних службовців, які повинні забезпечувати 
досягнення цієї мети, є право і мораль. 

Негативне ставлення до органів державної влади, низький рівень 
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довіри до її інститутів склалися в сучасному суспільстві саме через 
втрату поваги до статусу «державного службовця», адже,  влада в руках 
державних службовців стала інструментом вирішення власних 
проблем та задоволення особистих потреб. За таких умов проблема 
формування позитивного іміджу державного службовця в українському 
суспільстві останнім часом набуває особливої актуальності, проте 
залишається малодослідженою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ключові аспекти 
цієї проблематики висвітлювали такі вітчизняні науковці, як 
В.Б. Авер’янов, В.Д. Бакуменко, Б.А. Гаєвський, В.Д. Горбатенко, 
С.Д. Дубенко, В.Л. Коваленко, В.А. Малахов, І.Ф. Надольний, 
О.Ю. Оболенський, Є.В. Ромат, В.В. Цвєтков та інші. Проте дана 
проблема залишається малодослідженою. 

Формування цілей статті. Метою статті є аналіз законодавчої 
та нормативно-правової бази з питань етики та моралі державних 
службовців, визначення основних факторів, які негативно впливають 
на імідж державного службовця та розгляд заходів щодо його 
покращання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Державний 
службовець – це громадянин України, який займає посаду державної 
служби в органі державної влади, іншому державному органі, його 
апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів 
державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади 
повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і 
функцій такого державного органу, а також дотримується принципів 
державної служби. Таке тлумачення надає нам ч. 2 ст. 1 Закону 
України «Про Державну службу» [1]. 

Сфера дії цього Закону поширюється як на Президента, 
міністрів, депутатів, суддів, прокурорів, працівників правоохоронних 
органів так і на працівників державних підприємств, установ, 
організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми 
власності, а також навчальних закладів, заснованих державними 
органами. 

Вказаний Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із 
вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, 
визначає правовий статус державного службовця, його основні права 
та обов’язки, а також принципи державної служби, до яких зокрема 
відносяться: законність, професіоналізм, патріотизм, доброчесність, 
ефективність, забезпечення рівного доступу до державної служби, 
політичної неупередженості, прозорості і стабільності. 
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Діюча система державної служби України, має ряд питань які 
потребують негайного вирішення, це нормативне врегулювання вимог 
професійної етики державних службовців та створення позитивного 
іміджу державного службовця. Однак не лише само по собі визначення 
морально-етичних принципів службової поведінки державних 
службовців і їх позитивного іміджу, а й законодавче закріплення 
механізму за їх контролем та дотриманням, як з боку держави так і 
громадських організацій має велике соціальне значення та є головною 
тенденцією сучасного розвитку суспільства. 

Що ж стосується етики державних службовців у країнах ЄС, то 
вона формується в руслі розбудови етичної інфраструктури як 
відповідь на вимогу гармонізації службової етики і боротьби з 
корупцією. Згідно із Страсбурзькою рекомендацією Комітету 
Міністрів Ради Європи (травень, 2000), щодо унормування поведінки 
державних службовців, було запропоновано модель (зразок) Кодексу 
поведінки державних службовців, відповідно до якого розробляються 
національні кодекси. Це сприяло не лише прийняттю національних 
кодексів, а й створенню спеціальних державних інституцій з проблем 
етики, впровадженню етичної освіти тощо. 

З метою  визначення  шляхів  удосконалення державної служби 
в Україні відповідно до загальних засад її функціонування у державах 
Європейського Союзу, Президентом України було видано Указ «Про 
Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до 
стандартів Європейського Союзу» в якому було вказано на 
необхідність вдосконалення нормативного регулювання вимог 
професійної етики державних службовців, підстав та процедури 
притягнення до відповідальності за її порушення [2]. 

З цією метою створено Національне агентство з питань 
запобігання корупції, яке відповідно до ст. 11 Закону України «Про 
запобігання корупції» займається здійсненням моніторингу та 
контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної 
поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 
діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб [3]. 

Враховуючи те, що державний службовець, це особа яка 
наділена певними владними повноваженнями, спрямованими на 
виконання функцій держави, багато хто забуває про те, що державний 
службовець, окрім прав, наданих йому законом, має також і певні 
обов’язки. Основні обов’язки державного службовця вказано у ст. 8 
Закону України «Про Державну службу» [1], це зокрема: 
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1) дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України; 

2) дотримуватися принципів державної служби та правил етичної 
поведінки; 

3) поважати гідність людини, не допускати порушення прав і 
свобод людини та громадянина; 

4) з повагою ставитися до державних символів України; 
5) обов’язково використовувати державну мову під час виконання 

своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної 
мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації; 

6) забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне 
виконання завдань і функцій державних органів; 

7) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки; 
8) виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), 

доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, 
передбачених Конституцією та законами України; 

9) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і 
протидії корупції; 

10) запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту 
інтересів під час проходження державної служби; 

11) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності 
та удосконалювати організацію службової діяльності; 

12) зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що 
стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також 
іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає 
розголошенню; 

13) надавати публічну інформацію в межах, визначених законом. 
Таким чином, законодавець на перше місце ставить принцип 

законності, а на друге місце - правила етичної поведінки та питання 
іміджу державного службовця і хоча не називає їх принципами, однак 
приділяє їм значну увагу, оскільки само по собі сумлінне виконання 
всіх вказаних обов’язків створює високо моральний та позитивний 
імідж державного службовця. 

На превеликий жаль, на теперішній час, державний службовець, 
в суспільстві, асоціюється із бюрократією та корупцією в її найгірших 
формах. Кризовий стан вітчизняної державної служби, очевидними 
проявами якого є недостатній рівень професіоналізму та моральних 
якостей державних службовців, поширення таких аморальних явищ як 
корупція, хабарництво, кумівство, байдужість до проблем пересічної 
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людини, суспільства та держави вкрай негативно впливає на 
конкурентоспроможність держави в цілому, та як наслідок загальний 
рівень життя та добробуту в суспільстві. 

Саме тому, останнім часом так багато зусиль витрачається як 
державою так громадськими організаціями на боротьбу із корупцією 
та унеможливлення користування плодами від корупційної діяльності. 
З цією метою утворюються недержавні громадські організації, які 
відслідковують життя високопосадовців та їх видатки на відповідність 
їх доходам та членам їх родин. Протягом останніх двох років було 
прийнято цілу низьку законів та підзаконних нормативно правових 
актів, які сприяють боротьбі з корупцією та створення позитивного 
іміджу як самої державної служби так і безпосередньо державного 
службовця [4,5,6]. 

Однак само по собі прийняття нових законів та підзаконних 
нормативно-правових актів не вирішує проблему створення 
позитивного іміджу, оскільки для їх виконання, доволі часто банально 
не вистачає або просто не виділяються гроші в бюджеті, тому 
реформи далі паперу не йдуть. 

Крім того, необхідно вказати і на те, що з прийняттям нових 
законів скасовуються старі закони і не завжди гарні положення які 
існували в скасованому законі знаходять своє відображення в новому. 
Так Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 було 
скасовано Закон України «Про правила етичної поведінки»,  в якому 
існувала вимога, щодо формування довіри до влади та вказувалось, що 
особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, забезпечують позитивну репутацію органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, всіляко сприяють зміцненню 
довіри громадян до влади, утверджують чесність, неупередженість та 
ефективність влади [7]. 

Також, з чинного законодавства, регламентуючого діяльність 
державного службовця зникла вимога, щодо толерантності, яка була 
передбачена скасованим Законом України «Про правила етичної 
поведінки», під якою розумілось необхідність ставитись із повагою до 
політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших 
осіб. 

Таким чином, сам собою напрошується висновок про 
відсутність потреби  держави в чесних службовцях, здатних 
створювати не лише позитивний імідж а й позитивну репутацію 
ставлячись із повагою до політичних поглядів, ідеологічних та 
релігійних переконань інших осіб. 
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Зростання в суспільстві негативних оцінок та відгуків, щодо 
діяльності державних службовців та державних органів прямо 
пропорційно позначається на іміджі державного службовця та 
державної служби для якої імідж має важливе статусне та 
функціональне значення. Імідж є індикатором рівня довіри та 
критерієм оцінки суспільством ефективності управлінської діяльності 
держави. Він фіксує відповідність дій державних органів вимогам та 
очікуванням певних соціальних груп і суспільства в цілому. Внаслідок 
цього імідж значною мірою впливає на ставлення громадян до органів 
державної влади, визначає ступінь підтримки діяльності державної 
служби та програм її реформування. Позитивний імідж державного 
службовця є необхідною умовою ефективного функціонування й 
розвитку державних інститутів та задоволення інтересів суспільства. 

Імідж будь-якої державної інституції формується завдяки різним 
чинникам, серед яких в першу чергу необхідно відзначити засоби 
масової інформації: радіо, телебачення, друковані засоби масової 
інформації. Останнім часом дуже великий вплив на суспільну думку 
відіграє мережа Інтернет та соціальні мережі, в яких має можливість 
прийняти участь в дискусії будь-яка небайдужа особа. Саме завдяки 
засобам масової інформації іноді вдається надати розголосу певним 
проблемам, пов’язаним із корупційними зловживаннями, що 
унеможливлює або ускладнює в подальшому їх «вирішення» або 
замовчування і, як наслідок дозволяє притягнути корупціонерів до 
відповідальності. 

Як вказано у ст. 19 Конституції України, яка є основним законом 
держави, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України [8]. 

В той же час, непрофесіоналізм та некомпетентність державних 
управлінців вже неодноразово в новітній історії України досягали своєї 
критичної точки, що призводило до революцій та виходу людей на 
майдан з вимогами змінити ставлення до вимог законності, 
забезпечення соціальної справедливості, нетерпимості до кумівства та 
корупції і в першу чергу всі ці вимоги висувались до представників 
державної влади. 

Низький рівень професіоналізму, відверта неосвіченість 
призначення на посади в державних установах за партійним 
принципом та за квотами або за родинними зв’язками призвела до 
втрати цілого прошарку спеціалістів, які були професіоналами своєї 
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справи і завдяки яким зберігався імідж державного службовця як 
освіченої, компетентної людини. 

Відсутність чітких критеріїв оцінки таких принципів державної 
служби як етичність поведінки, сумлінність, професіоналізм, 
компетентність, ефективність унеможливлює об’єктивне оцінювання 
діяльності державного службовця. В той же час, поведінка 
високопосадовців, яких періодично викривають у корупційних схемах 
та отриманні хабарів, їх шикарне життя на фоні підлеглих, які 
отримують мізерні зарплати, свідчить або про відсутність моральних 
принципів, або про їх невисокий рівень у керівників таких державних 
органів і тому вимагати у звичайних «рядових» державних службовців 
дотримання норм етикету, суспільству стає дедалі важче.  

Недоведеність гучних кримінальних справ до логічного кінця та 
вихід на волю найбільших корупціонерів, який відбувається, як 
правило, завдяки непрофесіоналізму правоохоронних та 
контролюючих органів і корумпованості правоохоронної та судової 
системи так само вкрай негативно впливає на імідж державного 
службовця, якого останнім часом пересічний громадянин порівнює із 
трутнем, який нічого не виробляє а лише бере хабарі і отримує 
заробітну плату із державного бюджету. 

С. Колосок запропонував  наступну структуру іміджу органу 
державного управління: 

1. Діловий імідж організації - це уявлення про організацію як 
суб'єкта ділової активності. Як складові ділового іміджу організації 
виступають повнота і своєчасність наданих послуг громадянину.  

2. Імідж працівників включає уявлення про стиль життя, суспільний 
статус і деякі особистісні (психологічні) характеристики.  

3. Внутрішній імідж організації - це уявлення співробітників про 
свою організацію. Основними детермінантами внутрішнього іміджу є 
культура організації і соціально-психологічний клімат.  

4. Імідж керівника або основних керівників організації включає 
уявлення про можливості, ціннісні орієнтації, психологічні 
характеристики і зовнішність керівників. 

5. Імідж персоналу - це збірне, узагальнене уявлення про персонал, 
що розкриває найбільш характерні для нього риси. Фахова 
компетентність включає: мобільність (швидкість і якість 
обслуговування); акуратність у виконанні посадових обов'язків; 
точність виконання роботи; інформованість (готовність надати 
консультацію чи довідку з приводу будь-якого проблемного питання); 
висококваліфіковану фахову підготовку; культуру спілкування: 
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комунікабельність (приязність у спілкуванні, успіх), слушність усних 
виступів; соціально-психологічні характеристики співробітників, а 
також їх соціально-демографічні й фізичні дані: вік, стать, 
наявність/відсутність фізичних вад.  

6. Візуальний імідж організації - це уявлення про організацію, 
субстратом якого є зорові відчуття, що фіксують інформацію про 
інтер'єр офісу, приймальню керівника, кабінет, символіку організації.  

7. Соціальний імідж організації - це уявлення широкої 
громадськості про соціальні цілі й роль організації в економічному, 
соціальному і культурному житті громадськості.  

8. Імідж послуги - це уявлення людей стосовно особливих 
характеристик, якими є ці послуги [9].  

На нашу думку, найгірше в терміні «імідж» та, відповідно, «іміджі 
державного службовця» є саме штучна імітація або подання зовнішньої 
форми, мислене уявлення. Тобто, відсутність аналізу глибинної 
сутності та сприйняття за зовнішньою картинкою або формою. В той 
же час, на превеликий жаль, законодавець в жодному із вказаних вище 
нормативно правових актів, які регулюють питання діяльності 
державного службовця, не вказує на необхідність створення 
позитивної репутації або реноме державного службовця та державної 
служби, які в свою чергу є громадською думкою про когось чи щось, 
соціальною оцінкою чи усталеними уявленнями про особу чи об'єкт, 
що впливає на ставлення суспільства до цієї особи чи об'єкта.  

Тобто, бажано було, якби суспільство та законодавець 
намагались здійснити трансформацію від мінливого іміджу, який 
характеризується переважно зовнішніми чинниками до репутації 
державного службовця, державного органу, державної служби яка 
формується роками і має більш глибокий зміст, оскільки інколи навіть 
можливо визначити ринкову вартість ділової репутації – гудвіл. 

Ми цілком погоджуємося з пропозиціями О.П. Западинчука  
щодо можливих шляхів підвищення іміджу державної служби, серед 
яких: удосконалення правової та нормативної бази, удосконалення 
системи контролю та нагляду за дотриманням законодавства про 
державну службу, оздоровлення морального середовища державної 
служби, зміна системи мотивації праці державних службовців і 
професійної соціалізації; створення системи якості регламентації 
публічних послуг, що надаються державними службовцями з метою 
створення соціально орієнтованої системи держслужби, відповідно до 
нових вимог суспільного розвитку українського суспільства [10].  



 125 

Висновки. В умовах сучасної трансформації суспільства має 
бути сформовано новий тип державного службовця, який повинен 
стати взірцем дотримання законності та виконання обов’язків 
державного службовця, послідовності у діях, небайдужості до 
людських проблем, патріотизму, професійності, чемності у 
спілкуванні з громадянами та своїми колегами. Перелічені чинники, а 
також ухвалення відповідного пакету законодавчих актів, на нашу 
думку, здатні вплинути не тільки на формування позитивного іміджу 
окремого державного службовця, але й державної служби в цілому, 
забезпечуючи стабільну основу конституційної єдності українського 
суспільства. 

На останок хотілось би побажати нашим можновладцям мати 
такий рівень свідомості та політичної відповідальності, як у керівника 
Токійської столичної префектури Йоиті Масудзоэ, який 
15.06.2016 року оголосив про свою відставку, в зв’язку із скандалом, 
що розгорівся на підставі відомостей, які потрапили у пресу про 
регулярне використання службового автомобіля для поїздок на дачу. 
 

Література. 
1. Про державну службу: Закон України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19. 

2. Про Концепцію адаптації інституту державної служби в 
Україні до стандартів Європейського Союзу: Указ Концепція від 
05.03.2004 № 278/2004. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/278/2004. 

3. Про запобігання корупції: Закон України 
від 14.10.2014 № 1700-VII. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18. 

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо особливостей подання службовими особами декларацій про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у 
2016 році: Закон України від 15.03.2016 № 1022-VIII. – Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1022-19. 

5. Про затвердження Загальних правил етичної поведінки 
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : 
Наказ Національного агентства України з питань державної 
служби від 05.08.2016 № 158. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16. 



 126 

6. Про початок роботи системи подання та оприлюднення 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування  Рішення Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 10.06.2016  № 2. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0958-16. 

7. Про правила етичної поведінки: Закон 
України від 04.07.2013 р. № 406-VII. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4722-17. 

8. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. – 
Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 

9. Колосок С. Зв’язок з громадськістю у формуванні іміджу 
органів державного управління: автореф. дис. канд.. держ. упр.: спец. 
25.00.01 «Теорія та історія державного управління» / С. Колосок. – 
К., 2003. 

10. Западинчук О.П. Формування іміджу державної служби в 
умовах розвитку інформаційного суспільства / О.П. Западинчук // 
Державне управління та місцеве самоврядування. – 2012. № 3 (14). 
С. 239 – 247. 
 

References. 
1. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy «Pro derzhavnu sluzhbu» 

[On the Civil Service Law of Ukraine «On civil service»]. 
(2015, 10 December). zakon5.rada.gov.ua. Retrieved from 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19 [in Ukrainian]. 

2. Pro Kontseptsiiu adaptatsii instytutu derzhavnoi sluzhby v Ukraini 
do standartiv Yevropeiskoho Soiuzu [On the Concept of adaptation of 
public service in Ukraine to EU standards]. 
(2004, 5 March). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/278/2004 [in Ukrainian]. 

3. Pro zapobihannia koruptsii [Prevention of Corruption]. 
(2014, 14 October). zakon5.rada.gov.ua. Retrieved from 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 [in Ukrainian]. 

4. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy 
shchodo osoblyvostei podannia sluzhbovymy osobamy deklaratsii pro 
maino, dokhody, vytraty i zobov’iazannia finansovoho kharakteru u 
2016 rotsi [On amendments to some legislative acts of Ukraine concerning 
the characteristics submission officials declarations of property, income, 
expenses and financial obligations in 2016]. 
(2016, 15 March). zakon0.rada.gov.ua. Retrieved from 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1022-19 [in Ukrainian]. 



 127 

5. Pro zatverdzhennia Zahalnykh pravyl etychnoi povedinky 
derzhavnykh sluzhbovtsiv ta posadovykh osib mistsevoho 
samovriaduvannia [On approval of the General Rules of Ethical 
Conduct for civil servants and local government officials]. 
(2016, 5 August). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16 [in Ukrainian]. 

6. Pro pochatok roboty systemy podannia ta opryliudnennia 
deklaratsii osib, upovnovazhenykh na vykonannia funktsii derzhavy abo 
mistsevoho samovriaduvannia  Rishennia Natsionalnoho ahentstva z pytan 
zapobihannia koruptsii [On top of the system presentation and disclosure 
of declarations of persons authorized to perform state functions or local 
government decision of the National Agency for the Prevention of 
Corruption]. (2016, 10 June). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0958-16 [in Ukrainian]. 

7. Pro pravyla etychnoi povedinky [On the rules of ethical 
conduct]. (2013, 4 Jule). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4722-17 [in Ukrainian]. 

8. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. 
(1996, 28 June). zakon0.rada.gov.ua. Retrieved from 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр [in Ukrainian]. 

9. Kolosok S. (2003). Zv’iazok z hromadskistiu u formuvanni 
imidzhu orhaniv derzhavnoho upravlinnia [Public Relations in shaping the 
image of government]. Abstract of dissertation  of candidate of economic Sciences. 
Kyiv, p. 20 [in Ukrainian]. 

10. Zapadynchuk O.P. (2012). Formuvannia imidzhu derzhavnoi 
sluzhby v umovakh rozvytku informatsiinoho suspilstva [Formation of 
image of public service in the development of the information society]. 
Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia – Public administration and local 
self-government, No 3 (14), pp. 239-247 [in Ukrainian]. 
 

Анотація. 
Гацько А.Ф., Богомолова К.С. Правові основи формування 

іміджу державного службовця. 
Аналізується правові основи формування іміджу державного службовця в умовах 

сучасного розвитку суспільства. На основі законодавчої та нормативно-правової бази з 
питань етики та моралі державних службовців розглядаються основні аспекти сучасного 
розуміння державної служби. Обґрунтовується необхідність формування позитивного 
іміджу державного службовця, з метою змінити ставлення громадян до органів державної 
влади, підвищити рівень довіри суспільства до діяльності державної служби та програм її 
реформування, а також для запобігання виникнення передумов для соціальної 
напруженості, деструктивних процесів та кризових ситуацій в суспільстві. 

Ключові слова: закон, імідж, державний службовець, державна служба. 
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Аннотация. 
Гацько А.Ф., Богомолова К.С. Правовые основы формирования 

имиджа государственного служащего. 
Анализируются правовые основы формирования имиджа государственного 

служащего в условиях современного развития общества. На основе законодательной и 
нормативно-правовой базы по вопросам этики и морали государственных служащих 
рассматриваются основные аспекты современного понимания имиджа государственной 
службы. Обосновывается необходимость формирования положительного имиджа 
государственного служащего, с целью изменить отношение граждан к органам 
государственной власти, повысить уровень доверия общества к деятельности 
государственной службы и программам  ее реформирования, а также для предотвращения 
возникновения предпосылок социальной напряженности, деструктивных процессов и 
кризисных ситуаций в обществе. 

Ключевые слова: закон, имидж, государственный служащий, государственная 
служба. 
 

Abstract. 
Gatsko A.F., Bogomolova K.S. Legal basis for the creation of a public 

servant image. 
Analyzes the legal basis of image formation of a civil servant in the modern development 

of society. Based on the legislative and regulatory framework of ethics and morality of public 
servants considered understanding of basic aspects of public service. The necessity of creating a 
positive image of the civil servant, in order to change public attitudes to government, increase public 
confidence in the activities of public service and its reform programs, and to prevent the 
preconditions for social tension, destructive processes and crises in society. 
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НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 

 
МАЛІЙ О.Г., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Фінансові 

відносини, які реалізуються під час господарської діяльності і 
стосуються формування і використання капіталу і доходів 
позначаються на функціонуванні та розвитку підприємств, як 
самостійних господарюючих суб’єктів. 
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Наразі підприємства змушені самостійно знаходити джерела 
фінансового забезпечення виробництва, ефективні напрямки 
інвестування фінансових ресурсів для нарощування економічного 
потенціалу та конкурентоспроможності [3,5]. За цих умов необхідна 
сучасна, адекватна ринковій економіці підготовка фахівців з фінансів, 
котрі мають глибокі теоретичні і практичні знання, можуть 
узагальнити наявний вітчизняний і зарубіжний досвід, здатні 
розробити конкретні заходи щодо поліпшення фінансового стану 
підприємства [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам 
підготовки висококваліфікованих спеціалістів приділяється постійна 
увага як науковців, так і спеціалістів-практиків. Значний вклад у 
вирішення проблем внесли відомі вітчизняні вчені В. Коваленко [1], 
Г. Цвєткова [7], Л. Федулова [8] та багато інших дослідників. Поряд з 
тим, питання знаннєвого ресурсу як основи для інновацій зростає. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження 
закономірностей та тенденцій підготовки висококваліфікованих 
кадрів, необхідності навчально-дослідної роботи, як складової 
навчального процесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кваліфікований 
фінансист повинен володіти сучасними методами аналітичних 
досліджень, майстерністю об’єктивного та всебічного аналізу 
результатів господарської діяльності. Необхідно добре знати, як 
управляти фінансами, глибоко розуміти такі поняття як ділова 
активність, ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість, 
ступінь ризику тощо, а також методику їх аналізу [4]. 

Розв’язанню завдань підготовки висококваліфікованих 
спеціалістів сприяє викладання фінансових дисциплін. Перш за все це 
теоретична підготовка, яка охоплює як аудиторну так і самостійну 
підготовку студентів з дисциплін «Фінанси підприємств», «Фінансовий 
аналіз», «Фінансовий менеджмент», «Податкова система», 
«Інвестування», «Страхування». По-друге – це практична підготовка, 
яка передбачає проведення виробничої практики, виконання курсових 
робіт, розрахункових завдань, ситуаційних задач з залученням 
матеріалів досліджуваних господарств, даних аналогічних підприємств, 
статистичних даних та інших джерел. 

Курсове навчально-дослідне завдання, як складова частина 
навчального процесу покликане поглибити знання, набуті студентами 
при вивченні дисципліни «Фінанси підприємств», навчити самостійно 
узагальнювати і викладати матеріал, користуючись літературними 
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джерелами, статистичними і практичними матеріалами, періодичною 
літературою [6]. 

Курсове навчально-дослідне завдання  виконується студентами 
на основі науково-теоретичного і досліджуваного практичного 
матеріалу. 

Тема курсового навчально-дослідного завдання вибирається 
студентами самостійно з врахуванням здібностей і побажань щодо 
напрямку роботи і узгоджується з науковим керівником. 

Курсове навчально-дослідне завдання виконується на матеріалах 
конкретного сільськогосподарського, агротехсервісного підприємства. 
Вихідними матеріалами для виконання курсового  завдання є 
показники фінансово-господарської діяльності, дані звітних та 
планових документів підприємства, літературних джерел. 

Курсове навчально-дослідне завдання містить такі складові: 
вступ, теоретичний розділ, аналітично-розрахунковий розділ, 
рекомендаційний розділ, висновки. 

У вступі розкривається актуальність теми, зазначаються мета, 
задачі, об’єкт і предмет дослідження, подається перелік використаних 
для досягнення поставленої мети методів дослідження. Обсяг вступу 
повинен складати дві-три сторінки. 

Перший розділ містить науково-теоретичні основи розглядаємої 
проблеми, її необхідність і значення в сучасних умовах. 

На основі аналізу літературних джерел студент характеризує 
основні етапи розвитку наукової думки, визначає стан, перспективи 
розвитку досліджуємих питань, розглядає існуючі методики 
проведення досліджень, називає питання, що залишились 
невирішеними. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме 
стосовно необхідності проведення подальших досліджень у даній темі.  

Так в темах з кредитування розкриваються загальні передумови 
та економічні чинники необхідності кредиту, сутність та теоретичні 
концепції кредиту, роль кредиту в розвитку економіки. 

В темах з організації фінансів розкривається предмет фінансової 
науки як пізнання сутності фінансів, етапи становлення і розвитку 
фінансової науки, основи організації фінансів, джерела фінансового 
забезпечення. 

В темах з аналізу фінансового стану розкривається мета та 
завдання аналітичної роботи, основні прийоми та методи аналізу, 
характеризуються методики аналізу фінансових звітів. 

Студент, виконуючи курсове завдання, розглядає 
рекомендований матеріал, законодавчі акти, опубліковані монографії і 
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статті, після чого послідовно і  обґрунтовано розкриває зміст теми. 
Думки різних науковців потрібно подавати своїми словами, а 

окремі положення – цитатами з відповідних літературних джерел з 
обов’язковим посиланням на автора роботи, її назву і сторінку. 

Другий розділ містить аналіз діючої практики підприємства у 
питаннях, які відповідають темі дослідження. 

Другий розділ починається з характеристики господарства, 
оцінки його сучасного фінансового стану. 

У даному розділі наводять наступну інформацію про 
підприємство: організаційно-правова форма господарювання, форма 
власності, спеціалізація, розміри, структура управління, результати 
виробничо-господарської діяльності: обсяги виробництва і реалізації, 
прибутки і збитки, рух коштів на рахунках, склад і динаміка 
дебіторсько-кредиторської заборгованості. 

Фінансовий стан підприємства аналізують за допомогою 
показників фінансової незалежності, платоспроможності, 
прибутковості, ділової активності, майнового стану. 

Далі, з вичерпною повнотою викладаються результати 
досліджень практики організації фінансів у господарстві, дається 
інформація про структуру фінансової служби підприємства, стан 
оперативної, планової і контрольно-аналітичної роботи. Особлива 
увага при цьому приділяється питанням, що є предметом дослідження. 

Так, в темах з кредитування дається оцінка кредитоспроможності 
господарства, розкривається стан кредитного забезпечення, 
аналізується політика підприємства щодо залучення кредитних 
ресурсів. 

В темах з фінансового планування розкривається організація 
поточного, оперативного планування, система бюджетування на 
підприємстві, дається оцінка фінансовій стратегії і методам визначення 
фінансових потреб підприємства. 

В темах з організації грошових розрахунків підприємств 
розкриваються відносини підприємства з банком, робиться аналіз 
стану розрахунків і платоспроможності підприємства, приділяється 
увага питанням платіжної дисципліни та її впливу на фінансове 
становище підприємства. 

Виконуючи курсове завдання вивчаються бухгалтерські, планові 
і звітні документи підприємства за останні три роки і 
використовуються ті, що найбільш відповідають обраній темі. При 
цьому наводяться цифрові дані, які мають бути представлені у вигляді 
таблиць, схем, графіків, тощо; вони повинні бути логічним 
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продовженням викладеного матеріалу і основою висновків і 
пропозицій. 

В третьому розділі подається критична оцінка організації 
фінансів, виявляються резерви поліпшення кількісних і якісних 
показників, розробляються пропозиції щодо вдосконалення 
фінансової діяльності даного господарства та підприємств галузі 
загалом. 

Необхідним є викладення результатів власних досліджень 
студента з висвітленням того нового, що він вносить у розроблення 
проблеми. Студент повинен надати оцінку повноти вирішення 
поставлених завдань, оцінку одержаних результатів, обґрунтувати 
потребу додаткових досліджень. 

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, 
визначеній темою курсового навчально-дослідного завдання. 

Так в темах з кредитування дається оцінка ефективності 
кредитування, розробляються пропозиції по диверсифікації джерел 
фінансування, удосконаленню взаємовідносин підприємств та банків, 
пропонуються альтернативні джерела кредитного забезпечення. 

В темах з організації розрахунків підприємств розкривається 
взаємозв’язок фінансового становища підприємства з організацією 
безготівкових розрахунків, дається економічне обґрунтування вибору 
форм і способів безготівкових розрахунків, розробляються пропозиції 
по оптимізації грошових розрахунків. 

В темах з аналізу фінансового стану розробляються пропозиції 
щодо удосконалення методики оцінювання фінансового стану з 
обґрунтуванням вибору показників, прогнозуванню фінансових 
показників діяльності підприємства, поліпшенню контрольно-
аналітичної роботи на підприємстві а також підвищенню 
ефективності фінансово-господарської діяльності товаровиробників в 
цілому. 

Висновки включають короткі підсумки за результатами 
виконаного курсового завдання та пропоновані напрямки 
вдосконалення фінансової діяльності.  

Висновки. Зміст курсового навчально-дослідного завдання 
повинен відображати творчий підхід студента, його розуміння 
закономірностей, що складаються у фінансовій сфері, уміння 
аналізувати науковий матеріал, орієнтуватись в усіх сторонах 
фінансової діяльності підприємства з врахуванням специфіки 
перехідного періоду української економіки, робити самостійні 
висновки та надавати пропозиції щодо удосконалення фінансової 
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роботи підприємства. 
Набуті навички при виконанні курсового навчально-дослідного 

завдання допоможуть майбутнім фахівцям в наступній практичній 
роботі, результати дослідження можуть бути використанні в процесі 
підготовки магістерської роботи. 
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Анотація. 
Малій О.Г. Навчально-дослідна робота у професійній підготовці 

фахівців. 
Кваліфікований фінансист повинен володіти сучасними методами аналітичних 

досліджень, майстерністю об’єктивного та всебічного аналізу результатів господарської 
діяльності.  

Метою статті є дослідження закономірностей та тенденцій підготовки 
висококваліфікованих кадрів, необхідності навчально-дослідної роботи, як складової 
навчального процесу. 

Розв’язанню завдань підготовки висококваліфікованих спеціалістів сприяє 
викладання фінансових дисциплін.  

Курсове навчально-дослідне завдання, як складова частина навчального процесу 
покликане поглибити знання, набуті студентами при вивченні дисципліни «Фінанси 
підприємств», навчити самостійно узагальнювати і викладати матеріал, користуючись 
літературними джерелами, статистичними і практичними матеріалами, періодичною 
літературою.  

Набуті навички при виконанні курсового навчально-дослідного завдання повинні 
допомогти майбутнім фахівцям в наступній практичній роботі, результати 
дослідження можуть бути використанні в процесі підготовки дипломної та магістерської 
роботи. 

Ключові слова: фінансові дисципліни, фінанси 
підприємств,висококваліфіковані кадри, знання, навички  
 

Аннотация. 
Малий Е.Г. Учебно-исследовательская работа в 

профессиональной подготовке специалистов. 
Квалифицированный финансист должен владеть современными методами 

аналитических исследований, мастерством объективного и всестороннего анализа 
результатов хозяйственной деятельности. 

Целью статьи является исследование закономерностей и тенденций подготовки 
высококвалифицированных кадров, необходимости учебно-исследовательской работы, как 
составляющей учебного процесса. 

Решению задач подготовки высококвалифицированных специалистов способствует 
преподавания финансовых дисциплин. 

Курсовое учебно-исследовательская задание как составная часть учебного процесса 
призвано углубить знания, полученные студентами при изучении дисциплины «Финансы 
предприятий», научить самостоятельно обобщать и излагать материал, пользуясь 
литературными источниками, статистическими и практическими материалами, 
периодической литературой. 

Приобретенные навыки при выполнении курсового учебно-исследовательской 
задачи должны помочь будущим специалистам в следующей практической работе, 
результаты исследования могут быть использованы в процессе подготовки дипломной и 
магистерской работы. 

Ключевые слова: финансовые дисциплины, финансы предприятий, 
высококвалифицированные кадры, знания, навыки. 
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Abstract. 
Maliy O.G. Teaching and research work in vocational training. 
A skilled financier should have modern methods of analyzes, skill objective and 

comprehensive analysis of business results. 
The article is the study of patterns and trends in training of qualified personnel, the need 

for teaching and research, as part of the learning process. 
Problem solving training highly qualified specialists contributes to teaching financial 

subjects. 
Courses teaching and research tasks as part of the educational process is intended to 

deepen the knowledge acquired by students in the study course "Business Finance" teach yourself 
and compile teaching material, using literary sources, statistical and practical materials, periodical 
literature. 

Acquired skills when performing course teaching and research objectives should help future 
professionals in the following practical work, the results can be used in the preparation of 
undergraduate and master's thesis. 

Keywords: financial discipline, finance, highly skilled, knowledge, skills. 
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СТАНОВЛЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УКРАЇНІ 

 
ЗАЇКА С.О., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, ГРИЩЕНКО В.А., АСИСТЕНТ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Становлення 
економічного аналізу має довгий історичний шлях. Аналітично-
системний процес, який стосується явищ суспільного життя, 
соціально-економічного укладу, виробництва, обміну і споживання, 
допоміг зрозуміти, що саме виробництво, добробут людей, 
економічне зростання і кризові явища перебувають під впливом 
неочевидних суспільних факторів, глибинних законів економічного 
життя. Це вимагало пояснень, адекватних оцінок, які неможна було 
зробити лише простим описом цих процесів. Спочатку аналіз виник в 
найпростіших формах, а пізніше як система спеціальних знань для 
дослідження причинно-наслідкових змін економічних явищ і процесів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
економічного аналізу є достатньо актуальними і досліджуються 
багатьма вченими-економістами як в Україні, так і поза її межами. 
Проте, недостатньо вивченими залишаються етапи становлення і 
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перспективи розвитку економічного аналізу в саме в нашій країні. 
Формулювання цілей статті. Метою статті є виділення 

періодів становлення економічного аналізу в Україні та з’ясування 
основних проблем і перспектив його подальшого розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Становлення і 
розвиток економічного аналізу обумовлені загальними об’єктивними 
вимогами і умовами, які властиві виникненню будь-якої нової галузі 
знань. По-перше, це задоволення практичної потреби, яка виникла в 
зв’язку з розвитком продуктивних сил, удосконаленням виробничих 
відносин, розширенням масштабів виробництва. По-друге, це 
пов’язано з розвитком економічної науки взагалі. 

Висвітлюючи історію становлення і розвитку економічного 
аналізу, як науки, можна виділити наступні періоди (табл. 1). 

Більшість науковців вказують, що розвиток економічного 
аналізу відбувався паралельно із загальноприйнятим історичним 
розвитком суспільства в цілому та виробничих відносин зокрема. 

У XIX ст. представники інтелігенції набували національної 
свідомості через дослідження життя народу, його культури, 
економічних і соціальних проблем. Тут значний внесок зробили 
М. Драгоманов, І. Франко та інші. Зокрема, багато праць І. Франка 
присвячені питанням економіки та статистики. Велику увагу він 
приділяв статистичному аналізу, надрукувавши низку статей, 
присвячених проблемам статистичної студії, крайової статистики, і, 
зокрема, «Статистика яко метода і яко наука». За результатами 
проведених досліджень він розробив проект земельної 
реформи [8, 15]. 

Значний внесок у розвиток економічної науки в Україні 
зробили українські вчені О. Білімович, І. Вернадський, В. Левицький, 
Є. Слуцький, Г. Цихановський та інші. 

У становленні економічного аналізу велика роль належить 
М.І. Туган-Барановському, який на початку XX ст. розробив і 
практично використав у своїх працях принципові положення теорії 
економічного аналізу. Зокрема, щодо знаходження закономірного 
визначення зв’язку висловлених ідей з об’єктивними економічними 
умовами, аргументації теоретичних концепцій практичними 
розрахунками. Для того, щоб узагальнити закономірності розвитку 
споживчої кооперації у 1861-1910 рр., він згрупував відомості про 
темпи зміни обороту за десятирічними періодами. Крім рядів 
динаміки, обчислень середніх і відносних величин вчений 
користувався прийомом статистичних групувань. 
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Таблиця 1 
Етапи становлення економічного аналізу в Україні 

 

Період Характерні особливості 
періоду 

Основні напрями 
досліджень 

Взаємозв’язок із 
світовими 

тенденціями 

П
ер

ш
ий

 п
ер

іо
д 

до
 

19
17

 р
. Розвиток аналітичної 

складової бухгалтерського 
обліку 

Вивчення балансових 
публікацій. Розглядаються 
питання регламентації 
правил складання звітності 

Початок становлення 
систематизованого 
аналізу фінансової 
звітності в роботах 
західних і 
вітчизняних вчених 
датується одним 
періодом часу 

19
17

–1
93

4 
рр

. 

Розквіт вчення про баланс. 
Початок розробки єдиних 
форм звітності та 
інструкцій щодо їх 
складання 

Створення типових 
балансових схем в розрізі 
найважливіших галузей 
економіки та побудова 
загальнодержавного 
балансу 

Ідеї українських 
авторів розвивалися в 
руслі 
загальносвітових 
тенденцій 

19
35

–1
96

4 
рр

. 

Значне розширення і 
поглиблення аналітичних 
досліджень. Становлення 
економічного аналізу як 
науки. Розробка програми 
фінансового аналізу, що 
відповідає вимогам 
централізованого 
планування і керівництва 
діяльністю підприємства 

Дослідження акцентовано 
на аналіз виробництва, 
собівартості і прибутку. 
Галузева спрямованість 
розвитку аналітичної 
думки 

Значні протиріччя 
між теорією аналізу в 
викладеннях 
українських і 
зарубіжних авторів. 
Повний розрив 
ідеологій 

19
64

–1
99

0 
рр

. 

Становлення теорії 
економічного аналізу. 
Розвиток окремих видів 
аналізу: оперативного, 
стратегічного, економіко-
математичного, 
функціонально-вартісного 
тощо. 

Поглиблення аналізу в бік 
оперативності, розробка 
питань техніко-
економічного, 
внутрішньо- і 
міжгосподарського 
аналізу. Формування 
внутрішньогалузевих 
методик 

Неухильна критика 
на адресу 
капіталістичних 
країн 

Су
ча

сн
ий

 п
ер

іо
д 

Перегляд традиційного 
розуміння багатьох 
економічних категорій, 
наповнення їх іншим 
практичним змістом 

Зміна завдань і функцій 
аналізу, трансформація 
його методології та 
методики. Дослідження 
комерційного ризику. 
Формування міцної, 
уніфікованої 
інформаційної бази 

Залучення 
українських вчених і 
практиків до ідей, що 
розглядаються в 
контексті сучасної 
економічної теорії і 
неокласичної теорії 
фінансів 
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М.І. Туган-Барановський розглядав у своїх роботах методику та 
практику дослідження, рухаючись від цифри, від факту, що дозволило 
йому дійти до висновку, що «кооперація є вищим типом, ніж 
колективізм», а від з’єднання кооперативу з політичною партією 
програють обидві сторони: як партія, так і кооператив [5]. 

Значний внесок у розвиток економічного аналізу зробили 
українські науковці, зокрема, відомі київські вчені-аналітики, 
професори: І.І. Каракоз, Г.М. Мельничук, В.І. Самборський, 
М.Г. Чумаченко. 

Найбільша кількість сучасних публікацій українських авторів 
присвячена загальним питанням економічного аналізу на 
підприємствах [2-5, 7, 12, 15]. 

Велика увага у працях сучасних фахівців-економістів 
приділяється аналізу фінансових результатів і фінансового стану 
підприємства [13, 17], фінансово-інвестиційному аналізу [9], аналізу 
інвестиційних проектів і проектному аналізу [2, 11].  

На удосконалення економічного аналізу мало суттєвий вплив 
прийняття Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», здійснення реформи бухгалтерського обліку, 
включаючи застосування Міжнародних стандартів фінансової 
звітності, введення в господарську практику аудиту підприємств та 
управлінського обліку. У низці посібників методика економічного 
аналізу почала вивчатись паралельно з проблемами бухгалтерського 
обліку і аудиту [10]. 

Слід зазначити, що на сьогодні в цілому на підприємствах 
України економічна робота, а відповідно, і її складова - економічний 
аналіз потребують значного покращення. 

Крім того, за сучасних умов розвитку економіки перед 
економічним аналізом як наукою постало багато якісно нових 
проблем. Основними проблемами економічного аналізу на сучасному 
етапі є: 

– адаптація досвіду розвинутих країн з організації та методики 
аналізу кон’юнктури ринку зі збереженням напрацювань вітчизняних 
вчених; 

– необхідність створення єдиної системи економічного аналізу, яка 
б інтегрувала аналіз діяльності на всіх рівнях. З цим має бути пов’язана 
і система різнострокових прогнозів, що базувалася б на 
закономірностях, тенденціях і резервах, виявлених аналізом; 

– формування єдиної обґрунтованої системи оціночних показників 
ефективності господарювання підприємств і їх підрозділів; 
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– застосування економіко-математичних методів, електронно-
обчислювальної техніки й персональних комп’ютерів, що дає змогу 
скоротити інформаційні потоки, знизити ймовірність помилок під час 
збирання і передавання даних; 

– підвищення оперативності економічного аналізу, удосконалення 
організаційних форм аналітичної роботи і перебудова інформаційних 
потоків; 

– розробка багатоваріантних розв’язків аналітичних завдань та 
методик вибору з них того варіанту, який буде оптимальним для 
заданих параметрів [6, 11, 15]. 

Отже, щоб відповідати сучасним вимогам, методика 
економічного аналізу повинна бути наближеною до потреб 
підприємства, відповідати повсякденним запитам управління, бути 
надійним економічним інструментом управління підприємством. 

Висновки. Становлення економічного аналізу як спеціальної 
галузі знань обумовлено об’єктивними умовами та вимогами, 
основними з яких виявилися практична потреба і розвиток науки в 
цілому й окремих її галузей. На сьогодні економічний аналіз широко 
застосовується у процесі проведення ревізій, аудиторських перевірок і 
маркетингових досліджень, він є невід’ємною частиною системи 
планування підприємства. 

В умовах становлення ринкових відносин, децентралізації 
економіки, перенесення центру ваги на мікрорівень, безпосередньо до 
процесів виробництва і обміну, змінилися завдання та функції аналізу 
діяльності підприємств. 

Ринкова економіка характеризується динамічністю кон’юнктури 
зовнішнього і станом внутрішнього середовища підприємства. У 
зв’язку з цим зростає значимість оперативного управління, і як 
наслідок, оперативного або ситуаційного аналізу. Одним із завдань 
аналізу в умовах, що характеризуються достатнім ступенем 
невизначеності, є оцінка комерційного ризику. Вивчення стану 
внутрішнього і зовнішнього середовища, складу покупців і 
конкурентів, цін і цінової політики, руху товару і збуту, експортно-
імпортних операцій, процентних ставок і котирування валюти тощо, 
тобто необхідність обробки великих інформаційних масивів 
обумовлює важливість автоматизації обліку та аналізу. Крім того, 
однією з умов організації ефективної аналітичної роботи на 
підприємстві є міцна, уніфікована інформаційна база. 

Отже, сьогодні економічний аналіз заснований на системному 
підході, комплексному обліку різноманітних факторів, якісному 
підборі достовірної інформації і є важливою функцією управління. 
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Анотація. 
Заїка С.О., Грищенко В.А. Становлення і перспективи розвитку 

економічного аналізу в Україні. 
Теорія, методологія, методика, способи і прийоми економічного аналізу складалися 

поступово, проходячи, як і в інших науках, складні, часом суперечливі етапи історії. 
Спочатку аналіз виник в найпростіших формах, а пізніше як система спеціальних знань 
для дослідження причинно-наслідкових змін економічних явищ і процесів. 

Питання економічного аналізу і сьогодні є достатньо актуальними та 
досліджуються багатьма вченими-економістами. Проте, недостатньо вивченими 
залишаються етапи становлення та перспективи розвитку економічного аналізу в 
Україні. 

Метою статті є виділення періодів становлення економічного аналізу в Україні 
та з’ясування основних проблем і перспектив його подальшого розвитку. 

Під час дослідження з’ясовано, що на сьогодні в цілому на підприємствах України 
економічна робота, а відповідно, і її складова - економічний аналіз потребують значного 
покращення. Щоб відповідати сучасним вимогам, методика економічного аналізу повинна 
бути наближеною до потреб підприємства, відповідати повсякденним запитам управління 
та бути надійним економічним інструментом управління підприємством. 

Ключові слова: економічний аналіз, економічна робота, управління 
підприємством, економічна наука. 
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Аннотация. 
Заика С.А., Грищенко В.А. Становление и перспективы развития 

экономического анализа в Украине. 
Теория, методология, методика, способы и приемы экономического анализа 

складывались постепенно, проходя, как и в других науках, сложные, порой 
противоречивые, этапы истории. Сначала анализ возник в простейших формах, а 
позднее как система специальных знаний для исследования причинно-следственных 
изменений экономических явлений и процессов. 

Вопросы экономического анализа и сегодня достаточно актуальными и 
исследуются многими учеными-экономистами. Однако, недостаточно изученными 
остаются этапы становления и перспективы развития экономического анализа в 
Украине. 

Целью статьи является выделение периодов становления экономического анализа 
в Украине и выяснения основных проблем и перспектив его дальнейшего развития. 

В ходе исследования установлено, что на сегодня в целом на предприятиях 
Украины экономическая работа, а, соответственно, и ее составляющая - экономический 
анализ потребует значительного улучшения. Чтобы соответствовать современным 
требованиям, методика экономического анализа должна быть приближенной к 
потребностям предприятия, отвечать повседневным запросам управления и быть 
надежным экономическим инструментом управления предприятием. 

Ключевые слова: экономический анализ, экономическая работа, управление 
предприятием, экономическая наука. 
 

Abstract. 
Zaika S.О., Grishchenko V.A. Formation and prospects of 

development of economic analysis in Ukraine. 
Theory, methodology, technique, methods and techniques of economic analysis evolved 

gradually passing, as in other sciences, complex, sometimes controversial history stages. First 
analysis appeared in the simplest forms, and later as the system expertise to study the cause and 
effect of changes in economic phenomena and processes. 

The issue of economic analysis today is quite relevant and studied by many scientists and 
economists. However, remain poorly understood stages of formation and prospects of economic 
analysis in Ukraine. 

The article aims to highlight during the formation of economic analysis in Ukraine and 
determine the main problems and prospects of its further development. 

During the study found that in general today in the Ukraine economic work, and 
accordingly, its component - economic analysis require significant improvement. To meet modern 
requirements, methods of economic analysis to be close to the needs of the plant meet the everyday 
needs of management and be a reliable tool for economic management. 

Keywords: economic analysis, economic operation, management, economics. 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
ГІРЖЕВА О.М., К.Е.Н., БІРЧЕНКО Н.О., 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Трансформація 

економічної системи України відповідно до змін світового 
господарства в умовах глобалізації супроводжується значним 
посиленням ролі економічної безпеки підприємства як 
фундаментальної бази економічної безпеки національної економіки в 
цілому. Від успішної діяльності та сталого розвитку окремих 
підприємств значною мірою залежить формування бюджетів різних 
рівнів і можливість реалізації соціальних програм, що забезпечують 
гідні стандарти рівня життя населення. 

Головною умовою для підтримки економічної безпеки 
підприємства є своєчасне виявлення загроз, пов'язаних з втратою його 
позицій на ринку, і вибір таких напрямків його розвитку, які б 
забезпечили  стабільність позиціонування на товарних ринках і 
визначали спеціалізацію його розвитку. При цьому важливе значення 
має формування такої інформаційної системи, яка дозволить вибрати 
основні характеристики та напрямки розвитку підприємства, 
об'єктивно охарактеризувати його фінансовий стан, фінансову 
стійкість і здатність до розвитку. На сьогодні вирішальною умовою 
забезпечення економічної безпеки підприємства стає побудова та 
формування такої інформаційної системи, яка буде базуватися тільки 
на надійній і достовірній обліковій інформації та дозволить 
оперативно контролювати виробничі процеси, виявляти негативні 
тенденції і знаходити перспективні напрямки розвитку підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В останні роки 
питанням економічної безпеки присвячено велику кількість наукових 
розробок українських  та зарубіжних авторів. А саме у своїх 
дослідженнях економічну безпеку розглядали Є.А. Олейнікова, 
Т.Б. Кузенко, З.С. Варналій, А.В. Кірієнко, О.А. Грунін, 
В.Л. Ортинський, З. Стаховяк, Р. Дацків, Г.В. Козаченко, 
В.П. Пономарьова, О.М. Ляшенко, Д. Ковальов, О. Судакова та ін. 
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Безпосередньо розвитку обліково-інформаційних систем 
присвячені роботи вчених: П.С. Безруких, Р.П. Булиги, 
О.І. Васильчук, М.А. Бахрушина, В.Б. Івашкевича, Т.П. Карпової, 
А.Н. Кизилова, В.В. Ковальова, Н.П. Кондракова, Н.Т. Лабинцева, 
М.В. Мельник, М.Р. Метьюса, Б. Нідлза, В.І. Палія, В.І. Подільського, 
Л.В. Попової, Я.В. Соколова, А.Е. Суглобова, А.Д. Шеремета та ін. 

Проблемні питання забезпечення економічної безпеки 
підприємства зумовили необхідність здійснення подальшого 
наукового пошуку, базуючись на науковій платформі та керуючись 
передовим досвідом.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є вивчення місця та 
ролі бухгалтерського обліку в забезпеченні економічної безпеки 
підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному світі 
проблема захисту економічних інтересів підприємства є дуже 
актуальною, проте їй приділяється досить мало уваги з боку керівників 
підприємств. В умовах  ринкової економіки, розвитку ринкових 
механізмів вельми важливим завданням економічної науки і практики 
господарської діяльності підприємств стає забезпечення економічної 
безпеки. 

Економічна безпека підприємства - це стан його захищеності від 
негативного впливу внутрішніх та зовнішніх загроз, дестабілізуючих 
чинників, при якому забезпечується стійка реалізація основних 
комерційних інтересів і цілей статутної діяльності. 

В рамках сучасних економічних концепцій економічна безпека 
господарюючого суб'єкта являє собою сукупність утилітарних і 
концептуальних чинників, які забезпечують даній системі захист від 
негативного впливу, перспективний розвиток, ефективність життєво 
важливих процесів, незалежність, можливість досягнення цілей. 

Головна мета економічної безпеки підприємства полягає в тому, 
щоб гарантувати його стабільне та максимально ефективне 
функціонування тепер і високий потенціал розвитку в майбутньому. 

До основних функціональних цілей економічної безпеки 
підприємства відноситься: 

– забезпечення високої фінансової ефективності роботи, 
фінансової стабільності та незалежності; 

– забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої 
конкурентоспроможності того чи іншого суб'єкта господарювання; 

– досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та 
ефективної організаційної структури управління підприємством; 
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– досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його 
інтелектуального потенціалу, належної ефективності корпоративної 
діяльності; 

– мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-
господарської діяльності на стан навколишнього середовища; 

– якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства; 
– забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної 

таємниці і досягнення необхідного рівня інформаційного 
забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства та відділів 
організації. 

Значення економічної безпеки для економіки підприємства і 
держави в цілому складається з її значення для кожного окремого 
елемента економічної системи: 

– для держави – це гарантія своєчасної і повної сплати податків та 
зборів до бюджетів різних рівнів;  

– для позабюджетних фондів – це своєчасність і повнота 
погашення заборгованості за відрахуваннями; 

– для власників – це прибутковість й розмір прибутку, який впливає 
на стан та розвиток підприємства; 

– для працівників підприємства та інших зацікавлених фізичних 
осіб – це своєчасність виплати заробітної плати та створення 
додаткових робочих місць; 

– для постачальників і підрядників – це своєчасність і повнота 
виконання договірних зобов'язань; 

– для комерційних банків – це своєчасність і повнота виконання 
зобов'язань відповідно до умов кредитних договорів; 

– для інвесторів – це вигідність і ступінь ризику вкладень в 
підприємство. 

Функціональна структура економічної безпеки включає: 
науково-технічну, інформаційну, інтелектуальну, фінансову, 
інвестиційну безпеку та безпеку зовнішньоекономічної діяльності. 

Кожне підприємство, як суб’єкт економічних відносин певною 
мірою прагне зберігати і посилювати свою економічну безпеку всіма 
доступними для нього законними способами. Проблеми економічної 
безпеки обумовлені мінливими умовами функціонування економічних 
суб'єктів в ринковій економіці. 

Одним з елементів забезпечення економічної безпеки 
підприємства є розробка заходів щодо захисту комерційної інформації 
про фінансово-господарську діяльність. 
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До відомостей, що становлять комерційну таємницю, 
відносяться: 

– відомості про структуру виробництва, виробничі потужності, 
запаси сировини, матеріалів, комплектуючих виробів і готової 
продукції, тип і розміщення устаткування; 

– відомості про особливості використовуваних і розроблюваних 
технологій виробництва та специфіці їх застосування; 

– аналітичні довідки, звіти про діяльність підприємства в цілому і 
його структурних підрозділів, матеріали перевірок; 

– відомості з застосовуваних організаційних методів управління 
підприємством; 

– відомості про підготовку, прийняття та виконання рішень 
керівництва підприємства з комерційних, організаційних, виробничих 
і науково-технічних питань; 

– інформація про персональні дані працівників підприємства; 
– відомості про плани розширення виробництва різних видів 

продукції; 
– відомості про плани інвестицій, закупівель і продажу продукції; 
– відомості про факти проведення, цілі, предмет, результати нарад і 

засідань органів управління підприємством; 
– відомості про підготовку та результати проведення переговорів з 

діловими партнерами підприємства; 
– відомості про фінансові операції та стан банківських рахунків 

підприємства; 
– відомості про боргові зобов'язання підприємства; 
– відомості про рівень доходів підприємства; 
– відомості про ринкової стратегії підприємства; 
– відомості про застосовувані підприємством оригінальні методи 

продаж; 
– відомості про ефективність комерційної діяльності підприємства; 
– відомості про внутрішніх і зарубіжних постачальників, 

підрядників, покупців, компаньйонів, спонсорів, посередників та 
інших партнерів підприємства; 

– відомості про розробку і проведення заходів щодо забезпечення 
безпеки підприємства. 

Комерційну таємницю, крім вище названої інформації, можуть 
складати і інші відомості, які визначені правовласником. 

Для забезпечення захисту інформації в першу необхідно 
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розробити ряд внутрішніх нормативних документів: 
– положення про захист комерційної таємниці; 
– інструкцію по роботі з документами, що містять комерційну 

таємницю; 
– правила надання доступу до інформаційних ресурсів; 
– правила роботи в корпоративній мережі; 
– правила роботи в Інтернеті; 
– правила вибору, зберігання і використань паролів. 

Управління будь-яким підприємством неможливо без 
інформації або сукупності відомостей про стан фінансово-
господарської діяльності підприємства. У такому контексті економічна 
інформація виступає як основа процесів підготовки, прийняття та 
реалізації управлінських рішень. Інформація стає основним ресурсом, 
вирішальним фактором економічного статусу підприємства. 

Формування повної і достовірної інформації з метою управління 
сприяє забезпеченню економічної безпеки на рівні господарюючого 
суб'єкта. 

У загальній сукупності економічної інформації більша частина 
припадає на дані бухгалтерського обліку. Розрахунки показують, що 
на частку бухгалтерської інформації припадає понад 70% загального 
обсягу економічної інформації . Саме бухгалтерський облік фіксує і 
накопичує всебічну синтетичну  та аналітичну інформацію про стан і 
рух майна підприємства, джерела його утворення, господарські 
процеси та результати його діяльності. Тільки в бухгалтерському 
обліку відображається фактична інформація по кожному виду 
основних засобів, товарно-матеріальних запасів, трудових та 
фінансових ресурсів, що дозволяє здійснювати фінансову та 
виробничо-господарську діяльність, досягати бажаних результатів 
діяльності підприємства. Бухгалтерська інформація широко 
використовується в оперативно-технічному, статистичному обліку, для 
планування, прогнозування, розробки тактики і стратегії діяльності 
підприємства на довготривалий період. 

За даними світової статистики втрата лише 20%  інформації 
веде до розорення  65% господарюючих суб'єктів [1]. Тому організація 
бухгалтерського обліку на підприємстві є досить важливим етапом в 
роботі підприємства, оскільки в подальшому від неї буде залежати 
ефективне функціонування підприємства і його безпека. 

Інформація, що формується в бухгалтерському обліку, повинна 
бути надійною, повною, достовірною, тобто не містити істотних 
помилок і упереджених оцінок. Щоб бути надійною, інформація 
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повинна об'єктивно відображати факти господарської діяльності. 
Факти господарської діяльності повинні відображатися в 
бухгалтерському обліку не тільки з їх правової форми, а й з їх 
економічного змісту і умов господарювання. 

До основних джерел загрози економічній безпеці підприємства, 
що формуються в системі її бухгалтерського обліку, можна віднести: 

– порядок внутрішнього регулювання бухгалтерського обліку на 
підприємстві (Положення про бухгалтерську службу, облікова політика 
для цілей фінансового, управлінського і податкового обліку, форма 
бухгалтерського обліку); 

– функціонування облікової системи (збір первинних облікових 
даних, формування облікових регістрів, зберігання і захист 
бухгалтерської інформації, формування та подання бухгалтерської 
звітності);  

– порушення вимог законодавства України;  
– персонал підприємства (керівництво, персонал бухгалтерської 

служби, інший персонал) [4]. 
Ризики в бухгалтерському обліку підлягають управлінню, тобто 

підготовці та реалізації заходів, що мають на меті знизити небезпеку 
помилкового рішення і зменшити можливі негативні наслідки 
небажаного розвитку подій в ході реалізації. З метою організації 
інформаційної безпеки систем обліку слід дотримуватися певних 
заходів: 

– провести аналіз облікових систем організації та розробити заходи 
щодо їх вдосконалення та розвитку; 

– призначити відповідальних осіб за контролем руху внутрішньої 
документації; 

– оперативно ознайомлювати співробітників з інформацією, що 
надходить; 

– довести до всіх співробітників інструкції по зберіганню 
інформації та отримати від них розписки про нерозголошення 
таємниці; 

– забезпечити знищення документів і записів, що не 
використовуються. 

Підприємство є власником бухгалтерської інформації, що 
містить комерційну таємницю, тому має право визначити перелік осіб, 
які можуть володіти, розпоряджатися, визначити правила обробки, а 
також ставити інші умови щодо збереження комерційної таємниці. За 
умови дотримання необхідних заходів організації бухгалтерського 
обліку власник має право на юридичний захист даних, що дозволить 
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підвищити відповідальність облікового персоналу та зберегти активи 
підприємства, які йому належить. Перш за все, потрібно визначити 
перелік бухгалтерської інформації, що становить комерційну 
таємницю підприємства, а також розробити внутрішні розпорядчі 
документи в частині захисту бухгалтерської інформації, серед яких 
виділимо наступні: посадові інструкції бухгалтерів з урахуванням вимог 
економічної безпеки, угоду про нерозголошення інформації, що 
становить комерційну таємницю. Це дозволить забезпечити 
дотримання економічної безпеки підприємства та впровадити на 
підприємстві систему комерційної таємниці. 

На нашу думку, до складу принципів організації бухгалтерського 
обліку слід включити наступні принципи: безпеки та контролю 
бухгалтерських даних, комплексності, розподілу обов’язків бухгалтерів 
відповідно до вирішуваних завдань, що дасть можливість 
впровадження комплексної системи заходів організації 
бухгалтерського обліку, метою якого буде посилення функції 
збереження власності і забезпечення безперервності діяльності 
підприємства. Кожен співробітник підприємства, незалежно від його 
посади повинен володіти тільки тією інформацією, яка йому 
необхідна для роботи. 

Забезпечення заходів щодо захисту облікової інформації є 
складовим елементом в діяльності служби безпеки та бухгалтерської 
служби підприємства й гарантією стабільного функціонування бізнесу 
підприємства в умовах конкурентної боротьби.  

Висновки. Раціональна та системна організація бухгалтерського 
обліку дозволяє виявити проблеми і скорегувати відповідно діяльність 
підприємства до того, як ці проблеми переростуть в кризу і негативно 
вплинуть на його економічну безпеку. Застосування всіх складових 
комплексної системи заходів організації бухгалтерського обліку 
забезпечує виконання бухгалтерським обліком основних його 
функцій. Необхідність впровадження комплексної системи заходів 
організації бухгалтерського обліку пов'язана з необхідністю підвищити 
відповідальність облікового персоналу на вимогу внутрішніх 
розпорядчих документів, які передбачають захист бухгалтерської 
інформації, що становить комерційну таємницю підприємства. 
Дотримання вимог щодо захисту облікової інформації підприємства 
гарантує його ефективне функціонування та значний потенціал 
розвитку в майбутньому. 
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Анотація. 
Гіржева О.М., Бірченко Н.О. Місце та роль бухгалтерського 

обліку в системі економічної безпеки підприємства. 
У даній статті розглядається роль бухгалтерського обліку в забезпеченні 

економічної безпеки підприємства. Визначаються цілі, функції та завдання даних 
категорій в аспекті забезпечення економічної безпеки підприємства. Зазначено, що 
забезпечення заходів щодо раціональної організації обліку та захисту облікової інформації 
є складовим елементом економічної безпеки підприємства. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, економічна безпека, національна 
економіка, обліково-інформаційні системи. 
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Аннотация. 
Гиржева О.Н., Бірченко Н.А. Место и роль 

бухгалтерского учета в системе экономической безопасности 
предприятия. 

В данной статье рассматривается роль бухгалтерского учета в обеспечении 
экономической безопасности предприятия. Определяются цели, функции и задачи данных 
категорий в аспекте обеспечения экономической безопасности предприятия. Указано, что 
обеспечение мероприятий по рациональной организации учета и защиты учетной 
информации является составным элементом экономической безопасности предприятия. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, экономическая безопасность, 
национальная экономика, учетно-информационные системы. 
 

Abstract. 
Hirzheva O.M., Birchenko N.O. The place and role of accounting in 

the system of economic security of the enterprise. 
This article discusses the role of accounting in providing economic security. Defined 

objectives, functions and tasks of these categories in terms of providing economic security. Indicated 
that measures to ensure the rational organization of accounting and accounting information 
protection is an integral part of economic security. 

Key words: accounting, economic security, national economy, accounting information 
system. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ ЧЕРЕЗ 
ПРИЗМУ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
ДУДНИК О.В., К.Е.Н., СТ. ВИКЛАДАЧ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасних 

умовах інформація у будь-якому вигляді є одним з головних ресурсів 
цивілізації і отримує статус домінанти в економічному житті. 
Інформація, що становить суспільний інтерес - категорія, що є 
предметом осмислення майже кожного сучасного дослідження, 
пов’язаного з питаннями свободи слова чи доступом до інформації. 
Природою такої зацікавленості є набутий практичний попит, оскільки 
визнання певної інформації суспільно значимою забезпечує 
звільнення від відповідальності за розголошення інформації, що має 
статус інформації з обмеженим доступом. Крім того, від організації 
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якісного та ефективного доступу до публічної інформації залежить 
довіра громадян до органів влади. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правове 
забезпечення права на доступ до публічної інформації є однією з 
найважливіших гарантій становлення будь-якого демократичного 
суспільства. Ще з 1766 року Закон Швеції про свободу преси визначив 
принцип, згідно з яким  урядові документи мають бути відкритими для 
суспільства, а також надав громадянам право звертатися із запитом до 
урядових органів щодо надання документів. У цілому досвід інших 
країн, які прийняли закони про доступ до публічної інформації, 
свідчить про позитивний вплив таких законодавчих змін на реалізацію 
громадянами інших основоположних прав, підвищення ефективності 
діяльності органів влади, а також зменшення ризиків корупції [7]. 

Вагомий внесок у розвиток загальних положень доступу до 
публічної інформації здійснили наступні науковці: В.В. Андрусів, 
С.П. Головатий, Р.Б. Головенко, Є.Ю. Захаров, Т.С. Ківалова, 
Б.А. Кормич, Т.А. Костецька, О.О. Кулініч, М.В. Лациба, 
А.І. Марущак, О.В. Нестеренко, І.І. Нікітчук, В.П. Паліюк, 
В.В. Речицький, І.Є. Розкладай, О.Г. Солонтай, Р.О. Стефанчук, 
В.В. Таран, О.С. Хмара, Т.С. Шевченко, В. Яворський, Т.Г. Яцьків та 
інші. 

Правовий режим права доступу до публічної інформації має 
низку особливостей, які дають підстави для їх більш досконалого 
дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження 
аналізу стану електронної демократії через призму доступу до 
публічної інформації з системним підходом до розкриття 
особливостей отримання даної інформації. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Об’єктом 
інформаційних відносин є, звичайно, інформація, яку нова редакція 
Закону «Про інформацію» визначає як «будь-які відомості та/або дані, 
які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в 
електронному вигляді» [5]. 

Інформацію як наукову категорію доцільно розглядати у 
широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні об’єктивною 
інформацією вважають множинність імовірних станів систем і 
процесів живої на неживої природи. Множинність або різноманітність 
властива фізичним об’єктам незалежно від наявних знань про них. У 
вузькому розумінні суб’єктивна інформація сприймається нами як 
знання або відомості про довкілля та різноманітність навколишніх 
процесів і явищ. Однак суб’єктивність цих відомостей змушує розуміти 
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під інформацією лише ті знання, які зменшують неосвіченість, 
неповноту попередніх знань відносно певного об’єкта. Наведені 
нижче визначення характеризують інформацію як прикладне явище, 
оскільки: 

– інформація – повідомлення, що містить в собі дещо нове та 
зменшує невизначеність; 

– інформація – це відчужене від створювача знання, що відображає 
дійсність у свідомості людини; 

– інформація має бути виражена у вигляді сукупності знаків та 
символів; 

– повідомлення має бути розміщено на матеріальному носії для 
можливості передання інформації на відстань; 

– повідомлення доступне для відтворення без участі автора та 
передається каналами суспільної комунікації. 

Не менш важливим є поняття інформаційної інфраструктури, 
яка розглядається як комплекс документованих інформаційних 
ресурсів, технологій, технічних засобів, структурних підрозділів та 
працівників відповідної кваліфікації, покликаних забезпечити 
інформаційну діяльність організації. 

Інформація достовірна, в тому випадку, якщо вона відповідає 
дійсності та не викривлює її. Інформація адекватна, якщо отримані 
знання ми можемо відтворити в образі об’єкта або в процесі який 
більш відповідає оригіналу. Інформація вважається повною, коли 
повідомлення є достатнім для прийняття рішення. Інформація є 
ясною і зрозумілою, якщо споживач може достатньо легко прочитати 
повідомлення. Інформація є актуальною, коли вона надана своєчасно 
та містить відомості, необхідні для прийняття рішення у даний момент 
часу. 

Спираючись на визначення інформації, можна розглядати 
суб’єкт господарювання  як складну інформаційну систему, що у 
широкому розумінні утворена інформаційними ресурсами та 
процесами, незалежно від того, в якій формі вони представлені. 

Насправді, для прийняття будь-якого управлінського рішення 
необхідна одночасно інформація всіх функціональних підрозділів та 
напрямів, тематично впорядкована та узгоджена у часі. Відповідно до 
цього умовними є також вирізнення інформаційних ресурсів та 
інформаційних результатів, оскільки таке протиставлення є наслідком 
надходження інформації з різних джерел: внутрішніх або зовнішніх 

Інформаційні ресурси та результати є неодмінною умовою 
функціонування будь якого суб’єкта господарювання. Ефективність 
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розвитку та адаптивного реагування до змін в середовищі в цілому 
залежить від ступеня задоволення інформаційних потреб 
користувачів, що, в свою чергу, визначається раціональністю 
організації системи інформаційного забезпечення. Існують дві основні 
форми організації інформаційного забезпечення, обробки інформації  
— централізована та частково або повністю децентралізована. 

Розвиток системи інформаційного забезпечення діяльності 
відбувається під впливом об’єктивної еволюції інформаційних 
технологій та галузей, що задіяні у виробництві програмних продуктів. 
Під інформаційними технологіями розуміють сукупність методів і 
засобів збирання, нагромадження, обробки, пошуку, зберігання та 
транспортації інформації. Сучасний рівень науково-технічного 
розвитку суспільства зумовлює створення інформаційних технологій 
із застосуванням засобів обчислювальної техніки, поширення 
інформації через систему Internet. Це створює умови до розвитку 
«електронної демократії», яку розглядають у вузькому та широкому 
розумінні. Говорячи про е-демократію у вузькому розумінні, мають на 
увазі застосування інформаційних технологій для забезпечення 
(електронного супроводу) прав громадян. У цьому разі змінюється 
лише технологічний бік подання заяв, звернень, запитів до отримання 
публічної інформації громадянами. Тобто, використовуючи своє 
законне право на отримання певної довідки, громадянин може 
звернутися до інстанції письмово, а може, наприклад, користуючись 
електронною поштою. Саме в цьому розрізі ми й розглядатимемо 
електронну демократію. 

Е-демократія у широкому розумінні передбачає залучення 
громади за допомогою сучасних інформаційних технологій до 
вирішення різноманітних суспільно-політичних завдань. Прикладом 
може бути інтерактивна участь жителів у засіданні місцевої ради. Під 
час транслювання засідання в Інтернеті кожен зацікавлений може 
висловити своє ставлення до рішень ради, виступів депутатів, і відтак – 
вплинути на позицію органу влади. 

Відповідно до міжнародних стандартів, що регламентують 
порядок доступу до публічної інформації, до такої інформації 
віднесено інформацію, яка вільно збирається, отримується, 
зберігається, використовується та поширюється. Обмеження права для 
збирання, одержання, зберігання, використання та поширення 
публічної інформації зумовлюються лише умовами зберігання, 
специфікою цінностей та особливими умовами їх схоронності, що 
визначаються Законами. 
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Правове визначення поняття «публічна інформація» міститься у 
статті 1 Закону «Про доступ до публічної інформації», згідно з яким 
публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими 
засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 
створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 
обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться 
у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників  
публічної  інформації, визначених цим Законом. Слід  зауважити,  що  
інформація вважається публічною у зв’язку з тим, що вона 
створюється, збирається, обробляється та зберігається за рахунок 
бюджетних коштів, призначених на забезпечення діяльності 
відповідного органу влади [4]. 

Пасивний 
доступ 

оприлюдне

Активний 
доступ 

надання за 

Способи 
забезпечення 

 
Рис. 1. Способи забезпечення доступу до інформації [3] 

 
Право на доступ до інформації є конституційним правом 

людини, яке передбачене і гарантоване статтею 34 Конституції 
України [6], а саме, право кожного на свободу думки і слова, на вільне 
вираження своїх поглядів і переконань; право вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово 
або в інший спосіб на свій вибір. 

Запит на інформацію може бути індивідуальним або 
колективним та може бути поданий в усній, письмовій чи іншій формі 
(поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір 
запитувача. 

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника 
інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його 
володінні (стаття 19 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації»), крім відносин щодо отримання інформації суб’єктами 
владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій. 

Під зверненням громадян слід розуміти викладені у письмовій 
або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги 
(стаття 3 Закону України «Про звернення громадян»). А саме, за 
допомогою пропозицій громадяни можуть реалізовувати не тільки 
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право на звернення до органів державної влади та місцевого 
самоврядування, передбачене статтею 40 Конституції України, але й 
право брати участь в управлінні державними справами (стаття 38 
Конституції). З заявами звертаються щодо реалізації своїх соціально-
економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та 
скаргою про їх порушення. 

Запит на інформацію відрізняється від звернення громадян, у 
першу чергу, своїм змістом: запит – прохання надати інформацію, 
звернення – прохання вчинити певні дії, викладені у пропозиціях, 
заявах чи скаргах. Основною відмінністю, що має практичне значення, 
є строк надання відповіді: на запити – 5 робочих днів, на звернення – 
30 календарних днів. 

Метою спрощення процедури оформлення письмових запитів 
на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення 
відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в 
розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного 
розпорядника.  

При всіх позитивних аспектах чинного законодавства про 
отримання публічної інформації через електронну систему, все ж таки 
є ряд недоліків. Так, у частині 2 статті 17 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» визначено, що громадський  контроль за 
забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної 
інформації здійснюється громадськими  організаціями та громадянами  
особисто  шляхом  проведення  відповідних громадських слухань, 
громадської експертизи тощо. Але, не встановлено механізм реалізації 
цієї функції. У нашій державі зареєстровано понад 1 тис. об’єднань 
громадян. Така їх кількість призводить до відсутності координації 
їхньої діяльності, а тому вони не можуть здійснювати громадський 
контроль зазначений у статті 17. З метою виправлення ситуації у 
згаданому Законі України доцільно передбачити створення 
Всеукраїнського громадського комітету, який матиме статус спілки 
об’єднань громадян та відповідатиме за здійснення громадського 
контролю у сфері доступу до публічної інформації [3]. 

Рішення щодо надання інформації приймається суб’єктивно 
державним службовцем, що в разі відмови на запит, збільшує час 
отримання бажаної інформації. Тож, у кожному конкретному випадку 
при вирішенні питання щодо віднесення публічної інформації до 
службової чи таємної інформації обов’язково повинно бути 
обґрунтування:  

1) якому саме з інтересів загрожує надання розголошення 
інформації (наприклад національній безпеці, територіальної 
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цілісності тощо); 
2) у чому саме буде полягати шкода в разі розголошення цієї 

інформації;  
3) пояснити, чому шкода від оприлюднення такої інформації 

переважає суспільний інтерес в її отриманні. 
Не менш важливою перешкодою є те, що органи місцевого 

самоврядування формально не покриті механізмами доступу до 
інформації, і проблемно до них подавати інформаційні запити, але 
оскільки вони по суті зрівняні з органами влади, то мають також 
відповідати принципу відкритості. Більше того, органи місцевого 
самоврядування є своєрідним передовим фронтом відкритості, 
показником співпраці влади та населення. 

Висновок. В розвитку електронної демократії в цілому та 
доступу населення до публічної інформації зокрема необхідно 
враховувати можливі виклики в майбутньому, що можуть стати 
суттєвою перепоною для реалізації форм електронної демократії. З 
однієї сторони це соціально-економічні проблеми, а з іншої - 
загальний рівень розвитку інформаційного суспільства в Україні, який 
не забезпечує рівного доступу  громадян  до отримання  інформації, 
доступності для  громадян  різних  форм електронної демократії. 
Гострою проблемою розвитку електронної  демократії  в Україні 
залишається помітна міжрегіональна «цифрова нерівність», відсутність 
дієвих кроків з її подолання. 

Все це створює необхідність розробки системи адаптації, яка б 
сприяла подолання організаційних та культурних бар’єрів пов’язаних 
із запровадженням електронних методів роботи. Це може бути 
досягнуто через залучення стейкхолдерів, з числа державних 
службовців, представників бізнесу, громадських організацій, яких 
попередньо слід ознайомити з новими процесами і технологіями в 
публічному адмініструванні та підтримці електронної демократії. 

Підводячи підсумок, варто зазначити, що в державному секторі 
вже широкого розповсюдження набувають електронні бази даних, 
надається можливість співпрацювати з органами державної влади 
дистанційно через систему Internet. Кожен користувач інформації при 
обґрунтованому запиті може отримати необхідну інформацію, що 
відповідає критеріям публічності згідно законодавству. Та все ж таки, 
сучасне українське законодавство у сфері доступу до публічної 
інформації потребує значного удосконалення у відповідності із 
вимогами часу, розвитком новітніх технологій та принципами 
електронної демократії. 
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Анотація. 
Дудник О.В. Аналіз стану електронної демократії через призму 

доступу до публічної інформації. 
В статті розглянуто економічну природу інформацію та її значення в сучасному 

економічному просторі національної економіки. Визначено ступінь взаємозв’язку між 
електронною демократією та публічною інформацією в державному секторі. Розкрито 
основні положення отримання суб’єктами публічної інформації згідно чинного 
законодавства України. Встановлено, що сучасне українське законодавство у сфері доступу 
до публічної інформації знаходиться на етапі розвитку та потребує значного 
удосконалення у відповідності із вимогами часу, розвитком новітніх технологій та 
принципами електронної демократії. 

Ключові слова: інформація, електронна демократія, інформаційний запит, 
публічна інформація 
 

Аннотация. 
Дудник А.В. Анализ состояния электронной демократии через 

призму доступа к публичной информации.  
В статье рассмотрена экономическая природу информации и ее значение в 

современном экономическом пространстве национальной экономики. Определена степень 
взаимосвязи между электронной демократией и публичной информации в государственном 
секторе. Раскрыты основные положения получения субъектами публичной информации 
согласно действующему законодательству Украины. Установлено, что современное 
украинское законодательство в сфере доступа к публичной информации находится на 
этапе развития и требует значительного усовершенствования в соответствии с 
изменениями условий функционирования, развитием новейших технологий и принципам 
электронной демократии. 

Ключевые слова: информация, электронная демократия, информационный 
запрос, публичная информация 
 

Abstract. 
Dudnyk О.V. The analysis of a condition of electronic democracy 

through a prism of access to public information.  
In article it is considered economic the nature of information and its value in modern 

economic space of national economy. Interrelation degree between electronic democracy and public 
information in a public sector is determined. Basic provisions of receipt of public information by 
subjects according to the current legislation of Ukraine are opened. It is established that the 
modern Ukrainian legislation is in the sphere of access to public information at a stage of 
development and requires considerable enhancement according to changes of operating conditions, 
development of the latest technologies and to the principles of electronic democracy. 

Keywords: information, electronic democracy, query, public information. 
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УДК 378 
 

ОСНОВНІ СТУПЕНІ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ США 
 
ЛУЦЕНКО О.А., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, ПОЛИВАНА Л.А., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Інтеграційні 

процеси, що відбуваються у світовому співтоваристві у всіх сферах 
людської діяльності, торкнулися і системи вищої освіти України. В 
даний час формується єдиний світовий освітній простір, що 
виражається, перш за все в координації освітніх стандартів, навчальних 
планів, підходів до підготовки у вишах різних країн. Такі масштабні 
зміни в системі української вищої освіти, яка переживає модернізацію 
відповідно до вимог Болонського процесу, зумовлюють необхідність 
аналізу зарубіжних моделей реформування вищої школи, зокрема, у 
вищій освіті США, як світового лідера у зазначеній галузі, а досвід 
підготовки кваліфікованих кадрів американськими ВНЗ в сучасних 
умовах становить особливий інтерес для України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Природно, що 
високий рівень якості освіти, який забезпечують вищі навчальні 
заклади США, викликає значний інтерес зарубіжних і вітчизняних 
науковців і знаходиться у центрі їх уваги. Альтернативна світа в США 
досліджувалась багатьма вченими такими як: В. Мержиєвська [1], 
Р. Сундук [2], І. Тітаренко [3]. Питанням загальноісторичного розвитку 
системи вищої освіти США присвячені розробки В. Джеймса [4], та ін. 
Основні тенденції розвитку вищої освіти США в сучасних умовах 
висвітлено в дослідженнях Е. Кавериної [5], В. Кудіної, Н. Ничкало [6]. 
Проблеми підвищення якості освіти у США розглянуто у роботах 
А.Варламової [7], О. Калініної [8]. Деякі переваги американської освіти 
відображені на сайтах Гарвардского, Іллінойского, Колумбійского та 
ін. університетів [9]. Сучасний стан  галузі освіти в США досліджують 
О. Тарасова [10] та Інтернет-ресурси [11]. Проте, поза увагою 
дослідників залишились невирішеними питання визначення 
потенційних можливостей використання ідей американського досвіду 
в розвитку системи управління якістю вищої освіти в Україні. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз основних 
ступенів сучасної американської системи освіти, висвітлення 
особливостей їх навчання та виокремлення тенденцій, що 
заслуговують на адаптацію в освітньому просторі України. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Освіта стало 
невід'ємною частиною всього людства. Суспільства, які інвестують 
величезні кошти на освіту, перебувають на передніх сходах розвитку. 
Сьогодні вища освіта перебуває на етапі важливих трансформацій, 
фундаментального переосмислення ставлення коледжів і університетів 
до широкої громадськості. Ці трансформації набувають глобального 
характеру, оскільки університети в усьому світі намагаються 
переосмислити свою сутність і перейти на новий рівень, який дасть їм 
можливість бути активними учасниками сучасної економіки, 
заснованої на знаннях. 

Найбільш вживаною в світі є англо-американська модель освіти. 
Розглянемо її основні ступені. 

Дошкільне виховання здійснюється в дитячих яслах (до 3 років) 
і садках (від 3 до 5 років). Система дошкільних закладів включає 
приватні, державні та кооперативні установи, що суттєво відрізняються 
між собою метою, організацією та програмою діяльності. Провідною 
метою закладів дошкільного виховання є підготовка до школи.  

Шкільне навчання починається з 6-7 років, залежно від штату, і 
здійснюється у дванадцятирічній загальноосвітній школі, що має таку 
структуру: початкова школа (elementary school 1-6 класи), неповна 
(молодша) середня школа (secondary school 7-9 класи), старша середня 
школа (high schoolщ\higt 10-12 класи), тобто діє схема «6+ 3+3». У 
деяких штатах (малонаселених) існує структура «6+6», тобто початкова 
та об'єднана середня школа, або «8+4». 

В країні існують державні  і приватні загальноосвітні школи. 
Метою таких шкіл є формування різнобічної розвиненої особистості. 

З молодшої середньої школи починається диференціація 
навчання згідно з рівнем здібностей та бажанням учнів. У 9 класі, крім 
обов'язкових предметів (рідна мова, історія, математика, біологія, 
географія, предмети естетичного циклу, фізичне виховання, гігієна, 
праця), вводиться значна кількість предметів за вибором (елективних 
курсів), які дозволяють обрати певний профіль навчання у старшій 
середній школі. Диференціація змісту освіти посилюється ще й тим, 
що більшість обов'язкових предметів викладається за програмами 
різних рівнів складності. 

Старша середня школа являє собою установу, в якій навчання 
здійснюється за трьома основними профілями: академічним, 
загальним та виробничим (трудовим). Навчання на академічному 
профілі є підготовкою до вступу у вищий навчальний заклад і 
здійснюється за збагаченими ускладненими програмами. Залежно від 
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подальшого професійного вибору школяра навчання може мати 
гуманітарну, суспільствознавчу, природничу або іншу орієнтацію. 
Загальний профіль орієнтує учнів до вступу у середні навчальні 
заклади, а виробничий - пов'язаний із здобуттям певної спеціальності.  

У зміст навчання входять обов'язкові предмети (рідна мова та 
література, суспільствознавчі науки, математика, природничі науки, 
комп'ютерна грамотність) і предмети за вільним вибором учнів 
(елективні). Введення нових елективних предметів здійснюється 
спочатку на рівні кількох шкіл, а потім влада штату приймає рішення 
про доцільність їх запровадження  

Перший ступінь вищої освіти – бакалаврат (bachelor), або 
«Undeground degree», який можна отримати, навчаючись в університеті 
або в коледжі вищої освіти при університетах. У багатьох країнах 
слово «коледж» означає середній навчальний заклад, який сильно 
відрізняється від університету. У США поняття коледжу і університету 
дуже близькі. Часто коледжі і університети позначаються як «школи». 
Загалом, і коледжі, і університети в США є чотирирічними 
навчальними закладами, які пропонують широко відомий диплом про 
вищу освіту, ступінь бакалавра наук або мистецтв. 

Також є дворічні навчальні коледжі (community colleges, junior 
colleges), які пропонують ступінь «Associate degree». Багато іноземних 
студентів в США вибирають цей тип навчальних закладів, а потім 
переводяться в чотирирічні коледжі або університети з метою 
отримання ступеня бакалавра.   

Незважаючи на те, що в розмовній мові учбові заклади 
називають «коледж», відмінність між їх типами все-таки існує. Як 
правило, коледж - це маленький навчальний заклад, спрямований на 
академічну підготовку. Університети ж більше схильні до науково-
дослідницької роботи і пропонують більш високий рівень навчання 
після отримання ступеня бакалавра, результатом якого є ступінь 
магістра або доктора. Також коледжами називають навчальні заклади, 
що входять до складу великих університетів.  

Слід відзначити, що в США є коледжі вищої освіти і коледжі 
професійно-технічної освіти, які пропонують робочі спеціальності. 
Студент, який закінчив коледж вищої освіти з дипломом бакалавра, 
може вступати вчитися в університет на курси магістратури. Дипломи 
бакалавра в університеті і коледжі вважаються рівними. Дипломний 
курс, після закінчення якого студенти отримують ступінь бакалавра, 
триває в середньому 4 роки. За весь період навчання потрібно освоїти 
близько 30 предметів, кожен з яких викладається протягом семестру. З 
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третього курсу починається поглиблене вивчення ряду предметів, 
безпосередньо пов'язаних з майбутньою професією. Завдяки 
можливості студентів «самостійно» вибирати курси, американська 
освітня система дозволяє готувати найрідкісніших фахівців. Також 
іноземні студенти можуть продовжити післядипломну освіту - 
отримання докторського ступеня. Не менш популярною є отримання 
другої вищої освіти в США, якою безумовно є бізнес-навчання. 
Сьогодні в країні зосереджено близько 60% провідних бізнес-шкіл 
світу. Після закінчення бакалаврату 85-90% студентів відправляються 
працювати на виробництво, інші 10-15% залишаються продовжувати 
навчання в магістратурі.  

Демократичність системи вищої освіти розкривається і під час 
вступу абітурієнтів до університетів. Наприклад, абітурієнт може 
надіслати документи на вступ одночасно до 10 університетів, внаслідок 
того, що вступних іспитів до університетів, можна сказати, не існує. 
Абітурієнт представляє сертифікат тестових іспитів вищої школи по 
системах SАТ або АКТ, які складають при закінченні 12 класу школи. 
Даний сертифікат є єдиним іспитом для школи і для університету. 
Причому іспити складаються тільки з 3-4 предметів (математика, 
біологія, хімія, граматика англійської мови), які вивчають протягом 
останніх 3-х років навчання в школі. Сертифікати SАТ або АКТ 
можна отримати, під час складання іспитів в школах, в спеціальних 
центрах та в самих університетах. Іноземні студенти з країн СНГ 
можуть обрати один із двох варіантів: по перше, вступити на 
підготовчі курси в США, які дозволяють за рік підготовчої програми 
пройти практично весь обсяг першого курсу, і після закінчення 
перейти на другий курс бакалавра. По – друге, за відсутності атестату 
про закінчення  школи, можна поступити в американську школу і 
навчатися протягом  1-2-років. Наявність американського атестата з 
гарними оцінками буде перепусткою в університетське життя. Окрім 
цього, слід впевнено знати англійську мову і мати сертифікат TOEFL 
(IELTS). 

Абітурієнт при розіслані декількох заявок повинен заплатити 
кожному університету за розгляд документів 20 доларів. У разі якщо 
прийде кілька позитивних відповідей абітурієнт вибирає один 
університет для навчання. Вузи поділяються на приватні і державні. 
Перші відрізняються невеликим розміром, найвищими стандартами 
освіти і ціною навчання. Окрім спонсорських пожертвувань, плата за 
навчання є одним з основних джерел доходу приватних університетів. 
Державні вузи фінансуються за рахунок штату, в якому вони 
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знаходяться. Вартість навчання в них є значно нижчою, ніж в 
приватних. Крім цього навчання для громадян даного штату коштує 
дешевше, ніж для інших американців та іноземних студентів. Навчання 
починається на початку осені, але перед цим абітурієнт і студент 
кожного курсу навчання повинен пройти курси орієнтації або 
ознайомлення з університетом протягом одного місяця і вибором 
предметів навчання (orientation course). Кожен університет вибирає 
абітурієнта за кількістю встановлених для цього університету балів у 
сертифікаті вищої школи. Слід підкреслити, що в середньому у 
семестр студенти вивчають 5-6 предметів, тобто має місце термін 
«вузькоспеціалізована вища освіта». Окрім предметів, які стосуються 
обраної спеціальності, існують громадські предмети, так звані 
університетські вимоги. В основному, всі зусилля спрямовані на 
лекційні та лабораторні-практичні заняття по предметах, крім цього 
вивчають в обов'язковому порядку комп'ютерні програми. В 
американських університетах використовують четвертинну або 
семестрову систему поділу річного навчання, якщо використовують 
четвертинну, то в році застосовують 4 чверті, якщо семестр, то тільки 
два семестри. В цілому у році 32 навчальних тижні, крім цього 4 тижні 
виділяють на складання  іспитів по двох семестрах, і додатково 
близько 4 тижні виділяється щороку для курсів орієнтації. Таким 
чином, студент навчається в рік приблизно 285 днів, а решта - для 
проведення канікул. Предмети в університетах діляться на обов'язкові 
та елективні, однак, слід враховувати, що існує план щодо виконання 
кількості вибіркових предметів. Для навчання використовують 5-ти 
денний тиждень для того, щоб студенти могли працювати у вільний 
від навчання час і знаходити додаткові заробітки для оплати за 
навчання. Кожен університет створює для своїх студентів робочі місця 
в основному в сфері обслуговування в будівлях університету або в 
студентському містечку. Значна увага приділяється самостійній роботі 
студентів і роботі у бібліотеці. Куратор курсу «tutor» допомагає 
студентам вибрати основні навчальні предмети навчання, окремо для 
кожного курсу. Також велика увага приділяється навчальним 
практикам студентів «internship», при цьому куратор стежить, щоб 
бакалавр проходив практику в відомих фірмах і організаціях. У разі, 
що якщо студент добре зарекомендував себе під час проходження 
практики, то організація може взяти на себе частину витрат на 
відшкодування навчання цього студента, враховуючи, що в 
майбутньому цей студент залишиться працювати в цій організації. 

Другий ступінь вищої освіти – це навчання в магістратурі 
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(Мagister science). Слід зазначити, що після закінчення магістратури 
«graduate student» обов'язково залишається навчатися в аспірантуру 
(postgraduate). 

Магістр більше працює самостійно або з прикріпленим 
керівником, який може бути викладачем з науковим ступенем або 
аспірантом, який готується до захисту дисертації. Магістр протягом 
першого року навчання повинен  ознайомитися із світовою 
літературою, а двох інших - із структурою дисертації, методикою 
проведення наукової роботи і оволодіти основами наукових 
досліджень. Магістр, як і бакалавр, повинен обов'язково набрати певну 
кількість кредитних годин. По кожному студенту окремо 
підраховується середня кількість балів з усіх предметів. Магістр і 
бакалавр проходять навчальні практики «internship», які проводяться в 
наукових центрах. Цікаво відзначити, що викладач, який працює в 
університеті повинен обов'язково займатися науковою роботою, і для 
виконання цієї вимоги викладачі рекомендують обдарованим 
бакалаврам йти навчатись на магістра. Під час написання дипломної 
роботи, магістр фактично знає тему кандидатської дисертації. Це 
також показує ступінь безперервності освіти в англо-американській 
системі освіти. Кожен магістр має окремий робочий кабинет і вільний 
доступ до наукової лабораторії. Таким чином, магістр протягом двох 
років поступово перетворюється в робочому розумінні на аспіранта. 

Аспірантура («post graduate» або PH.D рівень), розрахована на 3-
х річний термін навчання. Зазвичай аспірант продовжує розпочату під 
час магістратури наукову роботу і захищає дисертацію, отримує 
вчений ступінь кандидата наук «Doctor of Philosophy» або Ph.D. Слід 
зауважити, що окремого диплома доцента або старшого наукового 
співробітника не видається, також  і не проводиться захист докторської 
дисертації для отримання професорської посади. Посада професора 
присуджується кандидату наук, за їхньою термінологією «Doctor » без 
захисту додаткової дисертації але за умови видання певної кількості 
наукових робіт і випуску аспірантів. Проте не всі після отримання 
наукового ступеня Ph.D. працюють на посаді професора, більшість 
працюють на різні корпорації. Викладач має в рік 3 навчальні курси, 
це приблизно від 90 до 120 лекцій, які проводяться зазвичай з 
технічними засобами навчання. Зазвичай лекція триває 90 хв. і 
студенти повністю встигають ознайомитися з навчальними 
питаннями. 

Загальновідомо, що у США щорічно приїжджають більше 
500 000 студентів з усього світу щоб отримати якісну вищу освіту, 
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опановувати спеціальностями, найбільш затребуваним на світовому 
ринку праці, зокрема різноманітними бізнес-професіями та 
технологіями, отримати дипломи, які відкривають перед випускниками 
відмінні кар'єрні перспективи. 

Якщо ж розглядати в цілому систему вищої освіти США, то не 
можна не відзначити її найвищий рівень. Так, у США діє понад 4000 
вищих навчальних закладів. 78 американських вузів входять до 
світового рейтингу World University Rankings протягом 2014-2016 рр. У 
Топ-10 університетів США, за даними рейтингу World University 
Rankings увійшли за останні роки такі: California Institute of Technology 
(Caltech), Harvard University, Stanford University, Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), Princeton University, University of California, 
Berkeley, Yale University, University of Chicago, University of California, 
Los Angeles (UCLA), Columbia University,  University of Pennsylvania 
[11,12]. 

Вартість вищої освіти в США сильно варіюється і залежить від: 
самого навчального закладу, штату, де знаходиться університет і 
конкретного факультету. В середньому, ціна за рік навчання за 
програмою бакалавра становить 25000-30000дол. Проте, якщо студент 
не в змозі оплатити навчання, то банки представляють безвідсотковий 
кредит терміном від 6 до 15 років після закінчення університету. Вся 
сума кредиту сплачується після закінчення університету, що полегшує 
фінансове становище студентів. При встановленні плати за навчання 
університет поділяє студентів на громадян США, на жителів самого 
штату і іноземців. Вартість навчання поділяється на оплату за навчання 
і складає приблизно 5,5 тис. дол. на рік, житло і сервіс – 6 тис. дол., 
різні витрати, у т.ч. бібліотеку – 3,5 тис. дол., і додаткова оплата для 
іноземних громадян 15 тис. дол. Міністерство вищої освіти щорічно 
отримує 11 млрд. дол. від платного навчання іноземних студентів [13]. 
При цьому Міністерство не ставить за мету уніфікувати навчальні 
програми, так, наприклад, в США немає єдиного державного 
стандарту з якої-небудь спеціальності, кожен університет сам 
розробляє навчальні програми, які природно в основному схожі на 
програми сусідніх за фахом університетів. Заощаджувати на навчанні 
допомагають стипендіальні програми, які  широко поширені у США 
для студентів-відмінників і учнів, які мають видатні успіхи в спорті або 
мистецтвах. Університети проводять величезну рекламну роботу по 
залученню абітурієнтів, тому що серед американських університетів 
існує конкуренція з цього питання. Кожен університет намагається, як 
можна більше заробити за рахунок оплати  за навчання, а деякі навіть 
встановлюють обмежений бал.  
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Більшість викладачів ретельно відбирають із студентів 
майбутніх аспірантів, тому що за умовами роботи в американських 
університетах кожен викладач повинен займатися науковими 
дослідженнями і при цьому, звичайно, впроваджувати наукові 
досягнення у виробництво. Керівник відділу впровадження «extension 
service» проводить велику роботу з викладачами, фермерами, з 
сільськогосподарськими підприємствами і фірмами з питань 
впровадження новітніх розробок у виробництво. При цьому в США 
існує величезна кількість науково-інноваційних фірм, а на 
впровадження наукових розробок щорічно тільки у галузі сільського 
господарства виділяється 1 млрд. 400 млн. дол., крім цього викладачі 
мають часткове підвищення зарплати вже після впровадження 
наукової розробки у виробництво.  

Американські університети широко використовують досвід 
іноземних вчених, яких запрошують працювати протягом зазначеного 
періоду у США на розвиток американської економіки. 

Безумовно, існує безліч  переваг  навчання у США, до яких  слід 
віднести: 

– наявність високих місць у світовому рейтингу, який посідають 
Університети, коледжі та школи, всебічний процес навчання в світі, 
необмежений вибір професії та високий попит серед роботодавців; 

– значний вибір Інститутів світового класу і першокласний рівень 
якості освіти, який пропонують висококваліфікований викладацький 
склад; 

– величезна кількість наукових можливостей, пропонованих 
студентам; 

– світове визнання Ступеню або сертифікату коледжу або 
університету, що видається в обраній вами школі, визнається в тій 
області, де ви плануєте її застосувати; 

– співпраця і з роботодавцями та дослідниками в різних областях 
науки, навчання та дослідження і промисловості;  

– унікальна можливість ознайомитись і спілкуватись із різними 
народами    їх культурою та звичаями;  

– можливість використання найсучасніших технологій і 
обладнання, яке, які користується великим попитом в сучасному світі 
та дозволяють максимізувати свої можливості й набути досвіду;  

– застосування гнучких наукових програм, завдяки яким можна 
вибирати час відвідування занять, кількість відвідуваних в семестр або 
квартал занять, види факультативних занять і т. п, а також які повністю 
відповідають потребам кожного студента; 
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– безцінний досвід спілкування, навчання і пізнання завдяки 
представниками інших країн; 

– всебічний і глобальний погляд на якість і процес освіти для 
відповідності новим напрямкам. 

Висновки. Справедливим буде твердження про те, що система 
освіти США – це сукупність навчальних закладів, які здійснюють 
підготовку фахівців до професійної діяльності за всіма напрямами на 
базі середньої освіти. Системі вищій освіти США притаманні певні 
характеристики, одна з яких – самостійність вищих навчальних 
закладів, що виявляється у підходах до формування їх організаційної 
структури, визначення мети діяльності та розробки навчальних планів 
підготовки і робочих навчальних програм дисциплін. Проте під час 
обміну досвідом ми не повинні сліпо копіювати ступені і методики, які 
використовують в освіті США. Необхідна їх адаптація до умов нашої 
країни з точки зору традицій освітянської системи. 
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Анотація. 
Луценко О.А., Поливана Л.А. Основні ступені освітньої системи 

США. 
У статті проаналізовано основні ступені освітньої системи США і структура 

вищої освіти. Охарактеризовано академічні ступені, які отримають випускники після 
закінчення вищого навчального закладу. Висвітлено сутність навчального процесу в США 
і особливості американської системи освіти.  Зазначено, що це актуально для України, 
яка переживає модернізацію освіти відповідно до вимог Болонського процесу. Підкреслено 
престиж американської освіти, і встановлено, що більшість університетів входять у 
ТОП-10 за даними світового рейтингу. Ідея безперервності освіти функціонує в системі 
освіти, коли магістр фактично обрав тему наукової роботи і має достатньо навиків для 
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проведення наукових досліджень. З’ясовано переваги американської системи освіти, які 
заслуговують на адаптацію та використання в освітньому просторі України. 

Ключові слова: освітня система, вища освіта, навчальний процес, Болонський 
процес, наукові дослідження. 
 

Аннотация. 
Луценко Е.А., Поливаная Л.А. Основные ступени 

образовательной системы США. 
В статье проанализированы основные ступени образовательной системы США и 

структура высшего образования. Охарактеризованы академические ступени, получаемые 
выпускниками после окончания высшего учебного заведения. Раскрыта сущность учебного 
процесса в США и особенности американской системы образования. Отмечено, что это 
актуально для Украины, переживающей модернизацию образования согласно требованиям 
Болонского процесса. Подчеркнуто престиж американского образования, и отмечено, что 
большинство университетов входят в ТОП-10 по данным мирового рейтинга. Идея 
непрерывности образования полностью функционирует, когда магистр уже фактически 
знает тему своей научной диссертации и имеет навыки проведения научных исследований. 
Положительно и то, что высшее образование узкоспециализированное, студенты изучают 
определенные предметы, а не множество общественных. Выявлены преимущества 
высшего образования в США, заслуживающие адаптации и использования в 
образовательном пространстве Украины. 

Ключевые слова: образовательная система, высшее образование, учебный 
процесс, Болонский процесс, научные исследования. 
 

Abstract. 
Lutsenko O.A., Poluvana L.A. The main stages and requirements of 

the U.S. education system. 
The main level of the educational system the US has been analyzed. Academic degrees of 

economists after graduation from universities have been characterized. The essence of studying 
process in USA and American’s education system particularities has been described. It is noted 
that it is important for Ukraine, which is experiencing the modernization of education according 
to the Bologna Process requirements. It emphasized the prestige of American education, and noted 
that most of the universities included in the Top-10 according to the world rankings. The authors 
conclude that the continuous type of education can functioning well because students who choose to 
go straight from receiving their undergraduate degree to graduate school are well prepared in 
research methods and have a clear idea of their major area of study. Graduate schools in the 
United States contain a specialized program with courses structured specifically for each major. 
Positive aspects of higher education in the USA that are worth adaptation and usage in the 
education field of Ukraine have been determined. 

Key words: educational system, higher education, educational process, Bologna process, 
research. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЯЧМЕНЮ 
В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

БАБАН Т.О., АСПІРАНТ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Зернове 
господарство є основою сільськогосподарського виробництва в 
цілому В Україні та ефективної діяльності більшості 
сільськогосподарських підприємств зокрема. На його основі в 
подальшому формуються та розвиваються інші сільськогосподарські 
та переробні галузі. 

На ефективність виробництва зерна впливає ряд факторів 
макро- та мікросередовища, дослідження яких потребує постійної 
уваги науковців та практиків. 

Підвищення рівня ефективності виробництва зерна є 
найважливішим завданням, від вирішення якого залежить продовольча 
безпека країни та розвиток її експортного потенціалу. Розв’язання 
цього питання повинно здійснюватися не тільки на макрорівні, але й 
на державному та регіональному рівнях, де вирішуються питання 
забезпечення населення продуктами харчування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню 
питань, пов’язаних з розвитком зернопродуктового підкомплексу та 
ефективності виробництва зерна сільськогосподарськими 
підприємствами присвячено праці таких вітчизняних науковців як 
Бойко В.І. [1], Лобас М.Г. [5], Забуранна Л.В. [3], Бондар О.В. [2] та ін. 
Однак постійні зміни в ринковому середовищі зумовлюють 
необхідність регулярного дослідження ефективності виробництва 
зерна сільськогосподарськими підприємствами та можливих шляхів її 
покращення. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення 
ефективності виробництва ячменю в  сільськогосподарських 
підприємств Харківської області та чинників впливу на неї в сучасних 
умовах. 
                                                        
 Науковий керівник – Онегіна В.М., д.е.н., професор 
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Досягнення поставленої мети передбачає дослідження груп 
підприємств, об’єднаних за розмірами посівних площ та рівнем 
урожайності ячменю та впливу цих факторів на ефективність його 
виробництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виробничий та 
експортний потенціал економіки України формуються в її регіонах.  
Роль окремих регіонів у розвитку сільського господарства та 
зерновиробництва зокрема є особливо значущою. Харківська область 
знаходиться в достатньо сприятливому природно-кліматичному поясі 
України для вирощування зернових культур. В цілому 
сільськогосподарські підприємства області мають значний 
виробничий потенціал, який дозволив регіону зайняти 6-те місце у 
рейтингу за обсягами валового виробництва сільськогосподарської 
продукції в Україні в 2013р. та 5-те – у 2014р. відповідно.  

Однією з важливих зернових культур, яка вирощується 
сільськогосподарськими підприємствами області, є ячмінь. Культура 
займає вагоме місце у структурі посівів: у структурі посівних площ на 
нього в 2013 р. приходилось 10,9%, а у структурі посівів зернових та 
зернобобових 17,5%, по Україні ці показники склали 12% та 20,5% 
відповідно. В 2014 р. у структурі посівних площ ячмінь займав 11,7%, в 
структурі зернобобових – 20,3% відповідно. В рейтингу областей у 
виробництві ячменю Харківська область у 2013р. займала 6-те місце, а 
в 2014р. – 4-те. Упродовж останніх десяти років площі посіву ячменю 
по Харківській області значно скоротились – майже на 34%, за останні 
п’ять років скорочення склало майже 39% (рис. 1), така ж тенденція 
спостерігалась і в цілому по Україні. 
 

y = 8,5125x2 - 78,919x + 367,91
R2 = 0,9961
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Рис. 1. Динаміка посівних площ ячменю 

в Харківській області в 2009-2014 рр., тис. га 
*Джерело: складено за даними Державної служби статистики 

України [8]. 
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У структурі валового виробництва зернових Харківської області 
на ячмінь приходиться 10,6%, по Україні – 12,1% відповідно. 

Середній рівень урожайності в 2014р. по області склав 33,3 ц/га 
– це найвищий показник з 1990р. по області. За п’ять років показник 
збільшився в 2,3 рази, за рахунок того, що в 2010р. спостерігалось 
зниження рівня урожайності до 14,2 ц/га (рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка урожайності ячменю 
в Харківській області в 2009-2014 рр., ц/га 

*Джерело: складено за даними Державної служби статистики 
України [8]. 
 

За рахунок збільшення урожайності в 2014 р. валовий збір 
збільшився на 12,5 % в порівнянні з 2009 р., на 95 % – в порівнянні з 
2010 р. (рис. 3). 
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Рис. 3. Динаміка валового збору ячменю 
в Харківській області в 2009-2014 рр., тис. тон 

*Джерело: складено за даними Державної служби статистики 
України [8]. 
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В 2013 р. в Харківській області вирощуванням ячменю займалось 
392 підприємства: 14 – вирощували озимий ячмінь, 387 – ярий. В 2010 р. 
44 вирощували озимий ячмінь, 399 – ярий. Найбільша частина з 
підприємств представлена товариствами та приватними підприємствами 
– 78,8%, 14,8% – фермерські господарства, 3,3% – державні підприємства, 
3,2% – кооперативи. 

Площі посіву озимого ячменю на підприємствах області в 2013 р. 
коливались від 17 до 379 га, ярого – від 6 до 3464 га. В двадцяти 
підприємствах, які не вирощували ячмінь в 2013 р. були реалізовані 
залишки зерна з минулого року. 

Відмінності у технології вирощування озимого та 
ярого ячменю визначають різницю і в ефективності цього процесу. 
Тому нами були досліджені результати виробництва окремо по 
озимому та ярому ячменю, а також залежність економічної 
ефективності виробництва ячменю від розмірів посівних площ та 
урожайності. Оцінку здійснимо за методичним підходом, який 
включає метод групувань. Для цього нами були зроблені групування 
сільськогосподарських підприємств Харківської області за розмірами 
посівних площ ячменю, за рівнем його урожайності окремо по 
озимому та ярому ячменю. 

Дослідивши вплив розмірів посівних площ озимого 
ячменю на ефективність його виробництва (табл. 1), можемо зробити 
висновок що більш ефективними були підприємства першої групи з 
найменшою площею озимого ячменю до 50 га, в яких було отримано 
найвищу урожайність, витрати на одиницю продукції були найменшими 
по групам, за рахунок чого підприємства вийшли на рівень 
рентабельності 14,6%.  

Загалом необхідно відмітити, що виробництво зерна озимого 
ячменю є більш затратним, в порівнянні з ярим, адже потребує більшої 
кількості технологічних операцій. Ще одним недоліком є те, що озимий 
ячмінь є менш стійким до морозів, в порівнянні з озимою пшеницею, але 
має вищий рівень урожайності. Кращими для вирощування озимого 
ячменю є південні регіони країни. 
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Таблиця 1. 
Вплив розмірів посівних площ на ефективність 

виробництва озимого ячменю у сільськогосподарських 
підприємствах Харківської області у 2013р.* 

 

Групи підприємств за площею 
Показник до 50,0 

га 
від 50,1 га 
до 100,0 га 

понад 
100,1 га 

Разом (в 
середньому 
по виборці) 

Кількість підприємств в групі, од. 6 6 2 14 
Площа (в середньому 
по групі), га 29,0 74 254,5 80,5 

Кількість виробленої продукції 
(в середньому по групі), ц 996,5 2403,5 6973,5 2453,4 

Урожайність (в середньому 
по групі), ц/га 34,4 32,5 27,4 30,5 

Виробнича собівартість 
1 ц продукції (в середньому 
по групі), грн. 

97,16 123,54 140,80 125,96 

Повна собівартість 1 ц 
реалізованої продукції 
(в середньому по групі), грн. 

110,93 166,04 164,62 157,01 

Ціна реалізації 1 ц 
(в середньому по групі), грн. 127,14 137,82 140,38 137,83 

Рівень рентабельності 
(збитковості) (в середньому 
по групі), % 

14,6 -17,0 -14,7 -12,2 

Рівень товарності 
(в середньому по групі), % 79,9 51,8 143,7 94,0 

*Джерело: складено за даними Головного управління статистики 
у Харківській області [7]. 
 

Для визначення впливу рівня урожайності на економічну 
ефективність виробництва озимого ячменю досліджувані 
підприємства були поділені на чотири групи (табл. 2.). 

За даними дослідження, ми можемо зробити висновок, що 
рівень урожайності має вагомий вплив на економічну ефективність 
виробництва зерна. Найвищий рівень рентабельності – 59,4 % 
отримали підприємства третьої групи з рівнем урожайності від 35,1 до 
45 ц/га (середній рівень урожайності по групі склав 42,5 ц/га), які мали 
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найменші витрати на одиницю продукції – 86,4 грн/ц (на 55% менші 
за витрати підприємств першої групи), та достатньо високу ціну 
реалізації продукції. Рівень товарності по групі був найменшим. 
Підприємства цієї групи мали також найменшу середню площу посіву 
озимого ячменю. 
 

Таблиця 2. 
Вплив рівня урожайності на ефективність виробництва 
озимого ячменю у сільськогосподарських підприємствах 

Харківської області у 2013р.* 
 

Групи підприємств за рівнем 
урожайності 

Показник до 20,0 
ц/га 

від 25,1 
до 35,0 
ц/га 

від 35,1 
до 45,0 
ц/га 

понад 
45,1 
ц/га 

Разом (в 
середньому 
по виборці) 

Кількість підприємств 
в групі, од. 3 5 4 2 14 

Урожайність (в середньому 
по групі), ц/га 20,0 28,0 42,5 48,2 30,5 

Кількість виробленої 
продукції (в середньому 
по групі), ц 

3059,0 1654,0 1997,8 4454,5 2453,4 

Площа (в середньому 
по групі), га 153,0 59,0 47,0 92,5 80,5 

Виробнича собівартість 
1 ц продукції (в середньому 
по групі), грн. 

181,10 156,14 81,6 80,88 125,96 

Повна собівартість 
1 ц реалізованої продукції 
(в середньому по групі), грн. 

191,87 182,73 86,38 99,28 157,01 

Ціна реалізації 1 ц 
(в середньому по групі), грн. 148,03 121,09 137,72 129,10 137,83 

Рівень рентабельності 
(збитковості) (в середньому 
по групі), % 

-22,8 -33,7 59,4 30,0 -12,2 

Рівень товарності 
(в середньому по групі), % 172,4 63,1 35,1 94,8 94,0 

*Джерело: складено за даними Головного управління статистики 
у Харківській області [7]. 
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Підприємства четвертої групи з рівнем урожайності понад 
45 ц/га також отримали позитивні результати виробництва – рівень 
рентабельності в середньому по групі склав 30%, витрати на 
виробництво та збут одиниці продукції були дещо більшими за 
витрати третьої групи, а ціна реалізації меншою на 6,2%. Рівень 
товарності по групі склав майже 95%. 

Загалом потрібно зазначити, що вищий рівень урожайності веде 
до зниження витрат на одиницю виготовленої продукції, що дає 
можливість отримати більший прибуток на 1 центнер продукції, але 
ще одним фактором, що впливає на ефективність виробництва та 
реалізації продукції є ціна, яка залежить від якості зерна, а також від 
такого фактору як сезонність. 

Результати аналізу даних табл. 1 та 2 показали, що ефективність 
виробництва озимого ячменю в цілому по області була низькою – в 
середньому рівень збитковості по підприємствам склав 12,2%. 

Результати аналізу даних табл. 3 також підтверджують 
тенденцію прояву більш позитивних результатів у підприємств з 
меншою площею посіву ярого ячменю – підприємства першої групи 
до 100 га. При урожайності 22,9 ц/га, не найвищій серед дослідних 
груп господарств, середній рівень витрат на одиницю продукції та 
більш висока ціна реалізації в порівнянні з підприємствами третьої 
групи (з площею посіву понад 500 га), але трохи нижча ніж в другій 
групі, дозволили отримати позитивний результат – рентабельність 
склала 2,5%. В другій та третій групах рівень збитковості склав 1,4% та 
9,4% відповідно. 

Аналіз ефективності виробництва ярого ячменю в залежності 
від рівня урожайності (табл. 4) дав можливість зробити висновок, що 
більш ефективними були підприємства четвертої групи, які отримали 
найвищій рівень урожайності (понад 50,1 ц/га), але з найменшою 
посівною площею в середньому по групі (84,3 га). За рахунок того, що 
підприємствами групи були понесені найменші, серед чотирьох груп, 
витрати на одиницю продукції та була високою ціна реалізації, 
середній рівень рентабельності склав 17,5%. По першій та другій групі 
рівень збитковості склав 24,1 та 3,1% відповідно. 
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Таблиця 3. 
Вплив розмірів посівних площ на ефективність 

виробництва ярого ячменю у сільськогосподарських підприємствах 
Харківської області у 2013р.* 

 

Групи підприємств за 
площею 

Показник до 
100,0 

га 

від 100,1 
га до 

500,0 га 

понад 
500,1 

га 

Разом (в 
середньому 
по виборці) 

Кількість підприємств в групі, од. 145 220 22 387 
Площа (в середньому по групі), га 55,4 247,9 832,7 209,0 
Кількість виробленої продукції 
(в середньому по групі), ц 1269,5 5602,5 20141,2 4805,5 

Урожайність (в середньому 
по групі), ц/га 22,9 22,6 24,2 23,0 

Виробнича собівартість 1 ц продукції 
(в середньому по групі), грн. 126,74 121,19 117,27 120,81 

Повна собівартість 1 ц реалізованої 
продукції (в середньому по групі), грн. 134,23 141,04 140,72 140,25 

Ціна реалізації 1 ц 
(в середньому по групі), грн. 137,55 139,02 127,47 136,08 

Рівень рентабельності (збитковості) 
(в середньому по групі), % 2,5 -1,4 -9,4 -3,0 

Рівень товарності 
(в середньому по групі), % 78,3 72,8 74,7 73,8 

*Джерело: складено за даними Головного управління статистики 
у Харківській області [7]. 
 

Узагальнюючи результати аналізу ефективності вирощування 
ячменю підприємствами Харківської області, необхідно зазначити, що 
простежується загальна тенденція отримання більш високого 
результату при вирощуванні озимої та ярої його форм на менших 
площах. Такі факти суперечать загальновідомій теорії ефекту 
масштабу виробництва. На нашу думку це пов’язано з тим, що 
невеликі підприємства, на відміну від великотоварних, займаються 
вирощуванням продовольчого класу зерна ячменю, а також 
пивоварного,  який за якісними характеристиками кращий та має, 
відповідно, більш високу ціну реалізації. Ще однією з причин такої 
тенденції може бути, те, що ячмінь використовується для пересіву 
озимої пшениці, в разі її загибелі. При цьому витрати на його 
виробництво будуть дещо нижчими. 



 184 

Таблиця 4. 
Вплив рівня урожайності на ефективність 

виробництва ярого ячменю у сільськогосподарських 
підприємствах Харківської області у 2013 р.* 

 

Групи підприємств за рівнем 
урожайності 

Показник до 15,0 
ц/га 

від 15,1 
до 30,0 
ц/га 

від 30,1 
до 50,0 
ц/га 

понад 
50,1 
ц/га 

Разом (в 
середньому 
по виборці) 

Кількість підприємств в 
групі, од. 76 251 56 4 387 

Урожайність (в 
середньому по групі), ц/га 11,6 22,8 35,0 58,5 23,0 

Кількість виробленої 
продукції (в середньому 
по групі), ц 

1846,1 5227,2 6922,8 4932,5 4805,5 

Площа (в середньому 
по групі), га 158,5 228,8 197,8 84,3 209,0 

Виробнича собівартість 
1 ц продукції (в 
середньому по групі), грн. 

167,18 120,17 107,1 103,41 120,81 

Повна собівартість 1 ц 
реалізованої продукції (в 
середньому по групі), грн. 

171,30 137,99 136,04 120,27 140,25 

Ціна реалізації 1 ц 
(в середньому по групі), грн. 129,95 133,65 146,08 141,28 136,08 

Рівень рентабельності 
(збитковості) 
(в середньому по групі), % 

-24,1 -3,1 7,4 17,5 -3,0 

Рівень товарності 
(в середньому по групі), % 84,9 71,9 75,6 86,3 73,8 

*Джерело: складено за даними Головного управління статистики 
у Харківській області [7]. 
 

Висновки. Рентабельність виробництва зерна ячменю напряму 
залежить від рівня його урожайності. Вищий рівень урожайності 
ячменю досягається за рахунок інтенсифікації виробництва в регіоні, 
що призводить до зниження собівартості продукції, підвищення цін 
реалізації та рентабельності її виробництва. Процес інтенсифікації 
потребує в свою чергу більших фінансових ресурсів. 
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Вирішення проблеми зменшення загрози нестабільності 
фінансового забезпечення сільськогосподарського виробництва в 
умовах кредитної економіки, в свою чергу, лежить у площині розвитку 
кредитної сільськогосподарської кооперації та її державної 
підтримки [6]. 

Лише за допомогою кооперування невеликі 
сільськогосподарські виробники здатні покращити своє матеріально-
технічне забезпечення, забезпечити своєчасне проведення польових 
робіт, сформувати більші реалізаційні партії більш якісного зерна для 
подальшої його реалізації. Такі кроки дадуть можливість підвищити 
показники ефективності не лише виробництва зерна, а діяльності 
підприємств в цілому. 
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Анотація. 
Бабан Т.О. Ефективність виробництва ячменю в 

сільськогосподарських підприємствах Харківської області. 
В статті досліджено роль окремих регіонів у розвитку сільськогосподарського 

виробництва. Визначено місце Харківської області у виробництві зерна ячменю. Здійснено 
аналіз ефективності виробництва ячменю сільськогосподарськими підприємствами 
області на основі методичного підходу, який включає метод групувань. Групування 
підприємств-виробників ячменю здійснено за двома показниками: площею посівів 
досліджуваної культури, рівнем її урожайності. За результатами дослідження 
встановлено, що більш ефективним було виробництво ячменю на підприємствах з 
меншими площами посіву культури та з високими показниками урожайності. Зазначено, 
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що причинами таких результатів є виробництво даними підприємствами продовольчого 
класу зерна ячменю, який підприємства можуть реалізувати за більш високою ціною та 
отримати відповідно більш високий рівень рентабельності. Стверджується, що 
підвищення ефективності виробництва зерна ячменю невеликими виробниками можливе 
за умови їх кооперування.  

Ключові слова: ячмінь, рейтинг, динаміка, структура, ефективність, 
групування підприємств. 
 

Аннотация. 
Бабан Т.А. Эффективность производства ячменя в 

сельскохозяйственных предприятиях Харьковской области. 
В статье проведено исследование о роли отдельных регионов в развитии 

сельскохозяйственного производства. Определено  место Харьковской области в 
производстве зерна ячменя. Осуществлено анализ эффективности производства ячменя 
сельскохозяйственными предприятиями области на основе методического подхода, 
который включает метод группировок. Группирование предприятий-производителей 
ячменя осуществлено по двум показателям: площадью посева исследуемой культуры, 
уровнем её урожайности. По результатам исследования установлено, что более 
эффективным было производство ячменя на предприятиях с меньшими площадями 
посева культуры, а также с высокими показателями урожайности. Отмечено, что 
причинами таких результатов является производство данными предприятиями 
продовольственного класса зерна ячменя, который предприятия могут реализовать по 
более высокой цене и получить соответственно более высокий уровень рентабельности. 
Утверждается, что повышение эффективности производства зерна ячменя небольшими 
производителями возможно при условии их кооперации. 

Ключевые слова: ячмень, рейтинг, динамика, структура, эффективность, 
группирование предприятий.  
 

Abstract. 
Baban T.O. The efficiency of barley production in agricultural 

enterprises of Kharkov region. 
Roles of different regions in development of agricultural produce have been studied in this 

article. Kharkov region took a special place in production of barley. Analyse of cost-effective way of 
barley produce by regional agricultural enterprises has been done based on the grouping method. 
Two indicators have been used in order to group barley-producing enterprises: total sewing area 
under the studied crop, as well as its yield. The results of this research have shown the enterprises 
with less sewing area of the barley, as well as with its high yield were more cost effective in its 
production. The main reason of the results is produce of food grade of barley by those enterprises, 
as they could sell it by higher price, therefore to get higher profitability. It has been proved that 
small enterprises could possibly increase the cost-effective way of barley production only if they will 
cooperate. 

Keywords: barley, rating, dynamics, structure, efficiency, grouping of the enterprises. 
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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІНИ ОБСЯГУ ПРОДУКЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ 

 
БОГДАНОВИЧ О.А., ЗДОБУВАЧ,* 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сільське 

господарство, як основна галузь агропромислового комплексу, 
залишається однією з найважливіших галузей економіки, від рівня 
розвитку якої залежить зростання всієї економіки в цілому й 
вирішення низки економічних та соціальних проблем, які постали 
перед Україною. Виявлення змін в тенденціях розвитку сільського 
господарства України дасть можливість прогнозувати його стан на 
майбутнє [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ринкові 
трансформації в аграрному секторі України супроводжуються 
негативними тенденціями: різко скорочуються обсяги виробництва 
продукції, залишається низькою ефективність [1]. 

Тенденції зміни галузевих пропорцій вивчалися у роботах: 
В.Я. Амбросова [1], В.Г. Андрійчука [3], П.К. Канінського [4], 
Т.Г. Маренич [5], В.Й. Шияна [8], Д.В. Шияна [8], Н.В. Статівки [9], 
В.М. Нелепа [6] та ін. 

Формулювання цілей статті. Метою роботи є аналіз 
тенденцій зміни обсягу продукції сільського господарства України як в 
цілому так і в різних типах господарства за період 1990-2015 рр. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В аграрному 
секторі України є дві головні галузі – рослинництво та тваринництво 
[4]. Ці галузі відіграють особливу роль в забезпеченні продовольчої 
безпеки України: це продукти харчування, корми, сировина для інших 
галузей народного господарства, експортний потенціал. 

                                                        
* Науковий керівник – Шиян Д.В., д.е.н., професор 
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За період 1990-2015 рр. в галузевій структурі сільського 
господарства України відбулися значні зміни [8]. Структурні зміни 
добре ілюструються даними про зміну обсягу валової продукції 
(рис. 1 і 2). В розглянутому процесі можна виділити три періоди: 1990-
2000 рр. – зміна соціальної системи в країні супроводжувалася 
скороченням ресурсного потенціалу аграрного сектору, зменшенням 
виробництва основних видів сільськогосподарської продукції і, як 
результат, стрімким зменшенням обсягів валової продукції; період 
2000-2013 рр. характеризується деякою стабілізацією і підвищенням 
обсягів валової продукції в значній мірі за рахунок збільшення обсягів 
продукції рослинництва; в період 2014-2015 рр. спостерігається деяке 
зменшення обсягів валової продукції, що пояснюється нестабільністю 
політичної і економічної ситуації в Україні викликаною агресивними 
діями Російської Федерації в Криму і східних областях України. Слід 
відзначити, що обсяг валової продукції рослинництва після 2000 року 
почав збільшуватися, а після 2010 року досяг рівня 1990 року і навіть 
перевищив його, чого не скажеш про обсяг валової продукції 
тваринництва, який після 2000 року почав дещо зростати, але далеко 
навіть не досяг рівня 1990 року [3]. 

На фоні загального зменшення виробництва 
сільськогосподарської продукції відбулися внутрішньогалузеві зміни. 
Галузь рослинництва остаточно стала провідною, її питома вага 
невпинно збільшувалася від 51,4% в 1990 році до 70,3% в 2015 році, 
тобто на 18,9 %. Стала помітною чітка тенденція скорочення обсягів 
продукції тваринництва в період 1990-2000 рр., потім настала деяка 
стабілізація. 

В сільськогосподарських підприємствах обсяг валової продукції 
рослинництва інтенсивно зменшувався в період з 1990 року до 
2000 року, з 2000 року цей обсяг так же помітно почав зростати, за 
винятком останніх двох років через раніше вказані причини [7]. 

За період 1990-2015 рр. відбулися значні зміни в галузевій 
структурі сільського господарства в групах виробників, зокрема в 
сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення. 
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Рис.1. Зміна обсягів валової продукції сільського господарства 
України в усіх категоріях господарств за період 1990-2015 рр. 

 

 
 

Рис. 2. Зміни індексів валової продукції сільського господарства 
України за період 1990-2015 рр. 

 

Останнім часом відношення продукції тваринництва до 
продукції рослинництва наблизилося до 0,5, тобто валова продукція 
тваринництва складає половину валової продукції рослинництва, тоді 
як на початку 90-х років в господарствах населення вона в два рази її 
перевищувала, а в сільськогосподарських підприємствах була 
приблизно однаковою (рис.3). 
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Рис. 3. Зміна відношення продукції тваринництва до продукції 
рослинництва в різних типах господарств за період 1990-2015 рр. 
 

При загальній тенденції зменшення долі продукції 
тваринництва темпи цього зменшення в господарствах населення 
значно вищі, ніж в сільськогосподарських підприємствах. Це 
викликане нерентабельністю вирощування тварин в господарствах 
населення через значне подорожчання кормів і низькі закупівельні 
ціни на продукцію тваринництва [6]. 

Зміни обсягів валової продукції в різних типах господарств 
показані на рисунках 4 і 5. 

В сільськогосподарських підприємствах теж чітко 
просліджуються три етапи зміни обсягів як всієї валової продукції, 
так і по галузях: рослинництву і тваринництву. Видно, що 
збільшення обсягів загальної валової продукції після 
2000 року досягнуто за рахунок росту обсягів продукції рослинництва, 
при цьому вплив галузі тваринництва незначний [6]. В господарствах 
населення на характер зміни обсягів валової продукції основний вплив 
має галузь рослинництва, порівняно з сільськогосподарськими 
підприємствами зміни відбуваються плавніше. Обсяги валової 
продукції тваринництва на початку 90-х років більше ніж в 2 рази 
перевищував обсяги валової продукції рослинництва, приблизно в 
2000 році був досягнутий паритет між ними, починаючи з 2000 року 
спостерігається різниця на користь галузі рослинництва, яка  нині 
досягає двократної величини. 
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Рис. 4. Зміна обсягу валової продукції в сільськогосподарських 
підприємствах України за період 1990-2015 рр. 

 

 
 

Рис. 5. Зміна обсягу валової продукції в господарствах 
населення України за період 1990-2015 рр. 
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Така ж картина спостерігається і по галузях 
сільськогосподарського  виробництва (рисунки 6 і 7) [10]. 
 

 
 

Рис. 6. Зміна обсягу валової продукції рослинництва в різних 
типах господарств в період 1990-2015 рр. 

 

 
 

Рис. 7. Зміна обсягу валової продукції тваринництва в різних 
типах господарств в період 1990-2015 рр. 
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Характер зміни обсягу валової продукції рослинництва має чітко 
виражений мінімум, тоді як в господарствах населення при невеликих 
відхиленнях характер зміни обсягу валової продукції рослинництва 
поступове повільне збільшення (рис.6). Аналогічний характер змін 
обсягів валової продукції тваринництва: в сільськогосподарських 
підприємствах різке зменшення в 90-х роках, мінімальні значення в 
2000- 2003рр. і після 2004 року – поступове збільшення обсягів. 
Останніми роками намітилася стійка тенденція до зростання частки 
сільськогосподарських підприємств у виробництві агропродовольчої 
продукції. Певний внесок до стійкості такої тенденції додає зростання 
кількості агрохолдингових формувань. Як правило, це вертикально 
інтегровані підприємства (виробництво, переробка й торгівля), які 
через дочірні сільськогосподарські підприємства орендують 30 тис. га і 
більше сільськогосподарських угідь. Разом з тим, частка господарств 
населення у виробництві основних видів с.-г. продукції залишається 
значною [8]. 

Як змінювалася частка господарств у виробництві основних 
видів сільськогосподарської продукції показано на рисунках 8 і 9. 

З 1990 року до 2000 року частка сільськогосподарських 
підприємств у виробництві практично всіх видів продукції 
зменшувалася, а відповідно збільшувалася частка господарств 
населення. 

З 2000 року до 2010 року спостерігається деяка стабілізація і 
навіть збільшення в обох групах господарств (крім м'яса і молока, 
виробництво яких продовжувалося зменшуватися). З 2010 року частки 
у виробництві обох груп стабільні з невеликим збільшенням або 
зменшенням в деяких видах продукції  [8]. 

Сільське господарство – складна виробнича, соціальна та 
екологічна система, де взаємодіють безліч економічних, соціальних і 
біологічних факторів. Подальший розвиток галузі, що є однією з 
найважливіших в економіці, потребує якісних перетворень, 
спроможних забезпечити підвищення конкурентоспроможності 
сільськогосподарського виробництва та продовольчу безпеку 
держави [6]. 
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Рис. 8. Зміна частки сільськогосподарських підприємств у 
виробництві основних видів сільськогосподарської продукції 

 

 
 

Рис. 9. Зміна частки господарств населення у виробництві 
основних видів сільськогосподарської продукції 
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Висновки. Обсяг валової продукції сільського господарства за 
досліджуваний період характеризується початковим різким 
зменшенням, далі деякою стабілізацією та поступовим підвищенням 
останнім часом, яке відбулося за рахунок збільшення обсягів продукції 
рослинництва. Стала помітна чітка тенденція скорочення обсягів 
продукції тваринництва з деякою послідуючою стабілізацією. Однак, 
відношення продукції тваринництва до продукції рослинництва 
невпинно зменшується. Темпи зменшення долі продукції 
тваринництва в господарствах населення значно вищі ніж в 
сільськогосподарських підприємствах. 
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Abstract. 
Bogdanovich O.A. Analysis of trends in the volume of agricultural 

production in Ukraine. 
The analysis of trends in the volume of agricultural production in Ukraine as a whole 

and the different types of farms. There is a tendency of reducing livestock production with a 
subsequent stabilization. According to the analysis of the volume of livestock production in various 
types of enterprises - it can be noted that the rate of decline in the share of animal products in 
households is significantly higher than in the agricultural enterprises. 
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЙНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ НА КОЖНОМУ КАР’ЄРНОМУ 

ЕТАПІ ПРАЦІВНИКА 
 

ГОЛОВАНОВА Г.Є., СТ. ВИКЛАДАЧ, 
КОЛПАЧЕНКО Н.М., СТ. ВИКЛАДАЧ, 

ГРІДІН О.В., СТ. ВИКЛАДАЧ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Досвід світових 
компаній показав, що негативні методи стимулювання праці вже давно 
не є дієвими. Розвиток і вдосконалення персоналу стає дедалі в 
пріоритеті, адже кожна організація прагне небезпідставно називатися 
успішною, а без динамічно функціонуючого людського капіталу це 
практично не можливо. 

Кожен працівник наділений корисним для організації 
потенціалом, для розкриття якого потрібен ряд стимулів, які б 
забезпечували якість трудової діяльності. Саме праця в умовах 
абсолютного задоволення сприяє максимальній віддачі справі та 
продуктивності, що ефективно позначається на результатах 
функціонування окремої ланки і об’єкта в цілому. 

Ряд соціальних, матеріальних, психологічних факторів з плином 
часу залишають відбиток на якості виконання працівником своїх 
обов’язків. Ентузіазм і цілеспрямованість, які мали місце на початку 
трудової діяльності, з настанням конкретного етапу відчутно 
послаблюються, поглиблюється емоційне та професіональне 
вигорання. Як наслідок, від цього процесу страждає не лише працівник 
в психологічному плані, але й організація в плані ефективної 
діяльності. У разі, коли такі риси спостерігаються, керівник повинен 
вжити заходи через коригування мотиваційного менеджменту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
мотивації та кар’єрного процесу вітчизняними і зарубіжними 
науковцями приділено достатньо уваги. Проте у зв’язку з мінливістю 
соціально-економічного і політичного середовищ потреби персоналу 
варіюються, тому мотиваційний менеджмент є тією сферою, яка 
потребує постійного моніторингу і відповідного теоретично-
практичного оновлення. 
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Великий внесок у теорію мотивації зробили А. Маслоу, Д. Мак-
Клеланд, Ф. Герцберг, В. Врум, Д. Мак-Грегор, Л. Портер та 
Е. Лоурер. Згодом багато праць у галузі управління мотивацією, 
кар’єрою та персоналом взагалі у своїх дослідженнях присвятили: 
Дж. Гордон, Л. Джуелл, С. Драйвер, Д.М. Каммероу, Д.Т. Халл, 
О.Г. Молл, В.А. Поляков, а також О.І. Бондарчук, М.С. Лукашевич, 
О.П. Щотка, Л.М. Карамушка, В.П. Чернявська, М.Д. Виноградський, 
А.М. Виноградська, О.М. Шканова, Л.В. Балабанова, О.В. Сардак та 
інші. 

Формулювання цілей статті. Для вирішення проблеми 
обраної теми дослідження необхідно висвітлити наступні напрямки: 
розглянути теоретичні основи мотивації та кар’єрного процесу; 
розкрити сутність мотиваційного механізму для кожної вікової групи 
працівників та відповідного кар’єрного етапу; розглянути особистісно-
психологічні та професіональні потреби різних вікових груп. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як зазначають 
І. Кузнецова та В. Кравченко, сучасна система управління персоналом 
вимагає прискореного розвитку персоналу і кадрових систем, що 
спрямовані на виявлення внутрішніх невикористаних можливостей 
ініціювати і здійснювати інноваційні зміни та розвиток підприємства, 
що значною мірою залежить від виваженості управління персоналом і 
вмотивованості його на розвиток, пробуджувати в них мотиви до 
творчої праці [7]. 

Мотивація – метод активізації зусиль персоналу підприємства 
(організації), що спрямовані на підвищення результативності їх 
діяльності. Система мотивації характеризує сукупність 
взаємопов’язаних заходів, які стимулюють окремого працівника або 
трудовий колектив у цілому щодо досягнення індивідуальних та 
спільних цілей діяльності підприємства (організації). система мотивації 
праці включає в себе такі етапи: 

– пошук незадоволених потреб особистості (колективу), що 
розглядається; 

– аналіз можливих благ, які здатні задовольнити потребу; 
– вибір стимулів (благ), які можуть бути доступні особі; 
– встановлення комплексу взаємопідсилюючих стимулів; 
– реалізація стимулюючого впливу; 
– отримання заданого (прогнозованого) результату [3]. 

Задоволення результатами і працею формує у працівника 
відчуття відданості, прихильності та лояльності до організації. 
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прихильний працівник позитивно оцінює своє перебування в 
організації, прагне бути корисним і зробити внесок у досягнення її 
цілей. Прихильність пов’язана з лояльністю працівника до своєї 
організації та його турботою про досягнення нею успіху. До чинників, 
що формують лояльність, належать: 

– задоволеність змістом роботи та її результатами; 
– задоволеність статусом і кар’єрою в організації; 
– упевненість у доцільності роботи в цій організації протягом 

тривалого періоду часу; 
– висока міра довіри до керівництва та колег по роботі; 
– відчуття турботи з боку організації та ін. 

І навпаки, у разі якщо працівник постійно невдоволений своїми 
результатами і процесом праці, у нього може виникнути мотиваційне 
вигорання, що характеризується погіршенням результатів праці, 
байдуже ставлення до роботи, погіршення взаємовідносин з 
керівниками та колегами, емоційне виснаження [5].  

З метою мотивації співробітників на підприємствах слід 
розробляти систему планування їх службової кар’єри, що передбачає: 

– виявлення можливостей кожного з них; 
– визначення нахилів і потреби в розвитку; 
– проведення заходів, що забезпечують використання виявлених 

можливостей і задоволення потреб розвитку. 
У плануванні кар’єри беруть участь організація, керівник і 

співробітник. На сьогодні значних змін зазнали такі методики 
планування кар’єри: 

– методика уточнення цінностей; 
– методика задоволення від виконаної роботи; 
– методика персонального розвитку та значимості роботи. 

Кожен працівник має бути мотивований впевненістю у своєму 
майбутньому, чого, на жаль, на сьогодні немає [8]. 

Мотивація сприяє розвитку персоналу. Розвиток персоналу – це 
сукупність заходів щодо набуття і підвищення кваліфікації працівників, 
а саме: 

– навчання, яке у формі загального і професійного навчання дає 
необхідні знання, навички і досвід; 

– підвищення кваліфікації, тобто поліпшення професійних знань і 
навичок у зв’язку з розвитком науково-технічного прогресу; 

– перекваліфікація, що, по суті, дає друге навчання, тобто 
професійна профорієнтація, можливість освоїти нову спеціальність; 
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– навчання в школі управління і керівництва, що дає необхідні 
знання і підготовку для призначення на керівну посаду і формування 
кар’єри керівника. 

Правильні кроки керівника у вирішенні проблеми мотивації 
розкривають можливості персоналу для кар’єрних зрушень. 
Т. Базарова вважає, що управління кар’єрним зростанням – це процес 
зіставлення потенційних можливостей, здібностей і цілей людини з 
вимогами організації, стратегією та планами її розвитку, що 
виражається в складанні програми професійного і посадового 
зростання [1]. 

На думку Е. Мейо, управління кар’єрним процесом є 
«організацією і втіленням організаційних процесів, завдяки яким 
кар’єра окремих співробітників планується та управляється таким 
чином, що це дозволяє, з одного боку, задовольнити комерційні 
інтереси організації, а з іншого – відповідати здібностям окремого 
співробітника» [4]. 

Е. Мейо описує такі системи управління кар’єрним зростанням: 
процеси планування індивідуальної кар’єри, процеси спільного 
планування кар’єрного зростання, а також організаційні процеси. У 
свою чергу, процеси індивідуального планування кар’єрного 
зростання включають: професійне консультування, робочі групи з 
планування кар’єрного зростання, плани саморозвитку працівників, 
центри виявлення кар’єрного ресурсу. Організаційні процеси мають у 
своєму складі: процеси призначення, систему "кар’єра – ланка", 
планування послідовності, безперервності кар’єрного зростання, 
рекламу, планування потреби в робочій силі, спеціальні схеми 
швидкого просування для перспективних співробітників. Спільні 
процеси – це аналіз оцінок та рівня розвитку, ассессмент – центри для 
оцінок персоналу, центри розвитку; спільне планування кар’єри [4]. 

Американські дослідники у сфері індустріально-організаційної 
психології вважають, що дії, пов’язані з плануванням і розвитком 
кар’єри на будь-якому етапі трудового життя, - це спільні дії робітника 
і роботодавця, а відповідальність лежить на обох сторонах [10]. 

Мотивація ефективного виконання персоналом своїх обов’язків 
на кожному етапі кар’єри відрізняється. Основною причиною 
відмінностей є різна вікова група та залежні від неї особистісно-
психологічні потреби, а також індивідуальні труднощі (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Етапи кар’єри та фактори ефективного виконання обов’язків 

 

Етапи 
кар’єри 

Вікова 
група 

Особистісно-
психологічні 

потреби 

Професіональні 
потреби Труднощі етапу 

Фактори 
ефективного 
виконання 
обов’язків 

1 2 3 4 5 6 

І. 
П

ід
го

то
вч

ий
 е

та
п 

До 25 
років 

- підвищена 
амбіційність, 
максималізм 
(прагнення 
отримати «все й 
одразу»); 
- в цілому 
доброзичливий 
колектив 

- позитивна 
трудова 
адаптація; 
- підтримка 
більш 
досвідчених 
працівників; 

ІІ
. Е

та
п 

ад
ап

та
ці

ї 

25-30 
років 

- потреба у 
створенні сім’ї; 
- енергійність, 
психологічна 
визначеність 

- потреба в участі 
при розробці та 
реалізації нових 
проектів 
(практичне 
закріплення 
набутих знань) 

- перехідний 
проміжок між 
навчанням і 
початком 
роботи; 
- можуть 
виникнути 
переважно у тих 
випадках, коли 
професія обрана 
альтернативно 
(«не за 
покликанням») 

- поступове 
нарощування 
кількості завдань; 
- обов’язкове 
практичне 
консультування в 
галузі 
працевлаштування; 
- структурування 
поставлених задач 

ІІ
І. 

Е
та

п 
зр

ос
та

нн
я 

і 
за

кр
іп

ле
нн

я 

30-45 
років 

- стабільність; 
- незалежність 
темпераменту 

- демонстрування 
особистої 
професіональної 
перспективи 

- у загальному 
відношенні 
практично 
відсутні 

- включення до 
резерву на 
заміщення керівної 
посади 

IV
. Е

та
п 

зб
ер

еж
ен

ня
 

до
ся

гн
ут

ог
о

45-60 
років 

- обачливість; 
- лояльність до 
перешкод 

- залучення 
працівників до 
управління та 
прийняття рішень 

V
. Е

та
п 

сп
ад

у 

60 і 
більше 
років 

- повага з боку 
колективу та 
причетність до 
поставлених цілей 
організації 

- професіональна 
автономія 
- передача 
досвіду молодій 
групі фахівців, 
наставництво 

- можлива 
консервативність 
у професіо-
нальних 
поглядах; 
- труднощі, 
пов’язані з 
інноваційними 
змінами у 
діяльності 

- гарантії 
пенсійного 
забезпечення 

 
Висновки. У сучасному вимірі умов для успішної діяльності 

компаній необхідно приділяти значну увагу мотиваційному 
менеджменту, звертаючи увагу на його різносторонність на різних 
етапах кар’єрного просування персоналу. Для того, щоб кожен 
працівник працював ефективно, з повною віддачею і максимальним 
задоволенням, з метою запобігання ненормативній плинності кадрів 
керівництву організації необхідно враховувати потреби кожного 
працівника, підтримувати його кар’єрні кроки і створювати умови, які 
б стимулювали до добросовісного виконання ним обов’язків.  
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Мотиваційний менеджмент в організації – це напрям, який 
теоретично і практично оновлюється завдяки макроекономічним 
(політичним, соціальним, економічним) та мікроекономічним змінам 
(розширення виробництва, інноваційна діяльність). Управління 
розвитком персоналу, зокрема кар’єрою, повинне спиратись на 
подібні зрушення, враховуючи  зміни професіональних та 
особистісно-психологічних потреб працівників, які трансформуються 
у процесі нарощування досвіду. 
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Анотація. 
Голованова Г.Є., Колпаченко Н.М., Грідін О.В. Особливості 

системи мотиваційного менеджменту на кожному кар’єрному етапі 
працівника. 

У статті обґрунтована необхідність постійного моніторингу і теоретично-
практичного оновлення мотиваційного менеджменту персоналу у зв’язку зі змінами у 
соціально-економічному і політичному середовищах. Для вирішення проблеми обраної 
теми дослідження розкриті наступні питання: розглянуті теоретичні основи мотивації 
та кар’єрного процесу; розкрита сутність мотиваційного механізму для кожної вікової 
групи працівників та відповідного кар’єрного етапу; розглянуті особистісно-психологічні 
та професіональні потреби різних вікових груп працівників. 

Ключові слова: мотивація, мотиваційний менеджмент, кар’єра, потреби 
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Аннотация. 
Голованова А.Е., Колпаченко Н.Н., Гридин А.В. Особенности 

системы мотивационного менеджмента на каждом карьерном этапе 
сотрудника. 

В статье обоснована необходимость постоянного мониторинга и теоретико-
практического обновления мотивационного менеджмента персонала в связи с изменениями 
в социально-экономической и политической среде. Для разрешения выбранной темы 
исследования раскрыты следующие вопросы: рассмотрены теоретические основы 
мотивации и карьерного процесса; раскрыта сущность мотивационного механизма для 
каждой возрастной группы сотрудников и соответствующего карьерного этапа; 
рассмотрены личностно-психологические и профессиональные потребности разных 
возрастных групп сотрудников. 

Ключевые слова и словосочетания: мотивация, мотивационный менеджмент, 
карьера, потребности 
 

Abstract. 
Golovanova G.E., Kolpachenko N.M., Gridin O.V. Features of the 

system of motivation management at each career stage of an employee. 
In the article the necessity of constant monitoring and theoretical-practical updating of 

motivation management personnel were substantiated which connected with changes in socio-
economic and political environment. For the resolution of the chosen research topic the following 
questions were disclosed: the theoretical foundations of motivation and career process; the essence of 
motivational mechanism for each age group of employees and the appropriate career stage; personal, 
psychological and professional needs of different age groups of employees. 

Key words: motivation, motivation management, career, needs. 
 
 
УДК 657.1:330.837 
 

ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 
МАКОДА С.Л., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Євроінтеграційні перетворення в Україні супроводжуються 
загальними соціально-економічними кризовими явищами. Вихід з 
кризи потребує набору раціональних шляхів і має на меті поліпшення 
умов життя і господарювання та підвищення ефективності економіки 
як в країні в цілому, так і в розрізі господарюючих суб’єктів окремо. Ці 
обставини впливають на загальну систему та спонукають ряд змін в 
частині інтегрування в єдину міжнародну систему бухгалтерського 
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обліку і фінансової звітності. Саме тому набувають стратегічного 
значення питання ефективності регулювання та організації цієї 
системи, як однієї з найважливіших функцій управлінської діяльності.  

Євроінтеграція несе в собі рахування виключно кращих практик 
з організації бухгалтерського обліку. Вивчення досвіду роботи по 
адаптації національних облікових систем до міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку з метою їх провадження у систему практичної 
діяльності вітчизняних підприємств і зумовлює актуальність 
написання статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці 
формування, розвитку та впливу різних систем бухгалтерського обліку 
присвячені наукові праці багатьох вітчизняних вчених: Бутинця Ф.Ф. 
[1], Моссаковський В. [2], Голов С. [3], Яструбський М.Я. [4]. 

Дослідженням цього питання присвячені праці зарубіжних 
вчених Дж. Брейли, Д. Колдуэлла, Ч.Т. Хорнгрена, Дж. Фостера, 
Б. Райана, Л.А. Бернстайна та ін. 

Науковий доробок вищевказаних вчених стосується теорії, 
методології та організації бухгалтерського обліку. Однак розбіжність 
міжнародної та національної системи бухгалтерського обліку 
залишаються й потребують подальшого вирішення. 

Формулювання цілей статті. Метою проведення даного 
дослідження та написання статті є узагальнення національного та 
міжнародного досвіду організації бухгалтерського обліку в умовах 
міжнародної інтеграції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема 
розвитку бухгалтерського обліку постійно в центрі уваги багатьох 
науковців. кожен з них має особисту думку щодо перспектив розвитку 
напрямів регламентації та реформування бухгалтерського обліку. 

Зокрема, Ф. Бутинець вважає, що «за тривалий час 
псевдореформ обліку Україна практично втратила колишній 
бухгалтерський облік, кадри, які розуміли значення і роль теорії та 
практики обліку, його сутність і функції в частині збереження майна 
власника, надання інформації для управління, правильності 
обчислення фінансового результату діяльності» [1, с. 111]. 

В. Моссаковський і Т. Кононенко відзначають: «на нашу думку, 
настав період, коли слід проаналізувати сучасний стан обліку, 
уточнити організаційні та методологічні аспекти функціонування 
існуючої облікової системи в Україні та в інших країнах, визначити 
досягнення та розробити шляхи поліпшення та напрями подальшого 
вдосконалення інформаційного забезпечення управління економікою 
України та його окремих ланок» [2, с. 8]. 
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Для цього більшість вітчизняних вчених вказують на 
необхідність розроблення концепції подальшого розвитку 
бухгалтерського обліку в Україні. На думку С. Голова, передумовою 
подальшого розвитку бухгалтерського обліку в Україні є: 

– перегляд теоретичних основ бухгалтерського обліку з 
урахуванням ускладнення управління, зростання ролі інтелектуального 
капіталу як ключового чинника конкурентоспроможності, сучасних 
інформаційних технологій, тобто вивчення сучасних теорій, перегляд 
предмета й методу бухгалтерського обліку; 

– диференціація вимог до фінансової звітності. так, суб’єкти 
господарської діяльності повинні застосовувати єдині принципи 
оцінки та розкриття інформації, але обсяг інформації визначається 
винятково потребами користувачів; 

– реуніфікація обліку та звітності, що передбачає відмову від 
жорстких форм фінансової звітності з обов’язковими кодами рядків і 
збереження лише загальної структури фінансових звітів і мінімальних 
вимог до розкриття інформації тощо; 

– безперервна професійна освіта, сертифікація бухгалтерів, що 
сприяє зростанню кваліфікації бухгалтерів і престижу професії, 
зниженню ризику для учасників фондового ринку і фінансових 
інститутів, гармонізації української системи професійної підготовки 
бухгалтерів з міжнародними стандартами, підвищенню ефективності 
системи корпоративного управління, посиленню контролю за 
дотриманням норм професійної етики бухгалтерів і аудиторів; 

– активна позиція бухгалтерської спільноти, а саме професійних 
організацій бухгалтерів і аудиторів, засобів масової інформації, 
зокрема професійних видань з бухгалтерського обліку; 

– формування сучасної парадигми обліку та звітності, метою якої є 
створення інформаційної інфраструктури, адекватної вимогам 
ринкової економіки в інтересах усіх членів суспільства [3]. 

Одразу виникає питання розкриття та значення сутності і змісту 
елементу облікової політики. в науковій літературі немає чіткого 
формулювання цього поняття, а в діючому законодавстві надано лише 
визначення облікової політики. закон України «про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» [5] визначає облікову політику 
як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються 
підприємством для складання та подання фінансової звітності.  

Повністю підтримуємо позицію Крутько М.А., яка наголошує на 
тому що «інтеграція економічна та направлена на європейську 
співпрацю повинна характеризувати собою об’єктивний процес, який 
би зумовлював розвиток продуктивних сил. Вона поєднує у собі 
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економічні явища та процеси, що полягають у взаємодії, зближенні, 
узгодженні діяльності різних підприємницьких структур, спрямованих 
на підвищення економічної ефективності їх господарювання» [6, с.89]. 
«Іноземні дослідники розрізняють інтеграцію власності, контрактну, 
квазівертикальну та циркулярну» [7]. 

Водночас реформування системи обліку – процес складний і 
потребує кропіткої роботи законодавців, науковців і практиків. 
першочергової уваги потребує наукове обґрунтування, вироблення 
концепції такого реформування, а вже потім на основі науково 
обґрунтованих положень їх узаконення на вищому державному рівні. 

Висновки. Отже, реформа національної системи 
бухгалтерського обліку, повинна враховувати особливості процесу 
євроінтеграції. Вона включає в себе вищевказані ознаки і повинна 
базуватися на загальноприйнятих нормах і правилах з дотримання 
викликів сьогодення та з врахуванням міжнародного досвіду організації 
системи ведення бухгалтерського обліку на підприємствах України. 
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Анотація. 
Макода С.Л. Питання організації бухгалтерського обліку в 

умовах міжнародної інтеграції. 
Метою написання статті є вирішення питань організації бухгалтерського обліку 

в умовах міжнародної інтеграції. Теоретичною і методологічною основою статті є 
положення наукових думок вітчизняних та зарубіжних вчених. Були застосовані методи: 
аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; абстрактно-логічний 
(теоретичні узагальнення та формулювання висновків); Встановлено що процес 
організації бухгалтерського обліку в умовах міжнародної інтеграції базується не 
дотриманні низки положень та принципів. Встановлено, що реформа національної 
системи бухгалтерського обліку, повинна враховувати особливості процесу міжнародної 
інтеграції.  

Ключові слова: бухгалтерський облік, міжнародна інтеграція, система, 
реформа, розвиток. 
 

Аннотация. 
Макода С.Л. Вопросы организации бухгалтерского учета в 

условиях международной интеграции. 
Целью написания статьи является решение вопросов организации бухгалтерского 

учета в условиях международной интеграции. Теоретической и методологической основой 
статьи является положение научных мыслей отечественных и зарубежных ученых. 
Были применены методы: анализа и синтеза – для изучения объекта и предмета 
исследования; абстрактно-логический (теоретические обобщения и формулирования 
выводов) Установлено, что процесс организации бухгалтерского учета в условиях 
международной интеграции базируется не соблюдении ряда положений и принципов. 
Установлено, что реформа национальной системы бухгалтерского учета, должна 
учитывать особенности процесса международной интеграции. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, международная интеграция, система, 
реформа, развитие. 
 

Abstract. 
Makoda S.L. Question of accounting under international integration. 
The purpose of writing is to address issues of accounting in terms of international 

integration. The theoretical and methodological basis of the article is the provision of scientific 
opinions domestic and foreign scientists. Were the methods: analysis and synthesis – to study the 
object and subject of study; abstract logical (theoretical generalizations and drawing conclusions); It 
was established that the process accounting in terms of international integration based not subject 
to certain provisions and principles. It was established that the reform of the national accounting 
system must take into account the peculiarities of the process of international integration. 

Keywords: accounting, international integration, system reform and development. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ 
КОМУНІКАЦІЙ В ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ 

 
РОМАНЮК І.А., К.Е.Н., АСИСТЕНТ, 

МАНДИЧ О.В., К.Е.Н, ДОЦЕНТ, 
НІКІТІНА О.М., АСИСТЕНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. На 

сьогоднішній день в Україні існують усі передумови для розвитку 
туризму: культурно-історичні, природно-географічні, економічні, 
соціально-демографічні. Проте, є ряд проблем, які гальмують 
розвиток туристичної індустрії: відсутність достатнього фінансування, 
стратегічного планування, комплексного просування, недостатність 
національної пропаганди, відсутність побудови туристичної репутації 
України в мережі Інтернет, що є трендом Digital – маркетингу останніх 
5 років. Наявні проблеми гальмують розвиток туризму та туристичної 
індустрії в Україні. Вирішення розглянутих проблем вплине, як на 
покращення економічного, так і соціального розвитку країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз маркетингу 
як концепції управління на ринку послуг проводиться в працях 
О.М. Азарян, А.П. Дуровича, А.С. Копанева, В.Г. Воронкової, 
Н.Л. Жукової, В.А. Квартальнова, Ф. Котлера, В.М. Мальченко, 
О.В.Пащука, І.М. Школи. Водночас у працях більшості авторів 
достатньо мало уваги приділяється дослідженню теоретичної сутності 
маркетингу туристичних послуг. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження 
деяких теоретичних аспектів сутності маркетингу туристичних послуг, 
а також виявлення особливостей впровадження маркетингових 
комунікацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Маркетинг 
туристичних послуг можна визначити як комплекс заходів, пов’язаних 
із визначенням і розроблення туристичного продукту, а також його 
просуванням відповідно до психологічних та соціальних факторів, які 
необхідно враховувати для задоволення потреб індивідуумів і груп 
людей у відпочинку, розвагах за допомогою надання їм житла, 
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транспортних засобів, харчування, організації дозвілля тощо. 
Маркетинг у галузі туризму є системою вивчення туристичного ринку, 
всебічного впливу на покупця, його запити з метою надання 
максимальної якості туристичному продукту і одержання прибутку 
туристичним підприємством [1, с. 68]. Особливості застосування 
елементів маркетингу в туристичній діяльності: 

– товар: якість, категорія, товарна марка, асортимент послуг; 
– ціна: діапазон, цінові знижки, умови оплати, співвідношення 

«якість-ціна»; 
– розподіл: розташування, доступність, покриття послугою; 
– маркетингові комунікації: реклама, персональний продаж, прямий 

маркетинг, PR. 
Туризм за своїми основними характеристиками не має 

принципових відмінностей від інших форм надання послуг та 
господарської діяльності в цілому. Тому всі істотні положення 
сучасного маркетингу можуть бути застосовані і в туризмі. 

Маркетинг в індустрії туризму покликаний виявити потреби 
туристів, створити привабливі для них туристичні послуги, 
ознайомити потенційних туристів з доступними для них 
туристичними продуктами, поінформувати їх про місце, де можна ці 
послуги придбати [2, с. 247]. Механізм впровадження маркетингу в 
діяльність туристичного підприємства на сучасному етапі передбачає 
дослідження та необхідність врахування специфічних рис 
туристичного ринку, серед яких доцільно виокремити такі: 

1. Туристичному ринку як складовому елементу ринку послуг 
притаманні основні характеристики послуг: 

– невідчутність (нематеріальний характер туристичних послуг) – як 
правило, туристичну послугу неможливо побачити, спробувати, 
оцінити якість до її надання. Покупець отримує інформацію про 
туристичний продукт або безпосередньо у продавця, або за 
допомогою власних інформаційних каналів. У зв’язку з цим у 
туристичних підприємств виникають проблеми, пов’язані з 
представленням свого ж продукту клієнтам, адже продавець може 
лише описати переваги послуг, які ним надаються, а оцінка послуги 
клієнтом буде здійснюватись тільки після її надання; 

– нерозривність виробництва і споживання – туристична послуга 
буде надаватись лише у тому випадку, якщо поступає замовлення і 
з’являється клієнт. Отже, на відміну від фізичного товару, який 
проходить декілька проміжних стадій між його виробництвом і 
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споживанням (виробництво – транспортування – зберігання – продаж 
– споживання), виробництво і споживання туристичного продукту 
відбуваються одночасно; 

– можливість зміни якості виконання – на зміну якості послуг як у 
позитивний, так і негативний бік впливає трансформація 
внутрішнього і зовнішнього середовища діяльності самого 
підприємства, а також зміна особистих вимог клієнта до процесу 
надання послуги; 

– нездатність до зберігання – туристична послуга має 
нематеріальний характер, її неможливо зберігати. 

2. Оскільки між продажем і безпосереднім споживанням 
туристичного продукту існує часовий лаг (наприклад, оплата 
туристичної путівки відбувається перед власне реалізацією послуги), то 
важливого значення набувають гарантії відповідності заздалегідь 
обумовлених характеристик туристичного продукту і реального рівня 
наданих послуг [3, с. 471]. 

3. Зростання туристичної активності у більшості випадків є 
наслідком зростання доходів населення, що дозволяє стверджувати 
про високий рівень еластичності попиту на туристичний продукт 
залежно від доходів споживачів. Поряд з економічним фактором на 
рівень еластичності впливають політичний і соціальний фактори. 
Внаслідок того, що більша частина туристичного продукту 
споживається у певні сезони (літні місяці, святкування національних, 
традиційних, релігійних свят), можна стверджувати про сезонні 
коливання попиту на туристичний продукт. 

4. Туристичному продукту притаманне таке явище, як 
насиченість. Тобто в певні моменти часу відбувається значний 
дисбаланс між співвідношенням попиту і пропозиції туристичного 
продукту в бік зростання попиту [4, с. 176]. Наприклад, в літні місяці 
морські курорти заповнені вщерть, тобто туристичний продукт у 
цьому регіоні реалізовується в максимальних обсягах. Водночас 
гірськолижні курорти пустують. Тому виникає необхідність 
диференціації матеріальної бази і туристичних послуг під різні види 
туризму. 

5. Туристичний продукт створюється зусиллям багатьох 
підприємств, кожне з яких має власні методи роботи, специфічні 
потреби й різні комерційні завдання. Їх узгодження є надзвичайно 
важливим для підвищення якості кінцевого продукту. 

6. На туристичному ринку наявна об’єктивна територіальна і 
часова роз’єднаність споживача і постачальника послуг. У таких 
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умовах важливого значення набуває інформаційне забезпечення 
просування продукту на регіональні ринки, створення та підтримка 
зв’язків із закордонними партнерами (зокрема, ця проблема є 
особливо актуальною для України внаслідок достатньо великих її 
розмірів). У цьому аспекті особливого значення набуває активне 
використання маркетингових комунікацій в діяльності туристичного 
підприємства. 

7. Просування туристичних послуг до кінцевого споживача в 
більшості випадків непряме. В процесі просування туристичні послуги 
комплектуються у так званий туристичний продукт (туроператор), і 
через систему дистриб’юції (турагентства) доводяться до споживача 
[5, с. 497]. 

8. Велика глибина проникнення туризму. Туристичні 
підприємства (чи великі, що створюються в густонаселених районах, 
чи малі) повинні вписуватись в єдину регіональну систему управління 
туризмом, що має на меті розвиток туристичної індустрії. Водночас 
треба звернути увагу на значну статичність, прив’язаність до 
визначеного місця, в якому реалізовується туристичний продукт. 
Покупець туристичної послуги долає відстань, що відділяє його від 
продукту і місця споживання, а не навпаки. 

Численні елементи маркетингового комплексу класиками 
маркетингу були зведені до поняття «чотирьох Р», яке включає в себе 
Product (продукт), Place (місце), Promotion (стимулювання попиту) і 
Price (ціна). Це поняття є простою і точною формулою, що 
представляє всі заходи по маркетингу і дозволяє легко скласти 
маркетингову стратегію [6]. 

Відправною точкою для ефективного маркетингу є споживач. 
Після виявлення і аналізу певної групи споживачів менеджер, 
використовуючи всі чотири елементи маркетингового інструменту, 
забезпечує ефективне обслуговування цього сегмента [7, с. 146]. Так як 
важлива орієнтація на споживача, п'ятим елементом маркетингового 
комплексу прийнято вважати самих людей (споживачів турпродукту), 
оскільки вони є центральним пунктом маркетингової стратегії. 

Аналіз діяльності вітчизняних підприємств показує, що 
основними чинниками, що перешкоджають перегляду маркетингових 
стратегій, є проблеми реалістичності планування, незалученості 
персоналу, відсутність міжфункціонального узгодження та 
систематичності в процесі планування [8]. Зауважимо, що маркетинг є 
творчою дисципліною, яка вимагає інновацій та нестандартних 
підходів, оскільки в Україні це гіпертрофовано до інтуїтивного підходу 
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та превалювання креативних рішень над аналізом, дослідженнями та 
стратегічним плануванням. Головна увага приділяється тактичній 
ефективності, що призводить до середньо- та довгострокових 
провалів або неефективності ведення ринкової діяльності [9, с. 67]. 
Тому більша формалізація маркетингу дозволить підвищити 
ефективність стратегічних маркетингових дій підприємства в 
сучасному глобалізованому ринковому середовищі. 

Висновки. Отже, маркетинг туристичних послуг – це 
безперервний процес діяльності виробників і продавців туристичного 
продукту, який за допомогою маркетингового інструментарію 
спрямований на задоволення потреб туристів з метою отримання 
прибутку, перемоги в конкурентній боротьбі та задоволення потреб 
суспільства загалом. 
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Анотація. 
Романюк І.А, Мандич О.В., Нікітіна О.М. Особливості 

впровадження маркетингових комунікацій в туристичні послуги. 
У статті досліджено деякі аспекти теоретичної сутності маркетингу 

туристичних послуг та особливості застосування елементів маркетингу в туристичній 
діяльності. Обґрунтовано механізм впровадження маркетингу в діяльність туристичного 
підприємства на сучасному етапі, який передбачає дослідження та необхідність 
врахування специфічних рис туристичного ринку. Виявлені основні чинники, що 
перешкоджають перегляду маркетингових стратегій. 

Ключові слова: маркетинг, комунікації, туристичні підприємства, 
туристичні послуги, туристичний ринок, механізм, чинники, стратегія. 
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Аннотация. 
Романюк И.А, Мандыч А.В., Нікітіна О.М. Особенности 

внедрения маркетинговых коммуникаций в туристические услуги. 
В статье исследованы некоторые аспекты теоретической сущности маркетинга 

туристических услуг и особенности применения элементов маркетинга в туристической 
деятельности. Обоснован механизм внедрения маркетинга в деятельность туристического 
предприятия на современном этапе, который предполагает исследование и необходимость 
учета специфических черт туристического рынка. Выявлены основные факторы, 
препятствующие пересмотра маркетинговых стратегий. 

Ключевые слова: маркетинг, коммуникации, туристические предприятия, 
туристические услуги, туристический рынок, механизм, факторы, стратегия. 
 

Abstract. 
Romaniuk I.A, Mandych O.V., Nikitina O.M. Features of 

implementation of marketing communications in tourist services. 
The article examines some theoretical aspects of marketing essence of tourist services and 

application of marketing elements in tourism. Proved the mechanism of implementation of marketing 
activities in tourism enterprises at the present stage, which involves the study and the necessity of 
taking into account the specific features of the tourist market. The main factors that hinder the 
revision of marketing strategies. 

Key words: marketing, communication, tourism enterprises, tourism facilities, tourist 
market, mechanism, factors, strategy. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЇ 
В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 
КРУТЬКО М.А. К.Е.Н., 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Геополітичне 

економічне визнання України у сучасній системі світогосподарських 
координат, на сьогоднішній день – одне з головних питань та проблем 
національного соціально-економічного розвитку. Це складна, 
багатошарова, структурна модель взаємопов’язаних явищ, яка містить 
політичний, історичний, соціокультурний, психоментальний та 
цивілізаційний фактори прояву та впливу. 

Досить затяжна внутрішня ринкова криза та неспроможність 
економіки за досить слабких міжнародних позицій спонукають 
Україну застосовувати нові шляхи для свого подальшого соціально-
економічного розвитку, та посилення своїх міжнародних 
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конкурентних ознак в частині національної економіки.  
На сьогоднішній день питання економічного змісту, ролі та 

ідентифікації інтеграційних процесів в економіці країни залишаються 
відкрити, що і зумовлює проведення даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прийнято вважати, 
що чим далі економічні системи поширюються від національних меж, 
тим активніше відбувається об’єднання в більш потужну і масштабну 
економічну систему. При цьому відкритість і прозорість економіки є 
передумовою формування міжнародного торгово-економічного 
середовища. Особливістю відкритої економіки є цілісність 
національної економіки, її функціонування як злагодженого 
економічного механізму, інтегрованого завдяки наявності міжнародних 
зв’язків у світовий ринок і світове господарство.  

Дослідженням даних проблем присвячені праці вітчизняних 
вчених-економісті таких як: М. Маліка, В. Вергуна, Ю. Козака, 
В. Новицького, Т. Циганкової, Л. Михайлової [6] та зарубіжних вчених 
Б. Баласса, М. Портера, Т. Парсонса [4], та інших. 

Формулювання цілей статті. Мета дослідження полягає в 
визначенні основних напрямів соціально-економічного розвитку 
України в контексті її інтеграційних пріоритетів, ідентифікація 
економічної інтеграції.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Інтеграція України 
в європейський політичний, економічний, правовий простір 
проголошено як один із основних напрямів державної політики, про 
що відзначається у Законі України «Про засади внутрішньої і 
зовнішньої політики» від 1 липня 2010 р. [1] та схваленої Кабінетом 
Міністрів України березня 2013 року Концепції реалізації державної 
політики у сфері інформування та налагодження комунікації з 
громадкістю із актуальних питань європейської інтеграції України на 
період до 2017 р. [2]. 

В кінці ХХ – початку ХХІ ст. держави виявились змушеними все 
більше рахуватися з міжнародними урядовими і неурядовими 
організаціями і інститутами [3]. Що спонукало дослідження 
різносторонності питання інтеграційних процесів як в межах країни 
так і цілого світу. 

Такі вчені як Т. Парсонс, Д. Мітрені, Б. Маліновські 
дотримувалися  функціональної концепції дослідження інтеграційних 
процесів, застосовували системний підхід та стверджували, що процес 
інтеграції забезпечується комбінацією таких чотирьох підсистем: 
економічної (яка виконує функцію адаптації), політичної (визначає 
цілі та шляхи їх досягнення), нормативної та цілісної. На думку, 
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Т. Парсонса для процесу інтеграції потрібні спеціальні механізми – 
універсальна правова система, розширення прав і привілеїв учасників 
цього процесу, а також підвищення ролі так званих символічних 
посередників (грошей, мови, емоцій тощо) [4, с. 65]. 

Основними передумовами формування інтеграційних 
процесів є: 

1. Відповідний рівень економічного розвитку і ступеня ринкової 
зрілості країн, що інтегруються. 

2. Географічна наближеність країн, що інтегруються, наявність у 
більшості випадків спільного кордону та історично сформованих 
економічних зв’язків. 

3. Спільність проблем, що існують перед країнами у галузі 
економічного розвитку, фінансування, регулювання економіки, 
політичного співробітництва тощо. 

4. Демонстраційний ефект. У країнах, що належать до 
інтеграційних утворень, як правило, відбуваються позитивні зміни: 
прискорення темпів розвитку, зниження рівня інфляції та безробіття, 
що обумовлюють позитивний психологічний вплив на інші країни. 

5. «Ефект доміно», тобто після того, як більшість країн того чи 
іншого регіону стали членами інтеграційного об’єднання, інші країни, 
які залишилися за його межами, відчувають деякі труднощі, що 
стосуються переорієнтування економічних зв’язків країн, що належать 
до цього угрупування [5, с. 78]. 

На думку Л. Михайлової та ін. [6], підґрунтям інтеграції є 
глобалізація, включення національних господарств економічно 
розвинених країн світу в єдиний економічний простір, а також 
розповсюдження нових форм інтернаціоналізації виробництва. 
Зміцнення господарських зв’язків і поглиблення співробітництва між 
країнами призводить до посилення їх економічної залежності, яке 
супроводжується й соціальними тенденціями, у першу чергу, 
міграцією населення. 

Повністю погоджуємось з Черкаським І. іншими, що «важливим 
фактором економічної інтеграції є швидкий розвиток техніки та 
технологій, поява інформаційних технологій, що змінюють систему 
виробничих й організаційно-економічних відносин, максимально 
спрощуючи комунікації між суб’єктами господарювання». Наведені 
фактори включені в єдину систему соціально-економічних зв’язків, 
доповнюються й специфічними політичними факторами, а саме: 
розповсюдження демократії як форми організації політичної системи 
більшості розвинених країн світу, що найбільшою мірою відповідає 
інтересам економічної інтеграції [7, 13]. 



 221 

Процес інтеграції країн світу відбувається за такими 
напрямами [8, с. 21]: 

– концентрація в постіндустріальному світі більшої частини 
інтелектуального і технологічного потенціалу людства; 

– зосередження основних торговельних потоків у межах 
співдружності розвинених держав; 

– замикання інвестиційних потоків; 
– спрямованість міграційних потоків з країн «третього світу» в 

розвинені регіони планети. 
Можливості, які сформовані і представлені сьогодні для 

соціально-економічного розвитку нашої країни можна назвати 
оптимальними, за умови досягнення поставлених цілей. Якщо 
говорити про перспективи та аналізувати механізм інтеграційних 
процесів в системі забезпечення стабілізації економіки країни в цілому, 
то чітко можна ідентифікувати інтеграцію через пряму залежність від 
неї, як від процесу з впливом, соціально важливих глобальних 
перетворень і наслідків.  

Висновки. Отже, підбиваючи підсумки результатів проведених 
досліджень, можна сказати, що економічна інтеграція – це об’єднання 
держав, яке має виступати каталізатором для максимально можливого і 
ефективного використання трудових, природних, культурних, 
торгівельних та інших потенціалів держав, подолання в них кризових 
явищ і зубожіння населення.  
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Анотація. 
Крутько М.А. Ідентифікація інтеграції в соціально-економічному 

розвитку України. 
Метою написання статті є розгляд поглядів на теорію економічної інтеграції, що 

охоплюють ключові аспекти цього процесу. Теоретичною і методологічною основою 
статті є положення наукових думок вітчизняних та зарубіжних вчених. Були 
застосовані методи: аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; 
абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). 
Обґрунтовано перелік економічних, соціально-культурних і політичних факторів, що 
визначають динаміку та спрямованість економічної інтеграції країн світу. Досліджено 
підходи зарубіжних і вітчизняних дослідників щодо ідентифікації сутності та змісту 
поняття  інтеграція, визначено перелік його базових характеристик. 

Ключові слова: інтеграція, соціально-економічний розвиток, об’єднання, 
країна, світ. 
 

Аннотация. 
Крутько М.А. Идентификация интеграции в социально-

экономическом развитии Украины. 
Целью написания статьи является рассмотрение взглядов на теорию 

экономической интеграции, охватывающих ключевые аспекты этого процесса. 
Теоретической и методологической основой статьи является положение научных мыслей 
отечественных и зарубежных ученых. Были применены методы: анализа и синтеза – 
для изучения объекта и предмета исследования; абстрактно-логический (теоретические 
обобщения и формулирования выводов). Обоснованно перечень экономических, социально-
культурных и политических факторов, определяющих динамику и направленность 
экономической интеграции стран мира. Исследованы подходы зарубежных и 
отечественных исследователей по идентификации сущности и содержания понятия 
интеграция, определен перечень его базовых характеристик. 

Ключевые слова: интеграция, социально-экономическое развитие, объединение, 
страна, мир. 
 

Abstract. 
Кrutko M.A. Identification of integration in socioeconomic 

development of Ukraine. 
The purpose of writing is to examine the views on the theory of economic integration, 

covering key aspects of the process. The theoretical and methodological basis of the article is the 
provision of scientific opinions domestic and foreign scientists. Were the methods: analysis and 
synthesis – to study the object and subject of study; abstract logical (theoretical generalizations and 
drawing conclusions). Grounded for economic, social, cultural and political factors that determine 
the dynamics and direction of economic integration of the world. Studied approaches of foreign and 
local researchers on identifying the nature and meaning of integration, a list of its basic 
characteristics. 

Keywords: integration of social and economic development associations, country, world. 
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