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Червинская О.С., Трач Н.В. Особенности формирования затрат в стро-
ительной отрасли 

Рассмотрена проблема механизма управления затратами – процесса целенаправ-
ленного формирования затрат по их видам, местам и носителями, то есть процесса 
определения оптимального уровня затрат предприятия. Раскрыто понятие затрат и те-
оретические аспекты управления затратами. 
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ния затратами. 

Chervinska О.S., Trach N.V. Features of costs in the construction in-
dustry 

The problem of management by the costs is devoted – the process of formation costs 
by type, places and holder – the process of determining the optimal level of costs. The con-
cepts of cost and theoretical aspects of cost management are devoted. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ  
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

Сформульовано методичні підходи щодо оцінки рівня економічного розвитку 
регіону. На основі запропонованої методики проаналізовано основні економічні по-
казники розвитку Харківської області та сформульовано чинники погіршення дина-
міки окремих з них. 

Ключові слова: економіка регіону, економічні показники розвитку регіону, 
оцінка економічного стану регіону. 
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У класичному розумінні "економіка" – це наука про вміння раціональ-
но вести домашні справи. У нашому випадку таким домом є регіон, що є на-
ціональним господарством у мініатюрі, – це територія, що за сукупністю сво-
їх елементів відрізняється від інших територій та характеризується єдністю, 
взаємопов'язаністю складових і цілісністю [1]. 

В Україні основна частка національного продукту створюється в окре-
мих галузях та регіонах і актуальними за сучасних умов є завдання зниження 
територіальних диспропорцій, розширення міжрегіональної взаємодії на рин-
ках товарів, послуг, капіталів і праці. Ефективне регулювання регіонального 
розвитку забезпечує функціонування національної економіки як цілісної сис-
теми на базі оптимального розміщення продуктивних сил з урахуванням міс-
цевих ресурсів, існуючих систем розселення, особливостей історичного роз-
витку. Основою для здійснення такого регулювання повинна стати реальна 
оцінка соціально-економічного стану регіону. 

Для регіональної економіки характерні такі засади функціонування: 
комплексність екологічного, економічного та соціального розвитку; єдність 
процесів природокористування та охорони навколишнього середовища; тери-
торіальна спільність виробництва; відповідність системи розселення демог-
рафічній ситуації та розміщенню виробництва; цілісність системи соціальної 
інфраструктури; поєднання територіального та галузевого управління 
об'єктами. 

Інтегральну характеристику регіону дає соціально-економічний по-
тенціал. Його основу становить економічний потенціал, що характеризує ва-
ловий регіональний продукт; інвестиції в основний капітал; обсяги роздріб-
ного товарообороту підприємств; зовнішньоторговельний оборот; середньо-
місячна номінальна заробітна плата одного найманого працівника. Він визна-
чає загальні можливості країни або регіону, їхню економічну спроможність. 

Метою дослідження є формування методики оцінювання рівня еконо-
мічного розвитку регіонів України та, на її основі, оцінювання рівня еконо-
мічного розвитку Харківського регіону. 

Харківщина розташована на північному сході України. На півночі й 
північному сході вона межує з Бєлгородською областю Росії, на сході – з Лу-
ганською, на південному сході – з Донецькою, на південному заході – з Дніп-
ропетровською, на заході й північному заході – з Полтавською та Сумською 
областями України. Територія області – 31,4 тис. км2. Населення – 2 760 948 
осіб, зокрема міського – 2 208 029 осіб і сільського – 552 919 осіб [2]. 

Область визначається високим рівнем розвитку економіки. Це зумов-
лено як вигідним економіко-географічним положенням, так і достатньо бага-
тим набором власних сировинних ресурсів. Ці ресурси дають змогу розвива-
ти паливно-енергетичну, хімічну промисловість, скляне і фарфоро-фаянсове 
виробництво, виробництво будматеріалів. Розрахуємо основні економічні по-
казники, які характеризують економічний розвиток України та Харківської 
обл. в реальних цінах на одну особу (табл. 1), що дасть змогу зменшити 
вплив інфляції і дасть змогу порівняти ці показники та реально оцінити стан 
регіону. 
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Важливим є порівняння показників по Харківській обл. із середніми 
показниками по Україні. Валовий регіональний продукт на одну особу в Хар-
ківській обл. практично збігається із середнім значенням по Україні. Значен-
ня показника в 2009 р. становило 15113 грн/ос. Така ж тенденція зберігається 
і для інвестицій в основний капітал і для роздрібного товарообороту. 

Табл. 1. Основні економічні показники, що характеризують економічний  
розвиток України та Харківської області в реальних цінах на одну особу 

Значення показників за роками Назва показників 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Україна 
1. Валовий внутрішній продукт, 
реальні ціни на одну особу, грн 4876,45 6690,99 8282,46 10691,65 13779,30 16411,64 15110,49

2. Інвестиції в основний  
капітал, реальні ціни на одну 
особу, грн 

1017,41 1467,93 1746,65 2461,02 3603,57 4034,83 2849,33

3. Обсяги роздрібного товаро-
обороту підприємств, реальні 
ціни на одну особу, грн 

997,11 1309,76 1769,85 2553,32 3407,54 4274,10 4335,75

4. Зовнішньоторговельний  
оборот, реальні ціни на одну 
особу, дол. США 

6,70 71,28 -34,79 -130,99 -218,37 91,29 -107,71

5. Середньомісячна реальна  
заробітна плата одного 
найманого працівника, грн 

439,2 541,3 710,1 954,2 1197,7 1442,5 1644,5

Харківська обл. 
1. Валовий регіональний  
продукт, реальні ціни на одну 
особу, грн 

4908,29 6412,65 7996,73 10630,68 13889,84 16663,77 15113,22

2. Інвестиції в основний капітал,  
реальні ціни на одну особу, грн 1201,80 1579,42 1802,68 2641,49 3815,68 3316,25 2540,20

3. Обсяги роздрібного товаро-
обороту підприємств, реальні 
ціни на одну особу, грн 

1242,92 1509,21 2108,78 3042,34 3898,26 4728,45 4880,64

4. Зовнішньоторговельний  
оборот, реальні ціни на одну 
особу, дол. США 

-69,56 -35,34 -217,85 -347,90 -361,30 -54,46 -43,96

5. Середньомісячна реальна  
заробітна плата одного 
найманого працівника, грн 

440,0 506,7 670,5 908,6 1105,1 1309,7 1521,1

Зовнішньоторговельний оборот по Харківській обл. істотно відріз-
няється від загального по Україні показника. Причому основною особливіс-
тю Харківської обл. є від'ємність показників, що вказує на постійне перева-
жання імпорту над експортом. Середньомісячна заробітна плата одного 
найманого працівника в середньому по Україні та по Харківській області 
майже збігаються, відмінності у цих показниках спричинені різним рівнем ін-
фляції по роках та регіону, країні що певним чином скоригувало ці показни-
ки. Наступним кроком є розрахунок динаміки основних показників та визна-
чення відсотка зміни показника за роками. 

Якщо характеризувати динамічні зміни показника, то величина ВРП 
на одну особу за 2004-2009 рр. у середньому зростає на 21,7 % з року в рік. 
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Проте протягом останніх років (2008-2009 рр.) існує тенденція до зменшення 
приросту показника. Кризовим стає 2009 р., в якому ВРП на одну особу вза-
галі зменшується майже на 9 %. 

Інвестиції в основний капітал, розраховані на одну особу за 2004-
2009 рр., зросли в середньому на 22,2 %, що позитивно вплинуло на розвиток 
виробництва. Аналіз динаміки показника дає змогу констатувати, що найви-
щого рівня зростання інвестиції мали у 2004 р., 2006 р. та 2007 р., в інші роки 
приріст був значно меншим. Особливо це проявляється у 2005 р., що було 
спричинено нестабільним політичним становищем у країні, та у 2008-
2009 рр., що стало наслідком фінансової кризи. 

Табл. 2. Динаміка основних економічних показників 
Значення показників за роками (відсотків) Назва показників 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 СР 
Україна 

1. Валовий внутрішній продукт 37,2 23,8 29,1 28,9 19,1 -7,9 21,7
2. Інвестиції в основний капітал 44,3 19,0 40,9 46,4 12,0 -29,4 22,2
3. Обсяги роздрібного товарообо-
роту підприємств 31,4 35,1 44,3 33,5 25,4 1,4 28,5
4. Зовнішньоторговельний оборот 46,13 10,52 24,02 28,24 -85,00 406,99 71,82
5. Середньомісячна номінальна 
заробітна плата одного найманого 
працівника 

23,2 31,2 34,4 25,5 20,4 14,0 24,8

Харківська обл. 
1. Валовий регіональний продукт 30,6 24,7 32,9 30,7 20,0 -9,3 21,6
2. Інвестиції в основний капітал 31,4 14,1 46,5 44,5 -13,1 -23,4 16,7
3. Обсяги роздрібного товарообо-
роту підприємств 21,4 39,7 44,3 28,1 21,3 3,2 26,3
4. Зовнішньоторговельний оборот 23,8 30,4 40,3 16,0 -82,9 353,6 63,5
5. Середньомісячна номінальна 
заробітна плата одного найманого 
працівника 

15,2 32,3 35,5 21,6 18,5 16,1 23,2

Стабільним зростанням характеризуються обсяги роздрібного товаро-
обороту, який в середньому за період 2004-2009 рр. зріс на 28,5 %. Зменшен-
ня спостерігається у 2008-2009 рр. Зовнішньоторговельний оборот по Хар-
ківській області істотно відрізняється від середнього значення показника по 
Україні. Протягом аналізованого періоду зовнішньоторговельний оборот зріс 
приблизно на 72 %. Причому основною особливістю Харківської обл. є пос-
тійне переважання імпорту над експортом. 

Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника в се-
редньому по Україні та по Харківській обл. майже збігаються, відмінності у 
цих показниках спричинені різним рівнем інфляції по роках та регіону, країні 
що певним чином скоригувало ці показники. Визначимо частку Харківської 
обл. в загальному обсязі по Україні (табл. 3). 

З розрахованих показників бачимо, що частка ВРП у ВВП країни ста-
новить у середньому 6 %. Частка інвестицій в основний капітал має стійку 
тенденцію до зменшення (від 7 % – у 2003 р. до 5,5 % – у 2009 р.). При цьому 
середнє значення становило 6,2 %. Обсяги роздрібного товарообороту під-
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приємств характеризуються також незначним зменшенням у кожному році, а 
в середньому його частка становила 7,1 %. Співвідношення зовнішньоторго-
вельного обороту Харківської області відносно цього показника загалом по 
Україні в середньому становить 3,2 % і характеризується більш рівномірною 
динамікою за роками. Середньомісячна заробітна плата одного найманого 
працівника майже рівна цьому показнику по Україні. У середньому її частка 
становила 94,7 %. 

Табл. 3. Співвідношення економічних показників, що характеризують  
Харківський регіон і Україну 

Значення показників за роками, % Назва показників 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

СР

1. Валовий регіональний продукт 5,9 5,9 5,8 5,9 6,1 6,3 6,1 6,0
2. Інвестиції в основний капітал 7,0 6,7 6,2 6,4 6,4 5,1 5,5 6,2
3. Обсяги роздрібного товарообо-
роту підприємств 7,4 7,2 7,2 7,1 6,9 6,8 6,9 7,1
4. Зовнішньоторговельний оборот 3,0 2,7 3,0 3,4 3,1 3,6 3,2 3,2
5. Середньомісячна номінальна заробіт-
на плата одного найманого працівника 98,5 96,4 94,2 93,6 92,6 93,0 94,6 94,7

Аналізуючи загалом ситуацію у Харківській обл., можна констатува-
ти, що тенденції її розвитку збігаються із загальними тенденціями, тобто 
з'ясування виявлених тенденцій стосується всієї держави, відповідно, і їх ви-
рішення потребує загальнодержавних дій. Негативними факторами для регі-
ону є постійне зменшення інвестицій та переважання експорту над імпортом, 
також соціальною проблемою є тенденція до зменшення чисельності насе-
лення. Вирішення цих проблем повинна забезпечити вже регіональна політи-
ка. Для цього можна вжити таких заходів: створення надійної бази для мак-
роекономічної стабільності розвитку регіону; підтримка базових галузей еко-
номіки регіону та орієнтація на розвиток імпортозаміщаючих виробництв; 
підвищення конкурентоспроможності продукції місцевих виробників, що 
дасть змогу збільшити обсяги роздрібного товарообороту; робота з підви-
щення інвестиційної привабливості регіону; забезпечення сталого соціально-
го розвитку (підвищення рівня життя населення). 
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Черничко Т.В., Попович Ю.И. Методические подходы к оценке 
уровня экономического развития региона 

Сформулированы методические подходы относительно оценки уровня эконо-
мического развития региона. На основе предложенной методики проведен анализ ос-
новных экономических показателей развития Харьковской области и сформулирова-
ны факторы ухудшения динамики некоторых из них. 

Ключевые слова: экономика региона, экономические показатели развития ре-
гиона, оценка экономического положения региона. 

Chernichko T.V., Popovich Yu.I. Methodical approaches to assessment 
of regional economic development 

The systematic approaches to assess of economic development level are formulated. 
On the basis of the proposed method the main economic indicators of the Kharkiv region 
are analysed and formulated factors of worsening the dynamics of some of them. 

Keywords: regional economy, economic performance of regional development, as-
sessment of economic conditions in the region. 
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ВПЛИВ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ТОРГІВЛІ НА РИНОК АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Висвітлено зміни у сфері виробництва сільськогосподарської продукції та нас-
лідки вступу України до СОТ на розвиток ринку агропромислової продукції. Уза-
гальнено можливі позитивні та негативні наслідки для АПК України після вступу до 
СОТ. Запропоновано класифікацію систематизованих наслідків, а також підходи до 
формування державної політики підтримки сільського господарства України з враху-
ванням вимог багатосторонньої системи регулювання торгівлі. 

Ключові слова: СОТ, АПК України, державна підтримка експорту, імпорт, аг-
рарна політика. 

Вступ. У травні 2008 р. Україна стала повноправним членом Світової 
організації торгівлі. Але ще з часу подання заявки на членство у цій організа-
ції (з 1993 р.) серед науковців, політиків, представників бізнесу та органів 
державного управління не вщухають дискусії про позитивні та негативні нас-
лідки від лібералізації зовнішньоторговельного режиму. Питання регулюван-
ня ринку агропромислової продукції є одним із ключових пунктів угод з цією 
організацією через його виняткове значення для населення та продовольчої 
безпеки держави. Разом із цим, розвиток України, як держави з унікальним 
аграрним потенціалом, вимагає значної уваги до сільськогосподарського сек-
тору економіки. Тому дослідження наслідків вступу України в СОТ для віт-
чизняного аграрного ринку залишається актуальним і на сьогодні. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Дослідженню 
впливу вступу до СОТ на розвиток АПК України присвячені праці багатьох 
вітчизняних науковців, зокрема: В. Клочко, В. Мерчанський, Т. Колісник, 
М. Свєнчіцкі, Т. Осташко [1-3]. Але поза увагою дослідників залишаються 
питання систематизації механізмів протидії негативним викликам для АПК 
після зміни зовнішньоторговельного режиму, а також зарубіжного досвіду 


