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реалізації є вода мінеральна негазована ємністю 
0,5 л, обсяг продажу якої за 2014 р. зріс у 3,67 разів; 
обсяг продажу продукції ємністю 1,5 л протягом 
року збільшився на 6,07%; продемонструвала зрос-
тання обсягу продажу на 66,3% та підтвердила свою 
характерну особливість стабільного попиту спожи-
вачів протягом усього року продукція ємністю 5 л, 
оскільки її використовують переважно для приготу-
вання їжі та напоїв. 

На нашу думку, обсяги виробництва води міне-
ральної негазованої мають бути стабільні з про-
порційним щомісячним зростанням відповідно до 
росту попиту. В сучасних умовах господарювання 
можна зустріти багато програм, реалізація яких 
дозволяє здійснювати ефективне управління про-
дажем, знаходячись при цьому далеко від об’єкта. 
Застосування представленої методики визначення 
коефіцієнта раціональності структури асортименту 
забезпечить керівництву підприємства виконання 
таких функцій: 

– розробка і автоматизація процесів взаємин з 
контрагентами (запити і вхідні звернення, обробка 
замовлень, взаємодія з покупцями/постачальни-
ками/партнерами, узгодження договорів, контроль 
виконання замовлень та ін.);

– механізм оперативного управління та аналіз 
циклу продажу; 

– контроль показників роботи маркетингу, про-
дажу, сервісу; 

– управління контрактами (контроль дотри-
мання встановлених термінів та умов);

– можливість розробки та автоматизації систем 
«самообслуговування клієнтів» (в т. ч. для перегляду 
відомостей про контрагентів і подача заявок);

– розробка і автоматизація маркетингу: сегмен-
тування клієнтів, процеси проведення маркетинго-
вих акцій і досліджень, опитувань клієнтів; 

– аналіз результатів маркетингових заходів, роз-
рахунок показників лояльності; 

– інтеграція з модулем управління фінансами, 
бізнес-процесами, бухгалтерським обліком, складом 
і будь-якими іншими конфігураціями 1С.

Висновок. Таким чином, проведене дослідження 
засвідчило необхідність оптимізації управління про-
дажем продукції ПрАТ «МКЗ «Регіна», в основу якої 
мають бути покладені принципи раціоналізації асор-
тименту.
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ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

У статті визначено, що рівень доходів в умовах ринку виступає індикатором адаптації населення до нових економічних умов 
та відносин. Проаналізовано особливості системи доходів українських домогосподарств та визначено шляхи їх реформування в 
умовах ринкової трансформації економіки України. Запропоновано заходи щодо удосконалення державної політики з точки зору 
диференціації доходів домогосподарств.
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В статье определено, что уровень доходов в условиях рынка выступает индикатором адаптации населения к новым 

экономическим условиям и отношениям. Проанализированы особенности системы доходов украинских домохозяйств и 
определены пути их реформирования в условиях рыночной трансформации экономики Украины. Предложены меры по совер-
шенствованию государственной политики с точки зрения дифференциации доходов домохозяйств.
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It is identified in the article that the income level at the market is indicator of adaptation to new economic conditions and relations. 

The features of Ukrainian household income system and ways of their reforming in condition of market transformation are analyzed. The 
measures for improving of public policy in terms of household incomes differentiation are suggested.
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Постановка проблеми. Домогосподарство доне-
давна залишалося однією з найменш досліджених 
економічних одиниць. Проте з огляду на ріст еконо-
мічної самостійності домашніх господарств набувають 
особливого значення питання формування наукової 

парадигми фінансів домогосподарств та визначення 
основних пріоритетів їх розвитку в сучасних умовах. 
Проведені в перехідний період в деяких постсоціаліс-
тичних країнах економічні реформи не використали 
потенціалу ринкової моделі доходів домогосподарств, 
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що спричинило падіння рівня та якості життя насе-
лення, глибоку диференціацію доходів і серйозні 
деформації мотивації праці. Це робить ситуацію з 
доходами домогосподарств уразливою перед деструк-
тивними впливами загальносвітових кризових явищ. 
У цьому контексті дослідження формування доходів 
домогосподарств, розробка методологічних підходів 
до подальшого їх реформування висуваються в роз-
ряд першочергових завдань. Наявність серйозних 
деформацій у системі доходів України актуалізує 
потребу її подальшого дослідження, пошуку прак-
тичних рішень подальшого вдосконалення держав-
ного регулювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми формування та розподілу доходів домогоспо-
дарств в умовах ринкової трансформації досліджу-
ються в роботах Ю. Архангельського, С. Архієреєва, 
Є. Воробйова, А. Гальчинського, В. Геєця, А. Гри-
ценка, В. Жеребіна, А. Калини, М. Кіма, Т. Кос-
тішиної, А. Колота, О. Кузнєцової, С. Кузнецова, 
В. Куликова, В. Лагутіна, Е. Лібанової, Д. Львова, 
В. Мандибури, В. Новікова, Д. Міхеєва, Р. Мудрак, 
С. Панчишина, А. Ревенка, М. Соколик, С. Тютюн-
никової, Л. Черенько, Н. Ушенка та ін.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проте постійні ринкові перетворення 
у країні, світові фінансові кризи, глобальні еконо-
мічні тенденції визначають необхідність подальшого 
дослідження питань фінансів домашніх господарств. 
Недостатньо уваги приділяється дослідженню осо-
бливостей системи формування і розподілу доходів 
у трансформаційних економіках. Глибшої розробки 
вимагає також проблема створення ефективного 
механізму державного регулювання доходів, орієн-
тація такої політики на зростання добробуту насе-
лення.

Мета статті полягає у аналізі трансформації та 
функціонування доходів домашніх господарств в 
умовах ринкової перебудови та визначенні шляхів 
удосконалення державної політики доходів домогос-
подарств в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Обґрунтування шляхів підвищення ефективності 

впровадження державної політики доходів домаш-
ніх господарств передбачає проведення статистико-
економічного аналізу розподілу населення за серед-
ньодушовими доходами. Доходи виступають базовою 
характеристикою матеріального становища домогос-
подарства, є визначальним чинником їх майнової та 
соціальної диференціації у суспільстві, базою форму-
вання соціальної стратифікації та основою станов-
лення середнього класу. 

Переважна більшість дослідників визначають, що 
саме рівень доходів в умовах ринку виступає індика-
тором адаптації населення до нових економічних умов 
та відносин. Проблема диференціації доходів домогос-
подарств протягом останнього десятиріччя залиша-
ється невирішеною, що підтверджує важливість удо-
сконалення державної політики доходів [1; 2]. 

Характерний сьогодні для України розподіл дохо-
дів свідчить про наявність суттєвої поляризації насе-
лення за ознакою матеріального забезпечення. Навіть 
покращення показників розподілу та загальне зрос-
тання рівня номінальних доходів населення Укра-
їни останніми роками не зменшило поляризацію 
в українському суспільстві, яка іде за напрямами: 
багаті – бідні; рівень життя у великих містах (сто-
лиці, промислових центрах) – рівень життя у сіль-
ській місцевості; м. Київ – регіони тощо.

Процес розшарування українського суспільства 
за матеріальним статусом досить тісно пов’язаний з 
«шоковим» характером ринкових трансформаційних 
перетворень, що й визначило характер і особливості 
цього процесу. «Шокова терапія» переходу до ринку 
в Україні обумовила процеси різкого збідніння осно-
вної маси населення, навіть досить благополучних 
його прошарків: висококваліфікованих робітників, 
представників кооперативного руху та інтелігенції. 
Це супроводжувалось різким посиленням поляриза-
ції доходів населення України. Загострення цієї про-
блеми спостерігалось ще у 90-х роках XX ст. та зали-
шається актуальним і донині [3; 4].

Тож розглянемо структуру доходів українських 
домогосподарств за 2010–2014 рр. (табл. 2).

Загалом по роках структура доходів домогоспо-
дарств не змінюється. Заробітна плата є первинним 

Таблиця 1 
Диференціація життєвого рівня населення

2010 2011 2012 2013 2014

Чисельність населення із середньодушовими 
еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими 
прожиткового мінімуму:

млн. осіб 2,6 3,9 3,4 4,0 3,7

у відсотках до загальної чисельності населення 5,8 8,8 7,8 9,1 8,4

Довідково: середньорічний розмір прожиткового 
мінімуму (у середньому на одну особу в місяць, грн.) 638,5 843,2 914,1 1042,4 1113,67

Квінтильний коефіцієнт диференціації загальних доходів 
населення, разів 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9

Квінтильний коефіцієнт фондів (по загальних доходах), 
разів 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3

Таблиця 2 
Структура доходів українських домогосподарств, 2009–2013 рр.

2010 2011 2012 2013 2014

млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. %

заробітна плата 365300 40,8 449553 40,8 529133 41,8 609394 41,8 630734 40,7

прибуток та змішаний доход 129760 14,5 160025 14,5 200230 15,8 224920 15,4 243668 15,7

доходи від власності 34654 3,9 67856 6,2 68004 5,4 80769 5,5 87952 5,7

соціальні допомоги та ін. 
одержані поточні трансферти 364572 40,8 423741 38,5 469386 37,0 542781 37,3 586379 37,9

Доходи – всього 894286 100 1101175 100 1266753 100 1457864 100 1548733 100
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і основним джерелом доходів населення України, на 
неї припадає понад 40% їх загального обсягу. Також 
близько 40% займає соціальна допомога населенню, 
найменшу частку становлять доходи від власності – 
близько 5%. Треба зазначити, що збільшення соціаль-
ної допомоги населенню не повинно носити постійний 
характер, а має бути лише як складова підтримки 
в періоди кризових процесів, що орієнтована на 
подальше залучення членів домогосподарства саме до 
отримання доходів від факторів виробництва.

Внаслідок нерівномірностей у розмірах заробіт-
них плат між найбагатшими та найбіднішими кате-
горіями працівників більшість населення отримують 
заробітну плату, нижчу за середній рівень. У червні 
2013 р. 64,3% українців одержували заробітну плату 
нижче середньої, яка становила тоді 3 109 грн. Зарп-
лату рівну середній або вище отримували менше 
35,7% українців. Аналогічна ситуація збереглася і 
у 2014 р. [5–7].

Отже, однією з особливостей системи доходів 
домогосподарств, що склалася в перехідній еконо-
міці України, є її інерційний характер. Основними 
причинами інерційного характеру формування дохо-
дів домогосподарств, на нашу думку, є: переважно 
адміністративні важелі забезпечення зростання дохо-
дів незалежно від показників продуктивності праці і 
інноваційності економічного зростання; інституційна 
несформованість факторних доходів, що є передумо-
вою виникнення протиріч в процесі розподілу доходу 
між власниками різних чинників виробництва і 
загострення протиріч у соціально-трудовій сфері; 
нерозвиненість системи соціального партнерства; 
домінування у сфері державного регулювання дохо-
дів орієнтацій на перерозподіл, а не на створення 
нової вартості; порушення принципу еквівалентності 
обміну у сфері формування доходів домогосподарств, 
що виявляється в значному зростанні економічної 
експлуатації; переважно екстенсивне зростання при 
значній долі експорту, де забезпечення міжнародних 
конкурентних переваг досягається в основному за 
рахунок низької долі оплати праці у ВВП і в собівар-
тості продукції, зниження витрат на удосконалення 
технічної бази, що заглиблює нерівність доходів і 
деформує соціальну структуру.

Основні тенденції формування доходів домогоспо-
дарств в умовах ринкової трансформації: розширення 
структури доходних складових; істотний розрив між 
номінальними і реальними доходами, низькі реальні 
доходи домогосподарств; посилення поляризації сус-
пільства; зменшення ролі оплати праці як основного 
джерела доходів; збільшення в структурі грошових 
доходів прибутку і змішаного доходу, що пов’язано 
з економічною активністю високоприбуткових груп 
населення; значна частка тіньових і неформальних 
доходів, високий ступінь корумпованості суспільних 
відносин; велика питома вага витрат на харчування в 
загальному обсязі сукупних витрат домогосподарств; 
збільшення бідності і перетворення її в стійко від-
творюване явище.

Оптимізація структури доходів домогосподарств, 
зростання їхнього рівня лежать у площині пере-
ходу до інноваційної моделі економічного розвитку, 
що потребує формування нової нормативно-цінніс-
ної основи поведінки домогосподарств. Людський, 
інтелектуальний, соціальний капітал та інші наявні 
ресурси домогосподарств повинні стати джерелом 
отримання доходів за рахунок їх інноваційного вико-
ристання [8–9].

Як показує досвід найуспішніших трансформацій-
них економік, найменші втрати і найшвидші темпи 

становлення нової ринкової моделі розподілу доходів 
відзначилися в тих країнах, де спочатку економіка 
мала соціальну орієнтацію. У європейських постсо-
ціалістичних країнах успішні економічні реформи 
почали здійснюватися в умовах стабільного зрос-
тання доходів, починаючи з рівня середнього доходу 
на душу населення 300 доларів США.

Вихідними умовами трансформації системи 
формування і розподілу доходів у перехідній еко-
номіці були механізми розподільних відносин, що 
діяли в адміністративно-командній економіці. Від-
значається, що розподільні відносини в адміністра-
тивно-командній економіці контролювалися дер-
жавою. Держава визначала розмір фонду оплати 
праці. Величина заробітної плати в економіці регу-
лювалася тарифною сіткою. Така система сприяла 
утвердженню тенденції зрівняльного розподілу, 
не передбачала залежності доходу від продуктив-
ності праці та економічного розвитку. Разом із тим 
існуюча система розподілу доходів сприяла станов-
ленню соціальної однорідності домогосподарств за 
їх рівнем [9; 10].

В умовах ринкової трансформації економіки Укра-
їни йде інтенсивний процес становлення факторної 
моделі доходів домогосподарств. Ця модель дозволяє 
домогосподарствам стати активними суб’єктами рин-
кового господарства. 

Висновки. Проведений аналіз показав, що специ-
фіка реформування системи доходів домогосподарств 
у перехідній економіці полягає в необхідності одно-
часного вирішення комплексу завдань: створення 
соціально-економічних передумов для впровадження 
ринкової моделі формування доходів; побудова ефек-
тивної системи їх регулювання, а також розвиток 
ринкового саморегулювання доходів.

У результаті дослідження було встановлено, що 
для системи формування і розподілу доходів домо-
господарств в економічно розвинених країнах харак-
терні такі риси: переважання соціально-економіч-
ного співробітництва над соціально-економічною 
боротьбою, високий ступінь розвиненості відносин 
соціального партнерства; висока ефективність гос-
подарської системи; соціальна спрямованість еко-
номічного розвитку; баланс соціально-економічних 
сил; конкурентний порядок; розвинена система дер-
жавного регулювання доходів; високий рівень життя 
більшості населення.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах гос-
подарювання формування конкурентоспроможності 
промислового підприємства, зокрема швейного, тісно 
пов’язане із формуванням та утриманням власних 
конкурентних переваг. Стійкі конкурентні переваги 
можливо сформувати за рахунок розробки та впрова-
дження різних інновацій. Керівникові швейного під-
приємства для визначення шляхів подальшого роз-
витку підприємства та формування довготривалих 
конкурентних переваг потрібно точно знати сутність 
поняття «конкурентна перевага», особливості функ-
ціонування підприємства, тенденції розвитку ринку 
швейних виробів, фактори, які істотно вливають 
на господарську діяльність підприємства. В умовах 
реформування економіки та сучасного шляху євроін-
теграції України доцільно проводити подальші дослі-
дження питань формування конкурентних переваг 

вітчизняних промислових підприємств з урахуван-
ням змін в умовах господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням конкурентоспроможності підприємств та фор-
муванню їх конкурентних переваг присвятили свої 
праці багато українських та зарубіжних вчених, 
зокрема: Г.Л. Азоєв, О.В. Ареф’єва, Л.В. Балаба-
нова, І.З. Должанський, О.Ю. Іванова, П.Г. Клі-
вець, Р.Л. Лупак, Г.В. Михайлик, А.М. Ніколаєва, 
Є.О. Полтавська, М.Е. Портер, Н.П. Тарнавська, 
Р.А. Фатхутдинов та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Зважаючи на вагомий доробок авторів 
щодо формування теоретичних засад конкурентоспро-
можності промислових підприємств та формування 
їх конкурентних переваг, питання формування кон-
курентних переваг швейних підприємств в сучас-
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