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ЗМІСТ ТА КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ 

Власенко, Т. А. Зміст та критерії  ефективності впровадження результатів наукових 
досліджень в галузі управління / Тетяна Анатолії вна Власенко, Олена Василівна Дудник, 
Софія Іванівна Міненко // Украї нськии  журнал прикладної  економіки. – 2021. – Том 6. – 
№ 1. – С. 8 – 16. – ISSN 2415-8453. 

Анотація 
В статті розглянуто питання присвячені методології наукових досліджень галузі 
управління та обґрунтування їх ефективного впровадження. Розглянуто проблеми 
пошуку сучасних критеріїв визначення ефективності наукових досліджень з урахуванням 
інтересів національного розвитку в умовах зростаючих викликів глобалізації. Зокрема 
досліджено поняття «ефективності наукових досліджень», яке займає в сучасних умовах 
одне з найважливіших характеристик якості виконаної роботи. Систематизовано 
властивості ефекту наукового дослідження з виділенням виду досліджень, таких як 
фундаментальні, прикладні та експериментальні, на основі сукупності 
систематизованих наукових, економічних та соціальних результатів. Розглянуто 
кількісне вираження продуктивності суспільної праці що відображається через 
сукупність показників економічної ефективності виробництва. Наведено перелік 
показників економічної ефективності виробництва для оцінки продуктивності суспільної 
праці, що дозволило визначити для оцінки економічної ефективності діяльності  
підприємства вимогу базуватися на меті використання отриманих даних аналізу та на 
принципах оптимальності використання показників. Виділено та проаналізовано 
ресурсний, цільовий та системні підходи до визначення ефективності діяльності. Наведено 
опис характеристик факторів і ознак наукової результативності НДР з деталізацією 
нормативного коефіцієнту значимості фактору та визначенням коефіцієнту 
досягнутого рівня в залежності від рівня наукової результативності. Питання 
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підвищення ефективності діяльності займає одне з головних місць в управлінні 
функціонуванням та розвитку підприємств різних форм власності та розмірів. Від якості 
прийняття управлінських рішень залежить їх фінансова стійкість, формування його 
конкурентоздатності, здатності стабільно функціонувати в ринковому середовищі та 
можливостей до розвитку. 

Ключові слова: методологія, наукові дослідження, ефективність, ефект, 
результативність, управління. 
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CONTENT AND CRITERIA OF EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF RESULTS OF 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF MANAGEMENT 

Abstract 
The article considers the issues devoted to the methodology of scientific research in the field of 
management and the rationale for their effective implementation. The problems of finding 
modern criteria for determining the effectiveness of research taking into account the interests of 
national development in the face of growing challenges of globalization are considered. In 
particular, the concept of "research efficiency", which occupies in modern conditions one of the 
most important characteristics of the quality of work performed has been studied. The properties 
of the concept «effect of scientific research» are systematized with the selection of the type of 
research, such as fundamental, applied and experimental, on the basis of a set of systematized 
scientific, economic and social results. The quantitative expression of productivity of social labor 
which is reflected through set of indicators of economic efficiency of production is considered. The 
list of indicators of economic efficiency of production to assess the productivity of social labor are 
given, which allowed to determine the requirement for assessing the economic efficiency of the 
enterprise based on the purpose of using the obtained analysis data and the principles of optimal 
use of indicators. Resource, target and system approaches to determining the effectiveness of 
activities are identified and analyzed. The description of characteristics of factors and signs of 
scientific efficiency of GDR with detailing of normative coefficient of significance of factor and 
definition of coefficient of the reached level depending on the level of scientific efficiency is 
proposed. The issue of improving the efficiency of activities is one of the main places in the 
management of the operation and development of enterprises of various forms of ownership and 
size. From the quality of management decisions depends on their financial stability, the formation 
of its competitiveness, the ability to function stably in a market environment and opportunities for 
development.  
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Вступ 

Будь-які наукові дослідження здіи снюються з метою створення наукової  
продукції , яка незалежно від сфери досліджень повинна мати прикладнии  характер та 
сприяти розвитку національної  економіки. В умовах зростаючих глобалізаціи них 
викликів питання забезпечення економічної  ефективності наукових досліджень 
переходить з площини завершення та впровадження до безпосереднього 
результативного застосування 

Наукова діяльність носить багатоаспектнии  характер, ї ї  результати, як правило, 
можуть використовуватися в багатьох сферах економіки протягом тривалого часу. 
Результатом НДР є досягнення наукового, науково-технічного, економічного і 
соціального ефектів Саме тому дослідження направленні на систематизацію 
теоретичних основ ефективності наукових досліджень та знаходження шляхів ї ї  
підвищені в реальних умовах є надзвичаи но актуальним завданням.  

Питанням, що присвячені методологіи  наукових досліджень та визначення 
ефективності інтелектуальної  праці науковців присвячена досить велика кількість робіт 
вчених, що є провідними в свої и  сфері. Так, варто відзначити, В. Бакуменко, В. Князев [6], 
Л. М. Івашова, М. Ф. Івашов, І. М. Квеліашвілі [7], Медвідь В. Ю., Данько Ю. І., 
Коблянська І. І. [8] та інші. Проте, вважаємо, що дослідження в галузі управління мають 
свою специфіку у порівнянні з технічними напрямками. Така відмінність формується з 
врахуванням об’єкту досліджень та методів що застосовуються. Тож, виникає потреба 
дослідження змісту та критерії в ефективності впровадження результатів наукових 
досліджень саме в галузі управління, особливо враховуючи чисельність захищених 
дисертаціи них робіт з даного напряму.  

Мета статті 

Мета дослідження полягає у визначенні змісту та критерії в ефективності 
впровадження результатів наукових досліджень в галузі управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Ефективність науки – досить широке поняття. Воно включає високий науковий 
рівень отриманих результатів, які суттєво впливають на розвиток природи, суспільства 
і людини. За характером впливу на суспільний розвиток виділяють: науково-технічний, 
економічний, оборонний та соціальний ефекти.  

Поняття «ефективність наукових досліджень», в сучасних умовах, займає одну з 
важливих характеристик якості виконаної наукової роботи. В умовах складного 
прогнозування майбутнього та посилення невизначеності, конкуренції, присутності 
різного роду кризових явищ, впровадження результатів наукових досліджень що 
сприятимуть мінімізації витрат, скороченню часу на виконання управлінських функції, 
налагодження дієвих міжструктурних звя’зків, формування стійких конкурентних 
переваг має велике значення. Тож, ми вважаємо, що категорія ефективності є ключовою 
в економіці та управлінні, а питання пов’язані з її застосуванням не втрачають своєї 
актуальності.  

Ефективність, як економічна категорія, направлена на формування уявлення про 
якісно-кількісну характеристику результатів діяльності за видами та в цілому. Тож не 
дивно, що в економічній літературі останніх десятиліть навряд чи можна було знайти 
більш поширене поняття, ніж ефективність, якому присвячено велику кількість 
наукових роздумів та пропозицій.  

Загалом, ефективність походить з латинської  та означає «дієвии , продуктивнии , 
що дає результат» та дає характеризуючи оцінку розвитку різних систем, процесів та 
явищ. В англіи ськіи  мові розрізняють два терміни, що в перекладі означають 
«ефективність» – efficiency і effectiveness. Між ними існує змістовна відмінність: efficiency 
зазвичаи  відноситься до використання засобів (ресурсів), в тои  час як effectiveness 
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(результативність) має відношення формування організаціи них цілеи , тактики та 
розвитку.  

Також є наукова протилежна точка зору щодо цих понять. Наприклад, 
економічнии  аналітик К. Морс, якии  має великии  досвід роботи в краї нах Європи, 
обґрунтовує різницю трьох загальновживаних понять: ефективність, продуктивність та 
результативність. На и ого думку, поняття варто трактувати в такому розумінні: 

– ефективність – показник, що відображає взаємозв'язок між обсягом 
використаних ресурсів різних видів (витратами, робочим часом тощо) та 
безпосередніми досягнутими успішними результатами від цього процесу; 

– продуктивність - це відношенням результатів до затрачених ресурсів; 
– результативність - «допомагає більш ефективно розподіляти наявні ресурси між 

програмами та заходами, демонструючи, які з них є дієвими, а які – ні» [4, с. 235].  
В результаті взаємодії  формуються спочатку результати, які іншими словами 

називають «ефект», що є абсолютним показником, якии  характеризується різницею між 
отриманим результатом і витратами, ефективність же – відносне поняття, що 
характеризує відношення результату до витрат. 

Ефект наукових досліджень можуть мати різні властивості: 
Економічнии  ефект (збільшення національного доходу, зменшення витрат на 

виробництво, зменшення витрат на наукові дослідження тощо); 
Соціально-економічнии  ефект (підвищення продуктивності праці, зниження ваги 

праці, здоров'я та гігієна, психологія, поліпшення організаціи них умов праці, 
поліпшення природного захисту). 

Якісну сторону наукового дослідження характеризує результат, змістовність 
якого перевіряється новизною, що є основним критерієм ефективності наукового 
дослідження. Економічна ефективність характеризується вираженими у вартісних 
вимірах показниками економії  живої  та уречевлюваної  праці в суспільному виробництві, 
сфері послуг, які отримано від використання результатів науково-дослідницької  
діяльності та порівняння ї х з витратами на проведення дослідження. 

Ефект досліджень варто розглядати як сукупність систематизованих  наукових, 
економічних та соціальних результатів, а и ого вираження залежить від виду досліджень 
та результатів (табл. 1).  

Таблиця 1. Ефективність наукових досліджень (за видами) 

Вид 
дослідження 

Фундаментальні Прикладні Експериментальні 

Фактори і 
методи 

Швидкість поширення 
знань; 

Експертні методи 

Оцінка вхідних і вихідних 
грошових потоків від 

реалізації  НДР; 
Дисконтовані критерії  

ефективності 

Глибина поширення знань, ідеи  
і винаходів; Експертні методи; 

оцінка можливих 
дисконтованих грошових 

потоків 

Результат 
дослідження 

Експериментальні та 
теоретичні дослідження 
спрямовані на одержання 
нових знань без будь-якої  
конкретної  цілі, пов’язаної  з 
використанням цих знань. 

Роботи спрямовані на 
одержання нових знань з 
метою практичного ї х 
використання для 
розробки технічних 

нововведень. 

Систематична діяльність, що 
використовує одержані знання 

та практичнии  досвід для 
створення нових матеріалів, 

продуктів, апаратури і т.д. нових 
методів, систем  і послуг а також 

удосконалення існуючих 

Вид ефекту Науковии , соціальнии . 
Науковии , 

економічнии , бюджетнии , 
соціальнии . 

Науково-технічнии , 
економічнии , соціальнии . 

Враховуючи, що результати науково-дослідної  роботи оцінюються на основі 
потенціи но можливого ї х застосування в конкретному господарському, управлінському 
процесі, то доцільним буде розмежувати таку ефективність, як пропонує Маи кл Портер 
для підприємств, на операціи ну та стратегічну [5, с. 49–52]. Операціи на ефективність, на 
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думку вченого, означає виконання операціи  в виробничому процесі, реалізації , 
управлінні краще, ніж це роблять конкуренти. Стратегічна ж ефективність означає 
виконання відмінних від конкурентів видів діяльності або виконання подібної  
діяльності, однак іншими способами [5, c. 51]. 

Зазначимо, що на даний час науковцями не сформовано єдиного, чіткого 
показника чи методики для оцінки економічної ефективності господарської діяльності 
підприємств, а отже і запропонованих ними результатів наукових досліджень. Дане 
питання не втрачає своєї актуальності, хоча й науковцями були сформульовані та 
обґрунтовані різні пропозиції, та все ж вони мали як переваги так і недоліки.  

Польський учений А. Ліманський вважає, що найважливішим показником 
ефективності в ринкових умовах є рентабельність, яка використовується як міра 
ринкових показників (рентабельність продажів) та управління наявними коштами 
(рентабельність основних фондів, рентабельність власного капіталу та залучений 
капітал ) [3, с. 23]. Ідеального стану ефективності досягти не можливо, до нього можна 
тільки безмежно наближатися, оскільки змінюються пріоритети у зацікавлених групах, 
відповідно переглядаються цілі та стратегії підприємства, змінюється і саме зовнішнє 
середовище, яке необхідно враховувати в оцінюванні рівня ефективності. 

Якщо розглядати проблему підвищення ефективності в макроекономічному 
масштабі, то головним критерієм буде зростання продуктивності суспільної  праці. 
Кількісне вираження даного критерію відображають через сукупність показники 
економічної  ефективності виробництва. Ця сукупність містить такі групи показників [2]: 
узагальнюючі показники ефективності виробництва; показники якості продукції ; 
ефективності використання праці; ефективності використання основних виробничих 
фондів; ефективності використання матеріальних ресурсів; ефективності використання 
фінансових ресурсів (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Сукупність показників економічної ефективності виробництва для оцінки 

продуктивності суспільної праці 

показники ефективності 
використання фінансових 

коштів 

коефіцієнт оборотності обігових коштів, тривалість одного обороту 
нормованих оборотних коштів, відносне вивільнення обігових коштів, 
питомі капіталовкладення, капіталовкладення на одиницю введених 
потужностеи , рентабельність інвестиціи , строк окупності інвестиціи  

показники ефективності 
використання фінансових 

коштів 

економічнии  ефект від поліпшення якості продукції , частка продукції , 
яка відповідає кращим світовим і вітчизняним зразкам, тощо 

Показники економічної  ефективності 

узагальнюючі показники 
економічної  ефективності  

показники ефективності 
використання живої  праці 

показники ефективності 
використання основних 
виробничих фондів 

показники ефективності 
використання 

матеріальних ресурсів 

рівень задоволення потреб ринку, виробництво продукції  на одиницю 
витрат ресурсів, витрати на одиницю товарної  продукції , прибуток на 

одиницю загальних витрат 

трудомісткість одиниці продукції , відносне вивільнення працівників, 
темпи росту продуктивності праці, частка приросту продукції  за 
рахунок росту продуктивності праці, коефіцієнт ефективності 
використання робочого часу, економія фонду оплати праці 

фондовіддача основних фондів, фондомісткість продукції , 
рентабельність основних фондів, фондовіддача активної  частини 

основних фондів 

матеріаломісткість продукції , матеріаловіддача, коефіцієнт вико-
ристання наи важливіших видів сировини і матеріалів, витрати палива і 

енергії  на 1 грн. чистої  продукції , економія матеріальних витрат 
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Показники економічної  ефективності діяльності безпосередньо пов’язані із 
соціальною ефективністю та впливають на неї  в сторону зростання, так як, ї ї  зростання 
впливає і на підвищення останньої , бо зростання прибутковості є основою для вирішання 
соціальних проблем та підвищення матеріальної  задоволеності працівників. 

Отже визначаючи систему показників для оцінки економічної  ефективності 
діяльності підприємства варто базуватися на меті використання отриманих даних аналізу 
та на принципах оптимальності використання показників. До них відносять: 

забезпечення органічного взаємозв’язку критерію та системи конкретних 
показників ефективності діяльності;  

відображення ефективності використання всіх видів застосовуваних ресурсів;  
можливості застосування показників ефективності до управління різними ланками 

виробництва на підприємстві (діяльності в організації ); 
виконання провідними показниками стимулюючої  функції  в процесі використання 

наявних резервів зростання ефективності виробництва (діяльності).  
Розрізняють грошовий та ресурсний підходи і цільовий та системний підходи до 

визначення ефективності діяльності. Грошовий підхід передбачає вивчення грошових 
потоків та порівнянні надходження та видатків, а ресурсний, в свою чергу, 
зорієнтований на дослідження співвідношення обсягів виготовленої продукції, як 
результату, та вкладених ресурсів в процес виробництва. Головна відмінність між 
даними підходами полягає в тому що за умови використання ресурсного підходу 
витрати враховуються в момент їх понесення, виготовлена продукція – в момент 
завершення виробничого процесу. Хоча результати та витрати вимірюються в 
грошовому виразі, порівнювати одночасно в момент отримання немає можливості, бо ці 
моменти мають певний інтервал часу. Так, результати вважаються отриманими при 
завершенні виготовлення продукції та надання послуг, а витрати – понесеними в 
момент використання певного ресурсі. В цьому і полягає головна відмінність між 
ресурсним та грошовим методом.  

При використанні грошового підходу - витрати будь-якого ресурсу враховуються 
не в момент використання, а в момент оплати. Сам факт виготовлення товарної 
продукції приносить керівнику лише моральне задоволення, а на фінансовий стан це 
вплине коли надійдуть кошти за реалізовану продукцію. Тому при використання 
грошового підходу паралельно зосереджують увагу на активізації збуту продукції та 
збільшення його обсягів за умови перевищення беззбиткового обсягу та створення 
запасу фінансової міцності підприємства. 

Виділяють два етапи цільового методу, що включають визначення 
результативності за видами діяльності підприємства та сформованими цілями та 
визначенням продуктивності, що формує уявлення про ефективність використання 
засобів виробництва. Використання даного методу ґрунтується на обов’язковому 
виконання базових критеріїв оцінювання рівня економічної ефективності. Це критерій 
результативності, максимізації показників прибутковості, раціоналізації 
господарювання, економічності, раціоналізації взаємозв’язку доходів та витрат, 
корисності діяльності.  

Системнии  підхід, на відміну від цільового, більше зосереджении  на зовнішнє 
середовище і на основі оцінки зовнішньої  продуктивності підприємства та оцінки 
необхідних засобів в абсолютних та відносних критеріях дозволяє отримати уявлення 
про ефективність використання необхідних ресурсів і ї х краще поєднання для 
досягнення вищого результату. 

Тож існуючі методичні підходи мають такі основні недоліки:  
– отримані показники являються загальними, а тому не вказують керівництву на 

конкретні недоліки;  



 

ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2021 рік. Том 6. № 1.  

14 

– більша частина даних методів показують недостатність даних фінансової 
звітності;  

– розрахованих показників замало для того, щоб прийняти важливе стратегічне 
рішення.  

З розвиток підприємницької  діяльності, система методів оцінка діяльності також 
розвивається – з’являються більш ефективніші та складніші, що включають більше 
факторів впливу на ефективність. Тож, до вищенаведених методів доцільно додати такі: 
ринковии , дохіднии  та витратнии .  

Ринковии  метод використовують для порівняння підприємства з діючими під-
приємствами галузі на основі доступної  інформації  за попередніи  період діяльності. 
Дании  метод широко використовується для оцінки вартості акціи  акціонерних 
підприємств. 

Дохіднии  метод базується на визначенні доходів, як ключового фактору. При 
цьому ефективність, що визначається за даним методом розраховується за 
абсолютними та відносними показниками. Абсолютні показники дохідного методу 
передбачають використання точки беззбитковості проекту, дисконтування, 
капіталізацію доходів та терміни окупності. Відносні показники включають метод 
індексу прибутковості і рентабельності проекту, внутрішньої  норми дохідності тощо. 

Таблиця 2. Характеристика факторів і ознак наукової результативності НДР 

Фактори 
наукової 
результа-
тивності 

Якість 
факторів 

Характеристика фактора 
Коефіцієнт 
досягну-
того рівня 

Нормативний 
коефіцієнт 
значимості 
фактора 

1 2 3 4 5 

Науковий 
рівень 

Високий 
Створено новий напрямок наукових знань і 
досліджень, використані нові методики і 

оригінальні методи розрахунків 
1,0 

0,3 Середній 
Підтверджено раніше розроблені теоретичні 

висновки, розширені відомі теорії, удосконалені 
використані методики. 

0,7 

Низькій 
Розроблені нові класифікації методів, уточнені 
використовувані методики, експериментально 
підтверджені відомі розрахунки та методики 

0,2 

Новизна 

Висока 
Принципово нові результати, нова теорія, відкриття 

нової закономірності. 
0,1 

0,5 

Середня 
Деякі загальні закономірності, методи, способи, що 
дозволяють створити принципово нову продукцію. 

0,7 

Недостатня 
Позитивне рішення на основі простих узагальнень, 

аналізу зв`язків факторів, поширення відомих 
принципів на нові об`єкти. 

0,3 

Тривіальна 
Опис окремих факторів, поширення раніше 
отриманих результатів, реферативні огляди 

0,1 

Глибина і 
ступінь 

поширення 
ідей і 

розробок 

Висока 
Виконання складних теоретичних розрахунків, 

перевірка на великому обсязі експериментальних 
даних, великий резонанс у науковому світі. 

1,0 

0,2 Середня 
Невисока складність розрахунків, перевірка на 
невеликому обсязі експериментальних даних. 

Висока оцінка у науковому світі. 
0,6 

Недостатня 
теоретичні розрахунки прості, експеримент не 

проводився, мають окремі відкликання у науковому 
світі. 

0,1 

Витратнии  метод базується співвідношенні результату діяльності до поточних 
витрат праці. 

Для того, щоб вітчизняне підприємство функціонувало ефективно на 
відповідному ринку та раціонально використовувало свої ресурси йому слід:  
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– практично використовувати нові методи щодо оцінки ефективності діяльності, 
враховуючи при цьому властиві недоліки;  

– детально аналізувати кожен показник фінансової звітності, для того, щоб 
уникнути невідповідності у фінансових результатах;  

– обирати нові методи враховуючи специфіку діяльності підприємства.  
Багатофакторний підхід, як зазначає Амосов О.Ю. на практиці застосовується рідко. 

Вчений пропонує використовувати агреговані індекси ефективності, що є досить важкими 
для інтерпретації і складними для розуміння та використанні в широкому колі [1, с. 20]. 

На нашу думку, більш ефективним в сучасних ринкових умовах має бути 
системнии  підхід до визначення економічної  ефективності діяльності підприємства. Він 
має включати: 

1. раціональне поєднання статистичних і економіко-математичних методів 
дослідження з метою визначення впливу наи вагоміших факторів на забезпечення 
ефективної  діяльності; 

2. визначення оптимальних обсягів вхідних ресурсів;  
3. оцінювання економічної  ефективності діяльності підприємств на основі 

моделювання та розробки інтегральних показників. І х використання дозволить 
провести порівняння та визначати галузеві реи тинги підприємств. 

В сукупності дании  підхід дозволить провести всебічне оцінювання ефективності 
діяльності підприємств. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 

Питання підвищення ефективності діяльності заи має одне з головних місць в 
управлінні функціонуванням та розвитку підприємств різних форм власності та 
розмірів. Від якості прии няття управлінських рішень залежить ї х фінансова стіи кість, 
формування и ого конкурентоздатності, здатності стабільно функціонувати в ринковому 
середовищі та можливостеи  до розвитку. 
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Анотація 
Метою дослідження визначено аналіз теоретичних та прикладних аспектів розвитку 
інтеграційних процесів в агропромисловому виробництві. Розкрито сутність 
інтегрованих формуваннях горизонтального і вертикального типів як напрямків 
консолідації капіталу в агропромисловому секторі. Представлено ретроспективний 
аналіз розвитку інтеграційних процесів в аграрному виробництві з акцентуацією уваги 
на домінуючих тенденціях в розрізі аспектів «концентрація – деконцентрація». 
Досліджено напрямки диверсифікації діяльності агрохолдингів в Україні. Доведено 
ефективність стратегії укрупнення та консолідації аграрного виробництва на основі 
збільшення довжини внутрішньогосподарського ланцюга доданої вартості шляхом 
реалізації стратегії формування вертикально інтегрованих структур. Позитивний 
ефект функціонування останніх реалізується в усуненні цінових диспропорцій між 
сферами доведення аграрної продукції до кінцевого споживача; гармонізації руху 
матеріального потоку в рамках логістичних процесів – від забезпечення виробництва 
предметами і засобами праці до оптимізації каналів збуту готової продукції в 
результаті включення відповідних складових у структуру виробничого процесу. Виділено 
негативні (економічні, екологічні, соціальні) наслідки надконцентрації виробництва в 
агропромисловій сфері. Економічні результати діяльності агрохолдингів розглянуто в 
розрізі юридичних компонент - стратегічне рішення щодо реєстрації агрохолдингів в 
офшорних зонах призводить до суттєвого скорочення податкових надходжень, 
зменшуючи можливості держави в реалізації суспільних інтересів. Екологічні наслідки 
функціонування інтеграційних об’єднань зумовлено домінування в продуктовій 
структурі агрохолдингів комерційно привабливих продуктів, що має результатом 
скорочення площ найбільш цінних ґрунтів, зменшення рівня родючості всього ґрунтового 
покриву, значного зниження екологічних функцій ґрунтів, скорочення біорізноманітності. 
Соціальний ефект концентрації виробництва в агропромисловій галузі має негативне 
забарвлення з огляду впливу на рівень зайнятості та поглиблення інфраструктурних 
проблем сільських місцевостей. Запропоновано напрямки коригуючих дій з боку держави 
щодо гармонізації структурних параметрів досягнення ефективного використання 
ресурсного потенціалу агропромислової сфери. 

Ключові слова: агропромислове виробництво, інтеграція, концентрація, вертикально 
інтегровані структури, ланцюг доданої вартості, агрохолдинги. 
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Abstract 
The aim of the study is to analyze the theoretical and applied aspects of the development of 
integration processes in agro-industrial production. The essence of integrated formations of 
horizontal and vertical types as directions of capital consolidation in the agro-industrial sector is 
revealed. A retrospective analysis of the development of integration processes in agricultural 
production is presented, focusing on the dominant trends in terms of aspects of "concentration – 
deconcentration". The directions of diversification of activity of agroholdings in Ukraine are 
investigated. The effectiveness of the strategy of consolidation and consolidation of agricultural 
production based on increasing the length of the domestic value chain by implementing the 
strategy of forming vertically integrated structures is proved. The positive effect of the latter is 
realized in the elimination of price disparities between the spheres of bringing agricultural 
products to the final consumer; harmonization of the movement of material flow within the 
logistics processes - from providing production with objects and means of labor to optimizing sales 
channels of finished products as a result of the inclusion of relevant components in the structure 
of the production process. The negative (economic, ecological, social) consequences of 
overconcentration of production in the agro-industrial sphere are highlighted. The economic 
results of agricultural holdings are considered in terms of legal components – a strategic decision 
to register agricultural holdings in offshore areas leads to a significant reduction in tax revenues, 
reducing the state's ability to pursue public interests. The ecological consequences of the 
integration associations are due to the dominance of commercially attractive products in the 
product structure of agricultural holdings, which results in reduced areas of the most valuable 
soils, reduced fertility of the entire soil, significant reduction of soil functions, reduced biodiversity. 
The social effect of the concentration of production in the agro-industrial sector has a negative 
color due to the impact on employment and the deepening of infrastructural problems in rural 
areas. The directions of corrective actions on the part of the state concerning harmonization of 
structural parameters of achievement of effective use of resource potential of agro-industrial 
sphere are offered. 

Keywords: agro-industrial production, integration, concentration, vertically integrated 
structures, value chain, agroholdings. 

JEL classification: Q13 

Вступ 

В умовах висококонкурентних глобальних ринків агропродукції  актуалізується 
увага до формування стратегії  оптимізації  структурних параметрів суб’єктів аграрного 
бізнесу. На сьогодні питання інтеграції  в агросекторі набуває значної  актуальності, 
оскільки останні істотно впливають на обсяги та ефективність виробництва, а також 
перспективи подальшого и ого розвитку на інноваціи ніи  основі. 

Структура ринку агропродукції в Україні формувалася протягом доволі тривалого 
періоду. Спостерігається деформація конкурентних відносин між суб’єктами всіх рівнів 
системи виробництва та розподілу, наявні диспропорції реалізації інтересів суб’єктів 
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аграрного ринку. Як зазначає Красноруцький О. О., посилення конкуренції між вироб-
никами продовольчих товарів і, насамперед, їхніх сировинних компонентів, на фоні 
кількості операторів-виробників, що зростає, згубно позначається на розподілі інтересів 
між різними рівнями операторів ринку, створюючи умови для поглиблення цінової 
конкуренції [1]. Найраціональніші шляхи розв’язання задачі оптимізації структурних 
характеристик аграрного ринку вбачаються у стимулюванні інтеграційних процесів між 
сферами обігу та виробництва. Останні, своєю чергою, мають за мету підвищення 
концентрації капіталу у виробничій сфері, що потенційно здатне стимулювати розвиток 
техніко-технологічних систем в агровиробництві, запровадження інноваційних 
технологій, а, отже, підвищення ефективності діяльності виробників. 

Проблемам розвитку агропромислового виробництва з виділенням предметної 
галузі у вигляді впливу інтеграційних процесів приділено увагу в наукових роботах 
Артеменка І. С., Андрійчука В. Г., Зінчука Т. О., Красноруцького О. О., Скидана О. В., 
Приймачука Т. Ю. Наслідки функціонування агрохолдингів в Україні та концентрації у 
них земельних ресурсів в розрізі економічних, екологічних та соціальних аспектів 
досліджуються такими вченими-економістами, як: Бовсунівський А., Денкевич Є., 
Данкевич В., Мельничук О., Сас І., Сьомич М., Паламарчук Р., Приймачук Т., Рудик Р.  

Мета статті 

Мета статті – аналіз теоретичних та прикладних аспектів розвитку інтеграціи них 
процесів в агропромисловому виробництві. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Ознакою розвитку сучасної сільськогосподарської сфери є консолідація капіталу 
в інтегрованих формуваннях горизонтального і вертикального типів. Горизонтальна 
інтеграція передбачає поєднання підприємств однієї сфери аграрного сектора та 
спрямована на одержання економії при збільшенні масштабів виробництва, посилення 
конкурентної позиції, а інколи може свідчити про монопольні прагнення її учасників [2]. 
На початкових етапах формування аграрної галузі в Україні зазначений вид інтеграції 
був домінуючим.  

У вітчизняному сільському господарстві радянської доби після колективізації 
було декілька хвиль укрупнення, насамперед колгоспів, в результаті чого в кінці 80-х 
років XX століття в Україні функціонували великі за розміром аграрні підприємства: 27,9 
тис. колгоспів, 23,3 тис. радгоспів із середньою площею землекористування 6075 га. Але 
в період переходу до ринкових відносин в економіці України почався зворотний процес 
– деконцентрації виробництва, який супроводжувався утворенням широкої мережі 
малих та середніх підприємств і поділу існуючих великих підприємств. Так, у середині 
1990-х років було реформовано і змінили юридичний статус 10833 КСП. На їх базі 
створено 14241 нове приватне агроформування (коефіцієнт поділу становить 14241 : 
10833 = 1,3, тобто кількість підприємств збільшилась в 1,3 рази, й відповідно зменшився 
їх розмір, що є відображенням деконцентрації), у тому числі фермерських господарств – 
1254 (8,8%), приватних підприємств (приватно-орендних) – 2901 (20,4), господарських 
товариств (переважно товариств з обмеженою відповідальністю) – 6761 (47,5%), 
сільськогосподарських виробничих кооперативів – 3325 (23,3%) [3, с. 27 - 28]. Процес 
нагромадження капіталу в сфері агровиробництва бере свій початок з 2000 р., коли було 
прийнято Указ Президента України щодо трансформації КСП у підприємства ринкового 
типу. Хід процесу був хаотичним через домінування спекулятивного мотиву, активно 
здійснювалась перепродаж активів між компаніями.  

Якщо виходити з існуючої періодизації аграрної реформи в Україні, то період 
починаючи з 2005 року може бути віднесений до пореформеного. Його характеризують 
як формальне завершення реструктуризації колективних сільськогосподарських 
підприємств та вихід на завершальний етап приватизації сільськогосподарської землі. 
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Як зазначають дослідники [4], головною особливістю цього періоду є те, що ініціатива в 
розвитку реформи перейшла від держави до агробізнесу. Так, якщо в процесі реформи 
держава ініціювала реструктуризацію колективних сільськогосподарських 
підприємств, пропонувала їх організаційно-правові форми, то у пореформений період ця 
ініціатива перейшла до агробізнесу, проявом чого стало виникнення агрохолдингів – 
вертикально інтегрованих структур.  

Вертикальна інтеграція представляє собою процес поєднання різних етапів 
виробництва і збуту сільськогосподарської продукції (від вирощування сировини до її 
переробки, зберігання та продажу готової продукції) в межах єдиної власності.  

За охопленням елементів логістичного ланцюга постачань сільськогосподарської 
продукції можна виділити:  

- аграрні підприємства (виробництво),  
- вертикально інтегровані підприємства: агропромислові підприємства 

(виробництво – промислова переробка), агропромислово-торгівельні підприємства 
(виробництво - промислова переробка – збут кінцевому споживачеві).  

Розглянемо напрямки диверсифікації діяльності агрохолдингів, що на 2020 р. 
посіли місце в Топ-5 латифундистів України (табл. 1). Дані зібрані з відкритих джерел 
інформації – офіційних сайтів компаній, аналітичних статей [5]. 

Таблиця 1. Напрямки діяльності агрохолдингів України (Топ-5) 

Назва 
компанії 

Сфера діяльності 
Попередні сфе-
ри діяльності 

Аграрне виробництво Переробна галузь 
Логістична 

інфраструктура 
Елементи 
НДДКР 

К
ер
н
ел

 

- 

Виробництво зернових 
та олійних культур, 

молочне  
тваринництво 

Виробництво 
соняшникової олії та 

шроту 

Очищення, 
сушка і 

зберігання 
зернових та 

олійних культур 

- 

П
А
Т
 

«U
k
rl
an
d

-
F
ar
m
in
g»

 

Семінництво 

Виробництво зер-
нових, птахівництво, 

вирощування 
цукрового буря-ку, 
м’ясне та молочне 
тваринництво (КРС) 

Виробництво яєчних 
продуктів, 

виробництво цукру, 
виробництво шкіри 

Елеваторне 
господарство, 
обладнане  

залізничними 
шляхами 

Система 
збирання та 

анализу 
даних 

телеметрії 

М
Х
П

 Виробництво 
інкубаційного 

яйця 

Рослинництво, 
птахівництво 

Виробництво  
соняшникової олії, 

охолодженої 
курятини, продуктів 

швидкого 
приготування, круп і 
кормів, виробництво 

м'ясоковбасних 
виробів, біогаз 

Елеваторне 
господарство 

- 

А
гр
о
п
р
о
сп
ер
и
с 
(N

C
H
) Постачання 

фермерам 
насіння, за-
собів захисту 
рослин, міне-
ральних до-
брив від про-
відних сві-

тових вироб-
ників 

Вирощування зернових 
та олійних культур 

- 

Елеваторне 
господарство, 
власний парк 
автотранс-
порту, парк 
залізничних 
вагонів-

зерновозів і 
локомотивів 

- 

А
ст
а

р
т
а 

- 
К
и
їв

 

- 
Виробництво зернових 
та олійних культур, 

тваринництво 

Виробництво цукру, 
біогазу, переробка 

сої 

Елеваторне 
господарство 

- 

Узагальнено автором 
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Аналіз публічних даних діяльності наи більших за критерієм земельного банку 
інтегрованих формувань (табл. 1) дозволяє констатувати, що провідні компанії  
аграрного напрямку в Украї ні відносяться до групи агропромислово-торгівельних 
підприємств (виробництво - промислова переробка – збут кінцевому споживачеві). 
Спостерігається зацікавленість доповнення ланцюга створення доданої  вартості 
попередніми видами діяльності, що зосереджено на функціях вирощування посівного 
матеріалу, інкубаціи ного яи ця, постачання фермерам насіння, засобів захисту рослин, 
мінеральних добрив. 

Реалії  постіндустріальної  економіки, де в якості домінуючого фактору 
виробництва виступає людина як джерело інноваціи , а самі інновації  формують основу 
системи конкурентних переваг, актуалізують доцільність включення до складу 
вертикально інтегрованих об’єднань елементів сфери НДДКР. Дані Табл. 7 засвідчують, 
що зазначена сфера діяльності не стала елементом структури агрохолдингів в Украї ні. 
Це не говорить про відсутність інноваціи ної  діяльності як джерела досягнення мети 
збільшення валового прибутку, однак інноваціи ні рішення техніко-технологічного та 
організаціи ного спрямування є залученими, імплементуються у виробництво з 
зовнішнього середовища. 

Існуючии  стан сільськогосподарського виробництва характеризується 
впровадженням сучасних інноваціи них технологіи , серед яких: біотехнології , 
вдосконалення і підвищення продуктивних та якісних характеристик рослин і тварин. 
Аграрне виробництво стає науково місткою галуззю, де використовуються 
високопродуктивна, дорога та складна в обслуговуванні техніка і обладнання. 
Концентрація та інтеграція агробізнесу вимагають застосування сучасних методів 
управління на всіх рівнях – від наи нижчого до наи вищого. Отримання ефекту від 
масштабу можливе лише за такої  умови. З огляду на вище зазначені фактори 
актуалізується проблема якості людського капіталу. Нинішніи  потенціал сільського 
населення Украї ни не відповідає таким вимогам: частка активного населення різко 
зменшується, відсутні необхідні кваліфіковані спеціалісти. Тому статусу стратегічного 
завдання для агрохолдингів набуває питання підготовки кадрів. 

Збільшення обсягів валового виробництва в агрохолдингах досягається за 
рахунок обмеженого переліку комерціи но привабливих видів продукції  (зернові 
культури, оліи ні культури) з високим експортним потенціалом. Це має негативні 
наслідки, як то: викривлення галузевої  та продуктової  структур агропромислового 
сектора; закріплення за Украї ною іміджу низькорозвиненої  краї ни – постачальника 
сировини; виснаження земель в результаті порушення науково обґрунтованих норм 
сівообігу.  

Вертикально інтегровані формування в аграрному бізнесі розглядаються нами як 
наи більш перспективні у досягненні наступних цілеи : усунення негативного впливу 
цінового диспаритету на різних рівнях ланцюга доданої  вартості; зниження сукупних 
витрат за рахунок гармонізації  руху матеріального потоку в рамках логістичних 
процесів; оптимізація каналів збуту готової  продукції  на основі розробки ефективних 
схем реалізації ; закріплення и  розширення джерел надходження засобів виробництва 
шляхом включення сировинних зон у структуру виробничого процесу, формування та 
раціональне використання інвестиціи них коштів.  

Вертикально узгоджені дії  традиціи но розглядаються як менш шкідливі для 
функціонування ринкового механізму. Для них передбачені виключення із загального 
правила про заборону антиконкурентних угод з огляду на економічні результати 
діяльності вертикально інтегрованих об’єднань. Останні свідчать про формування 
стіи ких конкурентних переваг шляхом управління виробничим та розподільчим 
ланцюгами як системою, в тому числі за рахунок спрощення координації  між 
структурами-учасниками, зниження операціи них витрат.  
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Сучасні агрохолдинги Украї ни актуалізують процеси зміщення центру ваги з 
екстенсивної  форми концентрації  виробництва до інтенсивної . Визначення останніх 
ґрунтовно представлено в роботі Артеменко І. С. [3, с. 25 - 26]. Екстенсивна форма 
реалізується в умовах збільшення підприємством посівних площ і, відповідно, 
нарощування капіталу на тих же технічному і технологічному рівнях, необхідних для 
обробітку додатково задіяних земельних ресурсів. Інтенсивна форма концентрації  
виробництва передбачає, що підприємство на одніи  і тіи  же земельніи  площі нарощує 
вкладання капіталу на новітніи  основі в основні засоби, оборотнии  капітал, а за 
необхідності і працю (в умовах розвитку трудомістких галузеи ) з метою одержання 
більшого обсягу виробництва продукції  і підвищення и ого ефективності.  

Агрохолдинги представляють багатоаспектну інтенсивну форму концентрації , 
коли підприємство розвиває не лише аграрне, а и  переробні виробництва, що об’єктивно 
збільшує потребу в спеціалізованому обладнанні, тобто в основному капіталі, а також в 
оборотному капіталі і людських ресурсах. При цьому загальним місцем в динаміці банків 
землі сегменту агрохолдингів є и ого оптимізація на основі скорочення. В якості 
ілюстрації  представимо динаміку обсягів земельного банку компаніи  з Топ-5 
наи більших латифундистів в Украї ні (табл. 2). 

Таблиця 2. Обсяг земельного банку агрохолдингів в Україні (тис. га) 

Назва компанії  Роки 
2015 2016 2017 2018 2019 

Кернел 390 385 602,5 550 530 
ПАТ «UkrlandFarming» 654 605 605 570 500 

МХП 350 370 370 370 370 
Агропросперис (NCH) 430 430 430 400 396 

Астарта - Київ 245 250 250 250 240 

Складено автором на основі [6] 

На сьогодні скорочується накопичення земельних ресурсів великими 
агрокорпораціями. Акцент зміщується на підвищення ефективності виробництва на 
основі інвестицій в інновації. Як зазначають експерти, великі земельні території в наш 
час – далеко не гарант високих та стійких прибутків, ставку слід робити на модернізацію 
виробництва, використання точних технологій при посіві та обробці, нових стійких до 
хвороб і погодних умов гібридів насіннєвого матеріалу [7]. Одже, концентрація капіталу 
позитивно впливає на рівень інноваційності аграрної сфери. Зокрема, це досягається за 
рахунок можливості акумуляції фінансових коштів і спрямування їх на реалізацію цілей 
короткострокової та довгострокової перспектив. Наявність в структурі холдингових 
підприємств елементів промислового виробництва та сфери логістики дозволяє 
пом’якшити вплив факторів сезонності і низької швидкості обігу коштів. Для інших 
форм ведення аграрного бізнесу (сільськогосподарських підприємств і фермерських 
господарств) проблема фінансових ресурсів є однією з головних через брак власних 
ресурсів і ускладнення з залученням позичкових коштів з огляду на їх високу вартість та 
небажання банків кредитувати аграрну сферу, яка є ризиковою. Агрохолдинги ж крім 
власних фінансових ресурсів використовують кошти компаній - засновників, які у 
багатьох випадках мають власні банки, залучають іноземні інвестиції, зокрема кошти 
офшорних компаній, та дешеві кредити закордонних банків.  

На сьогодні 14 агропідприємств України мають можливість залучення коштів 
через біржовий фондовий ринок, їх цінні папери котуються на світових фондових біржах. 
Більшість компаній вийшли зі своїми акціями на Варшавську фондову біржу («Кернел», 
МХП, «Астарта-Київ», «Овостар Юніон», ІМК), деякі торгували на Лондонській фондовій 
біржі (МХП, «Авангард»). При цьому, чотири з п’яти найбільших агрохолдингів в 2019 р. 
демонстрували зменшення капіталізації (ринкової ціни акцій): МХП – на 24% до 
940,4 млн дол., «Кернел» – на 17% до 906,5 млн дол., «Астарта-Київ» – на 31% до 
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105,2 млн дол. і «Овостар Юніон» – на 31% до 121,5 млн дол. Позитивні зміни відбулися 
лише в компанії ІМК, капиталізація якої зросла на 10% – з 105 млн дол. до 115,4 млн 
дол. [8]. 

Переваги агрохолдингів над іншими підприємницьким структурами у сфері 
аграрного бізнесу мають переважно економічнии  характер Завдяки агропромисловіи  
вертикальніи  інтеграції , агрохолдинги, як правило, є ефективними бізнес-проектами, 
додаткові конкурентні переваги досягаються завдяки  преференціи ному доступу до 
капіталу, ринків, політичної  допомоги та інноваціи . Інтегруючи всі елементи аграрно - 
індустріального виробництва і продовольчого маркетингу в свої и  структурі, 
агрохолдинги досягають достатньо високого рівня конкурентоспроможності, що є 
важливим аспектом для Украї ни після ї ї  приєднання до СОТ та експансії  в ЄС, а також 
стратегії  диверсифікації  зовнішніх ринків. Внесок агрохолдингів до економічного 
зростання і розвитку є позитивним.  

Важливим позитивним аспектом діяльності агрохолдингів є ї х вклад у процеси 
забезпечення необхідної  якості сільськогосподарської  та харчової  продукції , що 
актуалізувалися входженням Украї ни до СОТ, виходом на світові ринки. Досягнення 
визначених високих стандартів досить важко реалізується в рамках середнього та 
дрібного сільськогосподарського і переробного виробництва, не говорячи вже про 
домогосподарства населення, частка яких на ринках окремих видів продукції  сягає 70- 
90% (молоко, овочі, картопля). Лише на великих сучасних переробних підприємствах 
можна досягти необхідної  глибини переробки сільськогосподарської  продукції , 
асортименту, якості, та, як наслідок, економічної  ефективності. 

Недоліки надконцентрації  в аграрніи  сфері пов’язані з економічними, 
екологічними та соціальними аспектами функціонування. Зокрема зазначається, що 
інтегровані структури не є законодавчо визначеною правовою формою суб’єктів 
господарювання, вони організовані переважно у вигляді акціонерних товариств або 
товариств з обмеженою відповідальністю, бухгалтерська і фінансова звітність яких не є 
консолідованою, тому регуляторнии  вплив держави на них обмежується [2, c. 68]. 
Проведении  аналіз свідчить, що більшість інтегрованих формувань Украї ни 
зареєстровані в офшорних зонах, що дає ї м змогу уникати сплати податків за місцем 
господарської  діяльності (табл. 3). 

Таблиця 3. Власність агрохолдингів, країна їх реєстрації (2020 р.) 

Назва компанії 
Земельний банк, 

тис. га 
Регіони діяльності 

в Україні 
Країна реєстрації 

Кернел 530 11 областей Люксембург 
ПАТ «UkrlandFarming» 500 22 області Кіпр 

МХП 370 9 областей Люксембург 
Агропросперис (NCH) 300 11областей США 

Астарта - Київ 235 8 областей Україна 
Континентал Фармерз груп 195 5 областей Саудівська Аравія 

Епицентр К 160 5 областей Україна 
Аграрні системні технології 150 4 області Україна 

HarvEast 127 4 області Кіпр 
ИМК 123,9 3 області Кіпр 

Узагальнено автором 

Вибір офшорних зон в якості територіи  реєстрації  агрохолдингів спрямовано на 
використання основних переваг економічної  діяльності в них, які полягають у 
наступному [9]:  

❖ низькі податки чи ї х відсутність; 
❖ досягнення анонімності и  конфіденціи ності господарських операціи  та прав 

власності; 
❖ відсутність валютних обмежень; 
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❖ надіи на, ефективна і недорога банківська система; 
❖ можливість одержання дозволу на роботу и  на проживання (у деяких зонах); 
❖ можливість законного володіння нерухомістю за кордоном (у деяких зонах); 
❖ наявність умов для обходу різних обмежень і ембарго (заборона на 

постачання) по окремих видах діяльності і товарах; 
❖ низькі адміністративні витрати, необхідні для поточної  діяльності; 
❖ використання зручних прапорів (судноплавство); 
❖ політична и  економічна стабільність; 
❖ розвинута ділова та соціальна інфраструктура: мережа комунікаціи  та 

сучасні засоби зв’язку, внутрішнє транспортне сполучення, відповідні умови 
проживання, медичне обслуговування, володіння місцевими жителями і обслуговуючим 
персоналом іноземними мовами, наявність кваліфікованих фахівців - нотаріусів, 
адвокатів, бухгалтерів тощо. 

В результаті спостерігається протиріччя між економічними інтересами власників 
агрохолдингів та суспільними інтересами, що потребує коригуючого впливу з боку 
державних органів влади. 

Характерним для агрохолдингів є порушення нормативів структури посівних 
площ, передбачених Постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 11 лютого 2010 р., № 
164 «Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах 
в різних природносільськогосподарських регіонах». Прогресуючии  розвиток 
перерахованих вище процесів в останні роки призводить до скорочення площ наи більш 
цінних ґрунтів, зменшення рівня родючості всього ґрунтового покриву, значного 
зниження екологічних функціи  ґрунтів, скорочення біорізноманітності [10, c. 11]. 
Намітилася негативна тенденція до зменшення поживних речовин у ґрунті, зокрема 
фосфору та калію. Площа еродованих земель в Украї ні становить близько 17,0 млн га 
(41% від загальної  кількості сільськогосподарських угідь). Економічні збитки, зумовлені 
процесами ерозії  складають 9,1 млрд. грн, а втрати грошової  вартості земель у 1,5–2 рази 
більші, ніж сумарна виручка від експорту сільськогосподарської  продукції  [2, c. 69]. 

Процеси концентрації капіталу внесли корективи в існуючу ситуацію на селі, 
підсилили соціальні та інфраструктурні проблеми. Основною метою агрохолдингів, як 
чисто бізнесових проектів, є примноження капіталу їх засновників. Підтримка і розвиток 
сільської інфраструктури не виступають функцією вертикально інтегрованих аграрних 
структур. Засновники агрохолдингів не є мешканцями села. Загалом, при бажанні 
агрохолдинги можуть досить легко вийти з аграрного бізнесу без суттєвих втрат. 
Особливо це стосується тих із них, які займаються виключно рослинництвом, тобто 
орендують землю. Зазначені міркування призводять до розуміння необхідності 
прийняття на себе великим бізнесом соціальної відповідальності на основі сучасного 
розуміння корпоративної культури. Головними негативними наслідками 
надконцентрації ресурсів у соціальному контексті для сільських територій є низька 
зайнятість населення. Агрохолдинги переважно спеціалізуються на малотрудомістких 
галузях рільництва, у яких землемісткість робочого місця у 4 рази нижча за середню в 
Україні [2, c. 68].  

Гармонізація структурних параметрів досягнення ефективного використання 
ресурсного потенціалу аграрної сфери потребує коригуючи дій з боку держави, які, на 
наш погляд, мають бути сконцентровані на наступних напрямках:  

- збалансований розвиток сільського господарства і сільських територій на 
основі багатоманіття організаційних форм ведення бізнесу; 

- забезпечення рівних та прозорих умов господарювання в усіх формах 
підприємств у сільському господарстві та харчово-промисловому секторі; 

- усунення неефективного розподілу виробничих субсидій; 
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- стимулювання інвестицій (в тому числі і державних) у прикладну науку і 
практичну освіту, в створення ринкових інформаційних систем; 

- розвиток системи консультаційних послуг для фермерських господарств; 
- спрямування державних коштів на розвиток інфраструктури села (доріг, 

енергії і водопостачання, охорони здоров’я, шкіл тощо); 
- корективи податкового ухилу на користь агрохолдингів та урбанізованих 

зон з метою достатнього податкового притоку до бюджетів сільських громад. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 

Проаналізовано сферу сільськогосподарського виробництва у розрізі структурної 
складової, що дозволило дійти висновку про ефективність стратегії укрупнення та 
консолідації виробництва на основі збільшення довжини внутрішньогосподарського 
ланцюга доданої вартості. Фактично, мова йде стратегію вертикальних угод, під якими 
розуміються угоди між підприємствами, що не є прямими конкурентами і знаходяться 
на різних рівнях створення доданої вартості, виробничого (дистриб’юторського) 
ланцюга (продавець – покупець, постачальник – споживач).  

Позитивними наслідками концентрації виробництва в аграрній сфері на рівні 
вертикально інтегрованих структур багатоаспектної інтенсивної форми концентрації є: 
усунення негативного впливу цінового диспаритету на різних рівнях ланцюга доданої 
вартості; зниження сукупних витрат за рахунок гармонізації руху матеріального потоку 
в рамках логістичних процесів; оптимізація каналів збуту готової продукції на основі 
розробки ефективних схем реалізації; закріплення й розширення джерел надходження 
засобів виробництва шляхом включення сировинних зон у структуру виробничого 
процесу, формування та раціональне використання інвестиційних коштів зі значним 
обсягом капіталовкладень в інноваційні рішення; забезпечення високих стандартів 
якості продукції. 

Недоліки надконцентрації декомпонуються на три аспекти: економічні 
(стратегічне рішення щодо реєстрації агрохолдингів в офшорних зонах призводить до 
суттєвого скорочення податкових надходжень, зменшуючи можливості держави в 
реалізації суспільних інтересів); екологічні (домінування в продуктовій структурі 
агрохолдингів комерційно привабливих компонент має результатом скорочення площ 
найбільш цінних ґрунтів, зменшення рівня родючості всього ґрунтового покриву, 
значного зниження екологічних функцій ґрунтів, скорочення біорізноманітності); 
соціальні (низька зайнятість населення, інфраструктурні проблеми сільських 
місцевостей). 
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Анотація 
Вступ. Для забезпечення успіху у жорсткій конкурентній боротьбі, де інтеграційні та 
глобалізаційні процеси ускладнюють та підсилюють ступінь напруження, підприємство 
повинно мати відповідні властивості виробляти та реалізовувати конкурентоспро-
можну продукцію. Системне розуміння множинних зазначених властивостей уособлю-
ється в економічному понятті «конкурентний потенціал», ефективне управління яким 
дозволяє забезпечувати високий рівень показників ефективності діяльності суб’єкта 
господарювання. Оцінювання рівня конкурентного потенціалу дозволяє не лише 
створювати підґрунтя для вибору й впровадження ефективних конкурентних стратегій 
на множині ринків, але й прогнозувати напрями стратегічного розвитку підприємства.  
Метою статті є визначення рівня функціональної складової конкурентного потенціалу 
різних за розміром суб’єктів агробізнесу та розробки рекомендації щодо удосконалення 
його локальних складових. 
Результати. З метою визначення рівня функціональної складової конкурентного по-
тенціалу було детерміновано його локальні компоненти, до яких віднесено кадровий, 
інноваційний, маркетинговий, виробничий, організаційно-управлінській і фінансовий. Для 
кожного з обраних локальних потенціалів було запропоновано множину кількісних показ-
ників, які дозволяють встановити їх рівень і загальний рівень функціональної складової. 
В результаті аналізу частот було встановлено в цілому низький рівень функціональної 
складової. Для отримання більш однорідних сукупностей було розподілено загальну мно-
жину підприємств на 3 групи в залежності від критерію розміру, визначеного на законо-
давчому рівні. В групі середніх підприємств присутні виключно підприємства з високим і 
надвисоким рівнем. Значна частка малих підприємств характеризується середнім і низь-
ким рівнем, а серед мікропідприємств переважає виключно низький рівень. Отримані ре-
зультати свідчать про зростання конкурентного потенціалу в залежності від масш-
табів господарської діяльності, що дозволяє розглядати стратегії кластеризації та 
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інтеграції як найперспективніші для суб’єктів агробізнесу з метою покращення рівня їх 
конкурентного потенціалу.  

Ключові слова: оцінка, потенціал, конкурентний потенціал, локальні потенціали, 
функціональна складова конкурентного потенціалу, суб’єктів агробізнесу. 
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AGRICULTURAL AGRICULTURE  

Abstract 
Introduction. To ensure success in fierce competition, where integration and globalization 
processes complicate and increase the degree of tension, the company must have the appropriate 
properties to produce and sell competitive products. A systematic understanding of these multiple 
properties is embodied in the economic concept of "competitive potential", effective management 
of which allows to ensure a high level of performance of the entity. Assessing the level of 
competitive potential allows not only to create a basis for the selection and implementation of 
effective competitive strategies in many markets, but also to predict the direction of strategic 
development of the enterprise. 
The purpose of the article is to determine the level of the functional component of the competitive 
potential of agribusiness entities of different sizes and to develop recommendations for improving 
its local components. 
Results. In order to determine the level of the functional component of competitive potential, its 
local components were determined, which include personnel, innovation, marketing, production, 
organizational and managerial and financial. For each of the selected local potentials, a set of 
quantitative indicators was proposed, which allows to establish their level and the general level of 
the functional component. As a result of frequency analysis, a generally low level of the functional 
component was found. To obtain more homogeneous aggregates, the total number of enterprises 
was divided into 3 groups depending on the size criterion defined at the legislative level. In the 
group of medium-sized enterprises there are only enterprises with a high and very high level. A 
significant share of small enterprises is characterized by medium and low levels, and among 
micro-enterprises is dominated by extremely low levels. The results show an increase in 
competitive potential depending on the scale of economic activity, which allows us to consider 
clustering and vertical integration strategies as the most promising for agribusiness entities in 
order to improve their level of competitive potential. 

Keywords: assessment, potential, competitive potential, local potentials, functional component of 
competitive potential, agribusiness entities. 
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Вступ 

Для забезпечення успіху у жорсткіи  конкурентніи  боротьбі, де інтеграціи ні та 
глобалізаціи ні процеси ускладнюють та підсилюють ступінь напруження, підприємство 
повинно мати відповідні властивості виробляти та реалізовувати конкурентоспро-
можну продукцію, що в результаті забезпечує и ому належнии  рівень конкурентних 
позиціи  на ринку за різними сферами бізнесу. Системне розуміння множинних 
зазначених властивостеи  уособлюється в економічному понятті «конкурентнии  
потенціал», ефективне управління яким дозволяє забезпечувати високии  рівень 
показників ефективності діяльності суб’єкта господарювання. Прии няття коректних 
управлінських рішень залежить від ступеня інформованості керівництва, обсягу 
управлінської  інформації , ї ї  якості, структурованості та доступності. Оцінювання рівня 
конкурентного потенціалу дозволяє не лише створювати підґрунтя для вибору и  
впровадження ефективних конкурентних стратегіи  на множині ринків, але и  
прогнозувати напрями стратегічного розвитку підприємства.  

Питаннями дослідження змісту формування, використання та розвитку 
конкурентного потенціалу заи малися численні вітчизняні та закордонні дослідники, з-
поміж яких варто виділити таких, як: Ю. О. Лупенко, Г. В. Омельчак, О. Є. Бабина, 
Л. В. Балабанова, О. Д. Гудзинськии , І. М. Кирчата, Е. В. Попов, О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, 
О. І. Олексюк, М. В. Стахова, М. Й . Малік, О. М. Николюк, В. Б. Полянко, А. Є. Воронкова. 
Незважаючи на велику кількість науково-прикладних напрацювань в означеному 
напрямі дослідження, питання оцінки в управлінні конкурентним потенціалом суб'єктів 
агробізнесу залишається недостатньо проробленими, що і обумовило вибір тематики 
даного дослідження. 

Мета дослідження 

Метою статті є визначення рівня функціональної складової конкурентного 
потенціалу різних за розміром суб’єктів агробізнесу та розробки рекомендації щодо 
удосконалення його локальних складових. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Для проведення оцінювання конкурентного потенціалу серед суб’єктів аграрного 
бізнесу нами було обґрунтовано множину показники для кожного локального 
потенціалу в рамках предметної  досліджуваної  області. Множина показників 
формувалася виходячи з аналізу існуючих підходів до оцінювання конкурентного 
потенціалу (попередньо проведеного науково-теоретичного узагальнення існуючих 
підходів), враховуючи повноту відображення аспектів конкурентного потенціалу и  
доступність вихідних даних для ведення розрахунків. Сукупність обраних показників 
надана в табл. 1.  

Враховуючи різну розмірність вихідних індикаторів доцільно здіи снити 
стандартизацію даних для розрахунку середніх значень. На основі проведеного 
оцінювання було розраховано рівень конкурентного потенціалу як середнє значення за 
всіма розрахованими значеннями локальних потенціалів.  

Для оцінювання розкиду отриманих значень серед підприємств представимо 
розподіл значень інтегрального коефіцієнту конкурентного потенціалу суб’єктів 
аграрного бізнесу за частотою серед діапазонів (рис. 1).  

Загальнии  розподіл частот відрізняється лівосторонньою асиметрією. Це 
свідчить про різницю з нормальним розподілом. Враховуючи, що стандартизація 
здіи снюється відносно середнього значення множин показників, більшість значень, які 
попали до діапазону менше «0», відображають результати нижче середнього. В цілому 
рівень конкурентного потенціалу на досліджуваних підприємствах не є високим, так як 
65% суб’єктів господарювання мають від’ємнии  результат. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%9E$
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Таблиця 1. Показники оцінювання локальних потенціалів функціональної 
складової конкурентного потенціалу 

Складова 
функціонального 

потенціалу 
Показники 

Кадровии  

Питома вага коштів на підвищення кваліфікації  у сукупних витратах 
Продуктивність праці 

Рентабельність праці персоналу 
Питома вага витрат на оплату праці у собівартості реалізованої  продукції  

Інноваціи нии  

Інвестиції  в основнии  капітал сільського господарства (на 1 Га с.-г. угідь) 
Питома вага витрат на інновації   в загальному обсязі витрат підприємства 

Питома вага витрат на дослідження и  розробки (без амортизації ) у загальному 
обсязі витрат на інновації  

Маркетинговии  

Частка ринку 
Питома вага витрат на збут у загальних витратах 

Товарність сільськогосподарської  продукції  
Оборотність товарних запасів 

Виробничии  

Коефіцієнт відновлення основних фондів 
Коефіцієнт придатності основних фондів 

Технічна озброєність праці 
Рентабельність фондів(Рф) 

Матеріалоємність 
Організаціи но-
управлінськии  

Питома вага адміністративних витрат у загальних витратах 

Організаціи но-
управлінськии  

Коефіцієнт укомплектованості кадрами 
Коефіцієнт плинності кадрів 

Фінансовии  

Коефіцієнт фінансування 
Рентабельність власного капіталу 

Рентабельність виробничої  діяльності 
Рентабельність реалізації  продукції  

 
Рис. 1. Розподіл значень інтегрального коефіцієнту конкурентного потенціалу 

суб’єктів аграрного бізнесу  
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Наи більша кількість підприємств (34%) потрапила до діапазону зі значеннями від 
-0,191 до -0,018. На 2-му місці діапазон від -0,018 до -0,369, куди потрапило 24,4% 
досліджуваних підприємств. Лише третина досліджених суб’єктів аграрного бізнесу 
відрізняється значеннями вище середнього. Для отримання точних діапазонів та якісної  
оцінки рівня конкурентного потенціалу необхідно отримати розподіл, близькии  до 
нормального. 

Для отримання більш однорідних значень варто здіи снити групування 
підприємств за окремим критерієм.  

В якості критерію запропоновано класифікувати досліджувані суб’єкти 
господарювання аграрного сектору відповідно ЗУ «Про внесення змін до закону Украї ни 
про бухгалтерськии  облік та фінансову звітність в Украї ні щодо удосконалення деяких 
положень» [4] та Господарському кодексу Украї ни (стаття 55) [2], де виокремлено такі 
підприємства: мікропідприємства, малі підприємства, середні підприємства і великі 
підприємства залежності від балансової  вартості активів, чистого доходу і середньої  
кількості працівників.  

Для доведення статистичної  значущості різниці між середніми значеннями за 
рівнями інтегрального коефіцієнту конкурентного потенціалу з використанням 
інструментарію аналізу ANOVA, в програмі STATISTICA, якии  дозволяє визначати 
внутрішньогрупові статистики та кореляції  для залежних змінних в кожніи  з декількох 
груп, що визначаються однією чи більшою кількістю незалежних змінних, які формують 
ці групи.  

Узагальнені результати досліджень надані в табл. 2. 

Таблиця 2. Розподіл досліджуваних суб’єктів агробізнесу за рівнем 
функціональної складової конкурентного потенціалу 

Рівень функціональної  
складової  конкурентного 

потенціалу 

Надви-
сокии   
рівень 

Високии  
рівень 

Середніи  
рівень 

Низькии  
рівень 

Надни-
зькии  
рівень В

сь
о
го

 

Діапазони 
(2,56; 
0,57] 

(0,57; 
0,24] 

(0,24; 
 -0,087] 

(-0,087;  
-0, 418] 

(-0,418;  
-0,74) 

 

Типи підприємств 
Кількість середніх 

підприємства у групі 
4  

(66%) 
2  

(33%) 
   6 

Кількість малих підприємств у 
групі 

25  
(9,8%) 

33 
(12,9%) 

121 
(47,3%) 

73 
(28,5%) 

4  
(1,6%) 

256 

Кількість мікропідприємств у 
групі 

6  
(2,5%) 

13  
(5,3%) 

41 
(16,8%) 

174 
(71,31%) 

10 
(4,1%)  

244 

В групі середніх підприємств присутні виключно підприємства з високим і 
надвисоким рівнем. Значна частка малих підприємств характеризується середнім 
(47,3%) і низьким рівнем (28,5%), а серед мікропідприємств переважає виключно 
низькии  рівень (71,3%). Отримані результати свідчать про зростання конкурентного 
потенціалу в залежності від масштабів господарської  діяльності, що дозволяє 
розглядати стратегії  кластеризації  та вертикальної  інтеграції  як наи перспективніші для 
суб’єктів агробізнесу з метою покращення рівня ї х конкурентного потенціалу.  

Проведении  аналіз свідчить, що за рівнем функціональної  складової  
конкурентного потенціалу типи підприємств у групі розподіляються наступним чином: 
середні підприємства характеризується здебільшого надвисоким (66 %) та високим 
(33%) рівнями; серед малих підприємств домінують ті, які характеризуються середнім 
та низьким рівнем, що становить відповідно 47,3 % (121 підприємство) і 28,5% (73 
підприємства); 9,8 % мають надвисокии  рівень, а 1,6 % – наднизькии ; 
мікропідприємства переважно мають низькии  рівень (174 підприємства, які складають 
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71,31 % вибірки по групі), наднизькии  рівень характернии  для 10 підприємств, що 
становить 4,1 %, а надвисокии  – для 6 підприємств (2,5 % вибірки по групі). 

Отже, генеральна вибірка здебільшого представлена суб’єктами господарювання, 
серед яких наи більшу питому вагу мають малі та мікропідприємства, а ї х рівень 
функціональної  складової  конкурентного потенціалу визначено здебільшого як 
низькии  та середніи . 

Згідно рис. 2, на формування функціональної  складової  конкурентного 
потенціалу досліджуваних суб’єктів аграрного бізнесу вплинули локальні потенціали. 

 
Рис. 3. Значення локальних потенціалів в межах функціональної складової 

конкурентного потенціалу за групами суб’єктів аграрного бізнесу  

Погоджуючись з позицією автора, наведеною у дослідженні [3], кожен з локальних 
потенціалів підлягає певному методичному та інструментальному впливу. 

Фінансовии  потенціал має на меті покращення фінансово-господарських 
результатів підприємства, які залежать від забезпеченості фінансовими ресурсами та 
структури капіталу. Дании  потенціал має широке коло методів та інструментів для 
коригування и ого рівня, зокрема такі, як: методи ціноутворення, оптимізації  витрат, 
планування та бюджетування, функціонально-вартісного аналізу; амортизаціи на 
політика; оцінка ефективності, аналіз та моделювання інвестиціи них проектів тощо. 
Для формування позитивного впливу даного локального потенціалу доцільно 
переглянути структуру капіталу, з метою и ого оптимізації  використання. 

Кадровии  потенціал спрямовании , перш за все, на досягнення високого рівня 
продуктивності праці та на підвищення  кваліфікації  персоналу. Методами впливу є 
оптимізація процесу праці, формування належної  системи мотивації , впровадження 
заходів для заохочення працівників. Й ого підвищення можливе за рахунок перегляду 
існуючих підходів до соціального забезпечення праці, орієнтацію на розвиток 
особистого та професіи ного рівня працівників. 

Інноваціи нии  потенціал має на меті підвищення технологічності процесу 
виробництва продукції  через використання моніторингу технологіи , представлених на 
ринку, здіи снення оцінки ефективності інвестиціи  у нові засоби та технології  
виробництва. Для формування позитивного впливу даного локального потенціалу 
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доцільно використовувати інновації  у процесі виробництва з метою зниження 
собівартості, підвищення якості продукції  та зростання обсягів виробництва, 
враховуючи ефективність інвестиціи  та наявні інвестиціи ні ресурси суб’єкта аграрного 
бізнесу, як шляхом придбання інноваціи них засобів виробництва, так і ї х оренди тощо. 

Маркетинговии  потенціал забезпечує зростання конкурентоспроможності 
виробленої  продукції  та має значну кількість методів та інструментів, серед яких варто 
виділити брендінг, політику ціноутворення, проведення аналізу галузі, цільового ринку 
та аудиторії  споживачів, збутову політику тощо. Дании  потенціал має не менш важливе 
значення, ніж інші, та вимагає використання сучасних способів та засобів просування 
продукції , створення комунікаціи  зі споживачами та інше. 

Виробничии  потенціал має на меті зростання ефективності та рентабельності 
використання капіталу, якии  міститься у розпорядженні підприємства, тому вплив на 
нього можливо здіи снювати за рахунок використання методів розрахунку амортизації  
та підходів до оцінювання вартості капіталу. Важливим вибором у даному разі є надання 
переваги виробництву сировини чи готової  продукції  для подальшої  ї ї  реалізації , тому 
підприємствам доцільно визначитися зі свої ми потенціи ними можливостями та 
формувати виробничии  процес виходячи з цього. 

Організаціи но-управлінськии  потенціал спрямовании  на забезпечення 
координації  діяльності та організацію високого рівня, що можна досягти через 
використання моделювання управлінських процесів, організаціи ної  структури суб’єкта 
господарювання, матриці розподілу відповідальності та методів аналізу організаціи них 
структур. Дании  потенціал відіграє важливу роль та є об’єднуючою ланкою усіх інших 
локальних потенціалів, тому враховуючи специфічність діяльності досліджуваних 
підприємств, що обумовлено багатьма факторами, доцільно адаптувати наявне 
різноманіття методів та інструментів управління відповідно до визначених вимог. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

З метою визначення рівня функціональної  складової  конкурентного потенціалу 
було детерміновано и ого локальні компоненти, до яких віднесено кадровии , іннова-
ціи нии , маркетинговии , виробничии , організаціи но-управлінськіи  і фінансовии . Для 
кожного з обраних локальних потенціалів було запропоновано множину кількісних 
показників, які дозволяють встановити ї х рівень і загальнии  рівень функціональної  
складової .  

В результаті аналізу частот було встановлено в цілому низькии  рівень 
функціональної  складової . Для отримання більш однорідних сукупностеи  було 
розподілено загальну множину підприємств на 3 групи в залежності від критерію 
розміру, визначеного на законодавчому рівні.  

В групі середніх підприємств присутні виключно підприємства з високим і 
надвисоким рівнем. Значна частка малих підприємств характеризується середнім 
(47,3%) і низьким рівнем (28,5%), а серед мікропідприємств переважає виключно 
низькии  рівень (71,3%). Отримані результати свідчать про зростання конкурентного 
потенціалу в залежності від масштабів господарської  діяльності, що дозволяє 
розглядати стратегії  кластеризації  та вертикальної  інтеграції  як наи перспективніші для 
суб’єктів агробізнесу з метою покращення рівня ї х конкурентного потенціалу.  
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ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

Тєшева Л. В., Моісєєва Н. І., Грищенко В. А. Формування інструментарію реалізації  
проектів інноваціи ного розвитку аграрного сектору / Лариса Василівна Тєшева, Наталія 
Іванівна Моісєєва, Валерія Анатолії вна Грищенко // Украї нськии  журнал прикладної  
економіки. – 2021. – Том 6. – № 1. – С. 35-43. – ISSN 2415-8453. 

Анотація 
Вступ. Відображення взаємозв’язків та впорядкованості процесів у ході реалізації 
проектів становить загальну методологію проектного управління, яка на разі набула 
світового рівня визначеності як прийнятного та доцільного стандарту управління. Для 
суб’єктів господарювання актуальним є впровадження окремих інноваційних проектів, 
або їх портфелів. На макроекономічному рівні доцільно розглядати програми, які 
становлять собою множину взаємопов’язаних проектів за цілями, де реалізація кожного 
з них обумовлює можливість впровадження іншого. На макроекономічному рівні доцільно 
розглядати програми, які становлять собою множину взаємопов’язаних проектів за 
цілями, де реалізація кожного з них обумовлює можливість впровадження іншого. В 
такому аспекті програми часто набувають соціально-економічного характеру розвитку, 
де проекти всередині направлені як на отримання комерційної вигоди, так і на вирішення 
соціальних проблем. 
Метою статті є обґрунтування процесу управління портфелем інноваційних проектів 
в аграрному секторі економіки та характеристика основного інструментарію в рамках 
відповідного механізму управління. 
Результати. Виділено особливі риси портфельного, програмного та проектного 
управління. Здійснено порівняння існуючих підходів до обґрунтування вибору портфелю 
проектів. Виділено ключові процеси, які мають бути реалізовані, в ході впровадження 
портфелю інноваційних проектів. Узагальнено найбільш розповсюджені процедури 
обґрунтування портфелю інноваційних проектів. На основі проведеного узагальнення, 
враховуючи специфіку агроінноваційних проектів, запропоновано послідовність процесів 
обґрунтування портфелю проектів. Особливостями даної декомпозиції є визначення її 
складових: процесів ідентифікації проектів у портфелі, категоризації компонентів, 
оцінки компонентів, відбору компонентів, визначення часових характеристик і розробки 
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бюджету, а також балансування портфелю. Для кожного із окреслених процесів 
зазначені відповідні входи, виходи та інструменти забезпечення. Також виділено принцип 
ефективності управління портфелем інноваційних проектів та роз’яснено їх зміст. 

Ключові слова: інновації, інноваційні проекти, управління інноваціями, інструменти 
реалізації інновацій, інноваційний розвиток аграрного сектору.  
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Abstract 
Introduction. The reflection of the interrelationships and orderliness of the processes during the 
implementation of projects is a general methodology of project management, which has so far 
acquired a world-class definition as an acceptable and appropriate management standard. For 
business entities, the implementation of individual innovation projects or their portfolios is 
relevant. At the macroeconomic level, it is advisable to consider programs that are a set of 
interrelated projects by objectives, where the implementation of each of them determines the 
possibility of implementing the other. In this aspect, programs often acquire a socio-economic 
character of development, where projects within are aimed at both commercial gain and the 
solution of social problems. 
The purpose of the article is to substantiate the process of portfolio management of innovative 
projects in the agricultural sector of the economy and the characteristics of the main tools within 
the relevant management mechanism. 
Results. Special features of portfolio, program and project management are highlighted. A 
comparison of existing approaches to justifying the choice of project portfolio is made. The key 
processes to be implemented during the implementation of the portfolio of innovative projects are 
highlighted. The most common procedures for substantiating the portfolio of innovative projects 
are summarized. Based on the generalization, taking into account the specifics of agro-innovative 
projects, a sequence of processes for substantiating the project portfolio is proposed. The 
peculiarities of this decomposition are the definition of its components: the processes of project 
identification in the portfolio, categorization of components, component evaluation, selection of 
components, determination of time characteristics and budget development, as well as portfolio 
balancing. For each of the outlined processes, the appropriate inputs, outputs and support tools 
are listed. The principle of effective portfolio management of innovative projects is also 
highlighted and their content is explained. 
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Вступ 

Серед наи більш розповсюджених підходів до реалізації  процесу управління на 
всіх рівнях виділяють системнии , процеснии  та ситуативнии . Поряд з ними останнім 
часом набуває все більшої  популярності проектнии  підхід, якии  ґрунтується на 
системному, а основною базовою одиницею дослідження розглядається процес. 
Відображення взаємозв’язків та впорядкованості процесів у ході реалізації  проектів 
становить загальну методологію проектного управління, яка на разі набула світового 
рівня визначеності як прии нятного та доцільного стандарту управління. Для суб’єктів 
господарювання актуальним є впровадження окремих інноваціи них проектів, або ї х 
портфелів. На макроекономічному рівні доцільно розглядати програми, які становлять 
собою множину взаємопов’язаних проектів за цілями, де реалізація кожного з них 
обумовлює можливість впровадження іншого. В такому аспекті програми часто 
набувають соціально-економічного характеру розвитку, де проекти всередині 
направлені як на отримання комерціи ної  вигоди, так і на вирішення соціальних 
проблем. Окремої  уваги останнім часом набули проблеми екологічного характеру, які 
для сільської  місцевості представлені перенавантаженням остання земельних ресурсів, 
забруднення водних ресурсів та ї х виснаження, порушення загального балансу 
екосистеми. Направленість на одночасне вирішення соціальних, економічних та 
екологічних проблем дозволяє сформувати програми сталого та інклюзивного 
розвитку, базою яких мають виступати сама інноваціи ні проекти, які забезпечують 
більш раціональне використання ресурсів із вищим рівнем віддачі, підвищення 
продуктивності праці, збільшення рівня інтелектуалізації  виробничої  діяльності.  

У дослідженні інноваціи ного розвитку варто відзначити здобутки В. Геи ця, 
А. Гальчинського, М. Долішнього, І. Кураса, Ю. Пахомова, С. Пирожкова, В. Семиноженка, 
А. Чухно. В свою чергу, сутність, природу, особливості формування, управління та 
впровадження агроінноваціи  для забезпечення економічного розвитку досліджували 
В. Амбросов, В. Андріи чук, Ю. Бухвостов, О. Даціи , І. Вінніченко, С. Вунш-Вінсента, 
М. Грицаєнко, Л.  Демиденко, К.  Джевель, Н. Долгошея, О. Донець, О. Кот, Н. Кравченко, 
Е. Крилатих, М. Кудлаи , В, Куліш, Л. Могильна, О. Муляр, В. Осецькии , О. Попова, 
М. Садиков, Г. Тимофієв, В. Трегобчук, В. Чорнодон, О. Шпикуляк, О. Шубравська, 
О. Янковська. Втім, вважаємо, що процесу управління портфелем інноваціи них проектів 
в аграрному секторі економіки не приділено достатньої  уваги в контексті використання 
цього процесу як каталізатору розвитку потенціалу суб’єктів даної  галузі. 

Мета дослідження  

Визначення  особливостеи   реалізації   збутової    
Метою статті є обґрунтування процесу управління портфелем інноваціи них 

проектів в аграрному секторі економіки та характеристика основного інструментарію в 
рамках відповідного механізму управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Складність реалізації  програми інноваціи ного розвитку на макроекономічному 
рівні обумовлена специфічними рисами співробітництва різних зацікавлених сторін як 
у ході узгодження програм, так і в процесі ї х реалізації , багаторівневістю процедур 
узгодження взаємодії  між ними через необхідність поєднання державних і приватних 
джерел фінансування, реалізація яких принципово відрізняється як за ініціацію та 
узгодженням, так і за звітністю, виконанням і розподілом відповідальності.  

Паралельно з програми соціально-економічного розвитку для забезпечення 
високих позиціи  конкурентоспроможності вітчизняних сільськогосподарських 
товаровиробників доцільним є розробка портфелів інноваціи них проектів.  
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Доцільність портфельного управління підтверджується успішністю трансфор-
маціи них змін на основі впровадження проектно-орієнтованого управління та застосу-
вання методів цільового управління інноваціи ними проектами та програмами [1].  

Інноваціи нии  проект представляє собою проект, розв’язання завдань якого наці-
лена на створення інноваціи  або на ї ї  освоєння [2, с. 57]. І х специфічними рисами вважа-
ють: наявну фінансову інформацію про капітальні вкладення, можливість припинення 
при незначних фінансових втратах на ранніх стадіях розробки, багатокритеріальність у 
поєднанні із високим ступенем невизначеності та якісною оцінкою.  

Під портфелем проектів традиціи но розуміють набір проектів, програм та 
окремих робіт, об’єднаних з метою ефективного управління ними для досягнення 
стратегічних цілеи  розвитку досліджуваного об’єкта [3].  

Відповідно під формуванням портфеля проектів варто розуміти ї х відбір для 
включення в портфель за такими параметрами [4, с. 26]:  

❖ залежність проектів дозволяє їх класифікувати на незалежні, для яких відсутні 
будь-які технологічні обмеження на послідовність їхнього виконання та моменти 
початку крім традиційних ресурсних, та залежні, для яких заданий мережевий графік що 
приписує послідовність їх реалізації; 

❖ фіксованість портфелю: портфель або потрібно знайти або існують можливі 
значення ознак класифікації по ньому; 

❖ розв’язуване завдання – можливі визначення ознак класифікації по 
параметрам передбачають вирішення щодо розподілу ресурсів та встановлення 
моментів часу початку реалізації проектів. 

Нормативно-правове регулювання реалізації  портфелів інноваціи них проектів та 
соціально-економічних програм регулюється законом Украї ни «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку Украї ни», 
але и ого рівень не відповідає сучасними умовами, а заплановані заходи не реалізуються 
належним чином. Якщо реалізація проекту передбачає досягнення конкретних цілеи , то 
реалізація програм та портфелів передбачає створення додаткової  цінності шляхом 
реалізації  стратегії . 

Традиціи но процес управління портфелем інноваціи них проектів передбачає такі 
укрупнені етапи: встановлення всього переліку проектів, проведення аналізу існуючих 
проектів, оптимізація портфелю проектів, яка включає и ого балансування і реалізація 
узгодженого портфелю проектів. Зміст і послідовність зазначених етапів дозволяє 
розглядати процес управління портфелем проектів як циклічнии  процес вибору и  
керування оптимальним набором проектно-орієнтованих інвестиціи , які дають 
максимальну корисність [5, с. 186].  

У роботі В. Молоканової  [6] представлено концептуальні засади регіонального 
розвитку на основі портфельного, програмного та проектного управління, де 
відображено специфічні риси реалізації  даних типів управління на макроекономічному 
рівні. Авторка виокремлює 3 етапи: дослідження внутрішніх цінностеи  системи та 
порівняння ї ї  характеристик з аналогічними характеристиками зовнішніх систем 
паралельно з аналізом впливу зовнішнього середовища, що дозволяє визначити 
можливості та обмеження детермінації  мети та стратегії  розвитку; формування 
ціннісно-орієнтованого портфелю передбачає вибір наи кращих проектів із наданої  ї х 
множини, які характеризується витратами для досягнення цінності, фінансовими 
обмеженнями на реалізацію всього портфелю та вимогами до цільових параметрів 
кожного варіанту портфелю з боку різних зацікавлених сторін. Обґрунтування 
портфелю передбачає ї х порівняння за обраними критеріями відповідно зазначеним 
обмеженням. На даному етапі доводиться вирішувати завдання багатокритеріального 
вибору з множини альтернатив за різними шкалами на основі множини критерії в. 
Наи більш розповсюдженим методом прии няття управлінських рішень відповідно до 
зазначених вимог є метод аналізу ієрархії  Т. Сааті; на 3-му етапі здіи снюється 
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моніторинг та контроль виконання портфель, що передбачає відслідковування 
відхилень фактичних показників від запланованих для внесення коректив в хід 
реалізації  портфелю та встановлення величини неузгодженості.  

Взаємодія процесів в ході формування та реалізації  портфеля проектів 
представлена в роботі М.М. Тисько [7], де виділено процеси стратегічного планування, 
вибору проектів і формування портфелю, управління ресурсами та тривалістю робіт, 
моніторингу і контролю виконання проектів з урахуванням ресурсів, обмежень, 
бюджету та ризиків. Етап моніторингу передбачає коригування початкових планів з 
урахуванням фактичного стану і змін оточуючого середовища в межах портфелю, оцінку 
виконання робіт за проектом, процеси мотивації , аналіз і оцінку змін середовища та 
вдосконалення управління виконанням інноваціи них проектів портфелю. Етап 
завершення включає звіт про виконання робіт проекту та формування інформаціи ної  
бази накопичення знань.  

Враховуючи здобутки авторів [7] ключові процеси, які мають бути реалізовані, в 
ході провадження портфелю інноваціи них проектів, варто об’єднати таким чином: 

❖ детермінація ключових цінностей, які мають бути досягненні в ході реалізації 
портфеля інноваційних проектів; 

❖ формування стратегії досягнення створення визначених цінностей;  
❖ визначення всіх зацікавлених сторін, які мають безпосереднє відношення до 

планування та реалізації портфелю інноваційних проектів; 
❖ аналіз та узагальнення існуючих і можливих до впровадження інноваційних 

проектів для аграрного сектора (агроінновацій); 
❖ генерація множини можливих до впровадження інноваційних проектів для 

аграрного сектору, враховуючи існуючій потенціал суб’єктів господарювання, поточний 
рівень інноваційності діяльності вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників, 
стан та динаміку транспортної та логістичної інфраструктури, динаміку розвитку 
переробної промисловості;  

❖ оцінювання обсягів фінансування за джерелами, вартістю та умовами 
залучення; 

❖ визначення множини якісних і кількісних критеріїв відбору проектів для 
формування портфелю; 

❖ обґрунтування методичного підходу до вибору проектів у портфель відповідно 
визначеним критеріям та в межах встановлених лімітів ресурсів, включаючи фінансові;  

❖ аналіз ризиків впровадження інноваційних проектів аграрного сектору; 
❖ аналіз вигід і витрат за кожним окремим проектом для визначення їх 

привабливості; 
❖ забезпечення стратегічного і тактичної рівноваги між проектами різної 

тривалості, різного рівня новизни та різного обсягу необхідних ресурсів; 
❖ аналіз ефективності впровадження портфеля та шляхи забезпечення її 

підвищення; 
❖ порівняння можливих до включення у портфель проектів з уже узгодженими 

та визначення їх взаємовпливу; 
❖ налагодження належного процесу впровадження проектів портфелю та 

процедур управління ними.  
Для проектування процедуру обґрунтування портфелю інноваціи них проектів в 

аграрному секторі – портфелю агроінноваціи них проектів варто розглянути наи більш 
розповсюджені методології  ї х формування. 

Модель «стадія – ворота» передбачає врахування всього життєвого циклу 
інноваціи  від науково-дослідних пошуків до масштабної  комерціалізації . Перед 
початком кожної  стадії  існують «ворота», через які має прои ти проект в разі и ого 
відповідності обраним критеріям за допомогою портфельних інструментів. В другому 
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варіанти реалізації  даного методу передбачається порівняння проектів один з одним 
для забезпечення належного рівня динамічності.  

Моделі селекції  Бадрі-Девіса включає критерії  вигід, витрат, комп’ютерного 
обладнання, програмного забезпечення, часових обмежень, додаткових кадрів, 
взаємних зв’язків проектів.  

Модель К.М. Радулеску передбачає попередню кластеризацію всіх потенціи них 
проектів в групи за класами еквівалентності. Проекти в даних групах суттєво 
відрізняються, а вибір здіи снюється з кожної  групи по одному для задоволення 
ресурсних обмежень, максимізації  результатів та мінімізації  ризику. Ризики в рамках 
даного підходу оцінюються за бальною експертною шкалою, що зводить 
двокритеріальну задачу до однокритеріальної .  

Модель Дікінсона, Торнтона і Греи ва включає рівень взаємозалежності між 
проектами портфелю, що представляється в матричніи  формі на основі експертного 
опитування. Відповідно рівню залежності між проектами розподіляються ресурси за 
критерієм чистої  приведеної  вартості за умови бюджетних обмежень, збалансованості 
відповідно до стратегічних цілеи , часових орієнтирів, рівнів невизначеності досягнення 
бажаного успіху [9]. 

Одним з методів оцінювання інноваціи них проектів є КЕА-аналіз – квантово-
економічнии  аналіз, якии  передбачає визначення відповідності між товаром, ринком та 
підприємством в розрізі ї х сумісності. Після цього виявленні сполучення еволюціи них 
рівнів розвитку продукту, підприємства та ринку порівнюють із методологією, розроб-
леною Міжнародним інститутом техніко-економічних обґрунтувань. Якщо отримана 
комбінація є допустимою, то проект доцільно включати в портфель. Розроблена 
методологія включає 5 площин співпадіння за ринком, три – за підприємством і 4 – за 
продуктом. Лише 25% всіх можливих варіантів вважається прии нятними [10].  

Картенко А.В., Магац Д.С., Магац А.С. [9] пропонують двоетапну процедуру 
формування портфелю проектів, в рамках якої  на 1-му етапі передбачається вирішення 
завдання лініи ного програмування для отримання множини Парето-оптимальних 
портфелів відповідно обмеженням за ресурсами та обсягами ї х потреби на кожнии  
портфель. На наступному етапі здіи снюється порівняння отриманих портфелів на основі 
використання методу аналітичної  ієрархи (метод аналізу ієрархії  Т. Сааті), якии  може 
бути реалізовании  шляхом залучення одного або декількох експертів на основі точкових 
або нечітких оцінок з чітким або нечітким агрегуванням тверджень експертів або ї х 
кластеризації . Критеріями відбору запропоновано розглядати загальну вартість 
портфелю, ризики невчасного виконання портфелю, ступінь обов’язковості завершення 
портфеля в терміни, суспільне значення.  

Як відомо, в проектному менеджменті розглядаються різні управлінським 
параметри ефективності реалізації  проектів. До них відносять поставлені цілі або 
завдання, часові орієнтири реалізації , дотримання бюджету та метрики якості продукту 
проекту. Це дозволяє стверджувати, що множина запропонованих критерії в охоплює 
тільки часові обмеження, досягнення цілеи  і загальну вартість, уникаючи інших 
критерії в. Це вимагає більш розширеного погляду на обґрунтування множини критерії в 
відбору проектів до портфелю. 

С.В. Гарбуз [11] пропонує етапи відбору інноваціи них проектів для інвестування 
шляхом поєднання кількісного та якісного підходів до оцінювання. Автор розглядає 
неперспективні і перспективні проекти. З першої  групи виокремлюється проекти висо-
кого рівня новизни, після чого здіи снюється ї х якісне оцінювання за бальними метода-
ми. Для перспективних проектів проводять подальші маркетингові дослідження та 
здіи снюється ї х кількісне оцінювання з використанням показників оцінювання вартості 
грошеи  у часі (чиста приведена вартість, індекс доходності, внутрішня норма доходно-
сті, дисконтовании  термін окупності). Поєднуючи результати якісного та кількісного 
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оцінювання здіи снюється відбір інноваціи них проектів на основі збалансованої  системи 
показників. На наступному етапі здіи снюється відбір множини проектів відповідно су-
купності критерії в і визначеності середовища за однокритеріальними та багатокрите-
ріальними моделями в умовах визначеності (лініи ні, нелініи ні, динамічні та графічні 
моделі) та невизначеності (теорії  ігор та імітаціи не моделювання). Зміст концепції  зба-
лансованих показників передбачає оцінку альтернативних проектів за шкалою в межах 
максимально можливої  кількості балів, які можуть бути присвоєні в рамках обраного 
критерію кожному проекту. Це дозволяє, по-перше, ранжувати критерії  за ступенем 
значущості шляхом присвоєння ї м більшої  кількості балів, а, по-друге, включаючи до 
оцінювання як кількісні, так і якісні критерії , враховуючи ї х експертних шляхом.  

І.В. Федотова [12] пропонує впровадження інноваціи  з конкретизацією бізнес-
процесів на основні, допоміжні, управлінські, супутні та забезпечувальні, що передбачає 
формування дерева інноваціи  за підпорядкуванням за цими бізнес-процесами. Після 
цього визначається вага напряму впровадження інноваціи  за ї х значущістю для суб’єкта 
господарювання для 1-го рівня (за бізнес-процесами), яка потім декомпозується на 
інновації  2-го рівня (за типом інноваціи : процесні, продуктові, технологічні, технічні, 
організаціи ні, маркетингові, економічні, соціальні, екологічні). Кінцева скорегована вага 
визначається з використанням важелю пріоритетності. Наступним етапом запропоно-
вано побудову матриці взаємодії  інноваціи  з використанням шкали {0; 1}, де кожне 
значення з діапазоном відображає силу цієї  взаємодії . В результаті розраховується інте-
гральна оцінка за кожним напрямом, що дозволяє ї х ранжувати відповідно пріори-
тетності впровадження. В запропонованому прикладі для конкретного суб’єкта господа-
рювання надано оцінювання для 2 груп інноваціи : впровадження нового або удоскона-
лення існуючих процесів. Наступним етапом формування портфелю проектів є застосу-
вання методу аналізу ієрархії  за такими критеріями: терміновість проекту, наявність 
ресурсів для впровадження, необхідність проекту і и ого реальність. Для детермінації  
безпосередньо портфелю запропоновано для використання метод деревоподібного 
синтезу, якии  передбачає відбір проекту з наи вищою пріоритетністю за наи важливішим 
критерієм як першого в портфель і далі таким чином за ітераціями, що дозволяє в 
кінцевому підсумку сформувати оптимальнии  портфель інноваціи них проектів.  

В роботі О.А. Саченко [13] представлено підхід до обґрунтування інноваціи них 
проектів модернізації  обладнання, якии  передбачає розрахунок за кожним проектом од-
накової  множини показників. На наступному етапі здіи снюється стандартизація вихід-
них значень і розраховується інтегральнии  коефіцієнт за кожним портфелем. Відповід-
но наи кращим обирається портфель із наи вищим рівнем інтегрального стандарти-
зованого коефіцієнтом. Зазначении  підхід відрізняється порівняною простотою 
реалізації , але не дозволяє враховувати якісні показники поряд з кількісними.  

Узагальнюючи наведении  підходи до виокремлення етапів управління портфе-
лем проектів представимо основні процеси, які мають бути реалізовані для вирішення 
поставленого завдання, ї х взаємозв’язки, входи та виходи, а також методи, які 
наи частіше використовуються для різних процесів (рис. 1).  

Враховуючи специфіку інноваціи них проектів варто зауважити, що при включені 
ї х у портфель необхідно брати до уваги тенденції  розвитку науки, аналіз галузі та 
конкурентів з точки зору технології , розробок і досліджень, технологічнии  розвиток 
суспільства, зокрема партнерів і споживачів та державне регулювання інноваціи ної  
сфери та відповідні державні пріоритети. З огляду на це пропонуються принципи 
ефективності управління портфелем інноваціи них проектів: принцип відносної  сталості 
складу портфелю проектів, що передбачає відмову у глобальних зрушеннях, так як вони 
порушують виважении  хід робіт; принцип поміркованою величини проектів передбачає 
необхідність дотримання кількості інноваціи них проектів здатності офісу ї х 
обслуговувати за розмірами ресурсів і можливостеи ; принцип масштабованості, що 



 

ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2021 рік. Том 6. № 1.  

42 

передбачає різноманітність розмірів проектів – великих і малих, що дозволяє 
розвантажувати офіс та знижувати інтегровании  ризик завдяки варіативності заходів 
для більшої  кількості проектів, з іншого боку велика кількість малих проектів вимагає 
відстеження чисельних точок контролю, підбору персоналу різних професіи , 
нормування більшої  кількості робіт; принцип розподілення старту та виконання 
проектів у часі, що передбачає модель послідовного входження та запуску проектів і 
нарощення функціоналу портфеля; принцип встановлення пріоритетів передбачає 
окреслення єдиного підходу та формалізацію схеми розподілення пріоритетів; принцип 
максимізації  споживчої  цінності; принцип постіи ної  ресурсної  оптимізації  протягом 
існування портфелю; принцип своєчасної  зміни ключових контрольних показників; 
своєчасного освітлення появи інноваціи  на ринку для споживачів.  
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Рис. 1. Процеси обґрунтування портфелю проектів 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

На основі проведеного узагальнення, враховуючи специфіку агроінноваціи них 
проектів, запропоновано послідовність процесів обґрунтування портфелю проектів. 
Особливостями даної  декомпозиції  є визначення ї ї  складових: процесів ідентифікації  
проектів у портфелі, категоризації  компонентів, оцінки компонентів, відбору 
компонентів, визначення часових характеристик і розробки бюджету, а також 
балансування портфелю. Для кожного із окреслених процесів зазначені відповідні 
входи, виходи та інструменти забезпечення. Також виділено принцип ефективності 
управління портфелем інноваціи них проектів та роз’яснено ї х зміст. 
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Анотація 
В статті розглянуто питання академічної доброчесності в університеті. Проаналізо-
вано витоки недоброчесності починаючи із шкільної парти і закінчуючи закладами вищої 
освіти. Встановлено, що надмірна завантаженість учнів підштовхує їх до використання 
мережі Internet, не тільки як джерела знань, а й як до джерела готових робіт, які вида-
ються за власні напрацювання. Приведено права і обов’язки кожного учасника освітнього 
процесу в сфері дотримання вимог академічної доброчесності. Академічну доброчесність 
потрібно формувати з початку навчання в університеті й дотримуватись її принципів 
впродовж усього періоду навчання. Для цього служать документи, які прийнято в 
ХНТУСГ. Це дозволить не тільки підготувати висококваліфікованого фахівця, але й 
сформувати високосвідомого члена суспільства. 

Ключові слова: академічна доброчесність, університет, Кодекс честі університету, 
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ACADEMIC INTEGRITY – A GUARANTEE OF TRAINING HIGHLY QUALIFIED 
PROFESSIONALS 

Abstract 
The article considers the issue of academic integrity at the university. The origins of dishonesty 
starting from the school desk and ending with higher education institutions are analyzed. It is 
established that excessive workload of students pushes them to use the Internet, not only as a 
source of knowledge, but also as a source of finished work, which is published as their own work. 
It is stated that the basic principles of academic integrity are honesty, trust, justice, respect, 
responsibility, courage, which must be followed by all participants in the educational process. The 
main violations of academic integrity are: in the field of educational activities - extortion or 
provocation of money, gifts, personal services in various forms of student assessment, lack of fair 
evaluation of plagiarized educational and qualification work, performance for payment of such 
work to order, forced purchase of educational and methodical literature, underestimation of 
grades and coercion to additional educational services and consultations, updating of equipment 
at the expense of students or purchase by students of various consumables, stationery; in the field 
of scientific research – preparation and publication of scientific, educational and methodical texts 
with the help of plagiarism; falsification of experimental data underlying scientific publications; 
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inclusion in the list of authors of persons who did not make a proper contribution to the results; 
approval of research or dissertations on topics that have no scientific, practical, social and other 
significance; providing positive reviews and feedback on works that, according to their scientific 
results, do not deserve it; obtaining unjustified preferences in the provision of scientific and 
educational grants; misuse of his official position. The rights and responsibilities of each 
participant in the educational process in the field of compliance with the requirements of 
academic integrity are given. Virtue in the modern civilized world is the cornerstone that forms 
the foundation of the inner harmony of man, the stability of his character and the consistency of 
the moral image. Higher education through teaching and research actually binds this foundation 
with elements of academic integrity. Academic integrity must be formed from the beginning of 
university studies and adhere to its principles throughout the period of study. For this purpose, the 
documents adopted by the KhNTUSG – the Code of Honor and the Regulations on Academic 
Integrity of Participants in the Educational Process, and the Ethics and Professional Commission 
and the Commission on Academic Integrity are created. This will not only train a highly qualified 
specialist, but also form a highly conscious member of society. 

Keywords: academic integrity, university, University honor code, professional activity, highly 
qualified specialists. 

JEL classification: B40 

Вступ 

Доброчесність є філософською, а точніше, етичною категорією, під якою розумі-
ється дотримання людиною усіх правил етики та бажання робити якісь вчинки на ко-
ристь інших людеи , задля суспільства [4]. А це вимагає від усіх, а особливо від здобувачів 
вищої  освіти усіх рівнів, розуміння важливості дотримання доброчесності в цілому, і, 
академічної , зокрема. Адже людина з вищою освітою повинна мати всі чесноти, щоб 
впроваджувати і підтримувати ї х у будь-якому місці та сфері своєї  діяльності. Сучаснии  
етап розвитку комп’ютерних технологіи  розкрив широкі можливості вільного доступу 
до інформації , ї ї  використання та поширення, ознаи омлення викладачів, науковців та 
студентів з поглядами інших авторів, ї х роботами тощо. Водночас, на цьому фоні в 
освітньо-науковому просторі з’явилися и  негативні аспекти – прояви нечесності та 
шахраи ства, несанкціоноване використання чужої  праці та інше, тобто академічної  
недоброчесності [1]. Завданням кожного навчального закладу, починаючи з дитячого 
садочка і закінчуючи університетом є формування у суспільстві чітких принципів 
справедливості, чесності, відповідальності за прии няті рішення та здіи снені вчинки. 

Питанням дослідження академічної  доброчесності присвячені роботи багатьох 
зарубіжних і вітчизняних вчених, зокрема Д.Л. Мак-Кеи ба, Л.К. Тревіно, М. Чаи ковської , 
М. Фрімана, К. Афанасьєвої , А. Артюхова, В. Стасенка, Т. Фінікова та інших. 

Мета та завдання статті 

Визначити витоки порушення академічної  доброчесності та запропонувати 
можливі шляхи ї х подолання. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

На сьогоднішніи  день у суспільстві сформувалося баи дуже ставлення до акаде-
мічної  доброчесності, тобто більшість людеи  вважають, що вона не є обов’язковою в 
багатьох сферах діяльності. І ї ї  прояви ми бачимо в освіті, науці, медицині та інших галу-
зях діяльності. В Законі Украї ни «Про освіту» [6] (стаття 42) дано визначення: «Акаде-
мічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, 
якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 
провадження наукової  (творчої ) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 
навчання та/або наукових (творчих) досягнень». Основними принципами академічної  
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доброчесності є чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність, мужність, 
яких повинні дотримуватись усі учасники освітнього процесу. З боку педагогічних, 
науково-педагогічних та наукових працівників доброчесність це: 

посилання на джерела інформації  у разі використання ідеи , розробок, тверджень, 
відомостеи ; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
надання достовірної  інформації  про методики і результати досліджень, джерела 

використаної  інформації  та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) 
діяльність; 

контроль за дотриманням академічної  доброчесності здобувачами освіти; 
об’єктивне оцінювання результатів навчання [6]. 
Але и  з боку здобувачів вищої  освіти дотримання академічної  доброчесності 

вимагає: 
самостіи ного виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 
застосовується з урахуванням ї хніх індивідуальних потреб і можливостеи ); 

посилання на джерела інформації  у разі використання ідеи , розробок, тверджень, 
відомостеи ; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
надання достовірної  інформації  про результати власної  навчальної  (наукової , 

творчої ) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації . 
Особливого розквіту академічна недоброчесність набула в науці та освіті. 

Починаючи із шкільної  парти, ми бачимо, що багато вчителів формально відносяться до 
представлення рефератів, різноманітних проектів, «самостіи них» робіт, закачаних з 
мережі Internet, навіть не прочитаних та виправлених. Це приводить до формування 
звички видавати чужі роботи за власні и  отримувати за це високі оцінки. Але в багатьох 
випадках на таку фальсифікацію підштовхує величезна купа завдань, які вимагають 
терміновості. 

Опитування школярів 6-х класів однієї  з шкіл м. Харків показало що маи же 
кожного тижня ї м потрібно підготувати і здати від 3-х до 5-ти самостіи них робіт з різних 
дисциплін, не рахуючи домашніх завдань. Ці роботи мають підвищувати рівень знань 
школярів, а насправді вони стають джерелом підвищення оцінок, а користі не приносять 
ніякої . А в старших класах ця кількість зростає. Тому школярі и  шукають легкі шляхи 
виконання завдань звертаючись до мережі Internet та подаючи скачані роботи як свої  
власні. При цьому вони не задумуються, що завдання виконане самостіи но дає значно 
кращі результати в плані набуття знань і навичок, а також привчає відповідально 
відноситись до виконання отриманих завдань, а основне – формує звичку шукати 
необхідну інформацію, аналізувати ї ї  та робити відповідні висновки. Отже можна 
сказати, що витоками академічної  недоброчесності є брак часу, нерозуміння важливості 
предмету, непрофесіи не викладення предмету або банальна лінь. 

Компетентності студентів з академічної  доброчесності слід закладати з першого 
дня занять в університеті, що убезпечить ї х від проявів академічної  нечесності, привчати 
першокурсників до самостіи ної  роботи, роз’яснювати основні положення академічної  
доброчесності та інформувати ї х щодо основних цінностеи  університету и  
пріоритетності індивідуальних інтересів здобувачів вищої  освіти. Вступивши до 
університету студент-першокурсник хоче пізнати щось нове, опанувати нові знання, 
набути нових навичок і компетенціи , щоб з ї х допомогою стати конкурентоздатним на 
ринку праці та врешті-решт отримати фінансову свободу. При цьому вчорашні школярі 
навіть не задумуються над тим, що отримання нових знань – складна, наполеглива 
праця. Вони не розуміють, що для досягнення мети потрібно змінювати відношення до 
навчання – тобто не продовжувати качати «самостіи ні» роботи з мережі Internet та 
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видавати ї х за власні, а розбиратись з питаннями, проводити певні дослідження, 
консультуватись з викладачами, а потім видавати результат – виконану роботу. І така 
ситуація влаштовує деяких викладачів вищої  школи, тому що дозволяє «засікти» таких 
недоброчесних студентів і в подальшому мати з них неправомірну вигоду, виконуючи 
замість них курсові проекти, контрольні та кваліфікаціи ні роботи.  

Крім того, Т Фініков, проаналізувавши велику кількість публікаціи , звернув увагу 
на чисельні порушення академічної  доброчесності, які присутні в діяльності украї нських 
викладачів та науковців. В сфері навчальної  діяльності основними з них є: вимагання 
або провокування отримання грошеи , подарунків, особистих послуг при різних формах 
оцінювання студентів, відсутність за оплату справедливої  оцінки виконаних за 
допомоги плагіату навчальних та кваліфікаціи них робіт, виконання за оплату таких 
робіт на замовлення, примусова купівля навчальної  та методичної  літератури, 
занижування оцінок та примус до додаткових навчальних послуг та консультаціи , 
оновлення за рахунок студентів обладнання або купівля студентами різноманітних 
витратних матеріалів, канцелярських товарів. В свою чергу, в сфері наукового 
дослідження це: підготовка та публікація наукових, навчальних та методичних текстів 
за допомогою плагіату; фальсифікація експериментальних даних, покладених в основу 
наукових публікаціи ; включення до переліку авторів осіб, які не внесли належного 
вкладу в отримання результатів; схвалення досліджень або дисертаціи них робіт по 
темах, що не мають наукового, практичного, соціального та іншого значення; надання 
позитивних рецензіи  та відгуків на роботи, які за свої ми науковими результатами на це 
не заслуговують; отримання невиправданих преференціи  при наданні наукових та 
освітніх грантів; неправомірне використання свого службового положення [9, с. 21-22]. 

Для запобігання проявів таких фактів, на наш погляд, потрібно ще на першому 
курсі знаи омити студентів з принципами академічної  доброчесності, правилами 
цитування літературних джерел, аналізом літератури з подальшими висновками та 
іншим. Це дозволить сформувати у студентів аналітичнии  погляд на інформацію, 
привчить правильно розуміти ідеї , а згодом і продукувати ї х з метою впровадження 
нового у сферу своєї  діяльності. А для університету конче потрібно сформувати таку 
корпоративну культуру, яка б не давала місця проявам негативних явищ. 

Доброчесність – це одна із ланок гармоніи но розвиненої  особистості, тобто це ре-
зультат розвитку гарного виховання та становлення особистості. Доброчесність в сучас-
ному цивілізованому світі є тим наріжним каменем, якии  складає фундамент внутріш-
ньої  гармонії  людини, стіи кість ї ї  характеру та послідовність морального образу. Вища 
освіта через навчання і дослідження фактично скріплює цеи  фундамент елементами 
академічної  доброчесності, які покликані виховувати інтелектуальну гідність і повагу до 
різноманіття думок та ідеи , реалізуючи тим самим свою соціальну місію [8]. 

Поняття «академічна доброчесність» стосується як внутрішньої  культури окремої  
особистості, так і загальної  корпоративної  культури вищого навчального закладу [8]. 
Сьогоднішні тенденції  чітко окреслюють потребу сучасного університету опікуватись не 
лише питаннями створення корпоративного іміджу, але и  формуванням етичних цінно-
стеи , академічної  культури та налагодження міжособистісних та професіи них взаємин у 
колективі [1]. Від якості освіти в Украї ні, и  вищої  зокрема, залежать позитивні системні 
перетворення у сучасному «суспільстві знань», визнання дипломів украї нських універ-
ситетів на європеи ському та світовому рівнях, підвищення конкурентоспроможності 
випускників вищих навчальних закладів тощо [3]. І не останню роль в цьому відіграє 
дотримання етичних стандартів, що є неодмінною умовою підвищення якості освіти. В 
свою чергу, проникнення принципів академічної  доброчесності в освітні заклади слугує 
передумовою розбудови активної  громадянської  культури в суспільстві в цілому. 

У Рекомендаціях щодо забезпечення принципів академічної  доброчесності Міні-
стерства освіти і науки Украї ни [7], визначено що Кодекс честі університету є формою 
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інституціоналізації  и ого системи цінностеи , окреслення етичної  моделі поведінки и  
діяльності кожного члена академічної  громади, фіксації  механізмів боротьби зі спису-
ванням, плагіатом та іншими видами академічної  недоброчесності. Це є нормативнии  
документ, виконання положень якого є обов`язковим і корисним як для студентів, 
аспірантів, так і для викладачів, адміністраторів та інших працівників університету [7]. 
За свої м змістом, Кодекс честі – це єдина система етичних правил для всієї  академічної  
громади – для викладачів і студентів. Знання всіх правил гри створює умови, коли 
студент вчиться бути самостіи ним и  ініціативним, бо розуміє, що саме етичні норми, а 
не адміністрація, визначають и ого можливості, обов`язки и  права. Мета Кодексу честі – 
чітко прописати и  довести до відома усіх, хто працює і навчається в університеті 
інформацію: 1) про цінності, які сповідує академічна громада університету, и  які 
визначають ї ї  ідентичність, 2) про прояви академічної  недоброчесності та критерії  ї х 
визначення, 3) про покарання, передбачені за порушення Кодексу честі університету [7]. 

Для формування та дотримання академічної  доброчесності ще в 2013 році у 
Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені 
Петра Василенка на основі Конституції  Украї ни, Законів Украї ни «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про захист суспільної  моралі», «Про засади протидії  та запобігання корупції », 
Статуту університету з урахуванням сучасного украї нського та міжнародного досвіду 
був розроблении  та затверджении  Кодекс честі ХНТУСГ. Він покликании  сприяти ство-
ренню середовища, яке б забезпечувало виконання свої х обов’язків усіма учасниками 
освітнього процесу та встановлював етичні норми та правила взаємовідносин між ними.  

Також у 2017 році була створена етично-фахова комісія, основним завданням якої  
є розгляд звернень, скарг і повідомлень студентів та науково-педагогічних працівників 
університету та інших зацікавлених сторін щодо різних аспектів освітнього та вихов-
ного процесів (у тому числі необ’єктивного оцінювання знань студентів), вживання 
заходів щодо ї х усунення відповідно до чинного законодавства та профілактична робота 
спільно з органами студентського самоврядування. У 2020 році на основі пропозиціи  
працівників и  студентів університету переглянуто та суттєво доопрацьовано Кодекс 
честі Харківського національного технічного університету сільського господарства 
імені Петра Василенка [2] та прии нято «Положення про академічну доброчесність 
учасників освітнього процесу» [4]. У цих документах на основі статті 42 Закону Украї ни 
«Про освіту» [6] чітко визначені принципи, якими повинні керуватись у свої и  діяльності 
учасники освітнього процесу, а саме: законність, взаємна довіра, чесність та порядність, 
справедливість та об’єктивність, компетентність та професіоналізм, відповідальність, 
партнерство і взаємодопомога, взаємоповага, прозорість, безпека и  добробут, толеран-
тність, особистии  приклад, сміливість, шанобливість, та регламентовані взаємовідно-
сини між ними [2]. Також визначено, що кожен учасник освітнього процесу повинен 
сприяти формуванню та поширенню позитивного іміджу університету, зберігати та 
примножувати традиції  університету, підвищувати и ого престиж власними досягнен-
нями, раціонально та дбаи ливо використовувати матеріально-технічну базу універси-
тету та нести адміністративну та дисциплінарну відповідальність за порушення прин-
ципів і правил академічної  доброчесності [4]. Але кожен учасник освітнього процесу має 
право ознаи омлюватись з усіма матеріалами перевірки фактів порушення академічної  
доброчесності, подавати до них зауваження, надавати усні та письмові пояснення або 
відмовитись від надання ї х, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної  
доброчесності, знати про дату, час і місце та бути присутнім під час розгляду питання 
про встановлення факту порушення академічної  доброчесності. У разі незгоди з 
рішенням комісії  з питань академічної  доброчесності учасник освітнього процесу має 
право оскаржити и ого в органі, уповноваженому розглядати апеляції  або в суді. Для 
виконання норм «Положення про академічну доброчесність учасників освітнього 
процесу» [4] в університеті створено Комісію з питань академічної  доброчесності. 

http://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/polozhennja-pro-akademichnu-dobrochesnist-uchasnikiv-osvitnogo-procesu.pdf
http://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/polozhennja-pro-akademichnu-dobrochesnist-uchasnikiv-osvitnogo-procesu.pdf
http://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/polozhennja-pro-akademichnu-dobrochesnist-uchasnikiv-osvitnogo-procesu.pdf
http://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/polozhennja-pro-akademichnu-dobrochesnist-uchasnikiv-osvitnogo-procesu.pdf
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На основі цих документів університет прагне створити таку атмосферу, яка б 
сприяла навчанню та роботі, обміну знаннями та досвідом, впровадженню в освітніи  
процес сучасних технологіи  навчання, підвищенню ролі виховання, інтелектуальному 
розвитку науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої  освіти, впровадженню та 
розвитку корпоративної  культури. Усе це, на наш погляд, буде формувати позитивнии  
імідж університету як серед молоді, так і серед роботодавців аграрного сектору 
економіки Украї ни.  

Саме ці документи і є інструментом запобігання академічної  недоброчесності в 
університеті. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

На сьогодні університети повинні не тільки готувати висококваліфікованих 
фахівців для різних галузеи  економіки Украї ни, але и  сприяти формуванню у здобувачів 
вищої  освіти моральних и  етичних цінностеи , які згодом вони будуть розповсюджувати 
у суспільстві. Для цього необхідно значну увагу приділяти удосконаленню 
корпоративних взаємовідносин. Основними цінностями «здорової » академічної  
спільноти повинні стати принципи академічної  доброчесності, а саме чесність, довіра, 
справедливість, повага, відповідальність, мужність. Від них залежить ефективність 
підготовки здобувачів усіх рівнів освіти та якість проведення наукових досліджень. 
Морально-етичні принципи, які сповідують заклади вищої  освіти, суттєво впливатимуть 
не лише на освітньо-науковии  розвиток навчальних закладів, але і допоможуть 
утвердити та закріпити моральні та етичні підвалини суспільства взагалі.  

Створення атмосфери доброзичливості та академічної  доброчесності в 
університеті вимагає формування відповідної  корпоративної  культури закладу вищої  
освіти, а також ознаи омлення студентів молодших курсів з основними принципами і 
правилами академічної  доброчесності та використання ї х впродовж всього періоду 
навчання і подальшої  професіи ної  діяльності. 

Список літератури 
1. Батечко Н., Дурдас А. Академічна доброчесність в контексті європейських практик: досвід Франції. 

Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Серія: педагогічні науки)/ Випуск №3 (60), 2019. С. 
88-94. 

2. Кодекс честі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені 
Петра Василенка. Затверджений 14 травня 2020 р. (Протокол засідання вченої ради ХНТУСГ № 8.)/ 
URL: http://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/kodeks-chesti-harkivskogo-nacionalnogo-
tehnichnogo-universitetu-silskogo-gospodarstva-imeni-petra-vasilenka.pdf 

3. Кравченко О.П. Етичні стандарти академічного середовища: європейські та світові практики – URL: 
http://ephsheir.phdpu.edu.ua/bitstream/handle/8989898989/4481/6.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

4. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу. Затверджений 30 січня 
2020 р. Протокол засідання вченої ради ХНТУСГ №6. – [електронний ресурс] 
http://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/polozhennja-pro-akademichnu-dobrochesnist-
uchasnikiv-osvitnogo-procesu.pdf 

5. Поняття доброчесності в етиці. URL: http://www.etica.in.ua/ponyattya-dobrochesnosti-v-etitsi/  
6. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: 

http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/term/2145-19  
7. Рекомендації щодо забезпечення принципів академічної доброчесності Міністерства освіти і науки 

України. / Укладачі: підкомісія 303 «Академічна доброчесність» / 2016 р. 24 с. URL: 
https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/akdo/nodo/n3.pdf 

8. Сацик В. Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості 
вищої освіти. 2017. URL: http://education-ua.org/ua/articles/930  

9. Фініков Т. Академічна доброчесність: глобальний контекст та національна потреба. Академічна 
чесність як основа сталого розвитку університету. За заг. ред. Т.В. Фінікова, А.Є. Артюхова. К.: Таксон, 
2016. 234 с. 

  

http://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/kodeks-chesti-harkivskogo-nacionalnogo-tehnichnogo-universitetu-silskogo-tehnichnogo-universitetu-silskogo-gospodarstva-imeni-petra-vasilenka.pdf
http://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/kodeks-chesti-harkivskogo-nacionalnogo-tehnichnogo-universitetu-silskogo-tehnichnogo-universitetu-silskogo-gospodarstva-imeni-petra-vasilenka.pdf
http://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/kodeks-chesti-harkivskogo-nacionalnogo-tehnichnogo-universitetu-silskogo-gospodarstva-imeni-petra-vasilenka.pdf
http://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/kodeks-chesti-harkivskogo-nacionalnogo-tehnichnogo-universitetu-silskogo-gospodarstva-imeni-petra-vasilenka.pdf
http://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/polozhennja-pro-akademichnu-dobrochesnist-uchasnikiv-osvitnogo-procesu.pdf
http://www.etica.in.ua/ponyattya-dobrochesnosti-v-etitsi/


 

ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2021 рік. Том 6. № 1.  

50 

References 
1. Batechko N., Durdas A. (2019) «Academic integrity in the context of European practices: the experience of 

France». Neperervna profesijna osvita: teoriia i praktyka (Seriia: pedahohichni nauky). Issue 3 (60), pp. 88-
94.  

2. Kodeks chesti Kharkivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho hospodarstva imeni 
Petra Vasylenka. (2020). [Code of Honor of the Petro Vasylenko Kharkiv National Technical University of 
Agriculture]. Available at: http://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/kodeks-chesti-
harkivskogo-nacionalnogo-tehnichnogo-universitetu-silskogo-gospodarstva-imeni-petra-vasilenka.pdf. 

3. Kravchenko O.P. (2018) Etychni standarty akademichnoho seredovyscha: ievropejs'ki ta svitovi praktyky 
[Ethical standards of the academic environment: European and world practices] – Available at : 
http://ephsheir.phdpu.edu.ua/bitstream/handle/8989898989/4481/6.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

4. Polozhennia pro akademichnu dobrochesnist' uchasnykiv osvitn'oho protsesu (2020) [Regulations on the 
academic integrity of participants in the educational process]. Available at : http://khntusg.com.ua/wp-
content/uploads/2020/03/polozhennja-pro-akademichnu-dobrochesnist-uchasnikiv-osvitnogo-
procesu.pdf. 

5. Poniattia dobrochesnosti v etytsi (2016) [The concept of integrity in ethics]. Available at : 
http://www.etica.in.ua/ponyattya-dobrochesnosti-v-etitsi/. 

6. Pro osvitu (2017) [About education]: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 № 2145-VIII. Available at : 
http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/term/2145-19. 

7. Rekomendatsii schodo zabezpechennia pryntsypiv akademichnoi dobrochesnosti Ministerstva osvity i 
nauky Ukrainy (2016). [Recommendations for ensuring the principles of academic integrity of the Ministry 
of Education and Science of Ukraine] / Ukladachi: pidkomisiia 303 «Akademichna dobrochesnist'» / 24 p. 
Available at : https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/akdo/nodo/n3.pdf. 

8. Satsyk V. Akademichna dobrochesnist': mifichna kontseptsiia chy diievyj instrument zabezpechennia 
iakosti vyschoi osvity (2017). [Academic integrity: a mythical concept or an effective tool for ensuring the 
quality of higher education]. Available at : http://education-ua.org/ua/articles/930. 

9. Finikov T. Akademichna dobrochesnist': hlobal'nyj kontekst ta natsional'na potreba (2016). [Academic 
integrity: global context and national need]/ Akademichna chesnist' iak osnova staloho rozvytku 
universytetu [Academic honesty as the basis of sustainable university development]. Za zah. red. T.V. 
Finikova, A.Ye. Artiukhova. Kyiv. Ukraine.  

 

Стаття надійшла до редакції 14.12.2020 р.  
 
  

http://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/kodeks-chesti-harkivskogo-nacionalnogo-tehnichnogo-universitetu-silskogo-gospodarstva-imeni-petra-vasilenka.pdf
http://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/kodeks-chesti-harkivskogo-nacionalnogo-tehnichnogo-universitetu-silskogo-gospodarstva-imeni-petra-vasilenka.pdf
http://ephsheir.phdpu.edu.ua/bitstream/handle/8989898989/4481/6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/polozhennja-pro-akademichnu-dobrochesnist-uchasnikiv-osvitnogo-procesu.pdf
http://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/polozhennja-pro-akademichnu-dobrochesnist-uchasnikiv-osvitnogo-procesu.pdf
http://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/polozhennja-pro-akademichnu-dobrochesnist-uchasnikiv-osvitnogo-procesu.pdf
https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/akdo/nodo/n3.pdf


 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 1.  

51 

УДК 332.025.12 
DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-6 

Юлія Ігорівна МИКИТЮК 

доктор філософії , викладач кафедри менеджменту, публічного управління та 
персоналу,  

Західноукраї нськии  національнии  університет 
ORCID ID: 0000-0002-8519-5809 
E-mail: mykytyk.yu@gmail.com 

Андрій Сергійович КАВЕЦЬКИЙ 

здобувач освітнього рівня магістр з освітньої  програми «Публічні фінанси», 
Західноукраї нськии  національнии  університет  

ORCID ID: 0000-0002-4727-0855 
E-mail: andrii.kavetskiy@gmail.com 

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

Микитюк, Ю. І. Проблеми системи пенсіи ного забезпечення в Украї ні / Юлія Ігорівна 
Микитюк, Андріи  Сергіи ович Кавецькии  // Украї нськии  журнал прикладної  економіки. 
– 2021. – Том 6. – № 1. – С. 51 – 57. – ISSN 2415-8453. 

Анотація 
Вступ. Актуальним є дослідження проблем сучасної системи пенсійного забезпечення в 
Україні та пошук шляхів удосконалення її розвитку в умовах євроінтеграції. В контексті 
цього, уваги заслуговує питання структурної та параметричної трансформації, що 
дозволить створити умови для вирівнювання споживання протягом життя, зменшення 
бідності серед осіб, що втратили працездатність, зростання якості їх життя, 
зменшення соціальної диференціації суспільства, зростання економіки на основі 
інвестування пенсійних внесків тощо. 
Мета. Метою статті є обґрунтування теоретичних основ і практичних підходів до 
розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні. 
Результати. Теоретично обґрунтовано сутність пенсійної системи, пенсії, пенсійного 
забезпечення, з'ясовано їх структуру, функції, узагальнено наукові підходи й 
запропоновано власне трактування поняття «пенсійна система» – це сукупність 
правових, економічних, соціальних, фінансових та організаційних норм і інститутів, дія 
яких спрямована на створення відповідних умов, які виступають провідним чинником 
суспільного відтворення для матеріального забезпечення фізичних осіб у вигляді гідних 
пенсійних виплат. Обґрунтовано рівні, завдання, інструменти, складові реалізації 
пенсійної політики та стратегій розвитку пенсійного забезпечення. Проведено 
ретроспективний аналіз становлення та розвитку системи пенсійного забезпечення в 
Україні, визначити особливості сучасного етапу та перспективи трансформації в 
контексті євроінтеграції. Досліджено особливості структури та динаміки розвитку 
системи солідарного пенсійного забезпечення осіб, що втратили працездатність, її 
ефективність та справедливість. Обґрунтовано організаційно-інституційні та 
функціональні зміни у національній системі пенсійного забезпечення, розробити шляхи їх 
реалізації у контексті європейського досвіду. 
Висновки. Діюча пенсійна система України у правовому, організаційному, економічному 
та соціальному відношеннях потребує принципових змін, які зробили б її адекватною 
умовам перехідного періоду та соціально-орієнтованої ринкової економіки. 

Ключові слова: пенсійна система, недержавне пенсійне забезпечення, інвестиції, накопи-
чувальне пенсійне забезпечення, економіка, економічна політика, фінансові інструменти.  
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Abstract 
Introduction. It is important to study the problems of the modern pension system in Ukraine and 
find ways to improve its development in the context of European integration. In this context, the 
issue of structural and parametric transformation deserves attention, which will create conditions 
for equalization of lifelong consumption, poverty reduction among people who have lost their 
ability to work, increase their quality of life, reduce social differentiation, economic growth 
through pension contributions. 
The purpose of the article is to substantiate the theoretical foundations and practical approaches 
to the development of the pension system in Ukraine. 
Results. The essence of the pension system, pension, pension provision is theoretically 
substantiated, their structure, functions are clarified, scientific approaches are generalized and 
own interpretation of the concept "pension system" is offered. It is a set of legal, economic, social, 
financial and organizational norms and institutions to create appropriate conditions that act as 
a leading factor in social reproduction for the material security of individuals in the form of decent 
pension benefits. The levels, tasks, tools, components of the implementation of pension policy and 
strategies for the development of pension provision are substantiated. A retrospective analysis of 
the formation and development of the pension system in Ukraine, to determine the features of the 
current stage and prospects for transformation in the context of European integration. The 
peculiarities of the structure and dynamics of the development of the system of solidary pension 
provision of persons who have lost their ability to work, its efficiency and fairness have been 
studied. Organizational-institutional and functional changes in the national pension system are 
substantiated, ways to implement them in the context of European experience are developed. 
Conclusions. The current pension system of Ukraine in legal, organizational, economic and social 
terms needs fundamental changes that would make it adequate to the conditions of the transition 
period and socially-oriented market economy. 

Keywords: pension system; private pension provision; investments; cumulative pension provision; 
an economy; economic policy; financial instruments. 

JEL classification: H55; J26 

Вступ 

Після неодноразового реформування соціальної  сфери в Украї ні залишається 
багато проблем соціального характеру. Одна з наи гостріших – це пенсіи не забезпечення. 
Нинішня пенсіи на система Украї ни не здатна захистити людеи  похилого віку від бідно-
сті. Вона не забезпечує відповідні розміри пенсії  для більшості громадян і створює умови 
для пільгового пенсіи ного забезпечення значніи  кількості пенсіонерів. Відсутність пен-
сіи ної  культури, соціальної  справедливості, надіи них фінансових механізмів, що дають 
змогу забезпечити кошти на старість – характерні ознаки вітчизняної  пенсіи ної  системи. 

Проведення чергової  пенсіи ної  реформи стає необхідним явищем для вирішення 
як сьогоднішніх проблем, так і для запобігання погіршенню ситуації  в маи бутньому. 

Фінансово-економічні засади соціальної  проблематики в цілому та пенсіи ної  
зокрема, висвітлені в наукових працях вітчизняних вчених-економістів: В. Дем’янишина, 
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Н. Кравченка, Е. Ліанової , М. Мниха, Б. Надточія, В. Новикова, С. Онишко, В. Опаріна, 
І. Сироти, В. Федосова, М. Шавариної , Ю. Шклярського, С. Юрія, В. Яценка та ін. Разом з 
тим, аналіз опублікованих робіт показує, що проблеми пенсіи ного забезпечення в 
Украї ні потребують подальшого дослідження та удосконалення механізму и ого 
функціонування. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є обґрунтування теоретичних основ і практичних підходів до 
розвитку системи пенсіи ного забезпечення в Украї ні. 

Для досягнення поставленої  мети необхідно: провести науково-критичнии  аналіз 
напрацювань в окресленіи  галузі науки и  практики; обґрунтувати заходів щодо форму-
вання механізму ефективного державного управління доходами та видатками бюджету 
Пенсіи ного фонду Украї ни; уточнити економічну сутність пенсіи ного забезпечення в 
умовах реформування пенсіи ної  системи; дослідити джерела надходжень пенсіи ного 
фонду Украї ни; проаналізувати фінансову діяльність Пенсіи ного фонду Украї ни. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Соціальне страхування як складова частина соціального захисту відіграє значну 
роль у житті громадян Украї ни, особливо тих, хто втратили можливість забезпечувати 
себе самостіи но. Проте, остаточного вигляду система соціального захисту ще не 
отримала и  перебуває у процесі постіи ного реформування. 

Останнім часом Пенсіи нии  фонд Украї ни стикається зі значною кількістю 
проблем в підтримці життєдіяльності тієї  категорії  громадян, які досягли похилого віку 
чи втратили працездатність і визнані інвалідами, через що не можуть забезпечити собі 
мінімально необхіднии  рівень доходу. 

Відсутність системності у проведенні пенсіи ної  реформи, випереджаюче 
підвищення розмірів пенсіи , порівняно із збільшенням фонду оплати праці, розширення 
джерел доходів Пенсіи ного фонду та поетапного звільнення и ого від невластивих 
витрат, що розбалансовують бюджет Пенсіи ного фонду Украї ни. 

Дослідивши стан пенсіи ного забезпечення в Украї ні можна зробити висновки, що 
наявна пенсіи на система перебуває в надзвичаи но складному фінансовому становищі та 
не забезпечує пенсіонерів необхідним обсягом доходу для прии нятного рівня 
життєдіяльності. Назріла необхідність вдосконалення функціонування пенсіи ного 
забезпечення в Украї ні, адже ї ї  ефективна діяльність є передумовою підвищення рівня 
соціального захисту в державі [1, c. 35]. 

Наявна система пенсіи ного страхування не виконує належним чином свого 
головного завдання, оскільки розмір пенсіи  здебільшого не дає можливості 
підтримувати мінімальнии  рівень життєдіяльності . 

Можна виділити такі основні проблеми пенсіи ної  системи Украї ни на сучасному 
етапі: 

– низькии  рівень пенсіи  більшості осіб, що досягли пенсіи ного віку; 
– незбалансовании  бюджет Пенсіи ного фонду. 
Пенсії  для більшості людеи  залишаються мізерними, засоби, що поступають на ї х 

виплату в масштабі краї ни величезні, а ї х сума з року в рік зростає з несумісними для 
економіки можливостями та темпами. 

Основними факторами незадовільного функціонування пенсіи ної  системи є: 
– складна демографічна ситуація та негативні перспективи ї ї  розвитку; 
– макроекономічнии  стан держави (інфляція, безробіття, економічні кризи тощо); 
– значна «тінізація» виплат працівникам. 
Демографічна ситуація у державі в сучасних умовах погіршується и  поступово 

переростає в кризу. Відбувається процес старіння населення, зменшується и ого загальна 
чисельність, погіршується співвідношення між працездатним населенням і 
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пенсіонерами. Усі ці тенденції  негативно впливають на фінансування пенсіи них виплат, 
отже вимагають пошуку нових джерел фінансових ресурсів для даних цілеи . 

Більшість учених і фахівців вважають, що додатковим ресурсом залучення коштів 
для пенсіи них виплат може бути обов'язкове накопичувальне пенсіи не страхування, яке 
формує другии  рівень національної  пенсіи ної  системи. З огляду на це, дане питання є 
актуальним і потребує детального та всебічного дослідження. [1, c. 167]. 

Негативнии  вплив на пенсіи ну систему справляє и  макроекономічна ситуація в 
Украї ні. Враховуючи те, що розмір страхових внесків безпосередньо залежить від вели-
чини фонду оплати праці, в цілому низькии  рівень заробітних плат призводить до недос-
татнього обсягу надходжень до пенсіи ного фонду. Незадовільне макроекономічне ста-
новище зумовлює низькии  рівень надходжень і до державного бюджету Украї ни, що уне-
можливлює достатнє покриття дефіциту пенсіи ного фонду за рахунок державних 
коштів. 

Ще одним фактором, якии  негативно впливає на розвиток пенсіи ної  системи 
Украї ни, є значна «тінізація» виплат працівникам. Вона полягає в тому, що роботодавці, 
виплачуючи заробітну плату свої м працівникам, приховують ї ї  від оподаткування и  не 
сплачують внесків до фондів соціального страхування. Це пов'язано, насамперед, із 
великим «соціальним навантаженням» на трудові виплати працівникам [2, c. 75]. 

Роботодавцям не вигідно виплачувати заробітну плату легально, оскільки вони 
несуть значні додаткові витрати, пов'язані з соціальним страхуванням свої х 
працівників, а працівникам, зважаючи на низькии  рівень заробітних плат, вигідніше 
отримувати вищу заробітну плату нелегально, ніж набагато нижчу, але легально. Тому 
виплата працівникам зарплат нелегально, без оподаткування и  перерахування внесків 
до фондів соціального страхування, є надзвичаи но поширеною практикою. 

Реформування механізму функціонування соціальних фондів держави доцільно 
здіи снювати на основі: 

– чіткого визначення джерел і розмірів фінансування за різними видами 
соціального страхування; 

– централізації  та впорядкування збирання страхових внесків; 
– удосконалення методів контролю та підвищення ролі соціальних партнерів в 

управлінні соціальним страхуванням; 
– збереження державних соціальних гарантіи ; 
– створення економічних передумов зростання заробітної  плати як 

наи важливішого фактору розвитку соціального страхування. 
Ефективне реформування функціонування соціальних фондів дозволить багато в 

чому вирішити ї х нагальні питання. 
Відповідно до украї нського законодавства національна пенсіи на модель форму-

ється з кількох рівнів. Першии  – солідарна пенсіи на система, яка вже повністю функці-
онує. Вона побудована на перерозподільних принципах, які передбачають використання 
поточних надходжень на виплату пенсіи  наявним пенсіонерам. Фінансові ресурси солі-
дарної  системи формуються за рахунок страхових внесків працюючого населення або 
залучення коштів із державного бюджету. Це означає, що рівень життя пенсіонерів 
повністю залежить від цих двох основних джерел надходження фінансових ресурсів. 
Проте, результати досліджень у демографічніи  сфері показують, що дании  рівень націо-
нальної  пенсіи ної  системи самостіи но не зможе забезпечити високі соціальні стандарти 
громадянам пенсіи ного віку. Необхідно додатково запроваджувати накопичувальні та 
добровільні пенсіи ні програми, які формуватимуть другии  і третіи  рівні вітчизняної  
пенсіи ної  моделі [3]. 

Накопичувальні пенсіи ні програми, поряд із перерозподільними, дозволяють 
диверсифікувати джерела фінансових ресурсів для забезпечення пенсіи них виплат. У 
сучасних умовах вирішення цього питання є особливо актуальним для нашої  держави. 
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Накопичувальні та добровільні пенсіи ні схеми побудовані на можливості 
створення відповідних резервів для маи бутніх доходів ї х учасників. На відміну від 
перерозподільних пенсіи них програм, за якими фінансові ресурси спрямовуються в 
основному на поточні пенсіи ні виплати, накопичувальні добровільні передбачають 
вкладання коштів ї х учасників у різноманітні прибуткові інвестиціи ні проекти. Саме 
прогнозовании  інвестиціи нии  дохід має захищати пенсіи ні заощадження від інфляції , 
компенсувати накладні витрати, пов'язані з обслуговуванням пенсіи них активів і 
створити фінансове підґрунтя для гідної  старості. 

Проте, дані рівні ще не набули такого значного поширення, як у більшості 
європеи ських краї н, досвід яких свідчить про необхідність запровадження, враховуючи 
сучасні демографічні тенденції , накопичувальних і добровільних пенсіи них схем у 
національних пенсіи них моделях [4, c. 87]. 

Дані типи пенсіи них програм є вигідними в економічному і соціальному аспектах 
як для громадян, так і для держави, для якої  економічнии  зиск полягає в тому, що націо-
нальна економіка одержує значні інвестиціи ні ресурси, створюються можливості для 
подальшого розвитку фондового ринку, адже особливістю пенсіи них активів є довго-
строковии  характер ї х інвестування. У свою чергу, соціальнии  аспект накопичувальних 
пенсіи них програм виражении  у забезпеченні ними такого рівня життя пенсіонерів, 
якии  має відповідати загальноприи нятим світовим стандартам і давати можливість ї м 
бути фінансово незалежними [5, c. 87]. 

Основним чинником проведення пенсіи ної  реформи в Украї ні є наявні вже 
протягом тривалого періоду демографічні тенденції . Нинішня ситуація у сфері 
пенсіи ного забезпечення показує, що необхідно на практиці використовувати всі три 
рівні національної  пенсіи ної  системи. Щодо солідарної  системи, то вона на даному етапі 
проведення пенсіи ної  реформи в Украї ні залишається основною в плані пенсіи ного 
забезпечення громадян. 

Солідарна пенсіи на система – існуючии  першии  рівень украї нської  пенсіи ної  
системи в умовах демографічної  кризи неспроможна фінансово забезпечити гіднии  
рівень життя пенсіонерів. Оскільки вона передбачає утримання громадян пенсіи ного 
віку наступними поколіннями працюючих, то може ефективно функціонувати лише за 
умови розширеного відтворення поколінь. Для підвищення ї ї  фінансової  стіи кості и  
пошуку нових джерел фінансування потрібно: 

– розробити заходи, які сприяли б призупиненню процесів «тінізації » доходів 
населення, у тому числі заробітної  плати, приховування ї х від оподаткування; 

– підвищити розмір заробітної  плати та інших доходів населення. У сучасних 
умовах рівень заробітної  плати працівників не повною мірою відповідає реальніи  
вартості робочої  сили. Заробітки працівників повинні надавати ї м можливість не тільки 
сплачувати податки и  страхові внески, підвищувати рівень споживання, а и  робити 
відповідні заощадження в банківських установах, формуючи тим самим фінансові 
ресурси для інвестування національної  економіки; 

– залучити підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування до 
сплати пенсіи них внесків. У свою чергу, співпраця з контролюючими державними 
органами дасть поштовх до легалізації  наи маних працівників. Для останніх можливе 
запровадження пенсіи них канікул на певнии  строк, з поетапним підвищенням сплати 
пенсіи них внесків у маи бутньому [6, c. 201]. 

Сучаснии  стан соціально-економічного розвитку краї ни, в умовах якого доводи-
ться запроваджувати обов'язкове накопичувальне пенсіи не страхування, є об'єктивно 
непростим, тому потрібно визначити комплекс заходів щодо и ого втілення [67, c. 105]. 

Серед основних пріоритетів, які б дозволили ефективно ввести другии  і третіи  
рівні пенсіи ної  системи, доцільно виділити: 
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– формування базових макроекономічних передумов. Серед них - постіи не 
зростання щонаи менше на 3 – 4 % ВВП держави порівняно до попередніх років, 
зниження рівня безробіття за рахунок створення нових робочих місць, невисокі темпи 
інфляції , підвищення заробітної  плати; 

– підвищення інвестиціи ної  привабливості фінансових інструментів для 
вкладення коштів накопичувальних пенсіи них програм. Формування стабільного 
фінансового ринку сприятиме розвитку економічної  та соціальної  інфраструктури 
держави, скорішому подоланню фінансової  кризи; 

– економічне виховання молоді та населення працездатного віку щодо 
запровадження обов'язкового накопичувального пенсіи ного страхування, визначення 
и ого переваг для кожного громадянина. Для цього доцільно запровадити у школах 
факультативи, у вищих навчальних закладах ввести спецкурс «Основи пенсіи ної  
реформи в Украї ні», в організаціях, установах і на підприємствах проводити навчальні 
семінари з питань використання накопичувальних пенсіи них програм. У засобах масової  
інформації  проводити роз'яснювальну роботу, на телебаченні створювати освітні 
програми про формування національної  пенсіи ної  моделі; 

– забезпечення інституціональної  готовності пенсіи ної  системи, яка передбачає 
створення інфраструктури та механізмів ї ї  ефективного управління [8]. 

Проблема пенсіи ної  системи стосується всього дорослого населення краї ни неза-
лежно від того, в якіи  мірі конкретна людина усвідомлює цеи  факт. Державна пенсіи на 
система Украї ни несправедлива, нереформована, обтяжлива для суспільства [9, c. 296]. 

Пенсії  для абсолютної  більшості людеи  залишаються мізерними, засоби, що 
поступають на ї х виплату в масштабі краї ни, величезні, а ї х сума з року в рік зростає 
несумісними з можливостями економіки темпами. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Діюча в Украї ні пенсіи на система в правовому, організаціи ному, економічному та 
соціальному відношеннях потребує принципових та кардинальних змін. 

В останні роки в Украї ні зростає чисельність пенсіонерів у загальніи  кількості 
населення. Спостерігається тенденція «старіння нації », а відповідно настане тои  час, 
коли пенсіонерів не буде кому утримувати. Тобто, не буде необхідної  кількості 
працездатного населення, яке б із своєї  заробітної  плати сплачувало страхові внески в 
сумі, достатніи  для забезпечення виплати пенсіи  пенсіонерам. 

Багато громадян досягають того віку, коли вони вже не можуть продовжувати 
трудову діяльність, щоб забезпечити своє існування. Через це пенсіи ні системи мають 
надавати послуги двох типів. По-перше, це створення надіи них і привабливих умов для 
заощадження коштів з метою самозабезпечення у пенсіи ному віці, а по-друге – 
гарантування громадянам похилого віку такого рівня життя, якии  був би не нижчим за 
прии нятии  в краї ні мінімальнии  стандарт (незалежно від того, чи була у них можливість 
заощаджувати кошти протягом трудової  діяльності). 

Соціальна держава зобов’язана надати певну підтримку нужденніи  особі, щоб не 
переобтяжувати Державнии  бюджет. Держава, насамперед, має створити маи бутнім 
непрацездатним членам суспільства такі умови, щоб вони свого часу могли мати 
достатніи  дохід та в такии  спосіб заробити собі і на пенсію. А безпосередньо опікуватися 
вона зобов’язана лише тими, хто не зміг заробити пенсію відповідного рівня або ж 
взагалі не міг працювати (надавати соціальну пенсію). 

Діюча пенсіи на система Украї ни у правовому, організаціи ному, економічному та 
соціальному відношеннях потребує принципових змін, які зробили б ї ї  адекватною 
умовам перехідного періоду та соціально-орієнтованої  ринкової  економіки. 
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Анотація 
Вступ. Концепція інклюзивного зростання є однією із найбільш ефективних сучасних 
теорій соціально-економічного розвитку. Зважаючи на наявні в українській економіці 
проблеми та брак фінансових ресурсів, потребує поглибленого дослідження питання 
пошуку механізмів фінансування проектів та програм інклюзивного зростання, задля їх 
адаптації до умов децентралізації та практичного використання у діяльності місцевого 
самоврядування. 
Метою наукового дослідження є обґрунтування доцільності впровадження концепції 
інклюзивного розвитку та розкриття особливостей механізмів фінансування програм 
інклюзивного розвитку задля активізації процесів соціально-економічного зростання в 
Україні за умов децентралізації. 
Результати. Розкрито сутність інклюзивного типу розвитку та обґрунтовано необхід-
ність його запровадження в Україні. Проаналізовано законодавчі основи інклюзивного 
розвитку в Україні. Визначено, що проблемним питанням лишається пошук фінансових 
ресурсів задля впровадження програм та проектів спрямованих на досягнення 
визначених цілей. Виділено та охарактеризовано чотири основні механізми фінансування 
проектів та програм інклюзивного розвитку: бюджетні; інвестиційні; кредитні; 
грантові. Проведений аналіз фінансування програм розвитку за період децентралізації. 
Здійснено оцінку структури доходів місцевих бюджетів України та встановлено, що серед 
власних доходів найбільше фіскальне значення мали податкові надходження. Задля 
створення додаткових джерел залучення ресурсів до місцевих бюджетів запропоновано 
перейняти практику самооподаткування мешканців територіальних громад. 
Висновки. Задля забезпечення достатнього фінансування програм та проектів 
інклюзивного розвитку необхідним є використання усіх можливих механізмів залучення 
коштів місцевих та державного бюджету, суб’єктів господарювання та міжнародних 
організацій. Основними серед механізмів фінансування програм місцевого соціально-
економічного розвитку є бюджетні, інвестиційні, кредитні та грантові. Важливим 
джерелом додаткового залучення ресурсів для фінансування програм інклюзивного розвитку 
може стати практика самооподаткування мешканців територіальних громад.  

Ключові слова: інклюзивний розвиток, фінансування, місцеві бюджети, проекти 
інклюзивного розвитку, механізми фінансування. 
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FUND MECHANISMS OF INCLUSIVE DEVELOPMENT PROGRAMS UNDER CONDITIONS OF 
DECENTRALIZATION 

Abstract 
Introduction. The concept of inclusive growth is one of the most effective modern theories of 
socio-economic development. Given the problems in the Ukrainian economy and the lack of 
financial resources, in-depth research is needed to find mechanisms for financing projects and 
programs for inclusive growth, to adapt them to the conditions of decentralization and practical 
use in local government. 
The purpose of the research is to substantiate the feasibility of implementing the concept of 
inclusive development and to reveal the features of mechanisms for financing inclusive 
development programs to intensify the processes of socio-economic growth in Ukraine under 
decentralization. 
Results. The essence of the inclusive type of development is revealed and the necessity of its 
introduction in Ukraine is substantiated. The legislative bases of inclusive development in Ukraine 
are analysed. It is determined that the search for financial resources for the implementation of 
programs and projects aimed at achieving certain goals remains a problematic issue. Four main 
mechanisms for financing inclusive development projects and programs have been identified and 
characterized: budgetary; investment; credit; grant. The analysis of the financing of development 
programs for the period of decentralization is carried out. The structure of revenues of local 
budgets of Ukraine was assessed and it was established that tax revenues were of the greatest 
fiscal importance among own revenues. In order to create additional sources of attracting 
resources to local budgets, it is proposed to adopt the practice of self-taxation of residents of 
territorial communities.  
Conclusions. In order to ensure sufficient funding for inclusive development programs and 
projects, it is necessary to use all possible mechanisms to attract funds from local and state 
budgets, business entities, and international organizations. The main mechanisms for financing 
local socio-economic development programs are budget, investment, credit, and grant. The 
practice of self-taxation of residents of territorial communities can be an important source of 
additional resources for financing inclusive development programs. 

Keywords: inclusive development, financing, local budgets, inclusive development projects, 
financing mechanisms. 

JEL classification: R58; H71 

Вступ 

Сучасні тенденції  розвитку економіки більшості краї н світу характеризуються 
підвищенням рівня безробіття и  нерівності населення за доходами. Однією з причин 
розшарування населення і виникнення бідності є виключення частини населення із 
процесів економічного зростання та участі у створенні ВВП. Відтак, одні лише 
макроекономічні показники не можуть об’єктивно свідчити про ефективнии  розвиток 
держави та рівень добробуту населення. Концепція інклюзивного зростання (inclusive 
growth) як сучасна теорія соціально-економічного піднесення набуває все більшого 
поширення. Втім для Украї ни вона є досить новою, перші публікації  з якої  з’явились 
лише в останні роки. Імплементуючи зарубіжну практику до реаліи  украї нської  
економіки, варто зважати на активні процеси децентралізації  влади та реформування 
місцевого самоврядування, що реалізовувались в Украї ні протягом останніх років. 
Зважаючи на це, особливої  актуальності набуває проблема фінансування різних 
напрямів інклюзивного розвитку, пошуку джерел фінансування відповідних проектів і 
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програм, що дозволять впровадити концепцію інклюзивного зростання як на рівні 
краї ни у цілому, так і в межах окремих регіонів та об’єднаних територіальних громад. 

Процеси трансформації  індустріального суспільства в інтелектуальне посилили 
науковии  інтерес до концепції  інклюзивного зростання як моделі розвитку соціально-
економічних систем, що доповнює та об’єднує економіку знань і сталого розвитку. 
Наи більш активно над проблематикою інклюзивного зростання працюють здебільшого 
зарубіжні вчені, зокрема Д. Аджемоглу, Дж. Робінсон [1], Дж. Подеста [2]. Серед 
украї нських науковців пошуку ефективних моделеи  просторового розвитку та 
розкриттю особливостеи  інклюзивного розвитку економіки на рівні краї ни та ї ї  регіонів 
присвятили свої  роботи А. Базилюк [3], І. Козак [4], Ф. Комарницькии  [5], Н. Павліха [6–
7], В. Решетило [8], І. Цимбалюк [9–10] та ін. Узагальнюючи результати досліджень 
зазначених вчених, можна зробити висновок, що саме концепція інклюзивного 
зростання на сьогодні є однією із наи більш ефективних на шляху досягнення соціально-
економічного розвитку. Водночас, зважаючи на наявні в украї нськіи  економіці проблеми 
та брак фінансових ресурсів, потребує поглибленого дослідження питання пошуку 
механізмів фінансування проектів та програм інклюзивного зростання задля ї х 
адаптації  до умов децентралізації  та практичного використання у діяльності місцевого 
самоврядування. 

За умов кризового стану економіки та хронічного дефіциту фінансових ресурсів 
держава не здатна за рахунок державного бюджету в достатніх обсягах фінансувати 
інвестиціи но-інноваціи нии  розвиток. Проблеми пошуку та диференціації  механізмів 
фінансування програм інклюзивного розвитку набувають особливої  актуальності. 
Наразі постало завдання забезпечення якомога ефективнішого використання 
обмежених ресурсів місцевих та державного бюджету для активізації  соціально-
економічного зростання та переходу на інклюзивних вектор розвитку.  

Мета та основні завдання статті 

Основною метою наукового дослідження є обґрунтування доцільності 
впровадження концепції  інклюзивного розвитку та розкриття особливостеи  механізмів 
фінансування програм інклюзивного розвитку задля активізація процесів соціально-
економічного зростання в Украї ні за умов децентралізації . 

Виклад основного матеріалу 

Поняття інклюзія (англ. inclusion – включення, залученість) – має широке 
значення і реалізоване в багатьох аспектах. В економічніи  літературі розглядаються 
поняття «інклюзивне зростання», «інклюзивні інновації », «інклюзивнии  розвиток», 
«інклюзивна економіка» тощо [8, с. 229]. 

Інклюзивним є такии  тип розвитку економічної  сфери та інфраструктури регіону, 
якии  досягається шляхом збільшення ступеня залучення трудових ресурсів до 
продуктивної  діяльності, та забезпечення справедливого розподілу отриманих 
результатів [9, с. 126].  

Інклюзивне зростання показує рівень розвитку суспільства, а саме: можливість 
задоволення власних потреб, право на працю і відпочинок, освіту, медицину, доступ до 
культурних цінностеи  та інших прав. Інклюзивне середовище передбачає, що кожна 
особистість відчуває важливість свого життя і залучена у різні види діяльності [3, с. 19]. 
Метою визначення змісту державної  політики регіонального розвитку, як і державної  
політики загалом, має бути, насамперед, задоволення основних інтересів суспільства та 
стратегічних потреб розвитку держави [4, с. 181]. Держава повинна надавати 
можливість кожніи  людині реалізувати свіи  потенціал, бути активним повноцінним 
членом суспільства та отримувати таку частину результатів праці в результаті 
розподілу, яка дозволить забезпечити відтворення. Водночас в умовах децентралізації  
ключовою ланкою, здатною забезпечити прискорении  інклюзивнии  розвиток, є базовии  
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рівень (регіон, ОТГ), на якии  передаються повноваження та відповідальність за надання 
якісних публічних послуг населенню, підвищення рівня и ого добробуту [10, с. 157]. 

В умовах проведених реформ, спрямованих на децентралізацію влади, наи більш 
очевидними шляхами досягнення пріоритетів інклюзивного зростання може стати 
система реального цільового програмування, бюджетного планування та застосування 
можливостеи  проектного управління, що є наи більш радикальним підходом до 
розробки та втілення в життя масштабних проектів (таких, зокрема, як стратегіи  
інклюзивного розвитку), координації  цілеи  та інтересів суб’єктів, залучених до 
реалізації  загальнодержавних завдань [11, с. 79]. Система цільових програм дозволяє 
сконцентрувати фінансові ресурси регіонів на певних напрямах у межах цільових програм, 
при цьому виключається ї х розпорошення на другорядні потреби. 

Враховуючи низькии  рівень якості життя населення, значні міжрегіональні 
соціально-економічні диспропорції , реалізовані програми інклюзивного розвитку 
територіи  повинні бути спрямовані на підвищення рівня життя населення, активізацію 
економічної  діяльності, зменшення диспропорції  розвитку регіонів.  

Оцінюючи відповідність пріоритетів політики регіонального розвитку орієнти-
рам інклюзивного розвитку, можна зауважити, що у Законі Украї ни «Про засади держав-
ної  регіональної  політики» [12] передбачено стимулювання та підтримка місцевих 
ініціатив щодо ефективного використання внутрішнього потенціалу регіонів для 
підвищення якості життя людеи ; зменшення територіальної  диференціації  за індексом 
регіонального людського розвитку; формування конкурентоспроможності регіонів 
шляхом розроблення та реалізації  програм і проектів підвищення конкуренто-
спроможності територіи ; стимулювання міжрегіональної  інтеграції , інтеграції  регіо-
нальних економічних, інформаціи них, освітніх просторів у єдинии  загальноукраї нськии  
простір, подолання міжрегіонального відчуження; створення ефективної  системи 
охорони навколишнього природного середовища; запровадження дієвих інструментів 
державної  підтримки міжрегіональної  інтеграції , виконання міжрегіональних програм і 
проектів та ін. Відтак, базові принципи інклюзивного розвитку мають законодавчу 
основу, однак проблемним питанням лишається пошук фінансових ресурсів задля 
впровадження програм та проектів, спрямованих на досягнення визначених цілеи . 

Для забезпечення програм інклюзивного розвитку можуть бути використані 
фінансові ресурси різних економічних агентів, зокрема місцевих та центральних органів 
влади, приватних суб’єктів господарювання, фінансових установ та неурядових 
організаціи , а також іноземних держав та міжнародних фінансових організаціи  [13].  

Більшість фінансових ресурсів має внутрішнє походження. Водночас, у результаті 
децентралізації  ОТГ одержали доступ і до зовнішніх фінансових ресурсів, серед яких до 
проведення реформи практично були доступні лише трансферти з державного бюджету. 
Проведена децентралізація створила умови, за яких регіони, і зокрема об’єднані 
територіальні громади, мають значно більше можливостеи  залучити фінансові ресурси 
під проекти інклюзивного розвитку свої х територіи . 

Загалом, погоджуючись із думкою низки науковців [4; 13], серед механізмів 
фінансування програм місцевого соціально-економічного розвитку можна виділити 
чотири основні групи: бюджетні; інвестиціи ні; кредитні; грантові (рис. 1). 

Бюджетне фінансування. Механізм бюджетного фінансування програм 
інклюзивного розвитку дає можливість залучати кошти місцевого та державного 
бюджетів, не створюючи при цьому боргових зобов’язань. Бюджетні джерела можуть 
формуватися як за рахунок внутрішніх ресурсів території , так і за рахунок ресурсів, 
залучених з державного бюджету у вигляді цільових субвенціи , у т. ч. в межах виконання 
державних або регіональних цільових програм, інвестиціи них проектів чи фінансування 
проектів ОТГ із Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) [13]. Вимогою 
отримання ресурсів є відповідність розроблених програм інклюзивного розвитку 
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пріоритетам Державної  стратегії  регіонального розвитку на 2021–2027 роки, стратегіям 
розвитку регіонів і планів заходів із ї х реалізації . 

Аналізуючи фінансування, що виділялось із державного бюджету на розвиток 
регіонів протягом реформи децентралізації , можна зазначити, що більшість із проектів 
відповідали пріоритетам інклюзивного розвитку. Зокрема вони були спрямовані на 
дотримання безпеки та сталого розвитку; підтримку сільських територіи , підвищення 
конкурентоспроможності регіонів, розвиток охорони здоров’я, освіти та культури; 
зміцнення місцевого самоврядування та ін. (табл. 1).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Механізми фінансування програм і проектів інклюзивного розвитку 
Джерело: сформовано автором 

Таблиця 1. Фінансування програм розвитку за період децентралізації 

Джерела фінансування 2015 2016 2017 2018 2019 
Всього за період 
децентралізації  

Субвенція на соціально-економічнии  розвиток 0,8 3,3 6,2 5,0 4,7 20,00 
Державнии  фонд регіонального розвитку 2,9 3,0 3,5 6,0 7,7 23,10 
Субвенція на інфраструктуру ОТГ х 1,0 1,5 1,9 2,1 6,50 
Кошти на будівництво спортивних об’єктів х х 0,27 0,37 0,75 1,39 
Субвенція на розвиток медицини в сільськіи  
місцевості 

х х 4,0 5,0 5,0 14,00 

Кошти ЄС на підтримку секторальної  
регіональної  політики 

х х 0,65 1,1 0,5 2,25 

Всього 3,7 7,3 16,1 19,37 20,75 67,22 

Джерело: побудовано за даними [14] 

Для отримання фінансування програм інклюзивного розвитку необхідна 
ініціатива громади та місцевого самоврядування, розуміння ними важливості концепції  
інклюзивного розвитку та визначення відповідних орієнтирів, вміння правильно 
розробити проект та ефективно використати виділені кошти. Важливо, щоб розроблені 
проекти інклюзивного розвитку були спрямовані на посилення внутрішніх 
можливостеи  територіальних громад і конкурентоспроможності регіонів, що в 
перспективі дозволить розширити внутрішні ресурси фінансування.  

Внутрішніми бюджетними ресурсами для фінансування проектів інклюзивного 
розвитку виступають власні доходи місцевих бюджетів, зокрема надходження від податків 
і зборів, продажу та оренди об’єктів комунальної  власності. 

Аналіз структури доходів місцевих бюджетів Украї ни свідчить, що серед власних 
доходів наи більше фіскальне значення мали податкові надходження, частка яких за 
період децентралізації  дещо зросла, склавши у 2019 р. 40,8%. Водночас питома вага 
доходів від операціи  з капіталом (з 0,5% у 2014 р. до 0,4% у 2018 р.) скоротилась, що 
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стало наслідком приватизаціи них процесів і зниження ефективності використання 
комунальної  власності (табл. 2). 

Надзвичаи но важливим є зміцнення та стабілізація дохідної  частини місцевих 
органів влади Украї ни при інтенсивному скороченні обсягів централізованого 
фінансування. Місцеві податки і збори повинні забезпечити основні надходження до 
бюджетів міських, селищних і сільських рад, підтримати і розвивати місцеву 
інфраструктуру, роль якої  дедалі зростає у проведенні соціальної  та економічної  
політики [16, с. 185]. 

Таблиця 2. Структура доходів місцевих бюджетів України в 2014–2019 рр., % 

Роки 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Податкові надходження 37,7 33,4 40,1 40 41,3 40,8 
Неподаткові надходження 5,3 6,8 6 5,2 5 5,1 
Доходи від операціи  з капіталом 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
Цільові фонди 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
Всього (власні доходи) 43,6 40,9 46,6 45,7 46,8 46,3 
Офіціи ні трансферти 56,4 59,1 53,4 54,3 53,2 53,6 

Джерело: побудовано автором за даними [15] 
У структурі доходів місцевих бюджетів наи більшу питому вагу становлять 

офіціи ні трансферти – 53,1% (298,9 млрд грн.). Це свідчить про те, що на сьогодні 
зберігається суттєва залежність місцевих програм інклюзивного розвитку від 
фінансування з державного бюджету. Відтак, існує нагальна проблема активізації  
внутрішнього потенціалу територіи  для формування власних фінансових ресурсів и  
забезпечення ендогенного зростання. Важливим джерелом додаткового залучення 
ресурсів до місцевих бюджетів є практика самооподаткування мешканців 
територіальних громад, яка ще не набула розповсюдження в Украї ні, але досить широко 
і ефективно використовується в інших державах. 

Самооподаткування як форма залучення фінансових ресурсів на добровільній 
основі за рішенням зборів громадян відповідної території може стати додатковим 
джерелом фінансування програм інклюзивного розвитку. Про переваги такого 
механізму акумулювання необхідних коштів свідчить зарубіжний досвід. Так, у багатьох 
країнах муніципалітети на добровільній основі безпосередньо або шляхом референдуму 
впроваджують додаткові платежі для фінансування проектів на місцевому рівні 
(наприклад, будівництво доріг, освітлення вулиць, водопостачання, газифікація тощо) 
[5, с. 148]. В Україні за умов досить обмеженої системи місцевого оподаткування 
впровадження практики самооподаткування мешканців територіальних громад 
дозволить не лише створити додатковий механізм фінансування проектів розвитку 
територій, алей узгодити цільове використання акумульованих коштів із реальними 
потребами громади та цільовими орієнтирами інклюзивного розвитку на місцях.  

Інвестиційний механізм фінансування програм інклюзивного розвитку 
передбачає залучення коштів інвесторів на реалізацію певного проекту безпосередньо, 
а не через місцеві бюджети. Інвестиціи ні джерела можуть перебувати як у приватніи  
власності, так і повністю або частково знаходитись у комунальніи  власності.  

На жаль, Украї на заи має одні з наи гірших позиціи  в реи тингах інвестиціи ної  
привабливості краї н світу, що було зумовлено цілою низкою негативних явищ, тому і 
надалі існує необхідність вдосконалення податкової  сфери Украї ни та поліпшення умов 
інвестиціи ного середовища нашої  держави [17]. Сприяти формуванню привабливого 
інвестиціи ного середовища та активізації  інвестиціи ної  діяльності може налагодження 
системи державно-приватного партнерства як сталого співробітництва між органами 
місцевої  влади та підприємствами приватного сектору, що дозволить генерувати 
інвестиціи ні ресурси для реалізації  проектів інклюзивного розвитку. У межах державно-
приватного партнерства (ДПП) відбувається розподіл видатків, ризиків та маи бутніх 
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прибутків між публічним і приватним учасниками партнерства [13]. Застосування 
інвестиціи ного механізму дає змогу органам влади забезпечувати потреби 
інклюзивного розвитку за рахунок коштів інвесторів, не втрачаючи впливу на об’єкти 
інфраструктури та контролю за ними. 

Для фінансування програм та проектів інклюзивного розвитку місцеві органи 
влади можуть залучати кредитні ресурси, отримання таких ресурсів відповідними 
борговими зобов’язаннями на умовах строковості, платності та поворотності. Кредитні 
кошти можуть залучати безпосередньо рада ОТГ (залучені кошти спрямовуються до 
бюджету ОТГ та розподіляються в межах и ого видатків), комунальні підприємства 
(самостіи но отримують фінансові ресурси, розпоряджаються ними, здіи снюють 
обслуговування та погашення боргу), приватні суб’єкти господарювання (рада може 
надавати гарантії  за кредитами) [13]. 

За умов децентралізації  місцеві органи самоврядування отримали право 
здіи снювати місцеві запозичення до бюджету ОТГ шляхом отримання кредитів від 
міжнародних фінансових організаціи . Запозичення здіи снюються до бюджету розвитку 
і кошти спрямовуються на реалізацію програм та проектів, спрямованих на задоволення 
інтересів населення ї х громад. Як свідчить світовии  досвід, функції  організаторів і 
фінансових ініціаторів здіи снення великих інвестиціи них проектів та програм досить 
часто виконують банківські установи, які и  відіграють вирішальну роль у мобілізації  
фінансових інвестиціи них ресурсів.  

Однією з наи більш поширених форм організації  залучення інвестиціи  у реальнии  
сектор економіки як у промислово розвинених, так і в нових індустріальних краї нах, що 
розвиваються, є проектне фінансування як спеціалізовании  вид банківської  діяльності. 
Під проектним фінансуванням розуміється цільове кредитування позичальника для 
реалізації  проекту, за яким забезпеченням платіжних зобов'язань є грошові доходи від 
функціонування цього проекту, а також активи, що належать до нього. Як свідчить 
узагальнення світового досвіду, провідна роль при організації  проектного фінансування 
належить банкам, що надає ї м можливість отримання додаткових вигод, розширення 
сфери та масштабів діяльності, освоєння нових сегментів ринку, дозволяє комплексно 
задовольнити ресурсні, продуктові та комунікаціи ні потреби свої х клієнтів, спрощує 
вихід на міжнароднии  фінансовии  ринок тощо.  

Проектне фінансування для Украї ни є відносно новим банківським продуктом. В 
Украї ні цеи  вид фінансових операціи  здіи снює лише обмежене коло банків, що 
обумовлено відсутністю необхідного досвіду та підготовлених кадрів, невідповідністю 
ресурсного потенціалу банків умовам ефективної  участі в цих операціях, 
невпорядкованістю нормативно-правового забезпечення, недосконалістю методичної  
бази управління специфічними проектними ризиками, обмеженістю доступу до довгих 
кредитних ресурсів за доступною ціною тощо [18, с. 416]. На сьогодні відсутня офіціи на 
статистика Національного банку Украї ни відносно обсягів проектного фінансування. 
Банки не розголошують умови своєї  участі в проектах, що свідчить про незрілість даного 
сегменту ринку банківських послуг, і, відповідно, негативно впливає на и ого розвиток.  

Разом з тим, у деяких крупних банках, як правило з іноземними інвестиціями, 
певнии  час уже функціонують спеціально створені відділи (департаменти) проектного 
фінансування, поступово зростає попит на фахівців у галузі проектного фінансування та 
менеджменту [19]. Все це вказує на доцільність запровадження визначеної  форми 
підтримки реалізації  проектів інклюзивного розвитку територіи  за умов децентралізації . 

Окремим джерелом фінансування місцевого соціально-економічного розвитку є 
грантові кошти. Сьогодні в Украї ні грантові джерела часто мають вирішальне значення 
для фінансування різноманітних проектів у сфері місцевого розвитку. Грантові кошти 
також нерідко виконують супровідну та підтримуючу функцію щодо інших джерел 
фінансування, зокрема інвестиціи  чи кредитів міжнародних фінансових організаціи  [13]. 
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До основних складових організації  сучасної  системи фінансового забезпечення 
регіональної  політики ЄС належать цільові фінансові фонди, які функціонують на 
засадах обов’язкової  операціи ної  та фінансової  участі відповідних краї н-членів, 
програмної  концентрації  ресурсів та максимальної  децентралізації  безпосереднього 
управління реалізацією відповідних програм та проектів. Організаціи но система 
фінансового забезпечення програм соціально-економічного розвитку регіонів ЄС 
складається зі структурних фондів та Європеи ського фонду вирівнювання [20]. 
Виділення коштів структурних фондів на рівні ЄС, ї х освоєння на національному рівні 
може бути здіи снене як на інвестиціи ніи , так і безповоротніи  основі відповідно до 
напряму та цілеи  конкретного проекту. Це створює додаткові стимули для реалізації  
відповідних проектів та підтримання рівня добробуту населення. 

Комплексне поєднання механізмів фінансування проектів і програм 
інклюзивного розвитку дасть можливість акумулювати необхідні кошти на реалізацію 
заходів та досягнути пріоритетних орієнтирів підвищення добробуту населення. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Отже, проведене дослідження дає можливість сформувати такі висновки: 1. На 
сьогодні концепція інклюзивного зростання визнана однією з наи більш ефективних у 
досягненні соціально-економічного розвитку. І ї  особливістю є підвищення добробуту 
життя населення та економічного зростання шляхом включення у процеси виробництва 
і розподілу ВВП усіх прошарків суспільства, забезпечення рівних можливостеи  для 
особистого розвитку та задоволення власних потреб, участі у прии нятті рішень. 2. За 
умов проведеної  в Украї ні децентралізації  повноваження та відповідальність щодо 
забезпечення процесів розвитку та практичної  реалізації  положень концепції  інклюзив-
ного розвитку переноситься на місцеві органи самоврядування. За таких умов регіони, 
зокрема і об’єднані територіальні громади, мають значно більше можливостеи  для 
залучення фінансових ресурсів для забезпечення інклюзивного розвитку свої х терито-
ріи . 3. Задля забезпечення достатнього фінансування програм та проектів інклюзивного 
розвитку необхідним є використання усіх можливих механізмів залучення коштів 
місцевих та державного бюджету, суб’єктів господарювання та міжнародних 
організаціи . Основними серед механізмів фінансування програм місцевого соціально-
економічного розвитку є бюджетні, інвестиціи ні, кредитні та грантові. Важливим 
джерелом додаткового залучення ресурсів для фінансування програм інклюзивного 
розвитку може стати практика самооподаткування мешканців територіальних громад.  

Перспективами подальших досліджень є вивчення європеи ського досвіду 
регіонального розвитку національної  економіки та и ого адаптація до вітчизняної  
практики. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРНОЇ РІВНОВАГИ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

Коломієць, Н. О. Моделювання структурної  рівноваги внутрішнього ринку Украї ни 
/ Наталія Опанасівна Коломієць, Оксана Павлівна Коломієць// Украї нськии  журнал 
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Анотація 
Вступ. Посилення глобалізаційних процесів та перехід розвинених країн до 
постіндустріальної стадії значною мірою визначають сучасний вектор структурно–
інституціональної трансформації внутрішнього ринку й торгівлі. В даній ситуації 
перспективною є модель формування та реалізації збалансованості і пропозицій, які є 
найбільш важливими ринковими змінними, що визначають рівень національного 
виробництва  і зумовлюють тренди загальноекономічної динаміки.  
Метою статті є дослідження впровадження ефективних заходів, спрямованих на 
гармонізацію структури внутрішнього ринку, що є одним з першочергових завдань 
економічної політики в Україні. 
Результати. Кризові тенденції у розвитку сучасної глобальної економіки зумовили появу 
нових підходів до дослідження трансформації внутрішнього ринку і торгівлі України. Так, 
необхідним є ґрунтовне врахування таких важливих передумов трансформації 
внутрішнього ринку, як глобальна інституційна невизначеність і ускладнення 
внутрішньої структури. Обґрунтовано підхід до розуміння наслідків глобальної 
фінансово-економічної кризи для внутрішнього ринку України як складного комплексу 
структурних та інституційних впливів, що виникають на основі інтеграції та 
консолідації, де кожний вектор впливу проявляється через взаємодію з іншими 
елементами на базі інтеграції за фінансово–економічними зв’язками. 
Важливою рисою проведеного дослідження є вихід на конкретні пропозиції для органів 
державної влади в частині моніторингу трансформації внутрішнього ринку. Системний 
розгляд усіх чинників ринково–конкурентних відносин дає наукове уявлення про характер 
і зміст структурно–інституціональної трансформації внутрішнього ринку.  
Висновки. Проведення дослідження дозволяє більш чітко зрозуміти хід розвитку 
майбутніх подій на вітчизняному внутрішньому ринку й у сфері внутрішньої торгівлі, 
забезпечити своєчасне передбачення можливих наслідків її розвитку. Виконане 
дослідження створює необхідні заділи для подальшого аналізу трансформації 
внутрішнього ринку і торгівлі в Україні. 

Ключові слова: моделювання, внутрішній ринок, аналіз внутрішнього виробництво, 
внутрішні пропозиції.  
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MODELING THE STRUCTURAL EQUILIBRIUM IN THE INTERNAL MARKET OF UKRAINE 

Abstract  
Introduction. The intensification of globalization processes and the transition of developed 
countries to the post-industrial stage largely determine the modern vector of structural and 
institutional transformation of the internal market and trade. In this situation, the prospective 
model is the formation and implementation of balance and supply, which are the most important 
market variables that determine the level of national production and determine trends in general 
economic dynamics.  
The aim of article is a research regarding the implementation of effective measures aimed at 
balancing the structure of the internal market, which is one of the priority tasks for economic 
policy in Ukraine. 
Results. Crisis trends in the development of the modern global economy have led to the emergence 
of new approaches to the study of the internal market and trade transformation in Ukraine. It is 
necessary to take into account such important preconditions for the transformation of the internal 
market as global institutional uncertainty and the complexity of the internal structure. The 
approach to understanding the consequences of the global financial and economic crisis for the 
internal market in Ukraine as a complex set of structural and institutional influences arising from 
integration and consolidation, where each vector of influence is manifested through interaction 
with other elements based on integration in financial and economic relations The important 
feature of the study is the emergence of specific proposals for public authorities in terms of 
monitoring the transformation of the internal market. Systematic consideration of all factors of 
market and competitive relations gives a scientific idea of the nature and content of structural 
and institutional transformation in the internal market.  
Conclusions. Carried out, the research allows to understand more clearly the development of the 
future events in the internal market and in the field of internal trade, to provide timely forecasting 
of possible consequences of its development. The performed research creates the necessary 
reserves for further analysis of the transformation in the internal market and trade in Ukraine.  

Keywords: modeling, internal market, analysis of internal production, internal supply. 

JEL classification: D40 

Вступ 

Посилення глобалізаційних процесів та перехід розвинених країн до постінду-
стріальної стадії значною мірою визначають сучасний вектор структурно-інститу-
ціональної трансформації внутрішнього ринку й торгівлі. В умовах інтенсифікації інтег-
раційних процесів національні економіки постають перед вибором оптимальної моделі 
трансформації внутрішнього ринку, що має враховувати акумульований світовою 
практикою досвід та особливості загальних трансформаційних процесів. Дослідження 
суперечностей структурно-інституціональної трансформації внутрішнього ринку і 
сфери торгівлі актуалізується у контексті подолання наслідків глобальної фінансово-
економічної кризи, яка засвідчила недосконалість механізмів державного регулювання 
економіки. Існує низка проблем методологічного та теоретичного характеру, 
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нерозв’язаність яких значно ускладнює дослідження процесів трансформації 
внутрішнього ринку в національній економіці. Однією з фундаментальних проблем є 
відсутність методології дослідження структурно-інституціональної трансформації 
внутрішнього ринку і торгівлі, що відображає особливості еволюції економічного 
розвитку країни. Недостатня теоретична розробленість проблеми в умовах відсутності 
тривалого досвіду еволюції українського внутрішнього ринку сформували низку 
наукових питань, які потребують невідкладного вирішення. 

Аналіз наукової літератури засвідчує, що більшість праць з проблем внутрішнього 
ринку і торгівлі обмежена дослідженнями локальних характеристик ринково-
конкурентних відносин. Недостатньо уваги вітчизняні дослідники приділяють 
питанням структурно-інституціональних чинників трансформації внутрішнього ринку 
і торгівлі в Україні. Недостатньо дослідженою залишається проблематика впливу 
ефективних моделей конкуренції на розвиток внутрішнього ринку. 

У сучасній науковій літературі проблематика розвитку ринкових механізмів 
досліджується стосовно інституціональної теорії такими вченими, як А. Алчян, Р. Коуз, 
Д. Норт, А. Гальчинський, В. Геєць, А. Гриценко, В. Дементьєв, А. Олейник, 
Р. Капелюнініков, Р. Нурєєв, В. Тарасевич, В. Точилін, А. Шастітко та ін. Аналіз впливу 
структурних чинників розвитку внутрішнього ринку є предметом досліджень 
Дж. Бейна, Е. Мейсона, Д. Морріса, Д. Росса, Д. Хея, Ф. Шерера, С. Авдашевої, А. Ігнатюк, 
І. Князева, А. Мазаракі, О. Пустовойта, Н. Розанової, Г. Филюк, М. Якубовського та ін. 

Сучасний стан наукової розробки проблем структурно-інституціональної 
трансформації внутрішнього ринку і торгівлі потребує систематизації та впорядкування 
понятійно-категоріального апарату теорії ринково-конкурентних відносин. Важливим є 
обґрунтування сутнісних характеристик та особливостей трансформації внутрішнього 
ринку в умовах глобальної конкуренції, виявлення та оцінювання суперечностей цього 
процесу, побудова ефективної моделі регулювання конкуренції на внутрішньому ринку 
в Україні з урахуванням глобальних криз. 

Післякризова трансформація економіки України та її внутрішнього ринку ста-
вить нові завдання підвищення ефективності дослідження проблем структурно-інсти-
туціональних змін у вітчизняній економіці. Важливо на основі інституту конкуренції як 
одного з найважливіших саморегуляторів внутрішнього ринку обґрунтувати теорію та 
практику структурно-інституціональної динаміки внутрішнього ринку і торгівлі в 
Україні. 

Мета статті 

Метою статті є дослідження впровадження ефективних заходів, спрямованих на 
гармонізацію структури внутрішнього ринку, що є одним з першочергових завдань 
економічної  політики в Украї ні. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Сучасний етап структурних трансформацій українського внутрішнього ринку 
свідчить про гостру потребу розроблення стратегії забезпечення структурної рівноваги 
основних галузевих і товарних ринків з урахуванням їх можливостей щодо адаптації до 
сучасних викликів [4].  

Тут перспективною є модель формування та реалізації збалансованості і про-
позицій, які є найбільш важливими ринковими змінними, що визначають рівень націо-
нального виробництва і зумовлюють тренди загальноекономічної динаміки. Важливим 
аспектом застосування такої моделі є визначення існуючих факторів структури 
ринкового попиту та пропозиції, а також оцінювання зв’язків між основними 
показниками товарних ринків на основі методу кореляційно-регресійного аналізу щодо 
визначення їх впливу на досягнення ринкової рівноваги. Отже, розширення місткості 
внутрішнього ринку та забезпечення його структурної рівноваги потенційно надає 
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значні можливості для динамічного розвитку української економіки за умов задоволен-
ня внутрішнього попиту переважно за рахунок продукції внутрішнього виробництва – 
внутрішньої пропозиції. Очевидно, що в умовах відсутності цілеспрямованої державної 
політики розвитку вітчизняного виробництва і несприятливого підприємницького 
клімату ці можливості не можуть бути використані. 

Важливим аспектом застосування даної  моделі є визначення існуючих факторів 
структури ринкового попиту та пропозиції , а також оцінювання зв’язків між основними 
показниками товарних ринків на основі методу кореляціи но-регресіи ного аналізу щодо 
визначення ї х впливу на досягнення ринкової  рівноваги. Проведене дослідження 
дозволяє більш чітко зрозуміти хід розвитку маи бутніх подіи  на вітчизняному 
внутрішньому ринку и  у сфері внутрішньої  торгівлі, забезпечити своєчасне 
передбачення можливих наслідків ї ї  розвитку. 

Моделювання - це метод дослідження різних явищ і процесів, вироблення варіан-
тів управлінських рішень. Моделювання ґрунтується на заміщенні реальних об'єктів ї х 
умовними зразками, аналогами. Методом моделювання описуються структура об’єкта 
(статична модель), процес и ого функціонування і розвитку (динамічна модель). У моделі 
відтворюються властивості, зв'язки, тенденції  досліджуваних систем і процесів, що дає 
змогу оцінити ї х стан, зробити прогноз, прии няти обґрунтоване рішення. Форми моде-
лювання різноманітні і залежать від видів структурних моделеи  та сфери застосування. 
Виділяють предметне і знакове моделювання. Предметне припускає створення моделеи , 
що відтворюють просторово-тимчасові, функціональні, структурні и  інші властивості 
оригіналу (конкретно-наукові моделі). Знакове полягає в репрезентації  параметрів 
об'єкта за допомогою символів, схем, формул, пропозиціи  мови (логіко-математичні 
моделі). Гносеологічнии  зміст моделювання утворює основу для переносу результатів, 
одержаних у ході вивчення моделеи , на оригінал. 

Під управлінським моделюванням розуміється процес побудови і дослідження 
аналогів реальних явищ, об'єктів, процесів, у яких відображені наи важливіші, з огляду 
на мету управління або дослідження, властивості и  опущені другорядні, малоістотні. 
Наприклад, нормативна модель системи управління дає можливість уявити в основних 
рисах удосконалену систему управління, взаємозалежну за всіма ї ї  підсистемами і 
елементами. На особливу увагу сьогодні заслуговує імітаціи не моделювання, що 
повторює функції  або розвиток соціального явища. Види імітаціи них моделеи  можуть 
бути різними. Серед них виділяються ігрові (люди виконують ігрові ролі); машинні 
(комп'ютерні аналоги) і людино-машинні моделі. Останні являють собою діалогові 
комп'ютерні системи, що імітують реальні соціальні процеси з активним використанням 
евристичних даних, які одержують у процесі взаємодії  з людиною, що є експертом у 
галузі знання або практики. 

У комп'ютерному імітаціи ному моделюванні (машинне і людино-машинне) об'єкт 
вивчення і и ого соціологічна теорія первинні стосовно методів, експертних оцінок та ін. 

Тут ставиться питання про те, яка з математичних теоріи , якии  математичнии  
апарат можуть наи більш адекватно описати об'єкт, що моделюється. 

Створення комп'ютерних імітаціи них моделеи  починається з початкової  
ідеалізації  уявлення про об'єкт і створення на и ого основі першого варіанта моделі. 
Робота з моделлю дає можливість з'ясувати, якої  інформації  про об'єкт бракує, а яка 
вимагає уточнення. На основі отриманих даних будується програма наступних емпірич-
них досліджень об'єкта, результати яких допомагають побудувати іншии , уточнении  
варіант и ого моделі. За необхідності інтеграціи ні цикли можуть повторюватися кілька 
разів. Перевага комп'ютерного моделювання полягає в наявності такої  імітаціи ної  
моделі, що заміщає природнии  експеримент над самим об'єктом, дає можливість 
замінити и ого модельним експериментом, у якому модель імітує поводження об'єкта 
при різних початкових даних, вихідних параметрах і обмеженнях. Однією з перших сфер 
використання імітаціи них моделеи  були віи ськові ігри, у яких, як відомо, потрібна 
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висока точність імітації . У силу специфічності наи об’єктивніших законів розвитку 
суспільства, питання адекватності управління земельними ресурсами є більш складним, 
ніж у природничих науках, і розробляється особливо. 

Каналами впливу на динаміку та структурні параметри ринкового попиту і 
пропозиції є компоненти витрат і випуску, що визначають обсяги та структуру як 
споживчих, так й інвестиційних видатків, зміну цін реалізації, розвиток окремих видів 
економічної діяльності та виробництв (насамперед інвестиційної та інноваційної 
діяльності), обсяги експортних та імпортних поставок. Отже, на сьогодні впровадження 
ефективних заходів, спрямованих на гармонізацію структури внутрішнього ринку є 
одним з першочергових завдань економічної політики в Україні. 

На основі моделювання можна виявити шляхи вирішення наростаючих проблем 
на внутрішньому ринку, до яких належать низька інвестиційна активність, застарівання 
технологічного устаткування, недостатня конкурентоспроможність вітчизняної про-
дукції, фактична відсутність експортної активності в інноваційній сфері, недостатній 
розвиток цивілізованих форматів торгівлі, велика кількість недобросовісних форм кон-
куренції. Інструментарій моделі являє собою математичне представлення основних 
економічних потоків мікро- і макрорівня та враховує взаємодію ключових груп еконо-
мічних агентів, включаючи домогосподарства, державу та підприємства (фірми) [6]. 

Для аналізу причин і наслідків розбалансованості вітчизняних товарних ринків 
розглянемо попит на внутрішньому товарному ринку як обсяг реального роздрібного 
товарообороту, а пропозицію - як обсяг промислового виробництва Роздрібний товаро-
оборот вітчизняних товарів є оцінкою величини попиту на вітчизняні товари на 
внутрішньому ринку, а роздрібний товарооборот імпортних товарів характеризує вели-
чину попиту на імпортні товари на внутрішньому ринку [7]. Вважаємо, що у реальній 
господарській практиці абсолютної збалансованості на товарних ринках досягти 
практично неможливо, адже рівність попиту та пропозиції є явищем одномоментним, 
мінливим та нестійким. Тому завданням аналізу є визначення, наскільки прогнозованою 
є ситуація на товарному ринку та чи схильний ринок до рівноваги. 

Важливе значення з точки зору структурної  рівноваги внутрішнього ринку має 
експорт. У результаті форсування експортної  діяльності та розширення або відкриття 
зовнішніх ринків збуту виникає можливість створення додаткових робочих місць чи 
гарантування існуючих, що має велике значення для внутрішнього виробництва. Незва-
жаючи на те, що за кризових умов досягти рівноваги внутрішнього ринку практично 
неможливо, стимулювання експорту може принаи мні допомогти зменшити 
несприятливі ефекти [1].  

Державне стимулювання експорту допомагає побудувати активнии  платіжнии  
баланс внаслідок нарощування позитивного або зменшення негативного сальдо торго-
вельного балансу. Це є актуальним для всіх краї н. Зокрема розширюються можливості 
для імпорту більш високотехнологічного обладнання і товарів, які внаслідок струк-
турних деформаціи  економіки виробляються вітчизняними виробниками у недостатніи  
кількості. Розглянемо ринок досконалої  конкуренції . Припустимо, що показники ціни та 
попиту є змінними в часі. Тоді модель динамічної  рівноваги є динамічною. 
Наи простішою та наи більш наочною моделлю становлення ринкової  рівноваги є модель 
Вальраса. В ніи  враховується, що при плануванні ринкової  оборудки споживачі та 
виробники можуть бути в неоднаковому становищі. Споживач, плануючи в момент часу 
t обсяг попиту, знає ціну, що встановилась на дании  час, а виробник в момент підготовки 
виробництва не знає, яка ціна буде встановлена на момент випуску продукції  на ринок. 

Наявність на ринку багатої  фірми не є ні необхідною, ні достатньою умовами для 
наближення до ринку досконалої  конкуренції , оскільки фірми можуть домовитись про 
встановлення ціни, особливо якщо вони виробляють однаковии  товар [9]. 
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Присутність на ринку всього декількох фірм також не виключає конкуренції . 
Важливим є показник нахилу кривої  попиту до осі збуту, або показник еластичності 
(нестіи кості) попиту від ціни [3]. 

Попит на окремии  товар завжди більш еластичнии , ніж попит на всю товарну 
групу, до якої  він відноситься, оскільки в групі є товари-замінники. Тому на ринках 
товарів-замінників мало. Коефіцієнт еластичності для окремого товару фірми близькии  
до показника еластичності всієї  галузі. І навпаки, якщо товарів-замінників багато, 
показник еластичності для окремого товару фірми буде в декілька разів більшии  за 
показник еластичності для всієї  товарної  групи. 

Існує показник еластичності попиту від ціни для всієї  товарної  групи (галузі) по 
відношенню до еластичності для окремої  фірми (товару фірми), якии  називається 
індексом [2]. 

Проаналізуємо фактори, які визначають результати функціонування ринку 
сільськогосподарської продукції, його збалансованість в умовах економіки України [8]. 
Результати функціонування цього ринку отримані із використанням методології 
побудови статистичних таблиць «Витрати-випуск». 

Ринок сільськогосподарської продукції є специфічним за своєю суттю. 
У цілому, оскільки попит домашніх господарств в Україні характеризується 

високою схильністю до імпорту, його розширення може призводити до нарощування 
імпорту також і продовольчих товарів, що збільшуватиме дефіцит зовнішньоторго-
вельного балансу і негативно позначатиметься на загальноекономічній динаміці. 
Неспроможність вітчизняних сільськогосподарських виробників задовольнити зроста-
ючі потреби населення в якісних продуктах харчування призводить до послаблення 
їхньої присутності на внутрішньому ринку України [5]. 

Проведене дослідження трансформації  внутрішнього ринку і торгівлі Украї ни 
дозволило обґрунтувати змістовні характеристики структурних та інституціи них дина-
мічних змін у ціи  сфері національної  економіки. Інституціи на трансформація внутріш-
нього ринку і торгівлі визначена як складнии  багатофакторнии  і нелініи нии  процес, що 
поєднує загальноекономічні закономірності та національні особливості ринково-
конкурентних відносин. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 

Кризові тенденції у розвитку сучасної глобальної економіки зумовили появу 
нових підходів до дослідження трансформації внутрішнього ринку і торгівлі України. 
Так, необхідним є ґрунтовне врахування таких важливих передумов трансформації внут-
рішнього ринку, як глобальна інституційна невизначеність та ускладнення внутрішньої 
структури. Обґрунтовано підхід до розуміння наслідків глобальної фінансово-еконо-
мічної кризи для внутрішнього ринку України як складного комплексу структурних та 
інституційних впливів, що виникають на основі інтеграції та консолідації, де кожний 
вектор впливу проявляється через взаємодію з іншими елементами на базі інтеграції з 
фінансово-економічними зв’язками влади, спрямованих на стимулювання процесу еко-
номічної конкуренції на внутрішньому ринку. Важливою рисою проведеного дослі-
дження є вихід на конкретні пропозиції для органів державної влади в частині моніто-
рингу трансформації внутрішнього ринку При цьому зазначені заходи не є точковими, а 
формують систему дій адекватного реагування на ризики структурно-інститу-
ціональної трансформації внутрішнього ринку. Лише системний розгляд усіх чинників 
ринково-конкурентних відносин дає наукове уявлення про характер і зміст структурно-
інституціональної трансформації внутрішнього ринку. Проведене дослідження 
дозволяє більш чітко зрозуміти хід розвитку майбутніх подій на вітчизняному 
внутрішньому ринку і у сфері внутрішньої торгівлі, забезпечити своєчасне 
передбачення можливих наслідків її розвитку. Виконане дослідження створює необхідні 
заділи для подальшого аналізу трансформації внутрішнього ринку і торгівлі в Україні.  
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Анотація  
Удосконалено методологічні підходи щодо управління інвестиційним ризиком для 
підприємств (фірм). За допомогою математичних методів розраховано термін надання 
кредиту і окупність діючого інвестиційного проекту. Запропонована методологія як 
сукупність методів і прийомів для прийняття превентивних управлінських рішень, що 
дозволяє комплексно підходити і автоматизувати розрахунки з мінімальним переліком 
показників, і тим самим забезпечити своєчасний контроль за ходом реалізації 
інвестиційного або діючого проекту. Здійснена спроба ліквідувати прогалини в існуючих 
методах і розроблених програмних продуктах щодо управління фінансовими потоками, в 
тому числі і інвестиційним ризиком для конкретного підприємства (фірми), великих 
консалтингових компаній, які використовують для ухвалення управлінських рішень дані 
управлінського обліку без прив'язки до зовнішніх чинників, що впливають на хід реалізації 
інвестиційного або діючого проекту. За допомогою зіставлення абсолютних і відносних 
величин в процесі дослідження визначено, від яких чинників залежить інвестиційний або 
фінансовий ризик, які взаємозв'язки між ними тощо. Розроблена авторська методика 
дозволяє дати відповіді на наступні питання: визначити термін окупності цієї інвестиції; 
контроль ходу фінансово-господарської діяльності підприємства; варіанти отримання 
запланованого чистого приведеного доходу (NPV); розрахувати і контролювати кількість 
продукції, що реалізується, в разі невиконання календарного плану продажу; розрахунок 
ціни, собівартості і податку; коригувати програми залежно від галузевих особливостей; 
визначення розміру амортизації; освоєння проектної потужності; врахувати рівень 
інфляції на момент реалізації інвестиційного проекту; співвідношення постійних і змінних  
витрат в собівартості продукції; врахувати ліквідну вартість обладнання. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES FOR INVESTMENT RISK MANAGEMENT:  
THEORY AND PRACTICE 

Abstract  
Methodological approaches to investment risk management for enterprises (firms) have been 
improved. Using mathematical methods, the term of the loan and the payback of the existing 
investment project are calculated. The methodology is proposed as a set of methods and 
techniques for preventive management decisions, which allows a comprehensive approach and 
automation of calculations with a minimum list of indicators, and thus ensure timely control over 
the implementation of investment or existing project. An attempt has been made to close gaps in 
existing methods and developed software products for managing financial flows, including 
investment risk for a particular enterprise (firm), large consulting companies that use 
management accounting data for management decisions without reference to external factors, 
affecting the implementation of the investment or existing project. By comparing absolute and 
relative values in the research process, it is determined which factors determine the investment or 
financial risk, what are the relationships between them and so on. The developed author's 
technique allows to give answers to the following questions: to determine the payback period of 
this investment; control over the financial and economic activities of the enterprise; options for 
obtaining the planned net present value (NPV); calculate and control the number of products sold 
in case of non-compliance with the sales schedule; calculation of price, cost and tax; adjust 
programs depending on industry characteristics; determining the amount of depreciation; 
development of design capacity; take into account the level of inflation at the time of 
implementation of the investment project; the ratio of fixed and variable costs in the cost of 
production; take into account the liquid value of the equipment. 

Keywords: investment risk, return on investment, discounted income, net income, discount, 
profitability of investment project. 

JEL classification: E22 

Вступ 

Досвід краї н з високим рівнем конкуренції  на ринку свідчить, з 10 новостворених 
бізнес-структур в перші два-три роки банкротують 5-6, а до 10 років, залишається 3-4. 
Причиною тому є прорахунки в управлінні бізнесом, зокрема ігнорування сучасних 
досягнень економічної  науки і IT-технологіи . 

В умовах економічної  і енергетичної  кризи проблема підвищення економічної  
ефективності бізнесу в усіх галузях національної  економіки є ключовим завданням. 
Твердження про те, що ринкова економіка сама регулює виробничі і економічні 
відносини, виявилося недієвим. Тому, процес ведення бізнесу, особливо там, де це 
пов'язано з інвестицією значних коштів, вимагає обґрунтованих рішень.  
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Вміло організоване виробництво і и ого ефективність неабияк залежить від того, 
наскільки безпомилково ведуться розрахунки, оцінюється впроваджувана нова техніка 
і технології , обґрунтовано прии маються управлінські або господарські рішення.  

Серед чинників ризику в інвестиціи ніи  діяльності наи більш відповідальною і 
складною є проблема повернення позикових коштів і ризик втрати маи на в результаті 
неправильно ухвалених господарських рішень.  

Економічна наука до теперішнього часу накопичила достатніи  досвід, розвинула 
теорію і методи оцінки економічної  ефективності господарських рішень [1; 2]. Серед них 
проблема оцінки ризику є однією з основних при виборі оптимальних варіантів 
інвестування [4 - 12].  

Будь-яка організація або фірма, яка прии має рішення про фінансування інвести-
ціи ного проекту, стикається з наступними основними видами ризиків: виробничим, 
фінансовим, валютним, ризиком неліквідності тощо.  

Дослідження свідчать – існуючі методи і розроблені програмні продукти щодо 
управління фінансовими потоками, в тому числі і інвестиціи ним ризиком для 
конкретного підприємства (фірми), великих консалтингових компаніи  [4 - 6] безумовно 
крок вперед, але часто вони використовують ї х для ухвалення управлінських рішень на 
основі даних управлінського обліку без прив'язки до зовнішніх чинників, що впливають 
на хід реалізації  інвестиціи ного або діючого проекту [7; 8]. При цьому, розробники 
програмних продуктів (1C++ і інших) по управлінню інвестиціи ним ризиком, з дозволу 
замовників, використовують принципи управлінського, а не бухгалтерського обліку, що 
вимагає як теоретичного, так і практичного обґрунтування інноваціи них проектів у 
сфері ІТ – технологіи  [4 - 6]. 

Запропонована в науковіи  літературі методологія як сукупність методів і прии о-
мів [4; 6; 7] для управління фінансовим ризиком враховує особливості великих компаніи  
і не дає уявлення про внутрішню структуру, тобто які чинники впливають на кінцеві 
результати. Тому, на рівні підприємств (фірм) треба обґрунтувати методи і прии оми з 
використанням можливості сучасних ІТ-технологіи  для прии няття превентивних 
управлінських рішень з метою підвищення ефективності інвестиціи ного капіталу. На 
наш погляд [3; 8; 11], це дозволить комплексно підходити і автоматизувати розрахунки 
з мінімальною кількістю показників і тим самим забезпечити своєчаснии  контроль за 
ходом реалізації  інвестиціи ного або діючого проекту. 

Мета статті 

Таким чином, виникає нагальна необхідність оцінки можливих ризиків при 
реалізації  інвестиціи ного проекту в будь-якіи  сфері матеріального виробництва. 

Об'єктивність і достовірність наукових досліджень значною мірою залежить від 
методології  і методів аналізу процесу ухвалення управлінських рішень. В даному випад-
ку и деться про оцінку ризику при інвестуванні, тобто про неможливість повернення 
кредиту, втрати доходу і маи на, про оплату праці працівникам і відрахувань до бюджету.  

Ризик в економіці (комерціи ному бізнесі) – ситуація, що призводить до втрати 
прибутку. Негативні наслідки: проблеми з поверненням кредиту; труднощі з відрахуван-
нями до бюджету; проблеми з виплатою заробітної  плати; втрата маи на (банкрутство).  

Виклад основного матеріалу дослідження 

В процесі дослідження складних економічних явищ і процесів дуже важливим є 
зіставлення і аналіз результатів дослідження за різними методами і підходами. Якщо усі 
вибрані методи за методологією дослідження дають однакові результати, то можна 
сподіватися на успіх в прии нятті обґрунтованих рішень. 

За допомогою зіставлення абсолютних і відносних величин в процесі дослідження 
визначили як і від яких чинників залежить інвестиціи нии  або фінансовии  ризик, які 
взаємозв'язки між ними тощо. За допомогою нескладних методів з використанням 
табличного процесора "EXEL" розрахували термін надання кредиту по чистому 
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приведеному (дисконтованому) доходу (NPV) з урахуванням податку на прибуток і 
інфляціи них очікувань. За допомогою цього підходу можна перевірити (уточнити) 
терміни окупності діючого проекту [2].  

Після попереднього визначення терміну окупності обираємо оптимальнии  ва-
ріант інвестування за наступними показниками: вартістю капітальних інвестиціи  (До); 
внутрішніи  рентабельності (IIR); окупності інвестиції  (Оки). 

На першіи  стадії  дослідження необхідно перевірити показники (параметри) на 
стіи кість проекту, інфляціи ні очікування, освоєння проектної  потужності (тобто на 
точку беззбитковості), на можливі зміни цін (на зростання або зниження), можливості 
впровадження енергозбережної  технології  і на зниження комерціи ної  собівартості 
продукції . Потім формалізувати дані за допомогою матриці рангових коефіцієнтів і 
побудувати статистичну модель на певну дату або на випадок зміни параметрів 
інвестиціи ного проекту. На другіи  стадії  визначаємо в моделі превентивні заходи, що 
треба реалізувати для того, щоб компенсувати можливі втрати доходу при зміні одного 
з чинників формування доходу (кількості продукції , що реалізується, ціни реалізації , 
собівартості одиниці продукції  і податку на прибуток), формула 1. 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ [𝑄(𝑃 − 𝑆) ∗ 𝐻],𝑛
𝑖=1                                                         (1) 

де: NPV – чистий приведений дохід, грн; 
Q – кількість (обсяг) продукції, що реалізується, од.; 
P – ціна продажу одиниці продукції, грн; 
S – собівартість (комерційна) одиниці продукції, грн; 
H - розмір податку, % (якщо розмір податку 30%, то Н = (100-30)/100 =0,7). 
З теорії  і практики відомо, що суб'єкт підприємницької  діяльності не може 

впливати на ціноутворення (на ринку чистої  конкуренції ), що стосується податків, то 
вони визначаються державою і підприємець не може впливати на ї х розмір. Таким 
чином, на величину ризику наи більше впливають два чинники: кількість (обсяг) 
продукції , що реалізується, тобто освоєння проектної  потужності підприємства і 
комерціи на (повна) собівартість продукції , яка у свою чергу складається з цехової  + 
заводської  + накладних і транспортних витрат реалізації  продукції  (рис. 1а, 1б).  
 
 
 
 
 
 

Рис. 1а. Напрямки управлінських рішень (логістика) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1б. Напрями та схема ухвалення управлінських рішень  
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На третіи  стадії  відпрацювали багатофакторну економіко-статистичну модель 
для з`ясування причинно-наслідкових зв`язків та визначення конкретних заходів з 
поліпшення інвестиціи ного клімату та керування ризиком недоотримання доходу. 
Важливу частину роботи заи няв доказ та достовірність наукових гіпотез з 
використанням методів аналізу математичної  статистики. 

Методи оцінки ризику. Одним з важливих і відповідальних моментів в прогнозу-
ванні інвестиціи ного ризику в сфері матеріального виробництва є оцінка наслідків 
економічного ризику. Кожна людина оцінює результати однієї  і тієї  ж події  по-різному, і 
робить свіи  вибір. Важливе місце при цьому заи має математичнии  аналіз даних. Остан-
німи роками в теорії  і практиці економічної  науки сталися значні позитивні зміни, стали 
доступними сучасні комп'ютери і програмні продукти, які дозволяють підвищити 
надіи ність розрахунків.  

На практиці прибігають до різних ускладнених методів розрахунку ефективності 
інноваціи них технологіи  і техніки, оцінки ризику інвестиціи . До них відносяться аналіз 
чутливості проекту, математична статистика, економіко-математичне моделювання, 
імітаціи нии  метод Монте-Карло тощо. Безперечно, перераховані методи дозволять 
фахівцеві, що прии має рішення, вивчити величину впливу можливих наслідків залежно 
від зміни умов - вхідних параметрів аналізованих систем [1]. 

На практиці використання статистичних методів дозволяє передбачити лише 
вплив окремих дискретних чинників на ефективність проекту. У тои  же час в умовах 
ринкової  економіки, де динамічно змінюються умови виробництва, ринкові стосунки 
вимагають ефективніших і більш оперативних методів дослідження впливу різних 
чинників на рівень ефективності інвестиціи ного проекту. При цьому, чим сильніше 
залежність фінансового результату і інших параметрів від зовнішніх і внутрішніх 
чинників, тим вище економічнии  ризик. У зв'язку з цим, виникає необхідність 
ефективного управління інвестиціи ним проектом шляхом оперативного аналізу і 
адекватної  дії  на ключові позиції  інноваціи ного проекту. Для вирішення вказаних 
завдань можуть бути успішно використані як графічні, так і аналітичні методи з 
використанням сучасних комп'ютерів. Нижче наводяться формули (2 - 8) для 
обґрунтування розрахунку первинної  вартості капіталу (інвестиціи ) до окупності. 

𝐾𝑖=  𝑃𝑐  ×30/100,                                                                  (2) 
де: Ki – сума інвестицій, грн;  
Pc – ринкова ціна техніки,  грн. 

𝐾𝑛 = 𝐾𝑖 × 𝑞
𝑛,                                                                     (3) 

де: Кn – сума, яка належить до оплати з нарахуванням, грн;   
q – коефіцієнт нарахування;       
n – строк експлуатації, років. 
Далі для розрахунку терміну окупності і рентабельності капітальних інвестиціи  

на інноваціи ну технологію нами була використана методика розрахунку ефективності 
капітальних інвестиціи , розроблена Баварським інститутом статистики (Німеччина):                                                                             

𝐾𝑜 = −𝐴𝑜 +  (𝑒 − 𝑎) ×
𝑞𝑛−1

𝑞𝑛(𝑞−1)  
+ 𝑅𝑛  ×  𝑞

𝑛,                                   (4) 

де: Ко – первинна сума інвестиції (капіталу), грн; 
Ао – витрати на придбання техніки, грн;  
(е-а) – иперевищення доходу над  витратами, грн; 
q-1 – відсоткова ставка, %; 
Rn – залишкова вартість техніки наприкінці строку эксплуатації, грн;  
q-n – коефіцієнт дисконтування.                                           

                     𝐾𝑛 = −𝐴𝑜 × 𝑞
𝑛 +  (𝑒 − 𝑎) ×

𝑞𝑛−1

(𝑞−1)  
+ 𝑅𝑛 ,                                   (5) 

де: Kn – залишкова вартість капіталу, грн;  
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qn – коефіцієнт начислення.  

𝑏 =  −𝐴𝑜 + 𝑅𝑛 × 𝑞
−𝑛 𝑞𝑛(𝑞−1)

(𝑞𝑛−1)
+ (𝑒 − 𝑎)   ,                                    (6) 

де: qn(q-1) – коефіцієнт для розрахунку щорічної  суми відрахувань;   
qn-1 – коефіцієнт суми відрахувань за кредит. 

𝑖 =  −𝐴𝑜 + (𝑒 − 𝑎) × 
(𝑞𝑛−1)

𝑞𝑛(𝑞−1)
+ 𝑅𝑛 × 𝑞

−𝑛
  
= 0,                             (7) 

де: і – коефіцієнт; q-1 – коефіцієнт;  
qn(q-1) – коефіцієнт для розрахунку вартості капіталу.                      

𝑛 =  (𝑒 − 𝑎) × 
(𝑞𝑛−1)

𝑞𝑛(𝑞−1)
 /𝐴𝑜,                                                    (8) 

де n – строк окупності, років. 
Ця методика визначення ефективності інвестиціи  припускає взаємозв'язок між 

вищепереліченими показниками. Цеи  зв'язок може бути виражении  таким чином (табл. 1). 

Таблиця 1. Взаємозв`язок між показниками розрахунку ефективності капітальних 
інвестицій в інноваційну технологію 

Показники Ko b i n 

1. Розрахунок початкової вартості капітала (інвестицій) ? * * * 

2. Рзрахунок щорічної суми відрахувань (аннуітет) * ? * * 

3. Розрахунок внутрішньої ставки * * ? * 

4. Розрахунок строку окупності капітальних інвестицій * * * ? 

*Примітка: 1) ?-величина, яка обчислюється; 
2) * -  задані величини. 

Таким чином, підставляючи задані величини в наведені вище формули в табл. 1, 
можна визначити ефективність капітальних інвестиціи  в інноваціи ну технологію і 
техніку. Порівнюючи різні величини капітальних інвестиціи  і термінів надання кредиту 
можна обчислити альтернативні варіанти інвестиціи .  

Для розрахунку коефіцієнтів дисконтування, анулювання (ануї тету) і фактичної  
вартості інвестиції  складена програма. І х фінансово-економічне значення графічно 
можна зобразити таким чином (рис. 2). 

При обґрунтуванні кредитних лініи  необхідно вибрати один з наведених на рис. 2 
підходів залежно від характеру виробництва, особливостеи  галузі Порівняльні варіанти 
інвестиціи  в інноваціи ну технологію і техніку, а також терміни погашення кредиту 
можна обґрунтувати за допомогою нижченаведених фінансових коефіцієнтів (рис. 2). 
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Рис. 2. Фінансово-економічне значення коефіцієнтів 
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Для розрахунку чистого прибутку необхідно відняти усі витрати і податки 
підприємства. Формула має єдинии  економічнии  сенс, але може бути по-різному 
відображена:  

Чистии  прибуток = Виручка – Собівартість товарів – Управлінські і комерціи ні 
витрати – Інші витрати – Податки;  

Чистии  прибуток = Фінансовии  прибуток + Валовии  прибуток + Операціи нии  
прибуток – Сума податків;  

Чистии  прибуток = Прибуток до оподаткування – Податки;  
Чистии  прибуток ще називають "the bottom line" (нижніи  рядок балансу), тому що 

відбивається у балансі останнім рядком. 
Таким чином, дослідження інвестиціи ної  привабливості проекту із застосуванням 

різних методів і визначення чистого прибутку дає більш об'єктивне уявлення про 
перспективу розвитку бізнесу з великими фінансовими вкладеннями. Але оцінка 
ефективності будь-якого проекту за допомогою статистичного і факторного аналізів 
відбувається в статистичніи  залежності між показниками, які дають уявлення про хід 
реалізації  проекту на конкретнии  момент часу. У реальному житті або циклі реалізації  
інвестиціи ного проекту процеси, що відбуваються в часі і просторі, динамічні. Тому для 
управління інвестиціи ним ризиком треба обрати інші методи, що враховують реальнии  
стан справ, аби імітувати поведінку фінансово-господарської  діяльності суб'єкта 
підприємницької  діяльності. На наш погляд, для цієї  мети наи більше підходить аналіз 
чутливості проекту, імітаціи ні моделі, елементи теорії  вірогідності для того, щоб 
відповісти на питання, що треба робити при настанні того або іншого випадку, і які 
заходи треба вжити для заповнення втраченого доходу, тобто для вжиття 
попереджуючих заходів. При цьому, в якості інтегрального (ключового) показника 
оцінки інвестиціи ного проекту в динамічному середовищі взято чистии  приведении  
дохід (NPV), аналог чистого доходу (прибутку) за вирахуванням усіх видів податків і 
відрахувань, передбачених законодавством. У минулому, цеи  показник називався 
«госпрозрахунковим», на жаль, останні роки з підручників зникло це поняття. Що 
стосується інших видів відрахувань, то це прерогатива менеджерів: як скоротити 
постіи ні і змінні витрати і як врятувати ситуацію, детальніше [1 - 3]. 

Наприклад, розглянемо як впливає співвідношення змінних і постіи них витрат на 
інвестиціи нии  ризик (рис. 3). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Співвідношення змінних і постійних витрат і їх вплив на кінцеві результати 

Якщо сума змінних і постіи них витрат нижча ринкової  ціни, отримуємо прибуток 
на одиницю продукції  (варіант 1). Коли сума змінних і постіи них витрат знаходиться на 
перетині ціни, ситуацію можна врятувати шляхом скорочення змінних витрат (варіант 
2). Якщо сума витрат, тобто повна (комерціи на) собівартість продукції , знаходиться 
вище за ціну (варіант 3), врятувати ситуацію неможливо. У фінансовому менеджменті за 

Ціна, грн. 

10 

8 

6 

4 

2 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 

Змінні витрати 

Постіи ні витрати 



 

ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2021 рік. Том 6. № 1.  

82 

змінні витрати відповідальність несе керівник середньої  ланки (наприклад, начальник 
цеху тощо), а за постіи ні - керівник підприємства (головнии  менеджер - директор тощо). 
Нажаль, на практиці менеджер середньої  ланки (якии  міг би знизити витрати), не може 
прии мати самостіи но управлінські рішення. Наприклад, начальник СМУ замість крану 
вантажопіди омністю 20т, міг би орендувати, кран до 10 тонни і понизить витрати удвічі. 
Можна навести масу прикладів, які зрештою впливають на чистии  прибуток. Але 
рішення керівництва передусім. Подібні питання сучасного менеджменту вимагають 
свого уточнення в трудовому, цивільному Кодексах Украї ни, і інших законодавчих і 
нормативних актах і положеннях. 

Чистии  прибуток заи має ключове положення в системі доходу підприємства. Для 
того, щоб зрозуміти значення цього показника, розглянемо и ого взаємозв'язок з іншими 
видами доходу. На малюнку нижче (рис. 4) показані види прибутку і ї х взаємозв'язок.  

 

Грошовии  
дохід 
від продаж 

Змінні витрати    
   

Маржинальнии  
прибуток 

Постіи ні витрати   
Операціи нии  
прибуток 

Позареалізаціи ні 
витрати 

 

Прибуток до сплати 
податків 

Податок на 
прибуток та 
відсотки 
Чистии  прибуток 

Рис. 4. Цілі і напрями використання показника чистого прибутку [8] 

Розмір чистого прибутку характеризує ефективність діяльності усієї  компа-
нії /підприємства і використовується в різних цілях різними зовнішніми і внутрішніми 
стеи кхолдерами (користувачами). Користувач/стеи кхолдер: інвестори, кредитори, 
власники/акціонери, постачальники, топ-менеджери. Мета проведення цього аналізу 
полягає у визначенні чинників, причинно-наслідкових зв'язків між показниками, які 
впливають на формування чистого прибутку як підсумкового показника ефективної  
діяльності підприємства. Можна виділити наступні методи аналізу, які наи частіше 
застосовуються на практиці:  

- факторнии  аналіз;  
- статистичнии  аналіз. 
Ці види аналізу протилежні за своєю суттю. Так, факторнии  аналіз робить акцент 

на визначення значимих чинників, які впливають на формування чистого прибутку 
підприємства. Статистичнии  аналіз робить акцент на використання методів 
прогнозування тимчасових рядів і ґрунтується на аналізі характеру зміни чистого 
прибутку по роках (чи іншим звітним періодам). 

У дослідженні проаналізовано взаємозв'язок між розміром чистого прибутку і 
кредитним реи тингом за методикою міжнародного агентства Standard&Poor's [5]. При 
цьому, спостерігається тіснии  взаємозв'язок і кореляція. Це доводить важливість 
показника чистого прибутку як критерія інвестиціи ної  привабливості не лише на 
національному просторі, але і на міжнародніи  арені. 

Чистии  прибуток є наи важливішим показником результативності і ефективності 
діяльності підприємства. Чистии  прибуток відзначає інвестиціи ну привабливість для 
інвесторів, платоспроможність для кредиторів, стіи кии  розвиток для постачальників і 
партнерів, ефективність/результативність діяльності для акціонерів і власників. Не 
дивлячись на це, сучасні досягнення математичного апарату і IT - технологіи  
дозволяють відстежувати хід реалізації  інвестиціи ного проекту і забезпечити и ого 
окупність у встановлені терміни.  

Аналіз подібних програмних продуктів з літературних джерел та з інтернету 
свідчать про можливість розробки програми для будь-якого рівня. У зв'язку з цим 
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хотілося б виразити вдячність програмістам В. Жданову і Н. Жданову [8], В. Русакову [9], 
Н. Прохорову [10], Джоуль Кармі [11], Джоэл Скопски [12] і іншим за прекрасні 
підручники і методичні розробки. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 

Розроблені и  апробовані програми на сучасному комп'ютері з використанням 
стандартних програм (EXEL, PHP 7, JavaScript в окремих випадках «С++») дозволяють 
відстежувати хід реалізації  проекту щодня, щомісячно. Більше того, оперативно прии -
мати управлінські рішення з метою недопущення втрати доходу. Причиною банкрут-
ства, особливо в малому і середньому бізнесі є невміння управляти фінансовим ризиком. 
Слід зазначити, багато фінансово заможних фірм розробляють і використовують подібні 
програми BAAN [4], АЛЬТ-ЙНВЕСТ [6], АЛЬТ-ПРОЕКТ [7] тощо. При цьому, внутрішня 
структура цих програмних продуктів враховує дані управлінського обліку, встановле-
ного керівництвом підприємства (фірми). Відомо, в кожніи  галузі і в кожному підпри-
ємстві умови різні, тому необхідно враховувати ї х особливості виробництва, тим більше 
в умовах децентралізації  управління і фінансових потоків. Зміни особливостеи  і умов 
формування місцевого бюджету, якщо це пов'язано з інвестицією в місцеву інфраструк-
туру. Враховуючи вже існуючі програмні продукти представлено авторську методику, 
що розкриває наступні питання:  

1) При інвестиції  в новии  або такии , що вже діє, проект важливо визначити термін 
окупності цієї  інвестиції ;  

2) В процесі реалізації  інвестиціи ного проекту необхідно контролювати хід 
фінансово-господарської  діяльності підприємства з тим, щоб вжити превентивні заходи 
по уникненню недоотримання доходу; 

3) Основою отримання запланованого чистого приведеного доходу (NPV) є: 
кількість продукції , що реалізується, ціна продажу і повна (комерціи на) собівартість 
одиниці продукції  і на кінець фіксовані податки; 

4) Розрахунок і контроль кількості продукції , що реалізується, в разі невиконання 
календарного плану продажу; 

5) Розрахунок ціни, собівартості і податку;  
6) Зміна статті витрат у собівартості продукції  впливають по-різному на 

зростання витрат. Це вимагає коригування програми залежно від галузевих 
особливостеи . При цьому ціна і податок не враховуються, оскільки ціна формується 
(попитом і пропозицією) на ринку, а податок - державою; 

7) Важливе значення для об'єктивної  оцінки результатів має амортизація, якщо 
інвестиція вкладена у вже діюче підприємство, яка частка (у %) и де в основнии  об'єкт 
(фонд);  

8) Освоєння проектної  потужності; 
9) На окупність інвестиції  дуже впливає рівень інфляції  на момент реалізації  

інвестиціи ного проекту, тому в процесі дисконтування треба врахувати усі негативні 
наслідки і максимально врахувати сезоннии  характер ї ї  коливання;  

10) На беззбитковість проекту впливає співвідношення постіи них і змінних 
витрат в собівартості продукції . Якщо сума постіи них витрат на одиницю продукції  
наближається до ціни або дорівнює ціні одиниці продукції , то ще можна врятувати 
беззбитковість проекту, а якщо вище - ні. 

11) Залишкова ліквідна вартість це сума після 100% амортизації  проекту. Якщо не 
залишаються ліквідні залишки після повної  окупності проекту, треба в процесі 
бюджетування 1-3% суми інвестиції  залишити на представницькі витрати, особливо це 
важливо при реалізації  міжнародного інвестиціи ного проекту.  
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Анотація 
Для прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень з кожним роком все 
більш затребуваним стає всебічне дослідження операційної, інвестиційної та фінансової 
діяльності підприємств. Діагностика стану управління є аналітичною процедурою, що 
має на меті встановлення «слабких сторін» механізму управління підприємства. 
Розрізняють декілька методичних підходів до проведення діагностики діяльності 
підприємства, що відрізняються інструментарієм і заснованих на структуруванні, 
виявленні головної ланки, встановлення причинно-наслідкових зв'язків і взаємозалеж-
ностей, узагальненні (синтезі) отриманих результатів. На практиці зазвичай 
використовується не один, а сукупність методів аналізу. Ефективність функціонування 
кожного підприємства залежить насамперед від того, відповідають чи не відповідають 
управлінські рішення реальному стану ринкового середовища господарювання. Базою для 
обґрунтування і прийняття оптимальних управлінських рішень має бути діагностика 
ефективності діяльності підприємства. Головною метою управлінської діагностики є 
встановлення діагнозу досліджуваного об’єкта та виявлення змін його стану з метою 
формування майбутніх перспектив розвитку. За допомогою діагностичних процедур 
можна всебічно проаналізувати економічну діяльність підприємств, а також виявити 
перспективи його розвитку. Разом із цим, діагностика повинна постійно розвиватись, 
тому на підприємстві доцільно застосовувати заходи, що будуть направлені на її 
вдосконалення. За результатами діагностики формується системне бачення 
керівництвом підприємства проблемних областей, що дозволяє оцінити поточний стан 
і тенденції розвитку комерційної, виробничої, фінансової складових діяльності 
підприємства, визначити слабкі місця в управлінні, розставити «по місцях» проблеми, 
з'ясувати причини і джерела їх виникнення, встановити пріоритети в роботі з 
проблемами підприємства, оцінити можливі варіанти розв'язання цих проблем з 
прогнозом можливих результатів, виробити попередні рекомендації з розробки 
стратегії розвитку підприємства на середньострокову або довгострокову перспективу. 
Крім цього, керівництвом приймаються обґрунтовані управлінські рішення щодо 
підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок використання виявлених 
резервів із прогнозованим економічним ефектом. 

Ключові слова: інструментарій, управлінська діагностика, методи діагностики, 
ефективність рішень.  
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USE OF MANAGEMENT DIAGNOSTIC TOOLS FOR EFFECTIVE MANAGEMENT DECISIONS 

Abstract 
In order to make economically justified management decisions, a comprehensive study of 
operating, investment and financial activities of enterprises is becoming more and more popular 
every year. Diagnosis of the state of management is an analytical procedure aimed at identifying 
the "weaknesses" of the management mechanism of the enterprise. There are several 
methodological approaches to diagnosing the activities of the enterprise, which differ in tools and 
are based on structuring, identifying the main link, establishing causal relationships and 
interdependencies, generalization (synthesis) of the results. In practice, not one, but a set of 
methods of analysis is usually used. The efficiency of each enterprise depends primarily on whether 
or not management decisions correspond to the real state of the market environment. The basis 
for substantiation and adoption of optimal management decisions should be the diagnosis of the 
effectiveness of the enterprise. The main purpose of management diagnostics is to diagnose the 
object under study and identify changes in its condition in order to form future prospects for 
development. With the help of diagnostic procedures, it is possible to comprehensively analyze the 
economic activity of enterprises, as well as to identify prospects for its development. At the same 
time, diagnostics must be constantly evolving, so it is advisable to take measures at the enterprise 
that will be aimed at its improvement. Based on the results of diagnostics, a systematic vision is 
formed by the company's management of problem areas, which allows to assess the current state 
and trends of commercial, production, financial components of the enterprise, identify weaknesses 
in management, place "problems" problems, find out the causes and sources, to establish priorities 
in work with problems of the enterprise, to estimate possible variants of the decision of these 
problems with the forecast of possible results, to develop preliminary recommendations on 
working of development strategy of the enterprise for medium or long-term prospect. In addition, 
management makes justified management decisions to improve the efficiency of the enterprise 
through the use of identified reserves with the projected economic effect. 

Keywords: tools, managerial diagnostics, diagnostic methods, efficiency of decisions.  

JEL classification: G34 

Вступ 

У сучасних умовах розвитку ринкових відносин, яке супроводжується процесами 
посилення конкуренції  та постіи ною мінливістю бізнес-середовища аналіз та оцінка 
стану підприємства мають обмежении  характер. Для прии няття економічно 
обґрунтованих управлінських рішень з кожним роком все більш затребуваним стає 
всебічне дослідження операціи ної , інвестиціи ної  та фінансової  діяльності підприємств. 
Діагностика стану управління є аналітичною процедурою, що має на меті встановлення 
«слабких сторін» механізму управління підприємства. За допомогою діагностики можна 
спрогнозувати подальшии  розвиток подіи  на основі спостережуваних тенденціи .  

Сутністю проведення діагностики стану управління підприємства є встановлення 
та вивчення ознак, визначення основних характеристик, які повністю відображають 
стан організації , з метою передбачення и мовірних відхилень від нормативних значень, 
щоб уникнути порушення повноцінного функціонування господарюючого суб'єкта [1]. 

Питання поліпшення ефективності управління підприємствами хвилює вчених та 
практиків протягом багатьох десятиліть. Ускладнення характеру діяльності підпри-
ємств в сучасних умовах висуває нові вимоги до інструментів управління і, зокрема, до 
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методів дослідження и  оцінки ї х діяльності. У дании  час склалися об’єктивні передумови 
для застосування в системі управління підприємствами інструмента, якии  дозволяв би 
проводити детальне дослідження, одержувати достовірну та повну інформацію про 
діяльність підприємства, що служила би базою для розробки та прии няття ефективних 
управлінських рішень [2]. 

Наукові дослідження з формування та розвитку діагностики, ї ї  процесів, прово-
дили закордонні та вітчизняні вченні. Серед них вагомии  внесок здіи снили: В. Рапопорт, 
Дж. Лафта, Н. Шпанковська, Г. Король, І. Ізвєкова, О. Коновалов, О. Курінєнко, О. Шляга, 
Н. Сараи , О. Коваленко, Н. Заярна, А. Гречан та інші. Науковці визначили форми діагнос-
тики, ї ї  місце в економічному аналізі, дослідили процедури, методи та моделі проведен-
ня діагностики, розробили прии оми практичного застосування діагностики на підпри-
ємстві тощо. У більшості робіт розглядаються різні аспекти та методи діагностики, тому 
виникає неоднозначність у думках дослідників, окремі питання носять дискусіи нии  
характер та потребують додаткового дослідження [5]. 

Мета дослідження 

Метою статті визначити роль інструментарію управлінської  діагностики в 
ефективності процесів на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Розрізняють декілька методичних підходів до проведення діагностики діяльності 
підприємства, що відрізняються інструментарієм і заснованих на структуруванні, вияв-
ленні головної  ланки, встановлення причинно-наслідкових зв'язків і взаємозалежнос-
теи , узагальненні (синтезі) отриманих результатів. Методика проведення діагностики 
діяльності підприємства включає сукупність конкретних методів (прии омів), способів 
виконання техніко-економічного аналізу. Розглянемо окремі методи аналізу і діагнос-
тики діяльності підприємства докладніше. 

Морфологічний метод відноситься до перспективних методів, широко викорис-
товується на практиці. Він дозволяє систематизувати отримании  набір альтернативних 
рішень по всіх можливих поєднань варіантів і вибирати з них спочатку прии нятні, а 
потім наи більш ефективні за економічними критеріями. Послідовність пошуку 
наи кращого рішення полягає в наступному: задається точне формулювання завдання; 
визначаються окремі стадії  (етапи) роботи; складається перелік можливих методів і 
засобів виконання кожного етапу; робляться записи етапів і можливих шляхів ї х 
реалізації  у вигляді матричної  моделі так званого "морфологічного ящика"; послідовної  
ланцюжком поєднуються елементи "морфологічного ящика" і аналізуються отримані 
варіанти досягнення кінцевої  мети з точки зору можливості і економічної  доцільності. 

Фактографічний метод засновании  на вивченні всіх опублікованих, зафіксованих 
фактів, що характеризують фінансово-господарськии  стан підприємства. 

Моніторинг є постіи ним, систематизованим, детальним поточним наглядом за фі-
нансово-господарським станом підприємства. Алгоритм організації  моніторингу 
наступнии : 

✓ експертне початкове структурування; 
✓ визначення мети моніторингу; 
✓ вибір постійних показників (індикаторів); 
✓ збір інформації; 
✓ попередня формалізація аналітичних матеріалів; 
✓ ієрархічне впорядкування, фільтрація та обробка інформації, графічна 

візуалізація даних; 
✓ виявлення закономірностей і стійких тенденцій. 
Логічне моделювання використовується, як правило, для якісного опису фінан-

сово-господарського розвитку підприємства. Воно засноване на використанні таких 
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способів, як аналогія, індукція, дедукція, екстраполяція, експертна оцінка можливого чи 
бажаного стану об'єкта моделювання. Основою логічного моделювання є модернізація 
або підтримання на необхідному рівні техніко-економічного стану підприємства. 
Різновидом логічного моделювання є імітаціи не моделювання, яке використовується 
головним чином для пошуку рішень в діалоговому режимі на ЕОМ. При цьому на базі 
економіко-математичних моделеи  задаються різні початкові і граничні умови і 
програються відповідні варіанти з метою отримання бажаного результату. 

Технічний аналіз має на меті виконання детального, всебічного аналізу динаміки 
окремих параметрів, показників фінансово-господарської  діяльності підприємства. Й ого 
часто називають чартизмом (від англ. Chart – графік), оскільки він засновании  на 
побудові діаграм і графіків, вивченні показників і чинників, ї х що визначають. 

Аналіз засновании  на багатовимірному статистичному дослідженні ряду 
факторів, що мають як негативне, так і позитивнии  вплив на результати діяльності 
підприємства. Мета цього методу полягає у виявленні генеральних, головних чинників, 
що визначають основні результати діяльності аналізованого підприємства.  

Розрізняють постіи ні і змінні фактори. До постіи них факторам відносяться, на-
приклад, необхідні за технологією витрати сировини, матеріалів, електроенергії  на 
випуск певного виду продукції  (виконання робіт, надання послуг). Змінними факторами 
можуть бути витрати на заробітну плату, оплату допоміжних витрат на виробництво. 

Кон'юнктурний аналіз передбачає дослідження кон'юнктури ринку тобто 
поточного стану попиту і пропозиції  продукції  (робіт, послуг) підприємства, що 
аналізується. Він відображає економічну і виробничу спроможність даного 
підприємства, ефективність и ого фінансово-господарської  діяльності. 

Математичний аналіз передбачає використання математичних прии омів і 
способів діагностики діяльності підприємства. Наи більш часто при цьому 
використовуються обчислення арифметичної  різниці (відхилень) і процентних чисел 
(простих і складних відсотків); застосовуються ланцюгові підстановки. В рамках 
математичного аналізу використовуються: 

✓ диференційний аналіз (заснований на пошуку функціональної залежності в 
рівняннях, похідних різних порядків від функцій і незалежних змінних); 

✓ логарифмічний аналіз (його мета – знаходження статечної залежності різних 
показників); 

✓ інтегральний аналіз (з урахуванням зворотних зв'язків, що дозволяють 
циклічно проводити перерахунок окремих показників (параметрів), а інші параметри 
переводити в збалансований стан після вибору відповідного варіанту розрахунку); 

✓ кластерний аналіз (заснований на таксономії, т. Е. Класифікації залежностей і 
визначенні зв'язків сукупностей соціально-економічних показників (параметрів) по 
заданій матриці коефіцієнтів кореляції між ними; автоматичної класифікації процесів, 
описаних за багатьма апріорно рівним ознаками). 

Особливе значення в дании  час має повсюдно застосовується дисконтування 
(операція, що має на меті врахувати нерівноцінність витрат і результатів, що 
відносяться до різних періодів часу). 

Статистичний аналіз, якии  є основою діагностики фінансово-господарської  
діяльності підприємства, включає: 

✓ аналіз середніх і відносних величин, який використовується для визначення 
середніх значень показників, що характеризують діяльність підприємства, і розрахунку 
відносних величин – коефіцієнтів, що відображають співвідношення між різними 
показниками; 

✓ угруповання, тобто об'єднання в групи окремих показників, що характеризу-
ють діяльність підприємства. Об'єднання в групи здійснюється за ознаками, які можуть 
бути факторними і результативними; 
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✓ графічний аналіз, який дозволяє графічно відобразити зміни результатів 
діяльності підприємства в часі; 

✓ індексний метод обробки рядів динаміки, який використовується для 
визначення зміни у часі співвідношень різних показників, що характеризують рівень 
діяльності підприємства; 

✓ кореляційний аналіз, який дозволяє через кількісну оцінку зв'язку між двома 
або кількома взаємодіючими явищами визначити вид і тісноту залежності; 

✓ регресійний аналіз, який встановлює зміна результативності ознаки (показни-
ків результатів діяльності підприємства) під впливом одного або декількох факторів. 
Функції, що відображають зв'язок між ознаками, називаються рівняннями парної або 
множинної регресії (в залежності від числа аналізованих ознак); 

✓ дисперсійний аналіз, який відрізняється від кореляційного і регресійного тим, 
що вивчення впливу чинників на результативний ознака здійснюється за значеннями 
дисперсійних факторів, що характеризують їх абсолютні зміни (варіацію); 

✓ екстраполяційний аналіз, який заснований на характеристиці зміни стану 
системи в минулому і екстраполяції (продовження) отриманого результату на майбутнє. 
Він включає наступні етапи: первинну обробку і перетворення вихідного ряду; вибір 
типу емпіричних функцій; визначення параметрів емпіричних функцій; екстраполяцію; 
оцінку точності аналізу; 

✓ метод головних компонент, який використовується для порівняльного аналізу 
складових частин (параметрів) діагностики діяльності підприємства. Головні компонен-
ти є основними характеристиками лінійних комбінацій складових частин (параметрів) з 
найбільшими значеннями дисперсії, тобто з найбільшими абсолютними відхиленнями 
від середніх величин. 

Методи дослідження операцій і прийняття рішень включають: 
1) теорію графів, яка використовується в діагностиці діяльності підприємства як 

основа графічного моделювання. Схеми, діаграми, структури є графами; 
2) теорію ігор, яка є одним з підходів до оптимізації  варіантів діяльності 

підприємства і заснована на виборі оптимальних рішень в умовах ринкової  конкуренції  
та невизначеності. Як правило, програючи різні ситуації , вибирають стратегію дії , яка 
забезпечує наи кращі результати; 

3) теорію масового обслуговування, відповідно до якої  діяльність підприємства 
розглядається як процес обслуговування окремими підрозділами підприємства різних 
технологічних процесів. Виробництво (виконання робіт, надання послуг) визначається 
як система виконання певних вимог на обслуговування. Реалізацію вимог здіи снюють 
різні канали обслуговування.  

4) мережеве планування. Це широко поширении  метод, засновании  на 
використанні мережевих графіків. Мережевии  графік являє собою ланцюг робіт і подіи , 
відображаючи ї х технологічну послідовність і зв'язок. 

Роботою в мережевому плануванні називають процес, що передує здіи сненню 
якої -небудь події . Поняття "робота" охоплює в мережевому графіку не тільки певні 
процеси, але і очікування, пов'язані з технологічними перервами. Залежність між двома 
подіями, коли подальше не може наступити без закінчення попереднього, називається 
"фіктивної  роботою" і позначається пунктирною стрілкою. Подія в мережевому графіку 
означає проміжнии  або остаточнии  результат однієї  або декількох робіт, необхідних для 
того, щоб можна було почати одну або кілька інших робіт. Подія відбувається після вико-
нання всіх вхідних в нього робіт, причому момент звершення події  є моментом закінчен-
ня останньої  з них. У мережевому графіку події  позначаються кружками, всередині яких 
ставиться номер. Стрілки між гуртками означають здіи снення послідовності робіт. 
Цифри над стрілками показують орієнтовну тривалість робіт (тимчасові оцінки). 
Розрізняють початкова подія (що не має ніяких попередніх робіт), кінцеве (що не має 
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ніяких подальших робіт) і критичнии  (лежить на критичному шляху). В цілому мережеві 
графіки можуть бути орієнтовані або на критеріи  часу, або на скорочення вартості робіт. 

Економіко-математичне моделювання відображає переважно виробничии  аспект 
прогнозу (моделі оптимального розвитку і розміщення виробництва окремих видів 
продукції  і міжгалузевих комплексів), а також соціальні аспекти розвитку (моделі, 
пов'язані з прогнозуванням доходів і споживання населення, демографічних процесів, а 
також руху населення і трудових ресурсів в територіальному і галузевому розрізах). 

Економіко-математичні моделі, які використовуються в діагностиці діяльності 
підприємства, поділяються:  

✓ за рівнем – на макроекономічні та мікроекономічні, глобальні та локальні;  
✓ складом – на багатопродуктові й однопродуктові;  
✓ підходу – на оптимізаційні (конструктивні) і описові (дескриптивні);  
✓ формі – на вартісні і натурально-вартісні; 
✓ увазі залежності – на лінійні і нелінійні, багатофакторні та однофакторні; 
✓ відображенню часу – на статичні і динамічні;  
✓ об'єкту – на комплексні та локальні;  
✓ способу відображення об'єкта – на структурні і функціональні, числові і 

матричні. 
Оптимальне програмування має на меті знаходження оптимального 

(мінімального або максимального) значення цільової  функції  (екстремуму), змінні якої  
повинні належати деякіи  області допустимих значень (системі обмежень). Воно включає 
побудову дескриптивних, предикативних і нормативних моделеи , машинну імітацію, 
лініи не, нелініи не, динамічне і опукле програмування. 

Дескриптивні моделі мають описовии  характер і включають схематичнии  опис 
певних залежностеи . В діагностиці діяльності підприємства вони можуть використо-
вуватися для опису технологічних схем виробництва товарів (робіт, послуг). 

Предикативні (прогностичні) моделі є основою прогнозування. Вони можуть мати 
генетичнии , пошуковии  (виходять з наявних можливостеи , ресурсів) або нормативнии , 
цільовии  характер (засновані на визначенні маи бутніх цілеи  та орієнтирів, на варіантах 
руху до них). 

Нормативні моделі засновані на пошуку наи кращого, оптимального рівня 
фінансово-господарського стану підприємства. До цих моделеи  відносяться, наприклад, 
моделі оцінки ефективності матеріальних витрат, які побудовані на порівнянні 
результатів діяльності в залежності від варіантів вкладення коштів. 

Нелінійне програмування передбачає нелініи нии  характер або цільової  функції , 
або обмежень, або того и  іншого разом. Форма цільової  функції  і нерівностеи  обмежень 
при цьому може мати різнии  характер. Типовим випадком використання нелініи ного 
програмування в діагностиці діяльності підприємства є визначення залежності 
ефективності фінансово-господарської  діяльності від масштабів виробництва або 
кон'юнктури ринку, структури витрат. 

Опукле (увігнуте) програмування є видом нелініи ного програмування і відображає 
нелініи нии  характер залежностеи  результатів діяльності підприємства і и ого витрат. 
Цеи  вид програмування розглядає опуклі цільові функції , які мінімізуються (увігнуті 
функції  максимізуються), і опуклі системи обмежень (точки допустимих значень). Типо-
вими випадками використання опуклого програмування в діагностиці діяльності під-
приємства є мінімізація витрат, а для увігнутого програмування – максимізація доходу 
при обмеженнях відповідно до різних факторів, які мають різноспрямовании  вплив. 

Лінійне програмування є окремим випадком опуклого програмування і відображає 
лініи нии , пропорціи нии  характер зміни результатів по відношенню до витрат. 

Динамічне програмування засноване на побудові дерева рішень, кожен ярус якого 
є послідовним кроком (етапом) для розкриття наслідків кожного попереднього рішення 
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і відсіювання неефективних варіантів. Багатокроковому динамічного програмування 
використовується в діагностиці діяльності підприємства для вироблення оптимальної  
стратегії  як за варіантами розвитку в дании  момент часу, так і на перспективу. 

Слід зазначити, що на практиці зазвичаи  використовується не один, а сукупність 
методів аналізу. Всі вищеназвані методи, як правило, засновані на наступніи  методиці: 

✓ встановлення меж і тимчасових інтервалів аналізу; 
✓ визначення основних критеріїв; 
✓ виявлення і оцінка динаміки основних показників; 
✓ фіксація факторів і облік їх впливу на динаміку основних показників; 
✓ оцінка загального стану діяльності підприємства і дослідження причин його 

зміни за аналізований період. 
Ефективність функціонування кожного підприємства залежить насамперед від 

того, відповідають чи не відповідають управлінські рішення реальному стану ринкового 
середовища господарювання (з урахуванням власного потенціалу підприємства). Базою 
для обґрунтування і прии няття оптимальних управлінських рішень має бути 
діагностика ефективності діяльності підприємства.  

У ході діагностики всі сфери діяльності підприємства аналізуються та оцінюються 
з позиціи  досягнення кращого економічного результату за рахунок оптимально 
ефективного (у тому числі і з погляду ліквідності, уникнення ризику банкрутства) 
використання наявних ресурсів, передусім фінансових.  

Для оцінки ефективності діяльності підприємства А. Гречан та Г. Радіонова 
пропонують модель діагностики таких показників ефективності:  

1)виробничої  діяльності; 2) використання необоротних активів; 3) використання 
трудових ресурсів; 4) використання матеріальних ресурсів; 5) використання фінансових 
ресурсів; 6) розрахунків з дебіторами і кредиторами [10].  

На ї х думку, статичнии  аналіз цих показників покаже досягнутии  рівень 
ефективності діяльності підприємства. Ретроспективнии , оперативнии , прогнознии  та 
комплекснии  аналіз через визначення факторів впливу на ефективність діяльності 
підприємства буде індикатором виявлення трансформаціи них процесів відтворення 
ресурсів підприємства, а оцінка управління ефективністю діяльності підприємства через 
методи моніторингу, експрес-діагностики та моделі «результат-витрати» дасть 
об’єктивне визначення ефективності діяльності підприємства [10].  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Головною метою діагностики є встановлення діагнозу досліджуваного об’єкта та 
виявлення змін и ого стану з метою формування маи бутніх перспектив розвитку. Лише 
при досягненні визначеної  мети на основі використання інструментарію діагностики 
можна говорити про перехід до вибору економічної  політики та стратегії  шляхом 
розробки та прии няття управлінських рішень. При детальному плануванні, 
моделюванні і постіи ному контролі знизиться ризик отримання недостовірних 
результатів діагностики підприємства.  

За допомогою діагностичних процедур можна всебічно проаналізувати 
економічну діяльність підприємств, а також виявити перспективи и ого розвитку. За 
результатами діагностики формується системне бачення керівництвом підприємства 
проблемних областеи , що дозволяє оцінити поточнии  стан і тенденції  розвитку 
комерціи ної , виробничої , фінансової  складових діяльності підприємства, визначити 
слабкі місця в управлінні, розставити «по місцях» проблеми, з'ясувати причини і 
джерела ї х виникнення, встановити пріоритети в роботі з проблемами підприємства, 
оцінити можливі варіанти розв'язання цих проблем з прогнозом можливих результатів, 
виробити попередні рекомендації  з розробки стратегії  розвитку підприємства на 
середньострокову або довгострокову перспективу. 
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Анотація 
У статті розкрито сутність таких понять, як «раціональне використання земель», 
«екологобезпечне використання земель». У процесі здійснення земельної реформи в Україні 
було передано у власність орні землі, які за властивістю ґрунтового покриву є орнонепри-
датними, тобто деградованими або малопродуктивними, використання яких в економіч-
ному відношенні є збитковим, а в екологічному – шкідливим, що негативно впливає на нав-
колишнє природне середовище. Серед факторів, що спричиняють деградацію ґрунтів, най-
важливішими є ті, що пов’язані з використанням земель. Сучасний стан агроландшафтів 
Лісостепової зони Харківської області характеризується значним збільшенням деградо-
ваних орних земель, які потребують науково обґрунтованих заходів щодо їх нормального 
екологобезпечного використання з урахуванням формування сталого розвитку землеко-
ристування й сприятливого життєдіяльного навколишнього середовища. Це зумовлює 
актуальність розробки наукових засад реабілітації деградованих та малопродуктивних 
земель. Аналіз стану земель Лісостепової зони Харківської області у розрізі ґрунтово-
екологічних районів показав, що за останні роки їх стан істотно погіршився і набув 
загрозливого характеру. Передусім це стосується ґрунтового покриву, який значною 
мірою втратив належні йому властивості саморегуляції. Водна й вітрова ерозії є 
найвпливовішим фактором зниження продуктивності земельних ресурсів. Зроблено 
пропозиції щодо виведення деградованих земель зі складу ріллі окремих адміністративних 
одиниць Харківської області та необхідності проведення масштабних землевпорядних 
робіт для створення екологічно стійких і збалансованих агроландшафтів. Екологічне 
моделювання використання земельних ресурсів Лісостепової зони Харківської області 
необхідно розглядати як систему заходів, спрямованих на відтворення їх продуктивної 
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спроможності консервацією, реабілітацією, трансформацією й регенерацією деградо-
ваних і малопродуктивних земель. Система комплексного екологічного обліку повинна 
стати інструментом, який допоможе відстежувати виснаження природних ресурсів і 
деградацію сільськогосподарських земель, зміни в навколишньому середовищі. 

Ключові слова: деградація земель, ерозія ґрунтів, агроландшафти, консервація земель, 
екологічна оптимізація, моніторинг земель. 
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ECOLOGICAL MODELING OF USE OF LAND RESOURCES OF THE FOREST-STEPPE ZONE 

Abstract 
The article reveals the essence of such concepts as "rational land use", "ecologically safe land use". 
In the process of the land reform implementation in Ukraine the land was given into possession, 
which due to the ground cover is degraded or unproductive, the use of which is economically 
unproductive and ecologically shady, which negatively affects the natural environment. Among 
the factors that cause degradation of soil, the most important are those associated with the use of 
land. The current state of agricultural landscapes of the forest-steppe zone in Kharkiv region is 
characterized by a significant increase in degraded ornamented land, which require scientifically 
based measures on their normal environmental use taking into account the formation of a stable 
development of land use and favorable living environment. This determines the relevance of 
scientific principles development for rehabilitation of degraded and unproductive lands. Analysis 
of the state of lands in the forest-steppe zone of Kharkiv region in the context of soil and ecological 
areas showed that in recent years their condition has historically deteriorated and has become 
threatening. This also applies to the soil cover, which has significantly lost its self-regulating 
properties. Water and wind erosion is the most influential factor in reducing the productivity of 
land resources. Proposals were made on the removal of degraded land from the composition of the 
land in individual administrative units of Kharkiv region and the need to carry out large-scale 
land management works to create ecologically stable and balanced agro-landscapes was outlined. 
Ecological modeling of land resources use in the forest-steppe zone of Kharkiv region should be 
considered as a system of measures aimed at creating their productive capacity through 
conservation, rehabilitation, transformation and regeneration of degraded and unproductive 
lands. The system of comprehensive environmental monitoring should be a tool that will help to 
detect depletion of natural resources and degradation of agricultural land, changes in the 
environment. 

Key words: land degradation, soil erosion, agrolandscapes, land conservation, ecological 
optimization, land monitoring.  
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Вступ 

Починаючи з перших років незалежності України, питанням охорони земель 
сільськогосподарського призначення стало приділятися дедалі менше уваги з боку 
держави, а сільськогосподарські товаровиробники практично припинили здійснювати 
заходи з охорони ґрунтів. Аналіз Регіональної програми використання та охорони 
земель у Харківській області на період 2011–2015 років [1] свідчить про те, що навіть в 
умовах украй обмеженого бюджетного фінансування значна кількість заходів, які 
фінансувалися за цією програмою, взагалі не є землеохоронними, і це підтверджує 
неефективність існуючої державної політики. Така ситуація потребує посилення 
державного контролю за цільовим спрямуванням та повнотою використання коштів, 
призначених для здійснення заходів щодо охорони земель. Необхідно знайти правильні 
шляхи поліпшення структури земельних угідь шляхом визначення оптимальних 
показників залежно від природно-кліматичної зони, рельєфу місцевості, гідрографічних, 
ґрунтових та інших природних й антропогенних умов. 

Теоретичні та методичні аспекти системи планування використання та охорони 
земель як на загальнодержавному, так і на регіональних рівнях в Україні досліджувались 
багатьма вченими, серед яких В. І. Андрейцев [3], І. М. Андріїшин [4] С. А. Балюк [5], 
С. Ю. Булигін [6], Д. С. Добряк [7], В. М. Кілочко [8], В. М. Кривов [9], А. М. Третяк і 
В. М. Третяк [10] та ін. Але проблема планування та прогнозування процесу використан-
ня земельних ресурсів, особливо земель сільськогосподарського призначення, 
залишається актуальною. На нашу думку, основним напрямом вирішення загальної 
проблеми є впровадження екологічного моделювання використання земельних 
ресурсів, що призведе до створення екологічно збалансованих агроландшафтів. 

Мета та завдання статті 

Узагальнення опублікованих матеріалів, що характеризують механізм створення 
екологічно стійких агроландшафтів у Лісостеповій зоні України, і на цій основі зробити 
пропозиції на прикладі Харківської області щодо виведення деградованих земель зі 
складу ріллі, та необхідності проведення масштабних землевпорядних робіт для 
створення екологічно стійких і збалансованих агроландшафтів.  

Виклад основного матеріалу дослідження 

У земельному законодавстві України поряд із термінами «використання земель» 
та «охорона земель» широко вживається термін «раціональне використання земель», 
«екологобезпечне використання земель». Саме поняття слова «раціональність» (від лат. 
ratio – розум) означає спрямованість до кращого, мудрішого і доцільнішого застосування 
чого-небудь, для досягнення мети чи задоволення потреб з використанням мінімуму 
ресурсів. Відповідно раціональне землекористування – це економічно й екологічно об-
ґрунтоване здійснення цілей при веденні сільськогосподарського виробництва з дотри-
манням вимог охорони земель та оптимальної взаємодії з природними факторами [11].  

Екологобезпечне використання земель – одна зі складових системи їх раціональ-
ного використання. Під нею розуміють процес використання останніх, який насамперед 
передбачає збереження екологічних особливостей виробництва продукції землеробст-
ва, а також розширене відтворення родючості ґрунтів формуванням системи ґрунто-
захисних і природоохоронних заходів (вдосконалення структури сільськогосподарських 
угідь і посівних площ, боротьба з ерозією, науково обґрунтовані норми внесення добрив, 
ґрунтозахисний обробіток земель, мінімізація техногенного впливу на ґрунти, 
застосування біологічних методів захисту рослин тощо) [12]. 

Сучасний кризовий стан земельних ресурсів України, в тому числі її Лісостепової 
зони, падіння родючості ґрунтів та масштабне поширення деградаційних процесів 
зумовлюють потребу істотних змін у господарській діяльності людини та природоко-
ристуванні. Лісостеп України – найбільша природна зона нашої держави. Вона 
протягнулася з південного заходу на північний схід майже на 1100 км і характеризується 
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здебільшого рівнинами, різними кліматичними умовами та складним ґрунтовим 
покривом [9, с. 81]. Структура земельного фонду Харківської області свідчить, що 78,8% 
території зайнято сільськогосподарськими землями, з них 97,6% сільськогосподарсь-
кими угіддями, під лісами та іншими лісовкритими площами зайнято 13,3% території, 
забудовані землі займають 3,9%, болота – 1,0%, землі під пісками, ярами та іншими 
відкритими землями без рослинного покриву –1,1%, під водою –1,9%. Станом на 
2019 рік площа сільськогосподарських угідь становить 2411,04 тис. га, рілля складає 
1932,36 тис. га, перелоги – 7,59 тис. га, багаторічні насадження – 49,22 тис. га, сіножаті – 
116,84 тис. га, пасовища – 305,03 тис. га.  

Відповідно до проведеного природно-сільськогосподарського районування 
України в межах Харківської області виділено дві провінції – Лісостепова Лівобережна і 
Степова Лівобережна, визначено шість районів, з яких 01-03 належать лісостеповій зоні, 
а 04-06-й – степовій. Ґрунтовий покрив Лісостепової зони Харківської області досить 
неоднорідний та розподіляється на 3 ґрунтово-екологічні райони. 

Для України залишається актуальним питання встановлення рівня розораності 
території. За інформацією Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та 
агрохімії імені О.Н. Соколовського», Національної академії аграрних наук України, 
сталий розвиток агропромислового виробництва неможливий без оптимізації співвід-
ношення земельних угідь. Вважається оптимальним, коли відношення дестабільних 
факторів (рілля, сади) до стабільних (природні кормові угіддя, ліси, лісосмуги) не 
перевищує одиниці. До цього рахунку не входять урбанізовані та техногенно змінені 
території. Це означає, що оптимальна розораність земель області не має перевищувати 
40%, а частка ріллі від площі сільськогосподарських угідь 50% [13].  

За нашими розрахунками, сільськогосподарське освоєння території Харківської 
області досягло 76,3%, розораність території – 61,1%, розораність сільськогосподар-
ських угідь – 80,1%, лісистість – 13,3%. Це середні показники, які в окремих регіонах 
області сягають більших величин. Райони, що розташовані в Лісостеповій зоні (0,1, 02, 
03 ґрунтово-екологічні райони) розорані в середньому на 58,3%, а в степовій зоні (04, 05, 
06) - 66,2%. Сучасний стан структури ландшафтів Лісостепової зони Харківської області 
у розрізі ґрунтово-екологічних районів наведено в табл. 1.  

Таблиця 1. Сучасний стан структури ландшафтів Лісостепової зони Харківської 
області у розрізі ґрунтово-екологічних районів 
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ЛС-1 0,78 0,65 0,15 0,11 0,01 0,34 3,54 27,8 
ЛС-2 0,54 0,41 0,17 0,10 0,02 0,40 3,45 28,4 
ЛС-3 0,80 0,65 0,11 0,14 0,02 0,31 3,51 21,6 

Джерело: [9]  

Аналізуючи дані таблиці 1, встановлено, що сільськогосподарська освоєність зе-
мель Лісостепу Харківського регіону перевищує екологічно обґрунтовані межі (для порів-
няння: розораність території США – 15,8%, сільськогосподарських угідь – 35,9%, розора-
ність території Великобританії – 28,1%). Дуже мала частка кормових угідь 12,7% і лісо-
вкритих площ 17,0%, що також не відповідає екологічним показникам, тоді як у розвину-
тих країнах світу кормові угіддя займають у Великобританії – 62,7%, Німеччині – 30,2%.  

Проте, якщо територія організована навіть з оптимальним співвідношенням 
угідь, але без урахування рельєфу, властивостей ґрунту та інших природно-антропоген-
них умов, на ній розвиватиметься деградація земель. Тому одні кількісні характерис-
тики того, що знаходиться на території агроландшафту, не дають можливості екологіч-
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но врівноважити його. Агроландшафт, усередині або зовні якого по-різному розміщені 
ті ж самі угіддя, може мати різну екологічну стійкість [14, c. 88]. 

Визначення екологічної стабільності території та рівня антропогенного наван-
таження на земельні ресурси показало, що територія Лісостепу Харківської області 
належить до стабільно нестійкої (0,37). В межах ґрунтово-екологічних районів цієї зони 
коефіцієнти екологічної стабільності розподіляються так: ЛС-1 – 0,34 (стабільно 
нестійка); ЛС-2 – 0,40 (стабільно нестійка); ЛС-3 – 0,31 (екологічно нестабільна). 

Водна й вітрова ерозії є найвпливовішим фактором зниження продуктивності 
земельних ресурсів, деградації агроландшафтів, що перетворилося на надзвичайне 
явище сьогодення, яке безпосередньо загрожує самому існуванню ґрунту як головного 
засобу сільськогосподарського виробництва та незмінного компонента біосфери. Це 
зумовлено характером сільськогосподарського використання земель, при якому 
створюються передумови для інтенсивного розвитку деградаційних процесів і, 
насамперед, ерозійних [7, с. 11]. За даними ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії», 
єрозією уражено 43% загальної площі орних земель держави. Змив ґрунту 
спостерігається в усіх зонах України на схилах крутістю більше 1-2°. У середньому з 1 га 
схилових земель змивається до 15 т родючого ґрунту, а у Вінницькій, Закарпатській, 
Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській і Харківській областях – 23-27 т. При 
розміщенні просапних культур на схилах крутістю понад 3° змив ґрунту зростає до 30-
50 т/га, а на їхніх посівах уздовж схилу – до 150-300 т/га і більше [14].  

Перехід на інтенсивні технології ведення сільського господарства, який у 
теперішній час набуває дедалі більшої популярності, спричиняє виснаження земель. 
Тому землекористувачі вносять значну кількість мінеральних добрив для вирощування 
високих урожаїв. Так, при внесенні 170 тис. т пестицидів і 150 тис. т мінеральних добрив 
на початок 90-х років минулого століття у ґрунті нагромадилося 1800 т свинцю, 400 т – 
кадмію, 2200 т – цинку, 200 т міді. Нині в Україні перевищення граничнодопустимих 
концентрацій високотоксичних елементів у ґрунті коливаються в межах 0,06– 0,30%. Цю 
проблему загострює вирощування дуже великої частки технічних культур, зокрема 
цукрових буряків, соняшнику та ріпаку. Неефективна агротехніка, вирощування 
монокультур, надмірне внесення хімічних речовин можуть призвести до незворотних 
змін структури ґрунтового покриву з подальшим розвитком деградаційних проце-
сів [10]. Продуктивність земель знижують і такі процеси, як підкислення, засолення й 
осолонцювання. Вони також загрожують втратою корисних властивостей ґрунтів. 

Одним з важливіших методів боротьби з деградацією земель є консервація зе-
мель. Консервація земель здійснюється шляхом припинення їх господарського викорис-
тання на визначений термін та залуження або заліснення. Станом на 2019 р. на території 
Харківської області площа малопродуктивних, деградованих та техногенно забруднених 
земель, які підлягають консервації, становить понад 6,2 тис. га (0,2% від загальної площі 
області), площа порушених земель, які потребують рекультивації – 1,8 тис. га (0,1%, 
загальної площі області), малопродуктивні угіддя, що підлягають поліпшенню, займа-
ють 4,6 тис. га (0,2% від загальної площі земель області). Фактично роботи з консервації 
деградованих і малопродуктивних земель в області у 2019 році не проводились (табл. 2).  

Таблиця 2. Порушені, відпрацьовані землі та їх рекультивація 

Землі 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 
Порушені, тис. га 1,71 1,71 0,02 0,02 0,0061 

% до загальної площі території 0,05 0,05 0,0006 0,0006 0,0002 
Відпрацьовані, тис. га 0,88 0,88 0,0088 0,0088 0,0162 

% до загальної площі території 0,03 0,03 0,0002 0,0002 0,0005 
Рекультивовані, тис. га 0,002 - - 0,0056 0,0056 0,0162 

% до загальної площі території 0,0001 - 0,0002 0,0002 0,0005 

Джерело: [13]  
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За даними Департаменту захисту довкілля і природокористування Харківської 
обласної державної адміністрації, площа порушених земель становить 1761,8 га, в т.ч. 
6,1 га порушено протягом 2018 року, а саме: 2,9 га на території Валківського та 3,2 га на 
території Краснокутського районів. Площа відпрацьованих земель становить 917,9 га, з 
них протягом 2019 року відпрацьовано 16,2 га. Крім того, у 2018 році проведено 
рекультивацію земель на площу 16,2 га, а саме: 2,9 га на території Валківського та 13,3 га 
на території Краснокутського районів. 

Незадовільним в Харківській області також є стан лісосмуг внутрішньогоспо-
дарського та іншого землекористування. Площа агролісомеліоративних насаджень в 
області складає лише 26,3 тис. га (1,4% від усієї площі ріллі), що є тільки половиною від 
науково обґрунтованої потреби, а на 26% необхідно провести реконструктивні заходи 
та відповідні лісівничі догляди. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН 
(ФАО) запускає в Україні проект боротьби з деградацією ґрунтів. Метою проекту є досяг-
нення нульового рівня деградації земель. Один з компонентів проекту зосереджений на 
відновленні стійкості виробничих ґрунтів, який буде реалізований з використанням 
демонстраційної площі 7,5 тис. га. У рамках проекту Глобального екологічного фонду 
«Інтегроване управління природними ресурсами деградованих земель лісостепової та 
степової зон України» планується зробити певні кроки в упорядкуванні управління 
лісосмугами на прикладі Великобурлуцького району Харківської області. Після 
завершення цих робіт успішний досвід цієї роботи доцільно поширити на всю область в 
рамках Регіональної програми охорони ґрунтів та їх родючості [13]. 

Для орних земель Харківської області характерний високий середньорічний 
розрахунковий змив ґрунту – більше 5 т з 1 га. Втрати гумусу при цьому досягають 0,5 т, 
а поживних речовин – 0,6 т з 1 га в середньому за рік, що не компенсується внесенням 
добрив. 

Ураховуючи складні деградаційні процеси, що відбуваються в ґрунтах 
сільськогосподарського призначення, ефективним є вжиття заходів з підвищення 
родючості ґрунтів та їх ефективного використання, а саме: раціональне розміщення 
посівів сільськогосподарських культур в межах кожного господарства; впровадження 
науково-обґрунтованої діагностики мінерального живлення рослин, що дає змогу 
раціональніше використовувати досить обмежені ресурси добрив; досягнення 
щорічного внесення органічних добрив за рахунок гною та використання пожнивних 
решток в перерахунку на гній до 13,5 млн тон, або 8,0 т/га, що дасть змогу покрити 
втрати гумусу; впровадження мінімізації обробітку ґрунту, збільшення посівних площ 
багаторічних трав, оптимізація співвідношення площ просапних культур і суцільного 
посіву, та інше. Наявний на сьогодні рівень тваринництва в області не може забезпечити 
достатній рівень застосування органічних добрив (табл. 3). 

Таблиця 3. Вміст гумусу в ґрунтах Лісостепової зони Харківської області, його 
середньорічні втрати при сільськогосподарському використанні та потреби в 

органічних добривах 

Ґрунтово-
екологічні райони 

Вміст 
гумусу, % 

Середньорічні втрати 
гумусу, тон/га 

Потреба в органічних 
добривах, тон/га 

ЛС-1 5,3 0,52 9,68 
ЛС-2 4,1 0,53 9,78 
ЛС-3 4,3 0,55 10,1 

Джерело: складено за даними [13]  

Мінеральні та органічні добрива є одним з основних факторів одержання високих 
і якісних урожаїв сільськогосподарських культур та підвищення родючості ґрунтів. За 
останні роки обсяги їх застосування різко зменшилися, що негативно вплинуло як на 
урожайність, так і на родючість ґрунту. У 2019 році сільськогосподарськими підпри-
ємствами Харківської області внесено всього 117,3 тис. тонн мінеральних добрив (у 
поживних речовинах) (у 2018 році - 143,5 тис. тонн). На 1 га посівної площі внесено 
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0,104 т мінеральних добрів (у 2018 році – 0,113 тонн). Господарствами області у 
2019 році під посіви сільськогосподарських культур всього внесено органічних добрив у 
кількості 628,9 тис. тонн, на 1 га посівної площі внесено 13,7 т органічних добрив [13]. 

У 2000 р. Інститутом землеустрою УААН розроблені науково-методичні рекомен-
дації по консервації деградованих і малопродуктивних земель і визначені їх площі, а у 
2013 році затверджений «Порядок консервації земель» [15]. Ґрунтуючись на здійснено-
му аналізі регіональних природно-кліматичних умов, якісної і кількісної характеристи-
ки земельних ресурсів, факторів розвитку деградаційних процесів, а також опрацювання 
матеріалів ґрунтових обстежень, спираючись на класифікаційні підходи щодо придат-
ності земель [15] було визначено основні напрями та обсяги консервації орних земель у 
розрізі ґрунтово-екологічних районів Лісостепової зони Харківської області (табл. 4).  

Таблиця 4. Пропозиції щодо оптимізації структури земельних угідь шляхом 
консервації площа сільськогосподарських угідь по Лісостеповій зоні Харківської 

області 

Ґрунтово-
екологічні 
райони 

Загальна 
площа ріллі, 

га 

Консервація, га 
реабілітація, 

га 
трансформація, га 

всього сіножаті пасовища ліс 
ЛС-1 395 500 11650, 0 1507, 0 18,0 997,0 492,0 
ЛС-2 276 600 11880, 0 1317,0 1317,0 567,0 581,0 
ЛС-3 270 700 14593, 0 1317,0 251,0 516,0 525,0 

Джерело: розроблено авторами 

Під час реабілітації деградовані та малопродуктивні ґрунти вилучаються на 
певний час для мінімізації або припинення деградаційних процесів, чи навіть віднов-
лення втрачених ґрунтами властивостей. Внаслідок запропонованої оптимізації струк-
тури земельних угідь шляхом консервації площа сільськогосподарських угідь по 
Лісостеповій зоні Харківської області площа орних земель зменшується на 4 141 га, а 
площа природних кормових угідь навпаки збільшується на 2 509 га (1,29% від площі 
кормових угідь), лісів збільшується на 1598 га (0,63% від площі лісо вкритих земель). 

У цілому, сільськогосподарська освоєність і розораність Лісостепової зони Хар-
ківської області відповідно становитимуть: до оптимізації – 76,3% і 61,1%; після опти-
мізації – 74,0% і 58,8%. Крім того, світовий досвід показує, що ефективність сільськогос-
подарського виробництва підвищується за умови інтенсивного використання високо-
родючих ґрунтів і за рахунок зниження обсягів вкладень у малопродуктивні землі [13]. 

Більшість реальних повноважень щодо реалізації та впровадження ґрунто-
охоронних заходів у процесі земельної реформи перейшли до власників землі, а далі – до 
землекористувачів, які переважно використовують землі сільськогосподарського приз-
начення. Очевидно, що виведення з обробітку частини земель у сучасних соціально-еко-
номічних умовах є складним процесом. Скорочення площі ріллі у зв’язку з консервацією 
деградованих і малопродуктивних земель, переведення їх у інші види угідь потребує 
розробки відповідного економічного механізму компенсації витрат, пов’язаних з вико-
нанням зазначених робіт як з боку держави, так і органів місцевого самоврядування. 

В умовах, коли ні власники, ні користувачі земель сільськогосподарського приз-
начення фактично не проявляють реальної зацікавленості у довготерміновому збережен-
ні родючості ґрунтів, виходячи з положень інституційної теорії прав власності, потрібно 
або розширити державне втручання, забезпечивши державні інституції необхідною ре-
сурсною базою, або накласти обмеження на правомочність власників землі та земле-
користувачів щодо використання земель, встановивши їхній обов’язок впроваджувати 
ґрунтохоронні заходи. У першому випадку держава повинна стимулювати тих земле-
власників і землекористувачів, які здійснюють ґрунтохоронні заходи, надаючи їм фінан-
сову та іншу підтримку коштами бюджету. У другому випадку до порушників норм ра-
ціонального землекористування у примусовому порядку варто застосовувати санкції, які 
позбавлятимуть нераціональне землекористування економічної привабливості [14, c. 45]. 
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Нині розроблено велику кількість різних ґрунтоохоронних заходів, які при 
їхньому грамотному застосуванні дають можливість утворювати комплекси або системи 
взаємопов’язаних ґрунтоохоронних заходів. Багато науковців під терміном «ґрунто-
охоронні заходи» розуміють набір протидеградаційних прийомів, які можна об’єднати в 
такі групи: організаційногосподарські, агротехнічні, лісомеліоративні та гідромеліо-
ративні [6, 7, 16, 17, 19]. Кожний з ґрунтоохоронних заходів відрізняється як способом 
захисту й відновлення родючого шару ґрунту, так і економічними параметрами – 
обсягами капіталовкладень на здійснення цих прийомів, чистим додатковим доходом 
від їхньої реалізації, терміном окупності капіталовкладень та розміром попередженого 
збитку. Складність впровадження системи ґрунтоохоронних заходів на землях 
сільськогосподарського призначення також полягає у тому, що часто ґрунтоохоронні 
заходи потребують значних капіталовкладень, а ефект виникає лише у перспективі [14].  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Аналіз факторів формування агроландшафтів дозволив сформулювати основні 
напрями здійснення екологічного моделювання використання земельних ресурсів Лісо-
степу, їх оптимізації: узгодження напряму господарського використання з потенційною 
продуктивністю земель, що дозволить мінімізувати перетворення природних 
ландшафтів; забезпечення розмаїття просторової структури агроландшафтів на основі 
введення нормативів співвідношення угідь, що дозволить посилити механізми їх 
стійкості; управління агроландшафтами, яке здійснюється на основі спостережень за 
змінами екологічного стану агроландшафтів шляхом впровадження комплексу 
організаційно-господарських, агротехнічних, меліоративних заходів а також за 
допомогою застосування ресурсозберігаючих та ґрунтозахисних технологій ведення 
землеробства.  
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ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ В УПРАВЛІННІ КОМУНІКАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В 
ОРГАНІЗАЦІЇ 

Голованова, Г. Є. Лінгвістичнии  аспект в управлінні комунікаціи ними процесами в 
організації  / Ганна Євгенії вна Голованова, Олена Володимирівна Мокроменко, Оксана 
Анатолії вна Анастасьєва, Олег Олександрович Бендасюк // Украї нськии  журнал 
прикладної  економіки. – 2021. – Том 6. – № 1. – С. 102 – 108. – ІSSN 2415 – 8453. 

Анотація 
Професійно-практична діяльність фахівців з управління протікає у системі постійного 
спілкування та потужних інформаційних потоків. Цей факт зумовлює створення ряду 
комунікативних вимог до менеджерів різних рівнів управління та галузей господарства. 
Прагнення до комунікацій, уміння легко вступати в контакт із незнайомими індивідами, 
стале самопочуття під час роботи з людьми, доброзичливість, чуйність, витримка, 
уміння стримувати емоції, здатність аналізувати поведінку індивідів і свою власну, 
розуміти їх наміри й настрої, здатність розбиратися у взаєминах людей, уміння 
влагоджувати розбіжності між ними й організовувати взаємодію, здатність ставити 
себе на місце іншої людини, знаходити спільну мову з різними індивідами, володіння 
розвиненим мовленням, мімікою, жестами, вміння переконувати людей, акуратність, 
пунктуальність, зібраність, знання психології людей – це основні критерії сучасної 
комунікативної культури. У контексті значення лінгвістичного аспекту як засобу впливу 
на комунікаційні процеси в організації керівникові необхідно приділяти увагу мовній 
компетенції як категорії, яка означає правильну зрозумілу мовну конструкцію для 
здійснення повідомлення. Таке повідомлення, у свою чергу, досить часто набуває 
вирішального значення у вирішенні стратегічних цілей діяльності організації. 
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LINGUISTIC ASPECT IN COMMUNICATION MANAGEMENT PROCESSES IN THE 
ORGANIZATION 

Abstract 
Professional and practical activities of management specialists take place in a system of constant 
communication and powerful information flows. This fact leads to the creation of a number of 
communicative requirements for managers of different levels of government and industries. The 
desire to communicate, the ability to easily come into contact with strangers, constant well-being 
when working with people, friendliness, sensitivity, endurance, the ability to control emotions, the 
ability to analyze the behavior of individuals and their own, understand their intentions and 
moods, the ability to understand relationships , the ability to resolve differences between them and 
organize interaction, the ability to put yourself in the place of another person, find common 
ground with different individuals, mastery of speech, facial expressions, gestures, ability to 
persuade people, accuracy, punctuality, concentration, knowledge of human psychology - these 
are the main criteria modern communicative culture. The basics of communicative culture of the 
future specialist should include the ability to easily and quickly establish contact in the process of 
communication, timely flexibility, psychological and professional tact, emotional stability, 
language, facial expressions and pantomime, appropriate use of humor and humor, ability to use 
language etiquette, argue point of view, use different methods of organizing communication, use 
the laws of logic, etc. The goals of communication are to ensure effective exchange of information 
between subjects and objects of management, improvement of interpersonal relations during 
information exchange, creation of information channels for information exchange between 
individual employees and groups and coordination of their tasks and actions, regulation and 
rationalization of information flows. When exchanging information, the task of the sender and 
recipient is to compose a message and use the communication channel to transmit it so that both 
parties understand and share the original idea. In the context of the importance of the linguistic 
aspect as a means of influencing communication processes in the organization, the leader must 
pay attention to language competence as a category that means the correct intelligible language 
structure for the implementation of the message. 
Such a message, in turn, is often crucial in addressing the strategic goals of the organization. 

Keywords: management, management culture, communications management, communication 
process, communication linguistics. 
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Вступ 

Результатом ефективного управління комунікаціи ними процесами в організації  є 
оптимізація, нагромадження, формалізація, узагальнення та диференціація важливої  
управлінської  інформації  в єдиному середовищі; забезпечення прозорої  взаємодії  у 
роботі всього підприємства. Комунікації  та інформація супроводжують усі управлінські 
рішення, забезпечують формування і реалізацію функціи  та методів менеджменту, 
пов’язують внутрішнє та зовнішнє середовище організації . Подібні процеси можна 
охарактеризувати як багатоканальні та динамічні, у зв’язку з чим важливим є постіи не 
дослідження та удосконалення способів і методів передачі комунікаціи них сигналів. 

Сьогодні суспільство щодня стикається з потужними потоками інформації  на фоні 
світової  економічної  нестабільності та одночасному прискореному науково-технічному 
розвитку. Надмірна інформатизація стала причиною зростання кількості 
комунікаціи них зв’язків. Проте більшість організаціи  недооцінює важливість та нехтує 
необхідністю ведення ефективної  комунікаціи ної  політики, а реалізує ї ї  інтуї тивно, без 
дослідження внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Базовим етапом в гармонізації  та збалансованості комунікаціи них систем 
повинно стати окреслення основних категоріи  у межах комунікаціи ної  політики 
організації . З-поміж переліку таких категоріи  вагомої  ролі набуває мовна комунікація – 
як процес, якии  з’єднує усі елементи планування, організації , мотивації  та контролю на 
підприємстві. 

Успішність та ефективність діяльності організаціи  за багатьма критеріями 
визначається саме використанням дієвих механізмів спілкування з використанням 
мови. Інформація, яка сприи мається людиною (керівником, підлеглим, потенціи ним 
партнером, інвестором тощо), проявляється у вигляді понять, які стають причинно-
наслідковою метою у прии нятті рішень.  

Вивчення особливостеи  управління комунікаціи ними процесами та місця 
комунікаціи  у системі управління підприємством знаходяться у центрі уваги багатьох 
вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як І. Маковецька, Л. Сагер, Д. Аакер, Б. Берлесон, 
Г. Стеи нер, Дж.Л. Леи хіфф, Б.З. Мільнер, А. Вои чак, Т. Примак, Г. Почепцов, О. Фисун, 
Н. Григор’єва, М. Плотніков та інших. На проблематиці саме мовних комунікаціи  
акцентують свої  наукові доробки Ф. Бацевич, Р. Барт, Ю. Габермас, Т.А. ван Деи к, 
Г.Г. Почепцов, М. Фуко, О.І. Шеи гал. 

Мета та завдання статті 

Головною метою статті є визначення ролі і місця лінгвістичного аспекту в 
управлінні комунікаціи ними процесами в організації , обґрунтування взаємозв’язку між 
лінгвістичним потенціалом та досягненням організаціи них цілеи . 

Виклад основного матеріалу 

Комунікації  і комунікативна лінгвістика в сучасних організаціях впливають на 
вирішення проблем, пов’язаних з: мовними, психологічними, соціальними, політичними 
особливостями взаємодії  людеи  в суспільстві, зокрема зв’язками із зовнішнім середо-
вищем (переговори, врегулювання конфліктів, підвищення рівня корпоративної  куль-
тури); створенням іміджу організації  та окремих спеціалістів; умінням переконувати та 
спрямовувати мову на людеи  з метою впливу на ї х психологічнии  стан; необхідністю 
вирішення мовних і культурних конфліктів [1]. 

Позитивна результативність комунікаціи ного процесу визначається наявністю у 
керівника сучасного рівня управлінської  культури. Управлінська культура розкриває 
цінність людських ресурсів як основної  рушіи ної  сили діяльності організації . Це 
пояснюється тим, що організація як соціальна мікросистема містить у собі ціннісні 
принципи, культурне середовище, колективні взаємини, які є основою розвитку 
особистості зокрема. Відтак, поряд з компетентністю, професіоналізмом, ставленням до 
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результатів роботи підлеглих, важливе місце в роботі керівника належить здатності 
комунікувати з персоналом з використанням живих мовних каналів. 

Лінгвістичнии  аспект в менеджменті має значення: при формулювання 
розпоряджень щодо діи  підлеглих, ї х мотивації ; у процесі ведення діалогів з партнерами, 
інвесторами, кредиторами; при виході на міжнародні ринки – комунікація з іноземними 
компаніями; в процесі рекрутингу; при впливі на споживчу аудиторію, під час реалізації  
маркетингових заходів. 

Комунікації  розглядають як обов’язковии  атрибут процесу управління. І х роль є 
вагомою не тільки на малих фірмах, а и  у потужних компаніях та корпораціях. Саме 
завдяки комунікаціям існує цілісність між окремими елементами організації  та 
координація ї ї  діи . Ефективними в поєднанні організації  із зовнішнім середовищем є 
зовнішні комунікації  – вони дозволяють отримувати інформацію про стан ринку та 
поведінку на ньому суб’єктів господарювання. При спілкуванні компанії  і ї ї  продукту зі 
споживачем вона певним чином задіяна у комунікаціи ному процесі [2].  

З метою визначення місця лінгвістичного аспекту в системі управління необхідно 
провести класифікацію комунікаціи  в організації  (табл. 1). 

Таблиця 1. Класифікація комунікацій в організації 

Класифікаційна ознака Види комунікацій 

Мета повідомлення 
- пізнавальна 
- переконуюча 
- експресивна 

Комунікативна подія 
- бесіда 
- лекція 
- зустріч 

Форма передачі інформації 
- монолог 
- діалог 

Аудиторія 

- персональна 
- міжособистісна 
- групова 
- масова 

Засіб передачі 
- вербальна 
- невербальна 

Спрямованість  
- пряма 
- опосередкована 

Науковці стверджують, що властива людині манера говорити – такий самий 
дієвий засіб її ідентифікації, як і відбитки пальців. Ця індивідуальна манера говорити 
свідчить про наявність чи відсутність в людини таких двох рис, які характеризують її як 
особистість: – ступеня її самоствердження, тобто того, як упевнено вона себе почуває і 
наскільки розвинене у неї почуття власної правоти; – ступеня її невпевненості в собі. 
Критерієм оцінювання наявності цих рис у співрозмовника виступають вживані ним 
певні висловлювання та частота їх повторювання у процесі мовлення. Оскільки манера 
мовлення розглядається у взаємозв’язку всіх її характеристик, то й оцінювати її слід 
комплексно, з позиції багатовимірної значущості. Те, що говорять співрозмовники, має 
бути обґрунтованим і змістовним, взаємопов’язаним і зрозумілим не лише їм, а й усім 
учасникам комунікативної взаємодії. За лінгвістичним визначенням, поняття «культура 
мовлення» означає «володіння нормами усної та писемної літературної мови 
(правилами вимови, наголосу, слововживання, граматики, стилістики), а також як 
уміння використовувати виражальні засоби мови в різних умовах спілкування 
відповідно до цілей та змісту мовлення». Тобто йдеться не лише про лексичний запас і 
вміння його використовувати, а й про чіткість вимови [3, 4]. 

Комунікативну лінгвістику можна вважати сполучною галуззю знань, яка тісно 
пов’язана з філософією, логікою, семіотикою, соціологією, інформатикою, кібернетикою, 
психологією, культурологією, етнологією і етнографією, риторикою, теорією штучного 
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інтелекту тощо [1]. Враховуючи стратегічні потреби багатьох організаціи , лінгвістичнии  
аспект в побудові перспективних внутрішніх та зовнішніх зв’язків відіграє подекуди 
вирішальну роль. 

Обґрунтувати подібнии  феномен можна наступним чином: надання все більшої  
ваги духовно-культурним регуляторам у діловому та суспільному житті; позначення 
діяльності кожного елемента суспільства духовно-культурними регуляторами.  

В сукупності усіх взаємодіючих сил у суспільстві вони набувають системоутво-
рюючого характеру, постіи но розширюючи зону свого впливу. Отже, елементами сучас-
ної  лінгвістичної  культури як гармоніи ної  складової  загальної  культури керівника 
мають стати: сучасні лінгвістичні знання, вміння переконувати, компетентність, 
професіоналізм, почуття, настрої ; організаціи ні, передусім управлінські, відносини, в 
яких втілюються знання керівника з організації  міжособистісної  взаємодії  з підлеглими; 
управлінська діяльність, творчии  характер якої  дає змогу перетворювати знання и  
цінності на стіи кі риси особистості.  

Очевидно, що така діяльність має розвиваючии  наступальнии  характер, оскільки 
мова и де про становлення не лише особистості керівника як управлінця-професіонала, 
а и  и ого управлінської  культури, яка об’єднує прояви и ого поведінки та мотиви и ого 
інноваціи но-управлінської  діяльності [5, 6]. 

Багатоаспектність поняття управлінської  культури є доказом того, що від ступеня 
ї ї  розвитку залежить ефективність не лише організації  як соціальної  мікросистеми, а и  
всієї  сфери управління. Причина цього полягає в тому, що високии  рівень управлінської  
культури в процесі здіи снення суб’єктом управління керівної  діяльності свідчить про 
справжнє мистецтво управління не лише підлеглими, а и  перш за все собою. Таким 
чином, до механізму формування управлінської  культури як засобу досягнення внут-
рішніх та зовнішніх цілеи  організації  доцільно додати лінгвістичнии  аспект (табл. 2). 

Таблиця 2. Врахування лінгвістичного аспекту в системі комунікаційних цілей 
організації 

Комунікаційні цілі 
Внутрішні Зовнішні 

- презентація стратегічного плану організації, 
налаштування позитивного командного духу; 

- формування іміджу підприємства; 
- розвиток корпоративної та управлінської культури; 
- зменшення плинності кадрів; 
- персональна та колективна мотивація; 
- зменшення комунікативних розривів в колективі, 
забезпечення сталого цілісного інформаційного кола 

- розширення споживчої аудиторії; 
- надання інформації покупцям щодо 
можливостей та переваг товарів (послуг) 
організації; 

- вплив на власний імідж організації у 
зовнішньому середовищі; 

- забезпечення комунікацій з потенційними 
партнерами, інвесторами, кредиторами 

Таким чином, формування мережі внутрішніх та зовнішніх зв’язків організації 
забезпечується вирішенням керівником певного спектру задач, де генеруючою основою 
виступає саме комунікативна лінгвістика. 

Професійна діяльність керівника здійснюється посередництвом комунікацій, 
зокрема лінгвістичними здібностями. У зв’язку з цим виникають дві ключові проблеми 
підвищення ефективності комунікативної діяльності керівника. Перша пов’язана з 
забезпеченням повноти комунікацій, їх системності та керованості. Друга залежить від 
комунікабельності керівника, його здатності до ділового спілкування, від знань 
комунікативних технологій та вміння їх застосовувати в потрібному контексті.  

Комунікативна компетентність керівника формується, з одного боку, за рахунок 
підвищення ефективності управління комунікаціями як бізнес-процесом взаємодії 
організації із зацікавленими сторонами ринку, з іншого боку,  це розвиток персональної 
комунікабельності, уміння слухати, переконувати і впливати на співрозмовника 
комунікативними засобами. У керівника повинно бути чітке розуміння структури 
власних ділових комунікацій: з ким йому необхідно спілкуватися, для чого і як [2].  
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Комунікативна компетентність передбачає наявність у керівника психологічних 
знань в обсязі, необхідному й достатньому для правильного розуміння співрозмовника, 
забезпечення свого впливу на нього і, що важливо, для протидії сторонньому впливу [3].  

Не менш важливими складовими комунікативної культури є знання, уміння й 
навички, що стосуються мовної діяльності, тобто культура мови. У мовленнєвій діяль-
ності можна виділити три аспекти: змістовний, виразний і спонукальний. Змістовний 
аспект мови характеризується багатством, значущістю й доказовістю думок. Виразність 
промови керівника пов’язана з її емоційною забарвленістю: мовлення може бути 
яскравим, образним, енергійним або, навпаки, сухим, млявим, тьмяним. Спонукальний 
аспект мовної діяльності полягає у впливі її на думки, почуття й волю слухача. Від рівня 
мовної культури, яка охоплює змістовну, виразну й спонукальну сторони, залежить 
ступінь сприйняття мови слухачами. Адже для кожного керівника важливо бути 
почутим підлеглими, діловими партнерами, інвесторами, кредиторами тощо.  

До основних показників культури мови в діловому спілкуванні можна віднести: 
словниковий склад (вилучаються з мовлення нецензурні, соціолекти, діалектизми); 
словниковий запас (чим він багатший, тим яскравіша, виразніша, різноманітніша мова, 
тим менше вона втомлює слухачів, тим більше вражає, запам’ятовується й захоплює); 
вимова (дотримання літературних орфоепічних норм); граматика (ділова мова потребує 
дотримання загальних правил граматики, а також урахування деяких специфічних від-
мінностей; зокрема, центральне місце в діловому мовленні має бути зайнято іменниками, 
а не дієсловами); стилістика (до стилю мовлення ставляться такі вимоги, як непри-
пустимість зайвих слів, відсутність стандартних, висловів, правильний порядок слів) [4].  

Успішне функціонування організації багато в чому залежить від ефективності 
спілкування керівника з окремими підлеглими, з колективом у цілому, з бізнес-
партнерами, а також його поведінки на ділових заходах. Усе це визначається рівнем 
розвитку комунікативної культури менеджера – сукупності комунікативних знань, 
умінь і навичок, які стали органічною частиною особистості як керівника.  

Складові комунікативної культури – це комунікативний етикет, культура мовлен-
ня, невербальна мова, стиль спілкування, психоемоційна саморегуляція, прогнозування 
поведінки партнера. Найважливішою метою внутрішньої комунікації в організації є 
створення умов для підтримки цілей і політики, що проводиться керівництвом будь-
якого підприємства. За допомогою комунікації співробітники отримують необхідні 
знання та мотивацію, стають кращими захисниками і популяризаторами планів компа-
нії. Таким чином, комунікація – це важливий організаційний інструмент не лише для 
керівників, а й необхідна умова для ефективного розвитку і впровадження організацій-
ної політики.  

У випадку нехтування керівником необхідністю розвитку навичок управлін-
ського спілкування, формування комунікативної культури, то стає під загрозою успішна 
робота підприємства взагалі й робота підлеглих зокрема.  

Необхідність дотримання комунікативної культури полягає у такому: 1) керівни-
ки, як було зазначено, витрачають велику частину робочого часу на комунікації. Згідно 
з даними багатьох експертів, на це йде 75-95% часу керівників. Тому вони повинні бути 
зацікавлені в поліпшенні своєї комунікативної компетенції; 2) комунікативні навички 
необхідні для ефективності управління (особливу увагу в цьому моменті варто звертати 
на вимоги до розпорядчої документації та усних вказівок); 3) комунікативна культура 
необхідна для утвердження авторитету та вираження волі керівника (воля керівника 
виявляється не лише через офіційне спілкування, але й через приватні прохання); 
4) добре налагоджені комунікативні процеси сприяють забезпеченню організаційної 
ефективності (кожен комунікативний акт повинен мати позитивний результат, 
досягнення мети найменшими зусиллями й витратами). 
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Висновки та перспективи подальших розвідок 

Врахування лінгвістичного аспекту в процесі управління комунікаційними 
процесами в організації в значній мірі впливає на успішність організації, її стратегічний 
розвиток та ресурсне забезпечення. Аналіз синтезу теоретичних засад комунікації та 
лінгвістики дає змогу оцінити їх вплив на управлінську культуру менеджера. Погляди 
фахівців [2, 3, 4, 5] у сфері управління комунікаціями та комунікативної лінгвістики 
уточнюють значення об’єктів дослідження: 1) як інструмента інтеграції всіх видів 
діяльності; 2) як засобу та механізму управління; 3) як способу внутрішньої та 
зовнішньої адаптивності підприємства; 4) як інструмента впливу на кадрове 
забезпечення та інновації; 5) як засобу формування управлінської та організаційної 
культури.  

Відповідно до зазначеного вище, володіння керівниками мовною майстерністю 
дозволяє віднести лінгвістичний аспект в управлінні комунікаціями до стратегічно 
важливих ресурсів. 
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ЕТАПИ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ 
УКРАЇНИ 

Захарченко, В. І. Етапи та інституціи ні засади розвитку грошово-кредитної  системи 
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Анотація 
Метою статті є виокремлення і дослідження етапів розвитку грошово-кредитної 
системи (ГКС) незалежної України в аспекті достатності й трансформації її 
інституційного забезпечення. Виокремлено шість етапів в розвитку ГКС України. 
Підкреслено, що на першому етапі (1991–1995 pp.) проблеми становлення ГКС України 
були пов’язані з переходом до ринкових відносин, законодавчим забезпеченням і 
формуванням базових інституцій – Національного банку України, комерційних банків, 
інших установ. Зусилля НБУ в цей період були спрямовані на запровадження національної 
валюти, однак цьому серйозно заважала значна монетизація бюджетних витрат, яка 
викликала гіперінфляцію. Показано, що другий етап (1996–1998 pp.) розпочався із 
введення національної грошової одиниці (гривні). Згодом було зміцнено валютний і 
фондовий ринки, що викликало позитивну динаміку макроекономічних показників, яку, 
однак, «похитнула» світова фінансова криза 1998 р. Відмічено, що на третьому етапі 
(1999–2008 pp.) важливу роль у стабілізації й розбудові ГКС країни відіграло прийняття 
закону «Про Національний банк України». В ньому було чітко виписані функції НБУ та 
завдання з розбудови вторинного ринку цінних паперів та кредитування економіки, 
реалізації яких завадила світова фінансова криза 2008 р. Показано, що на четвертому 
етапі (2009–2014 pp.) ГКС України порівняно швидко подолала негативні наслідки 
світової кризи, але зазнала чергового удару в результаті російсько-української війни, яка 
розпочалася у 2014 р. Через різке зниження валютного курсу відбулося обвальне падіння 
заощаджень населення, погіршилися показники функціонування банківської системи і 
національної економіки загалом. Зауважено, що на п’ятому етапі (2015–2019 рр.) для 
подолання наслідків фінансової дестабілізації воєнного періоду була реалізовані заходи із 
запровадження інфляційного таргетування, скасування частини обмежень на 
валютному ринку, стрес-тестування і «очищення» банківської системи. Шостий етап (з 
2020 р.) виокремлено із врахуванням настання чергової світової фінансової кризи, 
прискореної пандемією коронавірусу.  

Ключові слова: грошово-кредитна система України, інститути, законодавче 
забезпечення, Національний банк України, комерційні банки, етапи розвитку. 
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Abstract 
The purpose of the article is to highlight and study the stages of development of the monetary-
credit system (MCS) of independent Ukraine in the aspect of the sufficiency and transformation of 
its institutional support. There are six stages in the development of the MCS of Ukraine. It is 
emphasized that at the first stage (1991-1995) the problems of the formation of the MCS of 
Ukraine were associated with the transition to market relations, legislative support and the 
formation of basic institutions – the National Bank of Ukraine, commercial banks, and other 
institutions. The NBU's efforts during this period were aimed at introducing the national currency, 
but this was seriously hampered by the large monetization of budget spending, which caused 
hyperinflation. It is shown that the second stage (1996-1998) began with the introduction of the 
national currency (hryvnia). Subsequently, the foreign exchange and stock markets were 
strengthened, which caused a positive dynamics in macroeconomic indicators, which, however, 
was "shaken" by the world financial crisis of 1998. It is noted that at the third stage (1999-2008) 
an important role in the stabilization and development of the country's MCS played adoption of 
the law "On the National Bank of Ukraine". It clearly outlined the functions of the NBU and the 
tasks for the development of the secondary securities market and lending to the economy, the 
implementation of which was prevented by the global financial crisis of 2008. It is shown that at 
the fourth stage (2009-2014) the State Civil Service of Ukraine relatively quickly overcame the 
negative consequences of the global crisis, but suffered another blow as a result of the Russian-
Ukrainian war, which began in 2014. Due to a sharp drop in the exchange rate, there was a 
landslide drop in household savings, the performance of the banking system and the national 
economy as a whole worsened. It was noticed that at the fifth stage (2015-2019) in order to 
overcome the consequences of the financial destabilization of the war period, measures were 
taken to introduce inflation targeting, remove some of the restrictions on the foreign exchange 
market, stress testing and "cleanse" the banking system. The sixth stage (from 2020) is highlighted 
taking into account the onset of the next global financial crisis, accelerated by the coronavirus 
pandemic.  

Key words: monetary system of Ukraine, institutions, legislative support, National Bank of 
Ukraine, commercial banks, stages of development. 

JEL classification: E42; E52 

Вступ 

Становлення сучасної  грошово-кредитної  системи Украї ни розпочалося ще в часи 
існування СРСР, але в основному вона сформувалася вже в період незалежності. І 
оскільки ї ї  основу спочатку складала частина союзної  грошово-кредитної  системи та ще 
и  планового типу, то в умовах ринкової  трансформації  економіки Украї ни на кожному із 
етапів свого розвитку вона потребувала специфічного інституціи ного забезпечення – 
через прии няття законодавчих актів та створення необхідних інституціи  – 
Національного банку Украї ни (НБУ), Банкнотно-монетного двору НБУ, комерціи них 
банків, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та ін. Це дозволяло у кращии  
або гіршии  спосіб вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми. 
З’ясування ж адекватності інституціи ного забезпечення на кожному із етапів розвитку 
грошово-кредитної  системи Украї ни дозволяє простежити генезу основних ї ї  проблем, 
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наприклад щодо стіи кості національної  валюти, та намітити шляхи ї х вирішення із 
врахуванням історичного досвіду. 

Питання етапності розвитку грошово-кредитної  системи Украї ни та ї ї  інститу-
ціи ного забезпечення на кожному із етапів вивчали такі вчені, як С. Арутюнян [1], 
О. Барановськии  та ін. [9], М. Безнощенко [2], Н. Гребеник [3], К. Далгич [6], О. Дзюблюк 
та ін. [5], І. Д’яконова [7], Г. Карчева [8], І. Сало [10], І. Скоморович [11] та ін. Однак у ї х 
дослідженнях не простежується єдиної  думки щодо етапів розвитку грошово-кредитної  
системи Украї ни та достатності інституціи ного забезпечення на кожному із них, що 
потребує додаткових досліджень. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є виокремлення і дослідження етапів у розвитку грошово-кредитної  
системи Украї ни в аспекті достатності інституціи ного забезпечення для ї ї  розвитку у 
конкретнии  період і в перспективі. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Тісно пов’язані між собою грошові и  кредитні інститути та інституції  формують 
грошово-кредитну систему Украї ни, яка, відповідно, складається з двох підсистем 
(систем) – грошової  та кредитної . Грошова система Украї ни – це встановлена державою 
форма організації  грошового обігу, що сформувалася історично і закріплена в 
законодавчому порядку. Кредитна система Украї ни – це сукупність кредитних відносин 
у ніи  та інститутів, які реалізують ці відносини. «Несучою конструкцією» грошово-
кредитної  системи Украї ни є ї ї  банківська система, яка має два рівні – вищии , що 
представлении  центральним (емісіи ним) банком (НБУ), та нижчии , якии  складають 
державні и  комерціи ні банки (інвестиціи ні, іпотечні, ощадні и  ін.) та небанківські 
фінансові установи (пенсіи ні фонди, кредитні спілки и  ін.).  

Перший етап (1991–1995 pp.) становлення грошово-кредитної  системи 
незалежної  Украї ни був ускладнении  переходом до ринкових відносин і формуванням ї ї  
із частини грошово-кредитної  системи колишнього СРСР. Важливим кроком у ї ї  
становленні стало утворення у 1991 р. НБУ, якии , однак, не мав на перших порах 
структури, необхідної  для центрального банку. Але и ого створення пришвидшило 
процес формування банківської  системи Украї ни. Оскільки в тои  час для ї ї  формування 
не було необхідної  законодавчої  бази, то здебільшого використовувалися нормативно-
правові документи колишнього Держбанку СРСР. Але вже 11 травня 1992 р. Комісія з 
питань планування бюджету, фінансів і цін Верховної  Ради Украї ни схвалила Основні 
напрями діяльності НБУ на період до запровадження національної  валюти, що суттєво 
прискорило процес розробки и  затвердження необхідних документів [3, с. 14]. 

Зрозуміло, що у перші місяці незалежності Украї на не мала та и  не могла мати 
власної  валюти, хоча вже у 1991 р. Луганськии  верстатобудівнии  завод як тимчасовии  
монетнии  двір здіи снював карбування роздрібних монет. Через те, що потужності з 
виготовлення банкнот на тои  час в Украї ні були відсутні, перші банкноти національної  
валюти номінальною вартістю 1, 2, 5, 10 і 20 гривень були віддруковані в 1992 р. 
канадською компанією «Канадіен Банкнот Компані». Однак спочатку (10 січня 1992 р.) в 
обіг було введено тимчасову валюту – украї нськии  карбованець (купон). Далі 
передбачалося встановити и ого офіціи нии  курс щодо росіи ського рубля, але цього не 
сталося, тому що вже з 1 липня 1992 р. Росія в односторонньому порядку запровадила 
нову систему взаєморозрахунків у рубльовіи  зоні – взаємні платежі через 
кореспондентські рахунки в центробанку РФ. Відтак рублі, що оберталися в різних 
краї нах СНД, стали неоднозначними за свої м вартісним змістом і це запустило процес 
розпаду рубльової  зони.  

При цьому в перехідніи  грошовіи  системі склалася несприятлива для Украї ни 
ситуація: валютнии  курс купона в процесі и ого використання у готівковому та 
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безготівковому обігу роздвої вся. Внаслідок цього з’явилася можливість здіи снення 
масових фінансових спекуляціи , пов’язаних з переведенням грошеи  з однієї  форми обігу 
в іншу, а також переведення безготівкових капіталів з Украї ни до Росії . Тільки у III 
кварталі 1992 р. такі переведення склали 447 млрд крб. Через що запровадження 
купоно-карбованця у сферу безготівкового обігу було запроваджено тільки з 
12 листопада 1992 р., стався підрив конкурентних переваг економіки Украї ни щодо 
економіки Росії , які вона мала до цього. А єдиним законним засобом платежу на 
території  Украї ни украї нськии  карбованець став, згідно Указу Президента Украї ни від 
7 листопада 1992 р., тільки з 16 листопада ц. р. [4]. Звичаи но, це мало важливе значення 
для створення в Украї ні власної  грошово-кредитної  системи, фондового і валютного 
ринків, механізму міждержавних розрахунків та золотовалютних резервів. 

Відповідно до постанови Верховної  Ради Украї ни від 5 березня 1992 р. № 2165-XII, 
НБУ у тому ж році здіи снив свою першу кредитну (безготівкову) емісію – шляхом 
міжбанківського заліку взаємної  заборговарності в розмірі 20,0 млрд крб. Загалом у 
1992 р., згідно постанов Верховної  Ради Украї ни, комерціи ним банкам було надано 
кредитів на загальну суму 670 млрд крб. З них на поповнення обігових коштів 
державних підприємств та організаціи  (з ї х подальшим віднесенням на внутрішніи  борг) 
– 292 млрд крб., у т. ч. 50 млрд крб. – для надання кредиту сільськогосподарським 
підприємствам. У грудні 1992 р., згідно з рішенням Кабінету Міністрів Украї ни (постанов 
КМУ від 5 грудня 1992 р. № 679 та № 682), уперше були надані емісіи ні кредити 
Міністерству фінансів Украї ни – для фінансування витрат сільського господарства та 
вугільної  промисловості на загальну суму 329,7 млрд крб. Причому практика із надання 
уряду безготівкових емісіи них кредитів була продовжена і в 1993 р. [3, с. 14-15]. Кредити 
уряду, які надавалися безоплатно, становили на 1 січня 1994 р. 141,5 трлн крб. або 85,9% 
в загальному обсягу випуску платіжних засобів [5, с. 61]. 

Такии  механізм кредитування економіки був пов’язании  з тим, що все ще великим 
залишався монопольнии  державнии  сектор. У ньому широко практикувалося пільгове 
кредитування насамперед експортоорієнтованих галузеи  і підприємств, а також 
бюджетного дефіциту и  програм уряду. що, звичаи но, розкручувало маховик інфляції . У 
1993 р. вона досягла стадії  гіперінфляції  (10255%) з такими ї ї  негативними наслідками, 
як девальвація, криза неплатежів, скорочення обсягів інвестиціи  і виробництва, різке 
падіння життєвого рівня населення [3, с. 15]. Немає сумніву, шо доведення ситуації  на 
грошовому ринку Украї ни до стадії  гіперінфляції  було справою аферистів в мантії  
державників, бо об’єктивних підстав для цього не було. При падінні ВВП у 2 рази 
інфляція могла скласти максимум 100%, але аж ніяк не 10 тисяч. Це було зроблено 
спеціально, для приватизації  об’єктів державної  власності за «фантики», а точніше – ї х 
«прихватизації » (за влучним терміном В’ячеслава Чорновола). 

Через гіперінфляцію введення в обіг постіи ної  грошової  одиниці (гривні) було 
відкладено на декілька років. І ї  введення в тои  період потребувало використання не 
кеи нсіанських, а монетаристських інструментів регулювання грошового обігу. Це и  було  
відмічено в Основних напрямах грошово-кредитної  політики, які НБУ вперше розробив 
у 1993 р. Вони передбачали введення режиму фіксованого валютного курсу. Були також 
визначені основні функції  валютного ринку і роль НБУ в економіці загалом. Й ому 
надавалося монопольне право на емісію гривні на банкнотніи  фабриці, яка була 
відкрита в Києві у березні 1994 р. Оскільки на тои  час посилилися тенденції  падіння 
виробництва, то у 1995 р. НБУ відзначився відмовою від кредитування уряду на 
пільгових умовах (від прямого фінансування дефіциту держбюджету за рахунок 
сеньи оражу), що розширювало и ого можливості щодо рефінансування комерціи них 
банків та нарощування обсягів кредитування економіки – через кредитні аукціони та 
редисконтування векселів (купівлі ї х у комерціи них банків до настання строків 
платежу) [11, с. 254].  
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Таким чином було покладено початок стабілізації  цін: індекс споживчих цін 
знизився до 181,7%.  

Посиленння процесів доларизації  та тінізації  економіки призвело до того, що 
1 липня 1995 р. було прии нято рішення про заборону використання на території  
Украї ни іноземної  валюти як засобу платежу.  

Того ж року був зроблении  вагомии  крок і до розбудови ринку цінних паперів (у 
вересні була прии нята «Концепція функціонування та розвитку фондового ринку 
Украї ни»), а бюджетнии  дефіцит почали фінансувати за рахунок облігаціи  внутрішньої  
державної  позики (ОВДП).  

Усе це створило сприятливі передумови для введення національної  грошової  
одиниці – гривні. 

Другий етап (1996–1998 pp.) розпочався із проведення грошової  реформи, що 
передбачала введення протягом 2–16 вересня 1996 р. гривні. На 2 вересня ц. р. 
офіціи нии  курс гривні складав 1,76 грн. за долар США.  

Введення гривні сприяло тому, що уже в 1996 р. намітилася позитивна динаміка 
ключових макроекономічних показників – реального внутрішнього валового продукту 
(ВВП), заробітної  плати (меншою мірою), темпів зростання інфляції  та грошової  маси 
(табл. 1). 

Таблиця 1. Динаміка макроекономічних показників України (1995-1997 рр.), % 

Станом 
на 1 
січня 

Показник 
реальнии  внутрішніи  валовии  
продукт (до попереднього року) 

реальна заробітна плата 
(до попереднього року) 

індекс 
інфляції  

грошова маса (до 
попереднього року) 

1995 77,1 85,4 500,7 667,2 
1996 87,8 128,1 281,7 215,5 
1997 90,0 86,2 139,7 135,1 

Джерело: складено за даними [7, с. 15]. 

Введення в обіг національної  валюти гривні також дозволило НБУ розширити 
використання такого фінансового інструменту, як державні цінні папери. Всього за 
1996–1999 pp. Він використав для купівлі державних цінних паперів 14,5 млрд грн. [3, 
с. 16]. Це загалом створило сприятливі умови для розбудови фондового ринку. Відтак, у 
1996 р. була заснована Перша Фондова Торгова Система (ПФТС), яка стала одним із 
наи більших організаторів торгів цінними паперами в Украї ні. До речі,  Індекс ПФТС з 
1997 року є офіціи ним індексом Украї ни в S&P Emerging Markets. 

У 1997 р. устаткування монетного двору з Луганська було перевезено до Києва і 
це сприяло облаштуванню монетної  справи у столиці Украї ни. 

Після проведення грошової  реформи в Украї ні спостерігалося деяке пом’якшення 
грошово-кредитної  політики, але це надто не послабило національну валюту. І ї  суттєво 
«похитнула» лише світова фінансова криза 1998 р., наслідком якої  стало зниження курсу 
гривні до долара США в 1998–1999 рр. маи же вдвічі.  

У відповідь на це з метою захисту прав та законних інтересів вкладників банків 
Указом Президента Украї ни «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб – вкладників 
комерціи них банків» від 10.09.1998 № 996/98 був засновании  Фонд гарантування 
вкладів фізичних осіб. Указом було встановлено, що в разі недоступності вкладу в 
комерціи ному банку фізичніи  особі гарантується відшкодування за вкладом, 
включаючи відсотки, у розмірі вкладу, але не більше 500 грн. Надалі адміністративна 
рада ФГВФО збільшувала розмір граничної  суми відшкодування коштів за вкладами 
11 разів. Нині граничнии  розмір відшкодування коштів за вкладами складає 200 000 грн. 

Девальвація гривні і формування значної  частки активів комерціи них банків із 
державних цінних паперів призвели до того, що ї х капітал знецінився орієнтовно на 
1 млрд. дол. США або на 46,1%. І в маи бутному це поставило ї х перед необхідністю 
дивесифікації  портфеля активів [7, с. 17]. 
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На третьому етапі (1999–2008 pp.) важливу роль у стабілізації  и  розбудові грошово-
кредитної  системи відіграв Закон Украї ни «Про Національнии  банк Украї ни» від 
20.05.1999 № 679-XIV, особливо щодо підтримання стабільності національної  грошової  
одиниці. В цьому відношенні важливе значення мало те, що в ст. 4 визнано економічну 
самостіи ність НБУ і те, що він не відповідає за зобов’язаннями органів державної  влади та 
комерціи них банків. Розбудові грошово-кредитної  системи сприяло також прии няття 
законів «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III та «Про фінансові 
послуги і державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III. 

У цеи  період НБУ як регулятор грошово-кредитної  системи поставив перед собою 
такі завдання та пріоритети щодо ї ї  розвитку [2, с. 226-227]: 

– перехід до режиму прямого таргетування інфляції ;  
– підтримання стабільності валютного курсу;  
– перехід до повної  конвертованості національної  валюти; 
– активізація первинного та вторинного ринку цінних паперів (на основі нової  

програми розвитку фондового ринку від 2000 р.); 
– підтримка економічного зростання.  
На жаль, не всі заплановані завдання вдалося вирішити. Хоча ВВП Украї ни у 2000–

2007 рр. зростав у середньому на 7,4% в рік, НБУ и  далі продовжував фіксувати валют-
нии  курс. Крім  того, він не переи шов до політики таргетування інфляції , тоді як в «Ос-
новних засадах грошово-кредитної  політики на 2002 рік» і зазначив необхідність пере-
ходу до неї . До речі, саме в 2004–2007 рр., коли рівень інфляції  був помірним і відносно 
стабільним, для цього були всі необхідні передумови. Однак світова фінансова криза 
2008 р. призвела до того, що таргетування інфляції  (у ї ї  класичному розумінні) на деякии  
час довелося відкласти.  

Загалом же цеи  період був наи більш успішним в розбудові національної  грошово-
кредитної  системи. Свідченням цього стало [1, с. 21-22]:  

– формування дворівневої  банківської  системи; 
– удосконалення системи нагляду за комерціи ними банками;  
– подолання платіжної  кризи і збільшення коефіцієнта гривневої  монетизації ; 
– стабілізація валютного курсу і забезпечення низьких темпів інфляції ; 
– стіи ке зростання валютних резервів НБУ;  
– утворення акціонерного капіталу наи більших підприємств, запуск роботи 

десяти фондових бірж та капіталізація фондового ринку; 
– зростання іпотечного і кредитного інвестування; 
– підвищення реальних доходів сектора домашніх господарств та трансформація 

заощаджень населення в інвестиції , що сприяло стіи кому зростанню ВВП. 
Однак внутрішні протиріччя грошово-кредитної  політики, слабкість економічної  

політики соціального популізму та, щонаи більше, світова фінансово-економічна криза 
призвели до того, що уже з вересня 2008 р. грошово-кредитна система Украї ни проявила 
«вузькі місця» у сфері регулювання грошово-кредитних відносин, зокрема щодо [2, 
с. 227-228]: 

– занадто жорсткої  прив’язки гривні до долара із поступовою ревальвацією, що 
лобіювалася імпортерами. Внаслідок цього дефіцит торговельного балансу досягнув у 
2008 р. 16,1 млрд дол., або понад 8 % від ВВП;  

– дозволу на видачу населенню валютних кредитів, якии  призвів до значного 
посилення фактору валютних ризиків для населення, оскільки фіксація валютного курсу 
в умовах дефіциту платіжного балансу, вищого ніж у США рівня інфляції  та нижчого 
рівня продуктивності праці, призвела до диспропорціи  реального і фінансового секторів 
(«фінансових бульбашок»), що під час кризи проявилося повною мірою;  

– політики дезінформування населення про реальне співвідношення гривні та 
долара. Нав’язування тези про недооціненість гривні, згідно з індексом «Біг-Мака».  
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У результаті, коли в Украї ні почалася неминуча корекція валютного курсу, гривня 
зазнала однієї  з наи більших девальваціи  у світі, за 2008 р. – з 4,85 до понад 8 грн. за 1 дол. 
США, або більше ніж на 60 %. Наслідками девальвації  гривні стали:  

– паніка на валютному ринку, яка проявилася у масових валютних спекуляціях та 
зростанні курсу долара до 10 і більше грн.;  

– криза неплатежів по валютних кредитах;  
– відплив грошеи  з банківських депозитів, криза ліквідності банків, мораторіи  на 

видачу депозитів, рефінансування НБУ, банкрутство банків, неповернення споживчих та 
іпотечних кредитів, катастрофічне падіння рівня довіри населення до банківської  
системи; 

– обвал фондового ринку (падіння вартості активів до наи нижчого рівня, 
виведення капіталу з ринку),  

На четвертому етапі (2009–2014 pp.) наслідки кризи 2008 р. фінасово-кредитна 
система Украї ни порівняно швидко подолала; ї ї  подальшому розвитку сприяли такі 
інституціи ні чинники: 

– стабілізація валютного курсу на тлі кредитів МВФ і приватних інвесторів; 
– зниження ставки рефінансування НБУ і процентних ставок комерціи них банків, 

зростання доходів від депозитних вкладів населення, часткове відновлення довіри 
населення до банків;  

– відкриття 15 травня 2008 р. Украї нської  біржі (центру ліквідності акціи  та 
похідних інструментів в Украї ні), а також запровадження Інтернет-треи дингу (доступу 
до торгів на біржі з використанням Інтернету);  

– прии няття Концепції  розвитку ринку цінних паперів до 2010 року, а починаючи 
з 2010 року низки нормативних документів щодо регулювання и ого діяльності, зокрема 
«Положення про розкриття інформації  емітентами акціи  та облігаціи  підприємств, які 
знаходяться у лістингу організатора торгівлі»;   

– зростання інвестиціи  у 2012-2013 рр., в т. ч.  іноземних портфельних, в основнии  
капітал реального сектора економіки та відновлення висхідного тренду показників ВВП. 

Але у черговии  «нокдаун» грошово-кредитну систему Украї ни послала росіи сько-
украї нська віи на, яка розпочалася у 2014 р. Віи ськові дії  в Украї ні, втрата Криму і 
частини території  Донбасу викликали загострення таких негативних явищ, як: 

– падіння заощаджень фізичних і юридичних осіб через різке зниження 
валютного курсу (у три рази) та погіршення загальних показників функціонування 
банківської  системи і банкрутство багатьох банків;  

– швидке зростання частки проблемних активів та підвищення ризиків у 
діяльності банків; 

– нестача коштів у ФГВФО;  
– ріст тарифів і цін, банкрутство малого і середнього бізнесу.  
Для підвищення інституціи ної  спроможності НБУ, необхідної  для подолання 

кризових явищ у грошово-кредитніи  системі, наприкінці 2014 р. у ньому було створено 
Комітет з монетарної  політики – консультативнии  орган у складі Голови НБУ, и ого 
заступника, якии  був покликании  здіи снювати загальне керівництво процесами 
формулювання принципів грошово-кредитної  політики та монетарної  стабільності, та 
ряду членів за посадою. Тоді ж було створено и  Громадську раду – постіи но діючии  
колегіальнии  консультативно-дорадчии  орган для налагодження ефективної  взаємодії  
НБУ з громадськістю, зокрема для забезпечення стабільності банківської  системи, 
захисту прав та інтересів споживачів банківських послуг та надання пропозиціи  щодо 
вдосконалення законодавства Украї ни у фінансовіи  сфері [6, с. 159]. 

На п’ятому етапі (2015–2019 рр.) для подолання наслідків фінансової  деста-
білізації  була прии нята постанова НБУ від 18.02015 № 541 «Про Основні засади грошово-
кредитної  політики на 2016-2020 роки». У ніи  передбачалися, зокрема, такі заходи: 
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– запровадження інфляціи ного таргетування у 2017 р.; 
– скасування адміністративних обмежень на валютному ринку у 2018 р.; 
– стрес-тестування і «очищення» банківської  системи. 
Але так і не вирішивши до кінця основні проблеми стабілізації  грошово-кредитної  

системи Украї ни, ї ї  охопила нова світова фінансова криза, прихід якої  передбачався, але 
яку прискорила пандемія коронавірусу. 

Отже, на шостий етап (з 2020 р.) розвитку грошово-кредитної  системи Украї ни 
переи шла низка проблем, які мають тривалу генезу. Для ї х розв’язання Стратегією 
розвитку фінансового сектору Украї ни до 2025 року [12] передбачено підвищення 
інституціи ної  спроможності системи та реалізацію комплексу заходів із: 

– підтримання макрофінансової  стабільності;  
– лібералізації  валютного регулювання; 
– запровадження міжнародних підходів до банківського нагляду та регулювання 

ринків небанківських фінансових послуг;  
– підвищення прозорості банківської  системи та інституціи ної  спроможності 

ФГВФО;  
– захисту прав інвесторів; 
– підвищення фінансової  грамотності населення;  
– підвищення кредитної  активності банків, передусім у кредитуванні реального 

сектору економіки;  
– скорочення частки непрацюючих кредитів;  
– посилення конкуренції  на ринку фінансових послуг;  
– розвитку інфраструктури ринків капіталу та безготівкових операціи . 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Отже, в розвитку грошово-кредитної  системи незалежної  Украї ни є всі підстави 
виділяти шість етапів – на основі таких віх, як: 1) започаткування інституціи ного 
становлення цієї  системи (з 1991 р.); 2) введення національної  грошової  одиниці (з 
1996 р.); 3) подолання світової  фінансової  кризи 1998 р. (з 1999 р.); 4) подолання 
світової  фінансової  кризи 2008 р. (з 2009 р.); 5) подолання наслідків росіи сько-
украї нської  віи ни, що розпочалася у 2014 р. (з 2015 р.); 6) подолання світової  фінансової  
кризи 2019 р., прискореної  пандемією коронавірусу (з 2020 р.). На кожному із етапів, 
відповідно до завдань і проблем, які належало вирішувати, створювалися необхідні 
інститути у вигляді офіціи них правил (законодавчого забезпечення), неофіціи них 
правил та процедур виконання цих правил і обмежень, а також відповідні інституції .  

Для подальшого розвитку грошово-кредитної  системи Украї ни необхідно 
вирішити низку проблем, які стоять на цьому шляху. Головними із них є проблеми 
підтримання стабільності національної  валюти та кредитування розвитку реального 
сектору економіки. Звичаи но, для ї х вирішення необхідним є удосконалення 
інституціи ного забезпечення як грошово-кредитної  системи загалом, так і окремих ї ї  
складових. 
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Анотація 
У статті розглянуто питання особливостей функціонування інфраструктури ринку 
ф’ючерсних контрактів і перспективи її удосконалення для сільськогосподарської продук-
ції. Доведено, що регулювання біржового ринку сільськогосподарської продукції повинно 
включати у себе захист цілісності ринкових цін, оскільки збиток, нанесений ринку, не 
обмежується збитком його безпосередніх учасників, здійснювати підтримку довіри і 
впевненості у ринку для здійснення ризик-менеджменту, організувати діяльність зі зміни 
оподатковуваної бази і унеможливити обхід податкових обмежень. Виділено, що складові 
ефективної інфраструктури функціонують злагоджено і безперебійно. Визначено, що 
важливою проблемою інфраструктури біржового ринку є обмеженість акредитованих 
елеваторів, що перешкоджає використанню ф’ючерсу на сільськогосподарську продукцію 
як інструменту хеджування. Проаналізовано, що інфраструктура ринку ф’ючерсів на 
сільськогосподарську продукцію значною мірою залежить від інфраструктури зернового 
ринку у цілому, що нині знаходиться у неналежному стані. Висвітлено поточний стан 
інфраструктури та логістичного забезпечення зернового ринку та обґрунтовано, що для 
якісної зміни ситуації, що склалася, потрібна масштабна модернізація, реконструкція і 
будівництво нових потужностей на всіх етапах реалізації сільськогосподарської продукції.  

Ключові слова: інфраструктура ринку, ф’ючерс, ф’ючерсні контракти, фінансові ризики, 
управління фінансовими ризиками. 
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INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT OF FUTURE CONTRACTS ON AGRICULTURAL 
PRODUCTS FOR FINANCIAL RISK MANAGEMENT 

Abstract 
The article examines how the infrastructure of the futures market is being improved for 
agricultural products. It is proved that the regulation of the exchange market of agricultural 
products should include protection of the integrity of market prices, as the damage caused to the 
market is not limited to the loss of its direct participants, to maintain confidence, and confidence 
in the market for risk management makes it impossible to circumvent tax restrictions. It is 
determined that the components of an efficient infrastructure function harmoniously and 
smoothly. It is substantiated that an important problem of the exchange market infrastructure is 
the limited accredited elevators, which prevents the use of futures on agricultural products as a  
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hedging tool. It is outlined that the infrastructure of the futures market for agricultural products 
largely depends on the infrastructure of the grain market as a whole, which is currently in poor 
condition. The current state of infrastructure and logistics of the grain market is highlighted and 
substantiated that a qualitative change in the current situation requires large-scale moderni-
zation, reconstruction and construction of new facilities at all stages of agricultural production. 
The purpose of this study is to improve the infrastructure of the market of futures contracts for 
agricultural products to manage financial risks and prospects for their further development. 
Methods. The basis of the study is the current legal framework, legislation, regulations, instruct-
tional materials, textbooks, special literature. The article used general scientific methods of 
analysis and synthesis, specific methods of analysis: grouping, comparison, systematic and others. 
Results. Based on the study, it is proved that the infrastructure of the futures market for agricul-
tural products is a set of organizations and institutions that help this market to work effectively 
and should be inextricably linked with the commodity exchange. It is also studied and determined 
that the market infrastructure, as a system of institutions and organizations (banks, exchanges, 
fairs, insurance companies, consulting and information and marketing firms, etc.), providing free 
movement of goods and services in the market. 

Keywords: market infrastructure, futures, futures contracts, financial risks, financial risk 
management. 

JEL classification: H54; G32; Q13 

Вступ 

Про формування та успішність розвитку украї нського ринку ф’ючерсів на 
сільськогосподарські культури можна говорити тільки при наявності и ого ефективної  
інфраструктури, складові якої  функціонують злагоджено і безперебіи но. 

«Сучаснии  економічнии  словник» визначає інфраструктуру ринку, як «оптові 
підприємства, біржі, брокерські фірми, фінансові інститути, податкову систему, інші 
організації , що забезпечують супроводжують ринкові процеси».  

Великии  економічнии  словник А.Б. Борисова трактує ринкову інфраструктуру як 
систему установ і організаціи  (банків, бірж, ярмарків, страхових компаніи , 
консультаціи них та інформаціи но-маркетингових фірм та ін.), що забезпечують вільнии  
рух товарів і послуг на ринку. 

Проблематиці інфраструктури ринку ф’ючерсних контрактів удосконалюється 
для сільськогосподарської  продукції  присвячена значна кількість наукових праць 
зарубіжних і вітчизняних дослідників: Госс Б.А. [11], Савощенко А.С. [9], Акмаєв А.І. [1], 
Брюховецька C.В. [2], Макаренко І. [7], Примостка Л.О. [13-14], Шканова О.М. [10], 
Воскобіи ника Ю.П. [3], Горьового В.П. [4], Резнік Н.П. [12-13] та ін. 

Проте залишаються питання, які потребують подальшого вивчення, особливо що 
стосується інформації  для аналізу результатів діяльності. 

Мета статті 

Мета статті полягає у дослідженні особливостеи  удосконалення інфраструктури 
ринку ф’ючерсних контрактів на сільськогосподарську продукцію для управління 
фінансовими ризиками та перспектив ї х подальшого розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

На сьогоднішніи  день інфраструктура ринку ф’ючерсів на сільськогосподарську 
продукцію являє собою сукупність організаціи  та інститутів, які допомагають цьому 
ринку ефективно працювати.  

Інфраструктура повинна бути нерозривно пов’язаною з товарною біржою. Крім 
товарної  біржі в інфраструктуру ринку ф’ючерсів на сільськогосподарську продукцію 
повинні входити [9]: 

✓ акредитовані елеватори секції зернових і зернобобових;  
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✓ Кліринговий Центр − виконує функції клірингової організації і 
центрального контрагента на фінансовому ринку; 

✓ Українська аграрна біржа − надає торговельну систему, забезпечує 
інформаційно-технологічний сервіс ринку; 

✓ ПАТ Аграрний фонд; 
✓ Розрахункова палата − небанківська кредитна організація, що здійснює 

грошові розрахунки на біржовому та інших сегментах фінансового ринку; 
✓ українські учасники зернового ринку (Кернел, Укртранслогістіка, ТЕП 

Транско, ТЕП Вертикаль, ПП «Атланта-Агро», СП «Нібулон», Перша логістична комп., 
Промвагонтранс, Ерант, Компанія «Мелагрейн», Транс-Груп, МХП, Агро-Транс-Магістр, 
ПЕК «Оптима», Компанія-Агроінвест, Компанія Транско, Райдо Транс Логістик, 
Грейнсвард, Злата-Трейд, ПП «С І С Груп»та ін.). 

✓ представництва міжнародних зернових компаній. 
✓ брокерські компанії. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Пропонована організаційна структура біржового ринку ф’ючерсів на 
сільськогосподарську продукцію 

Джepeлo: пoбудoвaнo aвтopoм нa ocнoвi пpoвeдeних дocлiджeнь. 

Крім вище перерахованих організаціи , на наш погляд, в інфраструктуру ринку 
ф’ючерсів на сільськогосподарську продукцію входять консультаціи ні та інформаціи но-
маркетингові та громадські організації , фінансові інститути, інші організації , що 
забезпечують супроводжуючі ринкові процеси. Таким чином, в інфраструктуру ринку 
ф’ючерсів на сільськогосподарську продукцію входять ще податкова система, 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Украї ни, банківська система, 
зерносховища, портові елеватори, залізнична інфраструктура [9]. 

На наш погляд, в інфраструктуру ринку ф’ючерсів на сільськогосподарську 
продукцію слід включити інформаціи нии  центр, а також територіальні торгово-
промислові палати [8]. 

Впровадження інформаціи ного забезпечення потенціи них учасників ринку ф’ю-
черсів на сільськогосподарську продукцію має на увазі надання сільськогосподарським 
товаровиробникам повної , достовірної  і доступної  інформації  про організацію, 
принципи і механізм функціонування ф’ючерсів в Украї ні. В обов’язковому порядку 
повинна пояснюватися інформація про переваги та недоліки використання ф’ючерсу на 
сільськогосподарську продукцію, тарифи и  обов’язкові біржові платежі та збори. 
Конкретнии  механізм підвищення фінансової  грамотності та обізнаності потенціи них 
учасників торгів ф’ючерсами на сільськогосподарську продукцію повинен бути 
побудовании  за участю торгово-промислових палат, при цьому консультації , семінари, 
конференції  та надання учасникам зернового ринку інформації , що стосується зернових 
ф’ючерсів, повинні бути безкоштовними, принаи мні поки на ринку не з’явиться 
необхідна ліквідність (рис. 2). 
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Рис. 2. Пропонований механізм функціонування ринку ф’ючерсів на 

сільськогосподарську продукцію 
Джepeлo: пoбудoвaнo aвтopoм нa ocнoвi пpoвeдeних дocлiджeнь.  

Торгово-промислова палата − організація, яка представляє інтереси малого, се-
реднього і великого бізнесу, охоплюючи своєю діяльністю всі сфери підприємництва − 
промисловість, внутрішню і зовнішню торгівлю, сільське господарство, фінансову 
систему, послуги [4].  

Удосконалення інфраструктури ринку ф’ючерсів на сільськогосподарську продук-
цію має полягати також в акредитації  елеваторів в основних зернових регіонах. 
Структура поставок буде більш диверсифікована, що забезпечить свободу вибору при 
реалізації  зерна, що продається по ф’ючерсах та зменшить витрати на и ого 
вантажоперевезення [5]. 

В дании  час на провідних зернових біржах світу поставка здіи снюється в різні 
регіони. Так, на Чиказькіи  товарніи  біржі (СВОТ) м’ягка червонозерна озима пшениця 
(Soft Red Winter Wheat − SRW) класу № 2 відповідно до держстандартів США на умовах 
поставки Ex-elevators / warehouses поставляється в сільськогосподарські раи они Чикаго, 
Бернс Харбор і Індіана, а також Толедо і Огаи о. На товарніи  біржі в Канзас-Сіті (КСВТ) 
тверда чорвонозерна озима пшениця класу № 2 відповідно до держстандартів США на 
умовах поставки ЕХ-elevators / warehouses поставляється в Канзас-Сіті, Міссурі, штат 
Канзас [1]. 

Аналіз поточного стану інфраструктури та логістичного забезпечення зернового 
ринку краї ни показує, що для якісної  зміни ситуації , що склалася, потрібна масштабна 
модернізація, реконструкція і будівництво нових потужностеи  на всіх етапах реалізації  
сільськогосподарської  продукції  [2]. 

Значна частина елеваторів, хлібоприи мальних підприємств та зерносховищ була 
побудована в 50−70-ті роки минулого століття, відсоток зносу основних засобів і ус-
таткування становить в середньому 70−80 процентів. На момент ї х будівництва вико-
ристовувалися існуючі тоді технології  по переміщенню і контролю за збереженим зер-
ном, які на сьогоднішніи  день застаріли. Крім цього, територіальне розміщення наявних 
потужностеи  зі зберігання зерна в рамках існуючої  системи заготівлі та зберігання 
хлібопродуктів було розраховане на значні обсяги імпорту зерна (до 22 мільи онів тон на 
рік) і міжреспубліканські поставки. У зв’язку з цим для акредитації  елеваторів біржею в 
зерновиробних регіонах необхідна ї х якнаи швидша модернізація і реконструкція [12]. 

Функція портових елеваторів − прии мати зерно з базисних і перевалочних зерно-
сховищ, готувати и ого партіи но на експорт і відвантажувати продукцію в морські судна. 
І х відрізняє велика ємність і оснащення надіи ним високопродуктивним транспортним 
устаткуванням [13]. 

Також з метою розвитку ринку ф’ючерсів на сільськогосподарську продукцію 
необхідно встановити базовии  залізничнии  тариф на перевезення зерна та продуктів ї х 
переробки. Пшениця, куплена або продана по ф’ючерсах, перевозитися тільки залізнич-
ним транспортному до акредитованого елеватора [10]. 

Таким чином, інфраструктура ринку ф’ючерсів на сільськогосподарську продук-
цію більшою мірою залежить від інфраструктури зернового ринку в цілому, яка в дании  
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час знаходиться в занепаді. До того ж важливою проблемою інфраструктури біржового 
ринку є обмеженість акредитованих елеваторів, що перешкоджає використанню 
ф’ючерсу на сільськогосподарську продукцію як інструменту хеджування [10]. 

Хеджування необхідно в першу чергу для усунення невизначеності маи бутніх 
грошових потоків (як негативних, так і позитивних), що дозволить отримати уявлення 
про маи бутні доходи та витрати, що виникають у процесі фінансової  або комерціи ної  
діяльності. Також при використанні хеджування істотно знижується ціновии  ризик тор-
гівлі товарами або фінансовими інструментами. Хоча повністю усунути ризик немож-
ливо, добре виконании  хедж на ринку з відносно міцним базисом усуває велику частку 
небезпеки, стабілізуючи фінансову сторону бізнесу і мінімізуючи коливання прибутку, 
викликані зміною цін на сировину, процентні ставки або курси валют. Одним з важливих 
чинників є і те, що хедж не перетинається зі звичаи ними операціями і дозволяє забезпе-
чити постіи нии  захист ціни без необхідності змінювати політику запасів або залучатися 
до негнучкої  системи форвардних угод. У багатьох випадках хедж полегшує залучення 
кредитних ресурсів: банки враховують захеджовані застави за вищою ставкою [7].  

Після світової  фінансової  кризи 2008 р. можна говорити про неоднозначне сприи -
няття міжнародними фінансовими організаціями та світовою громадськістю ринку 
деривативів. Можна виділити дві основні проблеми на ринку деривативів: 1. Умисне 
використання деривативів з метою ї х можливого руи нівного впливу на фінансову 
систему. 2. Неправильне і некваліфіковане використання деривативів, загрозливе 
економічної  стабільності. 

Перша проблема становить загрозу для цілісності ринку та справедливого ціноут-
ворення: підвищує вартість капіталу внаслідок зниження довіри на фінансовому і 
товарному ринках, знижує ефективність ринку, спотворюючи ринкові ціни або несучи 
загрозу такого спотворення. Дана проблема виникає через руи нівну конкуренцію 
(маніпулювання ринком або шахраи ства), ухилення від оподаткування, спотворення ін-
формації  в платіжному балансі держави, балансах компаніи  і неможливості адекватного 
прогнозування зміни валютного курсу [4]. 

Друга «проблема»: чи загрожує стабільності фінансового сектора і всієї  економіки 
в результаті підвищення системного ризику; ризику швидкого поширення криз і 
кризових явищ через некваліфіковане і «необережне» поводження з деривативами. 
Наявність у краї ні слабко керованого і неконтрольованого ринку деривативів підвищує 
рівень ризиків в економіці і створює загрозу для світового ринку. 

Названі проблеми тягнуть за собою ризики, властиві и  іншим видам фінансової  
діяльності, проте в разі використання деривативів ці ризики набувають особливого 
значення, оскільки ринок деривативів перевищує за обсягами інші ринки, і негативнии  
ефект від характерної  не лише для операціи  з деривативами поведінки буде більш 
помітнии  и  більш руи нівнии  на ринку деривативів, ніж на інших ринках [6]. 

Тут слід зазначити, що, досліджуючи негативні сторони ринку деривативів, не 
ставиться питання про припинення використання деривативів і не виправдовується ї х 
існування перевищенням позитивного результату над негативним. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Отже, інфраструктура ринку ф’ючерсів на сільськогосподарську продукцію являє 
собою сукупність організацій та інститутів, які допомагають цьому ринку ефективно 
працювати і повинна бути нерозривно пов’язаною з товарною біржею. Автором 
пропонується механізм функціонування ринку ф’ючерсів на сільськогосподарську 
продукцію, елементами якого є акредитовані елеватори секції зернових і зернобобових, 
Кліринговий Центр, Українська аграрна біржа, ПАТ Аграрний фонд, Розрахункова 
палата, українські учасники зернового ринку, представництва міжнародних зернових 
компаній, брокерські компанії, консультаційні та інформаційно-маркетингові та 
громадські організації, фінансові інститути, інші організації, що забезпечують 
супроводжуючі ринкові процеси.  
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Анотація 
У статі розглянуто основні показники і тенденції сучасного стану розвитку аграрного 
сектору національної економіки. Дана оцінка результативності господарювання підпри-
ємств сільського господарства у порівнянні з іншими видами економічної діяльності. 
Досліджено пріоритетні шляхи реалізації аграрної політики країн ЄС у стратегічній 
перспективі. Обґрунтовано ключові пріоритети стратегічного розвитку вітчизняного 
аграрного сектору у контексті сучасних євроаграрних тенденцій, якими мають стати: 
1) пільгове оподаткування при відродженні галузі тваринництва; 2) активний розвиток 
та підтримка інноваційної діяльності; 3) формування сприятливого інвестиційного 
клімату; 4) удосконалення механізму доступу агровиробників до фінансових ресурсів при 
державній підтримці галузі. Основними напрямами забезпечення реалізації стратегічних 
завдань за сучасних умов розвитку вітчизняного аграрного сектору постають такі: 
створення екологічних агроферм, органічне землеробство та тваринництво, відродження 
порід сільськогосподарських тварин без геномодифікованого потенціалу продуктивності, 
проекти із захисту та відродження екологічного агросередовища. Одним з інструментів 
вирішення цих завдань може розглядатись соціально відповідальний аграрний бізнес.  

Ключові слова: аграрний сектор, сільськогосподарське виробництво, сільські території, 
аграрний ринок, агропродукція, країни ЄС, агробізнес.    
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REALITIES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR OF 
UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN PRIORITIES 

Abstract 
Introduction. The agrarian sector of Ukraine identifies the main priorities for the development of 
the national economy today. Implementation of the tasks of Ukraine's strategic partnership with 
the European Union should take the key trends of the common European agrarian policy and 
agribusiness. The most important ones of them are necessary to ensure further effective 
cooperation and increase the competitiveness of the national agri-food sector in Ukrainian and 
European markets. 
The purpose is an assessment of the current state of development in the agrarian sector of 
Ukraine in comparison with the key trends of agricultural production in the EU and identify areas 
for its further development. 
Results. The main indicators and trends of the modern state of development in the agrarian sector 
in the national economy are considered in the article. The assessment of the performance of 
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agrarian enterprises in comparison with other types of economic activity has been given. The 
priority ways of implementing the agrarian policy of the EU countries in a strategic perspective 
have been investigated. The main directions for the development of the national agrarian sector 
in the context of modern European trends are: 1) preferential taxation, in particular, with the 
revival of the livestock industry, 2) active development of innovative activities, 3) creation of a 
favorable investment climate, 3) improvement of agricultural producers' access to financial 
resources and state financial support. The main directions to achieve these goals in the national 
agrarian sector should be: 1) improvement of the national agrarian policy; 2) the completion of 
the land agrarian reform, 3) the search for effective mechanisms for attracting private investment 
to agriculture, 4) state and regional programs to support rural areas, 5) the formation of chains 
of additionally created agricultural value. 
Conclusions. The main ways to implement these strategic objectives in the modern conditions of 
development of the national agrarian sector are: the creation of eco-agricultural farms, organic 
farming and animal husbandry, the revival of breeds of farm animals without genetically modified 
potential, projects to protect the ecological environment. The socially responsible agrarian 
business can be considered as one of the perspective directions for solving these problems. 

Keywords: agrarian sector, agricultural production, rural areas, agrarian market, agrarian 
product, EU countries, agrarian business. 

JEL classification: Q18 

Вступ 

Аграрне виробництво – базовии  сектор національної  економіки, якии  на держав-
ному рівні визначении  стратегічним пріоритетом розвитку економіки Украї ни. Аграр-
нии  сектор сьогодні є основою формування та нарощування експортного потенціалу, 
забезпечення продовольчої  безпеки краї ни та вирішення актуальних соціально-еконо-
мічних завдань розвитку сільських територіи . Аграрнии  сектор є стратегічним вектором 
подальшого розвитку національної  економіки, зокрема у контексті активізації  євроін-
теграціи них трансформаціи . Поряд з цим, існуючі тенденції  загострення конкурентної  
боротьби, ускладнення характеру дії  факторів бізнес-середовища вимагають 
обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку вітчизняного аграрного сектору з 
урахуванням ключових параметрів національного і європеи ського аграрних ринків.    

Проблеми забезпечення сталого і динамічного розвитку аграрної  сфери тривалии  
час постають у теоретичніи , методичніи  і практичніи  площині наукових досліджень 
відомих вчених-аграрників, серед яких потужнии  вклад зробили: Андріи чук В.Г., Зу-
бець М.В., Лупенко Ю.О., Малік М.Й ., Мармуль Л.О. Месель-Веселяк В.Я., Присяжнюк М.В., 
Россоха В.В., Саблук П.Т., Третяк А.М., Федоров М.М., Шпикуляк О.Г., Юрчишин В.В. та ін. 
Віддаючи належне ґрунтовним дослідженням, проведеним вітчизняними вченими, слід 
зазначити, що динамічнии  характер факторів бізнес-середовища, які здіи снюють вплив 
на розвиток аграрного сектору національної  економіки, та и ого надзвичаи на важливість 
для національної  економіки зумовлюють актуальність постіи них досліджень и ого стану 
та перспектив розвитку.   

Мета статті 

Метою статті є оцінка сучасного стану розвитку аграрного сектору Украї ни в 
порівнянні з ключовими тенденціями сільськогосподарського виробництва у краї нах ЄС 
та визначення напрямів и ого подальшого розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Розвиток національного аграрного сектору протягом останніх років характеризу-
ється загостренням складних соціально-економічних проблем, ключовими з яких поста-
ють: незавершеність земельної  реформи, нестача фінансових ресурсів галузі, низькии  рі-
вень інноваціи ної  активності і матеріально-технічного забезпечення, зникнення окре-
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мих галузеи  сільськогосподарського виробництва [1], занепад соціальної  інфраструк-
тури сільських територіи  та низькии  рівень якості життя сільського населення. Поряд з 
цим, незважаючи на наявність складних проблем сучасного розвитку, сільське госпо-
дарство залишається однією з наи більш сталих і динамічних за темпами розвитку видів 
економічної  діяльності національної  економіки. 

За 2019 р. частка сільського лісового та рибного господарства у структурі ВВП 
краї ни становила 8,9% та протягом останніх років характеризується тенденцією скоро-
чення, що є характерним для структурного співвідношення видів діяльності економіки 
краї н, які підвищують рівень економічного розвитку [2]. У краї нах Європеи ського Союзу 
частка сільського господарства у структурі сукупного ВВП складає 1,3% [3].    

У світовому реи тингу краї н за рівнем забезпечення продовольчої  безпеки 2020 
позиції  Украї ни покращились, і сьогодні краї на посідає 54 місце (63,0 бали) зі 178 краї н. 
Очолюють реи тинг європеи ські краї ни: Фінляндія (85,3 бали), Ірландія (83,8 бали), 
Нідерланди (79,9 бали), Австрія (79,5 бали), Чехія (78,6 бали), Великобританія 
(78,5 бали). Основними слабкими позиціями національного аграрного сектору, за 
даними Economist Intelligence Unit, виявилися сільськогосподарська інфраструктура, 
істотні політичні та соціальні ризики [4].   

Украї на за рахунок власного виробничого потенціалу аграрного сектору 
забезпечує виробництво 75,1 млн т зерна, 15,2 млн т насіння соняшнику, 9,7 млн т 
овочів, 2,5 млн т м’яса в забіи ні вазі, 9,6 млн т молока. Поряд з цим, розвиток аграрного 
виробництва в Украї ні характеризується галузевим дисбалансом та диспропорціи ністю: 
на продукцію тваринництва приходиться близько 26,3%, інша частина представлена 
переважно продукцією рослинництва [2].  

У структурі агровиробництва краї н ЄС близько половини продукції  приходиться 
на зернові культури - 52,8% (220,5 млрд євро), близько 38,6% заи має продукція тварин-
ництва (161,4 млрд євро). Від надання сільськогосподарських послуг та іншої  діяльності 
агроферми отримали відповідно 20,0 млрд (4,8%) та 16,0 млрд євро (3,8%) [3]. 

Значним є внесок вітчизняної  аграрної  галузі у формування експортного 
потенціалу Украї ни. Частка продукції  галузі у структурі експорту товарів за 2019 р. 
становить 44,2%. Основними експортними видами сільськогосподарської  продукції  
вітчизняного агросектора є: зернові культури (19,2%), жири та олії  тваринного 
походження (9,%), насіння і плоди оліи них рослин (5,1%) [5]. 

Таблиця 1. Показники результативності аграрного сектору України 

Показники 

2
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1
1
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.  
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2
0
1
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Чистии  прибуток, млрд грн. 26,8 14,9 102,8 68,9 93,2 
Середніи  розмір чистого прибутку на 1 с.-г. підприємство, тис. грн.  562,1 300,6 2200,3 1374,0 1856,2 
Частка прибуткових с.-г. підприємств, % 78,2 79,8 88,4 86,2 83,0 
Середня частка прибуткових  підприємств по економіці, всього, % 63,0 65,0 73,3 72,4 73,6 
Рівень рентабельності операціи ної  діяльності с.-г. підприємств, % 21,7 11,3 41,7 22,4 19,2 
Рівень рентабельності операціи ної  діяльності підприємств по 
економці, в середньому, % 

5,0 3,9 1,0 8,8 10,2 

Сформовано автором на основі  [2 ] 

Кращими показниками результативності діяльності в порівнянні з сільським 
господарством відрізняється сфера оптової  та роздрібної  торгівлі та операціи  з 
нерухомим маи ном. Сільськогосподарське виробництво – єдина галузь суспільного 
матеріального виробництва, яка протягом останніх десяти років демонструє стабільно 
позитивні показники результативності діяльності, навіть за умов кризових явищ у 
національніи  економіці. Аграрнии  сектор національної  економіки як учасник світового 
аграрного ринку та європеи ського економічного простору розвивається у контексті 
світових тенденціи  і має враховувати ці зміни у власніи  аграрніи  політиці. На сучасному 
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етапі стабільному розвитку сільського господарства краї н Європеи ського Союзу 
формують потенціи ні ризики і загрози такі ключові чинники: 

1) зміна клімату та зміни у навколишньому природному середовищі; 
2) скорочення різноманітності біосвіту; 
3) високі темпи зростання населення європеи ських краї н та збільшення потреби 

у продовольстві; 
4) зниження результативності агробізнесу внаслідок дії  непередбачуваних 

факторів (епідемії , соціально-економічні конфлікти тощо).  
Сьогодні єдина аграрна політика краї н ЄС сфокусована на вирішенні наступних 

пріоритетних стратегічних завдань: 
1) підвищення обсягів інвестування малих ферм, так як за рахунок них 

відбувається скорочення рівня бідності населення краї н; 
2) нарощування обсягів інвестування в інноваціи ні проекти і програми розвитку 

сільського господарства та сільських територіи ; 
3) фінансування екотехнологіи  виробництва продукції  сільського господарства; 
4) покращення можливостеи  доступу фермерів до всіх складових аграрного 

капіталу, зокрема до фінансових ресурсів, шляхом стимулювання механізму залучення 
приватних інвестиціи  в аграрнии  сектор; 

5) реалізація єдиної  аграрної  політики в межах прии нятого декількома 
інституціональними деклараціями політики «Зеленого курсу» у розвитку аграрного 
сектору, заснованого на агроекологічних принципах управління;  

6) посилення тенденціи  щодо створення альянсів та розвиток міжрегіональної  та 
міжконтинентальної  агрокооперації  для створення додаткових робочих місць, 
залучення інвестиціи  та нарощування обсягів виробництва агропродукції  поза межами 
території  ЄС (краї ни Африки, Азії , Латинської  Америки) [6]. 

Для європеи ського аграрного ринку сьогодні притаманні диференціація ринків 
збуту сільськогосподарської  продукції  і продуктів харчування, активнии  розвиток 
інноваціи них технологіи  та діджителізація економічних відносин. Значна увага 
приділяється створенню аграрного продукту із високою часткою доданої  вартості. 
Зростання вартості аграрного продукту за рахунок збільшення частки доданої  вартості 
сьогодні постає джерелом додаткового доходу фермерів та одним із джерел 
інноваціи ного розвитку агроекономіки. Так, сукупна додана вартість аграрної  галузі у 
краї нах ЄС у 2019 р. становила 176,4 млрд євро. В розрахунку на кожен євро витрат на 
виробництво (проміжне споживання) сільське господарство краї н ЄС отримало додатну 
вартість розміром 0,77 євро [3].  

Валова додана вартість аграрного сектору економіки Украї ни дорівнює 
358,1 млрд грн. (близько 11,8 млрд євро), що в розрахунку на 1 грн. виробничих витрат 
у галузі становить 0,77 грн. При цьому, темпи росту валової  доданої  вартості у 
сільському господарстві – 49,5% - є значно нижчими, ніж за іншими видами економічної  
діяльності (за останні п’ять років): промисловість – 200%, будівництво – 27402%, оптова 
та роздрібна торгівля – 191,3%, транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність – 199,3%. Питома вага аграрного сектору у валовіи  доданіи  
вартості сукупного національного продукту дорівнює 10,5 % [2]. 

Основними причинами низьких темпів зростання доданої  вартості аграрного 
сектору сьогодні є високии  ступень імпортозалежності галузі у частині виробничих 
запасів (мінеральні добрива, корми, біостимулятори росту тварин), виробництво в 
переважніи  частині сільськогосподарської  сировини без ї ї  подальшої  промислової  
переробки, низькии  рівень техніко-технологічного оснащення значної  кількості малих 
та середніх за розмірами аграрних бізнес-суб’єктів, перевитрати ресурсів та повільні 
темпи інноваціи них трансформаціи . 

За діючих умов підтримка нарощування розміру доданої  вартості у аграрному 
секторі відбуватиметься у розрізі таких ключових напрямів: 1) покращення доступу 
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аграрії в до фінансів (забезпечення доступу до фінансових ресурсів, необхідних для 
оновлення або придбання нових засобів виробництва); 2) забезпечення доступу до 
ринків ресурсів та збуту (відновлення ланцюгів постачання, регулювання питань 
тарифних обмежень експорту та збільшення квот на сільськогосподарську продукцію, 
забезпечення агровиробників доступом до необхідних знань, інноваціи  та інформації ); 
3) «розумне» регулювання галузі (зменшення регуляторного тиску з боку держави та 
спрощення умов ведення агробізнесу) [7,8].   

За таких умов пріоритетними напрямами інституціи ної  державної  підтримки 
подальшого розвитку аграрного сектору у наи ближчіи  перспективі мають стати: 

1) відновлення екстериторіальних режимів пільгового оподаткування 
агробізнесу, зокрема, малих та середніх бізнес-суб’єктів (в частині ставок єдиного 
податку і ПДВ за умов здіи снення витрат на капіталізацію земель, будівництва 
тваринницьких комплексів та відродження галузеи  скотарства); 

2) формування пільгових умов для реєстрації  і створення інноваціи них 
індустріально-аграрних парків, консультаціи на, інформаціи на та фінансова та 
організаціи на підтримка інтеграціи них процесів між наукою, освітою, інноваціи ним 
капіталом та агробізнесом; 

3) створення пільгових умов для інвесторів, які беруть участь у фінансуванні 
проектів біоагровиробництва, відродження сільських територіи  та вирішення 
соціально-економічних проблем розвитку сільських поселень; 

4) покращення доступу аграрних виробників до фінансових ринків шляхом 
використання активного механізму відшкодування частини кредитних ставок 
комерціи ним банкам за аграрне кредитування, зокрема на довгостроковіи  основі; 

5) збільшення обсягів адресної  фінансової  допомоги галузям сільського 
господарства, які мають стратегічне значення для забезпечення продовольчої  безпеки 
краї ни та потребують підтримки для існування та розвитку (скотарство), а також 
галузям, які мають перспективи виходу на світові ринки (виноградарство, виноробство). 

Визначальним питанням подальшого розвитку агросектору є відновлення 
вітчизняних виробничих потужностеи  з виробництва мінеральних добрив, біодобавок, 
стимуляторів росту тварин, 75% загальної  потреби яких сьогодні забезпечується за 
рахунок експорту. Стратегічним кроком при цьому має стати нарощування обсягів 
придбання та налагодження власного виробництва органічних засобів, необхідних 
аграріям, що сформує додаткові перспектив виходу агропродукції  та продуктів 
харчування на європеи ські ринки  [9]. 

Фінансовим базисом реалізації  програм подальшого розвитку вітчизняного 
аграрного сектору мають стати приватні інвестиції , за рахунок яких фінансується 
інноваціи нии  розвиток у краї нах Європеи ського Союзу. Практично незмінною протягом 
останніх років залишається структура джерел фінансового забезпечення інвестиціи них 
вкладень у аграрніи  сфері, максимальну частку у якіи  заи мають власні кошти 
агропідприємств – близько 90,8%, за рахунок банківських кредитів і позик фінансується 
8,5% інвестиціи , 04% та 0,2% відповідно заи мають кошти Державного бюджету та 
місцевих бюджетів. Загальнии  обсяг капітальних інвестиціи  у галузь у 2019 р. становив 
59129 млн грн [10]. Ефективними сучасними інструментами фінансового забезпечення 
інвестиціи  в агробізнес постають: використання форвардних товарних операціи , за 
рахунок яких придбаються виробничі запаси; використання авальованих векселів, що 
дозволяє оптимізувати вартість залученого капіталу; використання механізму 
фінансового лізингу, фінансові гарантії  інвесторам з боку держави [11]. 

У європеи ськіи  практиці агробізнесу питання залучення інвестиціи  вирішується 
за допомогою створення приватно-партнерських інвестиціи них та інноваціи них фондів 
(European Fund for Sustainable Development, Agribusiness Partners, Small Enterprise 
Assistance Fund, Rural Impulse Fund, Rabobank Group, Capital Alternative Investment 
Providers, Commonwealth Development Corporation Group), які користуються державними 
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гарантіями і преференціями. Значне поширення мають механізми фінансового 
забезпечення агробізнесу та розвитку сільських територіи  за рахунок грантових 
програм і проектів.   

Для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного агросектору Украї на 
має враховувати європеи ські тренди розвитку сільського господарства, сільських 
територіи  та стратегічні напрями реалізації  спільної  аграрної  політики краї н ЄС, в якості 
яких  сьогодні розглядаються: активнии  розвиток органічного землеробства, підтримка 
лісових насаджень та реалізація екопрограм, що попереджають зміни клімату, активні 
розробки у сфері мікробіології , підтримка соціального розвитку сільських територіи . 

Разом з врахуванням цих стратегічних пріоритетів і напрямів реалізації  САП 
європеи ських краї н, розвиток аграрного сектору Украї ни має бути орієнтовании  на 
вирішення ключових завдань сьогодення: 

1) формування єдиної  аграрної  політики, гармонізованої  як по вертикалі, за всіма 
рівнями управління (місцевим, регіональним, національним), так і по горизонталі (в 
межах галузевих інтересів учасників агропродовольчого ринку) з врахуванням 
соціально-економічної  та культурної  складової  розвитку сільських територіи .  

2) Удосконалення механізму доступу аграрії в до фінансових ресурсів, завершення 
земельної  реформи за неодмінної  умови прозорого ринку обігу земель 
сільгосппризначення та захисту прав і інтересів селян-власників, бюджетна підтримка 
фінансових установ, які забезпечують аграрнии  сектор фінансовими ресурсами на 
пільгових умовах. 

3) Підвищення рівня інвестиціи ної  привабливості аграрного сектору і сільських 
територіи , зокрема, за рахунок мораторію на зміну податкового законодавства та 
податкових преференціи  потенціи ним інвесторам аграрного сектору, тимчасове 
звільнення інвестованого капіталу від оподаткування у об’єкти, пов’язані з галуззю 
скотарства і соціальною інфраструктурою сільських територіи . 

4) Розробка та фінансування програм адресної  підтримки молоді у сільськіи  
місцевості як за рахунок державних і регіональних коштів, так і за рахунок приватно-
державних інвестиціи них фондів. 

5) Створення регіональних виробничо-збутових ланцюгів доданої  агровартості у 
наи більш дієвих організаціи них формах, наприклад, у вигляді кластерних об’єднань, у 
яких лідери ланцюга можуть мобілізувати недержавних суб’єктів у напрямі 
інвестування розвитку агросектору і сільських територіи  та забезпечити доступ 
агропродукції  до ринків збуту, зокрема, експортних. 

Ключовими орієнтирами для вітчизняних агровиробників можуть стати 
програми, які сьогодні представляють наи більшии  інтерес для європеи ських інвесторів: 
створення и  розвито екоагроферм; органічне землеробство і тваринництво; 
відродження і відновлення порід сільськогосподарських рослин і тварин без 
генетичного модифікованого потенціалу; реалізація проектів захисту екосередовища в 
межах сільських територіи .  

Підвищении  попит на світовому і європеи ському ринках на органічну сільськогос-
подарську сировину та безпечні та якісні продукти харчування мають стати стимулом 
для вітчизняних агровиробників у напрямі стимулювання інноваціи  та сертифікації  
агро-продукції . Серед основних напрямів інноваціи  у сільському господарстві в сучасних 
умовах пріоритет мають заи мати: технологічна модернізація виробництва, створення 
«розумних» ферм, використання біотехнологіи  (біопестициди, біодобрива, біопаливо, 
біостимулятори росту тварин), індивідуалізація продуктової  лініи ки агровиробників 
(на засадах впровадження кластерних механізмів переробки сільськогосподарської  
сировини та виробництва кінцевих продуктів харчування із власними каналами 
просування на ринок). 

За сучасних умов дефіциту державного бюджету та обмеженості можливостеи  
держави щодо підтримки аграрного сектору, вирішення завдань фінансового 
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забезпечення розвитку аграрної  сфери вимагає від агровиробників нової  парадигми 
економічного мислення та підвищення рівня соціальної  відповідальності. Механізм 
соціальної  відповідальності бізнес-суб’єктів аграрного сектору поряд із традиціи ним 
складовими (прозорість оподаткування, екологічні відповідальність, якість та безпека 
продукції ) має враховувати и  потреби сільських територіи , відродження яких в 
наи ближчіи  перспективі без приватних інвестиціи  та фінансової  допомоги неможливе.   

Обґрунтування перспективних напрямів розвитку аграрного сектору 
національної  економіки сьогодні неможливе без остаточного вирішення стратегічного 
питання галузі – завершення аграрної  земельної  реформи. На думку вітчизняних вчених, 
вирішення цього завдання має ґрунтуватися на основі Державної  цільової  програми 
розвитку земельних відносин, пріоритетами якої  має стати розв’язання соціально-
економічних та екологічних проблем сільського землекористування, удосконалення 
економічних і правових відносин прав власності на землю, що сформує передумови 
інвестиціи но привабливого сільськогосподарського землекористування та забезпечить 
розвиток національної  інфраструктури земельного ринку [12]. 

Потужнии  експортнии  потенціал агропродукції  національної  економіки сьогодні 
орієнтовании  переважно, на краї ни ЄС та Азії , які заи мають близько 75% у структурі 
експорту сільськогосподарської  продукції  [5]. Поряд з цим, європеи ськии  аграрнии  
ринок спроможнии  самостіи но забезпечити потреби у агропродукції  та продуктах 
харчування. У 2019 р. сума експорту агропродукції  у краї нах ЄС (151,2 млрд євро) на 
31,9 млрд євро перевищила суму імпорту (119,3 млрд євро). За останні роки стабільним 
трендом зростання визначається на європеи ському ринку імпорт насіння оліи них 
культур та рослинних оліи  (окрім пальмового та оливкового), що може сформувати 
окремии  ринковии  сегмент для украї нських агровиробників [3]. Разом з тим, квотні 
обмеження та аграрна політика контролю європеи ських краї н щодо експорту 
агропродукції  і продуктів харчування з Украї ни мають стати стимулом диференціації  
географічної  структури національного експорту в напрямі краї н Північної  Африки та 
Китаю. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Аграрнии  сектор Украї ни є визначальним для національної  економіки з точки 
зору забезпечення продовольчої  безпеки та формування експортного потенціалу. Наро-
щування обсягів виробництва сільськогосподарської  продукції , зокрема, продукції  
рослинництва, свідчить про потужнии  виробничии  потенціал галузі. Сільське госпо-
дарство є єдиним видом економічної  діяльності національної  економіки, якии  протягом 
останніх років демонструє стабільну динаміку показників результативності діяльності 
– рівень рентабельності сільськогосподарських підприємств становить 19,2% у порів-
нянні з 10,2% в середньому на національніи  економіці. Разом з тим, сучаснии  стан аграр-
ного виробництва визначається дисбалансом розвитку рослинництва і тваринництва. 
Частка додатної  вартості аграрного сектору є значно нижчою, ніж у краї нах ЄС, а темпи 
ї ї  приросту є наи нижчими серед всіх видів економічної  діяльності Украї ни.  

З урахуванням пріоритетних завдань реалізації  аграрної  політики краї н ЄС, основ-
ні напрями подальшого розвитку вітчизняного аграрного сектору мають концент-
руватись у напрямі розвитку органічного землеробства, впровадження біотехнологіи  
виробництва продукції  рослинництва і тваринництва, створення «розумних» агрофірм 
та реалізації  проектів відродження сільських територіи .  

Вирішенню цих завдань має сприяти спільна аграрна політики всіх рівнів госпо-
дарського управління (як по вертикалі, так і по горизонталі), орієнтована на удоско-
налення механізму доступу аграрії в до фінансових ресурсів, підвищення інвестиціи ної  
привабливості аграрного сектору та сільських територіи , створення регіональних 
виробничо-збутових ланцюгів доданої  агровартості, завершенні земельної  реформ з 
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урахуванням безумовного захисту інтересів селян-власників земельних ділянок та 
підвищення рівня соціальної  відповідальності бізнес-суб’єктів аграрної  сфери. 
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Анотація 
Запропоновано класифікацію мобілізації внутрішніх ресурсів аграрних підприємств за 4 
напрямами: мобілізація результатів виробничої діяльності, мобілізація ресурсозабез-
печеності, мобілізація ефективності використання ресурсів, мобілізація фінансового 
стану. Побудовано п’ятифакторну модель степеневої регресії, де результуючою ознакою 
конкурентоспроможності взято середньорічну реалізацію сільськогосподарської продук-
ції 1 аграрним підприємством, а факторними – такі середньорічні внутрішні ресурси 1 аг-
рарного підприємства, як додана вартість виробництва сільськогосподарської продукції, 
чисельність найманих працівників, матеріаломісткість продукції, коефіцієнт фінансової 
автономії та рентабельність операційної діяльності. Одержані результати підтверд-
жують точність, достовірність та статистичну значущість запропонованого мето-
дичного забезпечення оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємств. У ході реа-
лізації методичного підходу до оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємств на 
основі мобілізації внутрішніх ресурсів будо одержано наступні результати. Запропо-
новано етапи реалізації економіко-математичного моделювання конкурентоспромож-
ності аграрних підприємств на основі мобілізації внутрішніх ресурсів, склад і структуру 
мобілізації внутрішніх ресурсів аграрних підприємств. Сформовано однакові динамічні ряди 
та враховано макроекономічні й мікроекономічні процеси у сільському господарстві. 
Побудовано статистично значущу п’ятифакторну модель степеневої множинної регресії. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, економіко-математичне моделювання, 
кореляційно-регресійний аналіз, середньорічний обсяг, ресурс, мобілізація, аграрне 
підприємство. 
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COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF MOBILIZATION 
OF INTERNAL RESOURCES 

Abstract 
Introduction. In a market economy of competitiveness as an economic category, considerable 
attention is paid to scientists, which allows us to consider it a widely used concept in economic 
theory and an important problem in the practice of doing business. The algorithm of studying the 
competitiveness of an agricultural enterprise is generally accepted.  
The purpose of this article is improvement of methodological support for assessing the 
competitiveness of agricultural enterprises on the basis of mobilization of internal resources.  
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Results. The classification of mobilization of internal resources of agrarian enterprises in four 
directions is offered: mobilization of results of production activity, mobilization of resource 
security, mobilization of efficiency of resources used, mobilization of a financial condition. A five-
factor model of power regression is constructed, where the resulting sign of competitiveness is the 
average annual sales of agricultural products of one agricultural enterprise, and factor such as 
average annual internal resources of one agricultural enterprise as value added of agricultural 
production, number of employees, material consumption and material consumption profitability 
of operating activities. The obtained results confirm the accuracy, reliability and statistical 
significance of the proposed methodological support for assessing the competitiveness of 
agricultural enterprises based on the mobilization of internal resources and will be used in further 
research by the author. 
Conclusions. During the implementation of the methodological approach to assessing the 
competitiveness of agricultural enterprises based on the mobilization of internal resources, the 
following results will be obtained. The stages of economic and mathematical modeling of the 
competitiveness of agricultural enterprises are based on the mobilization of internal resources. 
The composition and structure of mobilization of internal resources of agricultural enterprises 
are proposed. The significant five-factor model of power multiple regression is constructed. 

Key words: competitiveness, economic-mathematical modeling, correlation-regression analysis, 
average annual volume, resource, mobilization, agricultural enterprise. 

JEL classification: Q18 

Вступ 

Базові теоретичні та методичні аспекти конкурентоспроможності аграрних 
підприємств у свої х працях досліджувало багато учених - економістів. Серед останніх 
праць слід відзначити наукові статті таких авторів, як Ю. Данько [1], О. Мандич [2], 
І. Вініченко і Ж. Крючкова [3], В. Петренко [4], К. Богомолова [5], Лагодієнко Н.В. [6], 
Митяи  О.В., Лагодієнко В.В., Сафонов В.В. [7], А. Сітковська, О. Савенко і М. Лебедєв [8], 
С. Кучеренко і Л. Леваєва [9] та ін. У роботах вказаних авторів досліджуються проблеми 
забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств шляхом моделювання, 
стратегічного управління, оцінки ключових факторів, з урахуванням потреб споживачів 
тощо. При цьому проблема забезпечення конкурентоспроможності аграрних підпри-
ємств шляхом мобілізації  внутрішніх ресурсів залишається поза увагою дослідників. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є вдосконалення методичного забезпечення оцінки конкуренто-
спроможності аграрних підприємств на основі мобілізації  внутрішніх ресурсів.  

Для досягнення визначеної  мети було поставлено завдання – дослідити етапи 
реалізації  економіко-математичного моделювання конкурентоспроможності аграрних 
підприємств на основі мобілізації  внутрішніх ресурсів, обґрунтувати склад і структуру 
мобілізації  внутрішніх ресурсів аграрних підприємств, забезпечити реалізацію 
методичного підходу до оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємств на 
основі мобілізації  внутрішніх ресурсів 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Для оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємств на основі мобілізації  
внутрішніх ресурсів застосуємо методичне забезпечення економіко-математичного 
моделювання, а саме – кореляціи но-регресіи ного аналізу. Економіко-математичне 
моделювання дозволить не тільки комплексно оцінити динаміку конкуренто-
спроможності аграрних підприємств в Украї ні, що базується на мобілізації  внутрішніх 
ресурсів, але и  виокремити основні фактори впливу на неї . Результати економіко-мате-
матичного моделювання дозволять визначити основні проблеми, що перешкоджають 



 

ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2021 рік. Том 6. № 1.  

134 

формуванню конкурентоспроможності аграрних підприємств і розробити шляхи ї х 
вирішення. Основним джерелом розрахунків будуть публічні дані офіціи ної  статистики, 
розміщені на веб-саи ті Державної  служби статистики Украї ни [10].  

Економіко-математичне моделювання конкурентоспроможності аграрних 
підприємств на основі мобілізації  внутрішніх ресурсів передбачає реалізацію наступної  
послідовності етапів (рис. 1). 

 
Рис. 1. Етапи реалізації економіко-математичного моделювання конкуренто-

спроможності аграрних підприємств на основі мобілізації внутрішніх ресурсів 
Джерело: авторська розробка 

Виходячи з даних рис. 1, проведемо вдосконалення методичного забезпечення 
оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємств на основі мобілізації  внутрішніх 
ресурсів. Для цього на першому етапі слід відібрати показники конкурентоспроможності 
аграрних підприємств на основі мобілізації  внутрішніх ресурсів і визначитися з резуль-
туючою і факторними ознаками. Керуючись теоретичними і практичними розробками у 
сфері конкурентоспроможності підприємств [1–9], вважаємо за доцільне результуючою 
ознакою, що безпосередньо відображає динаміку ринкової  конкурентності та позиції  аг-
рарного сектора, рекомендувати показник середньорічного обсягу реалізації сільськогос-
подарської продукції 1 аграрним підприємством як відношення загального обсягу реалі-
зації  сільськогосподарської  продукції  в Украї ні до кількості аграрних підприємств за рік. 
Зрозуміло, що стан конкурентоспроможності аграрних підприємств Украї ни за резуль-
туючою ознакою середньорічного обсягу реалізації  сільськогосподарської  продукції  1 
аграрним підприємством можливо дослідити виключно в динаміці за декілька років. 
Також, виходячи з мети дослідження, факторними ознаками буде взято основні складові 
мобілізації  внутрішніх ресурсів аграрних підприємств, наведені на рис. 2.  

Для забезпечення об’єктивності дослідження конкурентоспроможності аграрних 
підприємств на основі мобілізації  внутрішніх ресурсів доцільно аналізувати середньо-
річні показники на 1 аграрне підприємство в Украї ні. Тоді буде вирішено дві проблеми – 
формування однакових динамічних рядів та одночасного врахування макроекономічних 
і мікроекономічних процесів у сільському господарстві. З даних, наведених на рис. 2, 
видно, що складовими мобілізації  внутрішніх ресурсів аграрних підприємств є:  

1. Мобілізація результатів виробничої діяльності: 
1) випуск сільськогосподарської продукції – відношення обсягу виробленої сіль-

ськогосподарської продукції (товарів, послуг) до кількості аграрних підприємств за рік 
(грн); 

Етап 7. Статистична оцінка одержаної економіко-математичної моделей за коефіцієнтами кореляції, 
детермінації, F-критерієм, тестування на наявність автокореляції

Етап 6. Побудова рівняння регресії та регресійний аналіз одержаної економіко-математичної моделі 
конкурентоспроможності аграрних підприємств 

Етап 5. Тестування факторних ознак на наявність мультиколінеарності та відсіювання тих, 
стохастичний звязок між якими високощільний 

Етап 4. Проведення кореляційного аналізу та побудова кореляційної матриці

Етап 3. Вибір форми звʼязку між факторними та результуючою ознаками, формалізація даних

Етап 2. Формування масиву офіційних даних упродовж визначеного періоду часу за результуючою 
(конкурентоспроможність) та факторними (внутрішн ресурси) ознаками

Етап 1. Ідентифікація, відбір, формування результуючої та факторних ознак-показників 
конкурентоспроможності аграрних підприємств на основі мобілізації внутрішніх ресурсів
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2) витрати виробництва с/г продукції – відношення витрат виробництва 
сільськогосподарської продукції до кількості аграрних підприємств за рік (грн); 

3) додана вартість виробництва сільськогосподарської продукції – відношення 
обсягу доданої вартості виробництва сільськогосподарської продукції до кількості 
аграрних підприємств за рік (грн); 

4) матеріальні витрати та витрати на оплату послуг, використані у виробництві – 
відношення обсягу матеріальних витрат та витрати на оплату послуг, використаних у 
виробництві аграрних підприємств до кількості аграрних підприємств за рік (грн); 

5) чистий прибуток – відношення обсягу чистого прибутку аграрних підприємств 
до кількості аграрних підприємств за рік (грн). 

 
Рис. 2. Склад і структура мобілізації внутрішніх ресурсів аграрних підприємств* 

Джерело: авторська розробка 

2. Мобілізація ресурсозабезпеченості: 
1) чисельність найманих працівників – відношення чисельності найманих 

працівників на аграрних підприємствах до кількості аграрних підприємств за рік (осіб); 
2) витрати на 1 працівника – відношення обсягу витрат на персонал на аграрних 

підприємствах до чисельності найманих працівників за рік (грн); 
3) необоротні активи – відношення обсягу необоротних активів аграрних 

підприємств до кількості аграрних підприємств за рік (грн); 
4) капітальні інвестиції – відношення обсягу капітальних інвестицій аграрних 

підприємств до кількості аграрних підприємств за рік (грн); 
5) оборотні активи – відношення обсягу оборотних активів аграрних підприємств 

до кількості аграрних підприємств за рік (грн); 
6) власний капітал – відношення обсягу власного капіталу аграрних підприємств 

до кількості аграрних підприємств за рік (грн); 
7) поточні зобов’язання і забезпечення – відношення обсягу поточних зобов’язань 

і забезпечення аграрних підприємств до кількості аграрних підприємств за рік (грн). 
3. Мобілізація ефективності використання ресурсів: 
1) продуктивність праці – відношення обсягу виробленої сільськогосподарської 

продукції (товарів, послуг) до чисельності найманих працівників на аграрних 
підприємствах за рік (грн/особа); 

2) капіталовіддача – відношення обсягу виробленої сільськогосподарської проду-
кції (товарів, послуг) до вартості необоротних активів аграрних підприємств за рік; 

3) капіталоозброєність праці – відношення вартості необоротних активів 
аграрних підприємств до чисельності працівників на аграрних підприємствах 
(грн/особа); 

Результати виробничої діяльності:
- Випуск сільськогосподарської продукції;
- Витрати виробництва сільськогосподарської 
продукції;
- Додана вартість виробництва 
сільськогосподарської продукції;
- Матеріальні витрати та витрати на оплату 
послуг, використані 
у виробництві;
- Чистий прибуток.

Ресурсозабезпеченість:
- Чисельність найманих працівників;

- Витрати на 1 працівника;
- Необоротні активи;

- Капітальні інвестиції;
- Оборотні активи;
- Власний капітал;

- Поточні зобов’язання
і забезпечення.

Фінансовий стан:
- Власний оборотний капітал;
- Коефіцієнт загальної ліквідності;
- Коефіцієнт фінансової незалежності;
- Рентабельність операційної діяльності.

Ефективність використання ресурсів:
- Продуктивність праці;

- Капіталовіддача;
- Капіталоозброєність праці;

- Матеріаломісткість продукції.

Складові мобілізації внутрішніх ресурсів 
аграрних підприємств
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4) матеріаломісткість продукції – відношення матеріальних витрат та витрат на 
оплату послуг, використаних у виробництві на аграрних підприємствах до обсягу 
виробленої сільськогосподарської продукції (товарів, послуг). 

4. Мобілізація фінансового стану: 
1) власний оборотний капітал – відношення різниці між обсягами власного 

капіталу та необоротних активів аграрних підприємств до кількості аграрних 
підприємств за рік (грн); 

2) коефіцієнт загальної ліквідності – відношення обсягу поточних зобов’язань і 
забезпечення до обсягу оборотних активів аграрних підприємств за рік; 

3) коефіцієнт фінансової незалежності – відношення обсягу власного капіталу до 
обсягу активів аграрних підприємств за рік; 

4) рентабельність операційної діяльності – відношення результату від 
операційної діяльності до витрат операційної діяльності (%). 

Щоб реалізувати третіи  етап методичного підходу до економіко-математичного 
моделювання конкурентоспроможності аграрних підприємств на основі мобілізації  
внутрішніх ресурсів (див. рис. 1), потрібно здіи снити вибір форми зв’язку між фактор-
ними та результуючою ознаками та формалізувати дані. Зважаючи на нелініи ність еко-
номічних процесів, логічно було б побудувати багатофакторну економіко-математичну 
модель з використанням нелініи них функціи . Існує лише одна альтернатива лініи ніи  
множинніи  регресії  – степенева множинна регресія, тому саме степеневу функцію буде 
використано в економіко-математичного моделювання конкурентоспроможності 
аграрних підприємств на основі мобілізації  внутрішніх ресурсів. Рівняння степеневої  
функції  має вигляд: 

𝑦 = 𝑎0 ∙ 𝑥1
𝑎1 ∙ 𝑥2

𝑎2 ∙ … ∙ 𝑥𝑛
𝑎𝑛 ,     (1) 

де y – результуюча ознака (середньорічна реалізація сільськогосподарської  
продукції  1 аграрним підприємством у нашому випадку); 

x1, x2, …, xn – факторні ознаки кількістю від 1 до n (у нашому випадку 20 показників 
мобілізації  внутрішніх ресурсів аграрних підприємств (рис. 2), охарактеризованих вище); 

a1, a2, …, an – коефіцієнти регресії  або параметри рівняння при факторних ознаках, 
або ж коефіцієнти еластичності результуючої  ознаки за відповідною факторною ознакою, 
що показують вплив 1-процентного зростання відповідної  факторної  ознаки, на проценту 
зміну результуючої  ознаки; 

a0 – константа (значення результуючої  ознаки, коли всі параметри рівняння 
дорівнюють 0). 

Формалізацію даних проведемо шляхом логарифмування формули (1): 
ln 𝑦 = ln 𝑎0 + 𝑎1ln 𝑥1 + 𝑎2ln 𝑥2 +⋯+ 𝑎𝑛ln 𝑥𝑛,   (2) 

ln – натуральнии  логарифм. 
Хід реалізації  решти етапів методичного підходу до економіко-математичного 

моделювання конкурентоспроможності аграрних підприємств на основі мобілізації  
внутрішніх ресурсів (див. рис. 1) відобразимо у аналітичніи  частині дослідження. Так, 
значення основних показників, за якими оцінюється стан конкурентоспроможності 
аграрних підприємств на основі мобілізації  внутрішніх ресурсів, розрахованими за 
офіціи ними статистичними даними [10], зведемо у табл. 1. 

Серед наведеної  семирічної  динаміки показників конкурентоспроможності аграр-
них підприємств всі, крім чисельності наи маних працівників (-26%), матеріаломісткості 
продукції  (+10%), коефіцієнтів загальної  ліквідності (-18%), фінансової  незалежності  
(-9%) та рентабельності операціи ної  діяльності (-3,4%), демонструють позитивну тенден-
цію росту з відносним приростом від +5% (капіталовіддача) до +337% (продуктивність 
праці). Тобто можна зробити висновок, що загалом динаміка мобілізації  внутрішніх ре-
сурсів аграрних підприємств є позитивною з незначним послабленням фінансового стану. 
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Таблиця 1. Середньорічні показники конкурентоспроможності аграрних 
підприємств на основі мобілізації внутрішніх ресурсів в Україні* 

Наи менування показника 
Значення показника за роками 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Реалізація сільськогосподарської  продукції  1 

аграрним підприємством, тис. грн (Y) 
3412,2 3232,4 4649,4 7750,9 8970,3 9066,7 10397,1 

1. Середньорічні результати виробничої діяльності 1 аграрного підприємства: 
1.1. Випуск сільськогосподарської  продукції , тис. 

грн (X11) 
3687,7 3844,8 6105,5 8752,2 10333,9 10199,8 11899,2 

1.2. Витрати виробництва сільськогосподарської  
продукції , тис. грн (X12) 

2818,5 3163,0 4127,5 5882,7 7256,9 7760,5 9534,7 

1.3. Додана вартість виробництва 
сільськогосподарської  продукції , тис. грн (X12) 

1561,3 1397,6 2726,8 3933,6 4154,3 3900,0 3998,5 

1.4. Матеріальні витрати та витрати на оплату 
послуг, використані у виробництві, тис. грн (X14) 

2144,9 2466,4 3325,7 4834,0 5948,7 6218,1 7616,9 

1.5. Чистии  прибуток, тис. грн (X15) 562,1 300,6 466,9 2200,3 2013,7 1374,0 1405,9 
2. Середньорічна ресурсозабезпеченість 1 аграрного підприємства: 

2.1. Чисельність наи маних працівників, осіб (X21) 14,6 13,1 13,0 12,2 13,0 11,1 10,8 
2.2. Витрати на 1 працівника, тис. грн (X22) 32,0 35,5 39,5 50,1 56,6 78,5 100,9 

2.3. Необоротні активи, тис. грн (X23) 2136,8 2366,0 2673,4 3661,4 4857,3 5437,8 6520,5 
2.4. Капітальні інвестиції , тис. грн (X24) 403,0 379,5 403,9 637,5 1118,3 1278,7 1318,2 
2.5. Оборотні активи, тис. грн (X25) 3632,0 3912,3 5814,6 11009,4 29305,0 12751,2 12953,0 
2.6. Власнии  капітал, тис. грн (X26) 3108,7 3146,0 3562,8 5889,6 8208,6 8706,7 9563,2 

2.7. Поточні зобов’язання і забезпечення, тис. 
грн (X27) 

1915,4 2270,5 3556,0 7324,1 24578,7 8303,8 8282,2 

3. Середньорічна ефективність використання ресурсів 1 аграрного підприємства: 
3.1. Продуктивність праці, тис. грн/особа (X31) 251,8 293,9 471,3 718,5 797,0 915,8 1101,1 

3.2. Капіталовіддача (X32) 1,73 1,63 2,28 2,39 2,13 1,88 1,82 
3.3. Капіталоозброєність праці, ти.с грн/особа (X33) 145,9 180,9 206,4 300,6 374,6 488,2 603,4 

3.4. Матеріаломісткість продукції  (X34) 0,58 0,64 0,55 0,55 0,58 0,61 0,64 
4. Середньорічні показники фінансового стану 1 аграрного підприємства: 

4.1. Власнии  оборотнии  капітал, тис. грн (X41) 971,9 779,9 889,4 2228,2 3351,3 3269,0 3042,7 
4.2. Коефіцієнт загальної  ліквідності (X42) 1,90 1,72 1,64 1,50 1,19 1,54 1,56 

4.3. Коефіцієнт фінансової  незалежності (X43) 0,54 0,50 0,42 0,40 0,24 0,48 0,49 
4.4. Рентабельність операціи ної  діяльності, % (X44) 21,7 11,3 20,6 41,7 32,4 22,4 18,3 

Джерело: сформовано та проведено розрахунки автором за даними, наведеними у [10]. 

Для реалізації  економіко-математичного моделювання конкурентоспроможності 
аграрних підприємств на основі мобілізації  внутрішніх ресурсів з використанням 
степеневої  функції  (див. формули 1-2), розрахуємо натуральні логарифми значень 
показників, наведених у табл. 1, сформувавши розрахункову табл. 2.  

Після остаточної  формалізації  статистичних даних що відповідає завершенню 
третього етапу методичного підходу до економіко-математичного моделювання 
конкурентоспроможності аграрних підприємств на основі мобілізації  внутрішніх 
ресурсів (див. рис. 1), переи демо до реалізації  четвертого етапу, якии  полягає у 
проведенні кореляціи ного аналізу та побудові кореляціи ної  матриці (табл. 3) з метою 
дослідження рівня стохастичного зв’язку між факторними ознаками.  

Керуючись даними табл. 3, слід зазначити, що для економіко-математичного 
моделювання наявність стохастичного зв’язку високої  щільності між факторними 
ознаками є неприпустимою, оскільки це буде спотворювати результати і призведе до 
статистичної  та економічної  неадекватності одержаної  моделі. В економетрії  наявність 
стохастичного зв’язку високої  щільності між факторними ознаками називається 
мультиколінеарністю, наявність якої  необхідно виявити і максимально усунути, в чому 
и  полягає п’ятии  етап запропонованої  послідовності економіко-математичного 
моделювання конкурентоспроможності аграрних підприємств на основі мобілізації  
внутрішніх ресурсів (див. рис. 1).  
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Таблиця 2. Натуральні логарифми середньорічних показників конкурентоспро-
можності аграрних підприємств на основі мобілізації внутрішніх ресурсів в 

Україні* 

Показник 
Значення показника за роками 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
lnY 8,1351 8,0810 8,4445 8,9556 9,1017 9,1124 9,2493 
lnX11 8,2128 8,2545 8,7169 9,0771 9,2432 9,2301 9,3842 
lnX12 7,9440 8,0593 8,3254 8,6798 8,8897 8,9568 9,1627 
lnX13 7,3533 7,2425 7,9109 8,2773 8,3319 8,2687 8,2937 
lnX14 7,6708 7,8105 8,1094 8,4834 8,6909 8,7352 8,9381 
lnX15 6,3317 5,7058 6,1461 7,6963 7,6077 7,2255 7,2484 
lnX21 2,6810 2,5726 2,5649 2,5014 2,5649 2,4069 2,3795 
lnX22 3,4657 3,5695 3,6763 3,9140 4,0360 4,3631 4,6141 
lnX23 7,6671 7,7690 7,8911 8,2056 8,4882 8,6011 8,7827 
lnX24 5,9989 5,9389 6,0012 6,4576 7,0196 7,1536 7,1840 
lnX25 8,1975 8,2719 8,6681 9,3065 10,2855 9,4534 9,4691 
lnX26 8,0420 8,0539 8,1783 8,6809 9,0129 9,0718 9,1657 
lnX27 7,5577 7,7278 8,1764 8,8989 10,1096 9,0245 9,0219 
lnX31 5,5286 5,6832 6,1555 6,5772 6,6809 6,8198 7,0041 
lnX32 0,5481 0,4886 0,8242 0,8713 0,7561 0,6313 0,5988 
lnX33 4,9829 5,1979 5,3298 5,7058 5,9259 6,1907 6,4026 
lnX34 -0,5447 -0,4463 -0,5978 -0,5978 -0,5447 -0,4943 -0,4463 
lnX41 6,8793 6,6592 6,7905 7,7089 8,1171 8,0922 8,0205 
lnX42 0,6419 0,5423 0,4947 0,4055 0,1740 0,4318 0,4447 
lnX43 -0,6162 -0,6931 -0,8675 -0,9163 -1,4271 -0,7340 -0,7133 
lnX44 3,0773 2,4248 3,0253 3,7305 3,4782 3,1091 2,9069 

Джерело: сформовано й проведено розрахунки автором за даними, наведеними у 
табл. 1. 

Таблиця 3. Кореляційна матриця факторних ознак конкурентоспроможності 
аграрних підприємств на основі мобілізації внутрішніх ресурсів в Україні* 

  lnX11 lnX12 lnX13 lnX14 lnX15 lnX21 lnX22 lnX23 lnX24 lnX25 lnX26 lnX27 lnX31 lnX32 lnX33 lnX34 lnX41 lnX42 lnX43 lnX44 lnY 

lnX11 1,00                                         

lnX12 0,99 1,00                                       

lnX13 0,98 0,93 1,00                                     

lnX14 0,99 1,00 0,94 1,00                                   

lnX15 0,86 0,82 0,89 0,82 1,00                                 

lnX21 -0,81 -0,86 -0,71 -0,85 -0,52 1,00                               

lnX22 0,90 0,96 0,79 0,94 0,67 -0,93 1,00                             

lnX23 0,96 0,99 0,87 0,98 0,78 -0,86 0,98 1,00                           

lnX24 0,91 0,95 0,83 0,94 0,79 -0,78 0,94 0,98 1,00                         

lnX25 0,90 0,87 0,89 0,88 0,87 -0,53 0,71 0,85 0,86 1,00                       

lnX26 0,96 0,98 0,89 0,98 0,85 -0,81 0,94 0,99 0,99 0,89 1,00                     

lnX27 0,88 0,85 0,88 0,86 0,85 -0,50 0,68 0,82 0,83 1,00 0,87 1,00                   

lnX31 0,99 0,99 0,96 1,00 0,82 -0,87 0,93 0,97 0,91 0,86 0,96 0,84 1,00                 

lnX32 0,45 0,30 0,63 0,34 0,52 -0,09 0,06 0,17 0,10 0,46 0,22 0,47 0,40 1,00               

lnX33 0,95 0,99 0,86 0,98 0,74 -0,91 0,99 1,00 0,96 0,80 0,98 0,78 0,97 0,16 1,00             

lnX34 0,03 0,19 -0,20 0,16 -0,21 -0,41 0,40 0,30 0,31 -0,05 0,23 -0,07 0,09 -0,83 0,33 1,00           

lnX41 0,93 0,94 0,89 0,93 0,92 -0,70 0,86 0,94 0,97 0,92 0,98 0,89 0,91 0,27 0,91 0,12 1,00         

lnX42 -0,74 -0,69 -0,76 -0,71 -0,73 0,32 -0,47 -0,65 -0,66 -0,94 -0,70 -0,96 -0,69 -0,52 -0,60 0,14 -0,73 1,00       

lnX43 -0,46 -0,37 -0,53 -0,40 -0,53 -0,07 -0,11 -0,32 -0,34 -0,76 -0,39 -0,79 -0,38 -0,58 -0,25 0,38 -0,46 0,92 1,00     

lnX44 0,51 0,39 0,66 0,41 0,81 -0,04 0,16 0,30 0,33 0,60 0,41 0,60 0,44 0,79 0,26 -0,72 0,55 -0,56 -0,58 1,00   

lnY 0,99 0,99 0,96 0,99 0,90 -0,80 0,91 0,96 0,94 0,90 0,98 0,88 0,99 0,40 0,95 0,05 0,96 -0,72 -0,43 0,54 1,00 

Джерело: розрахунки автора за даними табл. 2 

Примітка: напівжирним виділено коефіцієнти парної  кореляції , модуль значень 
яких перевищує 0,75 (стохастичнии  зв’язок високої  щільності). 

Отже, після усунення мультиколінеарності та проведення відбору факторних 
ознак з урахуванням представництва показників усіх складових мобілізації  внутрішніх 
ресурсів реалізовано економіко-математичне конкурентоспроможності аграрних 
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підприємств Украї ни на основі мобілізації  внутрішніх ресурсів з побудовою рівняння 
степеневої  множинної  регресії  (шостии  етап рис. 1), результати якого ілюструє рис. 3. 

 
Рис. 3. Результати економіко-математичного моделювання конкурентоспромож-

ності аграрних підприємств України на основі мобілізації внутрішніх ресурсів* 
Джерело: авторські розрахунки за даними, наведеними у табл. 2 з використанням 

засобів Excel. 

За даними рис. 3 можна побудувати рівняння множинної  регресії  у логарифмічніи  
формі: 

ln 𝑦 = ln(−2,017) + 1,203ln 𝑥13 + 0,997ln 𝑥21 + 3,412ln 𝑥34 + 0,218ln 𝑥43 +
0,203ln 𝑥44. (3) 

Після необхідних перетворень рівняння степеневої  множинної  регресії  
конкурентоспроможності аграрних підприємств Украї ни на основі мобілізації  
внутрішніх ресурсів набуває такого кінцевого вигляду: 

𝑌 = 0,133 ∙ 𝑋13
1,203 ∙ 𝑋21

0,997 ∙ 𝑋34
3,412 ∙ 𝑋43

0,218 ∙ 𝑋44
0,203.         (4) 

З формули (4) видно, що при зростанні середньорічної доданої вартості 
виробництва сільськогосподарської продукції на 1% обсяг середньорічної реалізації 
сільськогосподарської продукції 1 аграрним підприємством зростає на 1,2%; збільшен-
ня середньорічної чисельності найманих працівників на 1% призводить до зростання 
обсягу середньорічної реалізації сільськогосподарської продукції 1 аграрним підпри-
ємством на 1%; зростання середньорічної матеріаломісткості продукції супровод-
жується збільшенням середньорічного обсягу реалізації сільськогосподарської продук-
ції 1 аграрним підприємством на 3,4%; підвищення коефіцієнту фінансової автономії на 
1% забезпечує +0,22% приросту середньорічного обсягу реалізації сільськогоспо-
дарської продукції 1 аграрним підприємством; при зростанні на 1% рентабельності 
операційної діяльності відбувається збільшення обсягу середньорічної реалізації 
сільськогосподарської продукції 1 аграрним підприємством на 0,2%. При одночасному 
зростанні факторних ознак на 1% обсяг середньорічної реалізації сільськогосподарської 
продукції 1 аграрним підприємством може збільшитися на 6%. 

При цьому рис. 3 також інформує, що статистичні коефіцієнти множинної 
кореляції і детермінації наближені до 1, присутня незначна стандартна похибка як 
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моделі 0,005, так і факторів – від 0,01 до 0,1 при високих значеннях F-статистики та t-
статистики. Отже, одержана модель статистично значуща, достовірна, адекватна 
економічній логіці. Обчислене значення критерію Дарбіна-Уотсона наближене до 2, що 
свідчить про відсутність автокореляції між залишками першого порядку та успішну 
реалізацію останнього етапу послідовності, наведеній на рис. 1. Все це дає підстави для 
використання степеневої множинної моделі конкурентоспроможності аграрних 
підприємств України на основі мобілізації внутрішніх ресурсів для використання у 
подальших дослідженнях, що стосуються планування, прогнозування, оптимізації 
конкурентоспроможності аграрних підприємств. 

На завершення дослідження та підтвердження достовірності моделі степеневої  
множинної  регресії  конкурентоспроможності аграрних підприємств Украї ни на основі 
мобілізації  внутрішніх ресурсів розрахуємо за формулою 4 середньорічні обсяги 
реалізації  сільськогосподарської  продукції  1 аграрним підприємством за 2012–2018 рр. 
та порівняємо ї х з фактичними значеннями (рис. 4).  

 
Рис. 4. Порівняння теоретичних і фактичних значень середньорічної реалізації 
сільськогосподарської продукції 1 аграрним підприємством в Україні упродовж 

2012–2018 рр.*Джерело: побудовано автором. 

Як бачимо з даних рис. 4, різниця між теоретичними значеннями (одержаними на 
основі формули 4) та фактичними значеннями середньорічної  реалізації  сільськогоспо-
дарської  продукції  1 аграрним підприємством в Украї ні незначна – з розмахом від -0,02% 
у 2013 році до +0,4% у 2017 році. Це є додатковим свідченням точності і достовірності 
проведеного вдосконалення методичного забезпечення оцінки конкурентоспро-
можності аграрних підприємств на основі мобілізації  внутрішніх ресурсів. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Отже, у ході реалізації  методичного підходу до оцінки конкурентоспроможності 
аграрних підприємств на основі мобілізації  внутрішніх ресурсів будо одержано наступні 
результати: по-перше, запропоновано етапи реалізації  економіко-математичного моде-
лювання конкурентоспроможності аграрних підприємств на основі мобілізації  внутріш-
ніх ресурсів; по-друге, запропоновано склад і структуру мобілізації  внутрішніх ресурсів 
аграрних підприємств; по-третє, сформовано однакові динамічні ряди та враховано 
макроекономічні и  мікроекономічні процеси у сільському господарстві; по-четверте, 
побудовано статистично значущу п’ятифакторну модель степеневої  множинної  регресії , 
яку буде застосовано у подальших дослідженнях автора. 
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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Галаченко, О. О. Аналіз діяльності підприємств готельної  індустрії  в сучасних умовах 
/ Олександр Олександрович Галаченко, Тетяна Семенівна Незвещук-Когут, Орислава 
Іванівна Графська, Назаріи  Миколаи ович Попадинець, Наталія Володимирівна Білош-
курська // Украї нськии  журнал прикладної  економіки. – 2021. – Том 6. – № 1. – С. 142 – 
148. – ІSSN 2415 – 8453. 

Анотація 
У статті проаналізовано наукові публікації, на основі яких сформовано ідею дослідження 
та виділено основні напрями розвитку готельної індустрії. Відображено ретроспективу 
та сучасний стан готельного господарства в Україні та головні тенденції його розвитку, 
зокрема проаналізовано структуру індустрії (кількість підприємств готельного госпо-
дарства; номерний фонд та житлова площа номерів готелів; кількість обслуговуючого 
персоналу тощо). Охарактеризовано особливості територіального розміщення готель-
них комплексів і умов, які впливають на її функціонування. Досліджено інвестиційну 
привабливість готельної індустрії України. У статті обґрунтовано сутність та особли-
вості підтримки розвитку готельної індустрії в умовах кризових явищ. Запропоновано 
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низку маркетингових та управлінських дій, спрямованих на якісне інформаційне забез-
печення готельної сфери, що є сьогодні вкрай важливим в умовах подолання наслідків 
пандемії COVID-2019. 

Ключові слова: підприємство, готельне індустрія, туризм, ринок послуг. 
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ANALYSIS OF THE ACTIVITY OF THE HOTEL INDUSTRY COMPANIES IN CURRENT 
CONDITIONS 

Abstract 
Introduction. Nowadays, in light of numerous proves of the COVID-2019 pandemic impact on the 
tourism industry and hotel management, the negative trends in the activity of companies in the 
industry are observed. The issue of helping the companies remaining on the market in their 
development is a logical one. The inflow of investment resources is among essential conditions of 
the hotel industry, which is possible due to the search for sources of funding to help new companies 
in the industry by upgrading their material and technical base and developing professional 
personnel. Therefore, comprehensive research of the processes of supporting the hotel industry 
companies is needed to promote their development in instability and crisis.  
The paper aims to research the peculiarities of the hotel industry companies’ activity in crisis 
phenomena and the ways to support them.   
Results. The paper analyzes scientific studies that are the basis for the research idea and outlines 
the main directions of the hotel industry development. The retrospective and current condition of 
the hotel industry in Ukraine and its main development trends are represented, including the 
analysis of the industry structure (number of the hotel industry companies; hotel capacity and 
room size; number of staff, etc.). The peculiarities of the territorial location of the hotel facilities 
and conditions influencing their functioning are characterized. The investment attractiveness of 
the hotel industry in Ukraine is examined.  
Conclusions. The paper substantiates the nature and peculiarities of support of the hotel industry 
development in crisis phenomena. It offers a range of marketing and managerial measures 
directed at developing a quality information framework for the hotel industry, which is of utmost 
importance in conditions of overcoming the consequences of the COVID-2019 pandemic.  

Keywords: company, hotel industry, tourism, services market. 
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Вступ 

Питання розвитку готельного господарства є дуже важливим, особливо для 
Украї ни, де сфера туризму за період з 2011-2019 рр. почала стрімко розвиватися. 
Сьогодні особливе занепокоєння викликає ситуація яка супроводжує весь світ загалом 
та нашу краї ну зокрема, це пандемія COVID-19. Пандемія вливає як на здоров’я та життя 
населення, так і на функціонування всіх сфер економіки, серед яких і важливе місце 
посідає туристична та готельно-ресторанна індустрія.  

Тому актуальним є новии  етап розвитку готельної  індустрії , якии  є можливии  на 
засадах інвестиціи но-інноваціи ної  діяльності.  

Основні питання функціонування готельної  індустрії  висвітлені у працях 
вітчизняних та зарубіжних авторів таких як: Л.О. Іванова, В.А. Квартальнов, Ф. Котлера, 
Н.М. Кузнєцова, М.Ю. Барни, М. Лесик, А.Л. Леснік, О.О. Любіцева, А.А. Мазаракі, 
М.П. Мальської , І.П. Маціцькии , О.Ф. Моргун, Г.А. Папірян, С.В. Скибінськии , Т.І. Ткаченко, 
В.К. Федорченко, А.В. Чернишов та ін. У працях Г. Андрощука, М. Бедринець, Т. Ковальчук, 
В. Ляшенко, Т. Марущак, А. Цират, М. Вудроу, Г. Клікет, Р. Мартін, М. Мендельсон, 
Дж. Стенворт, Б. Сміт, С. Силинг, Д. Уіндспергер розглядаються основні аспекти 
управління готелями і готельними мережами.  

Низка інших науковців проводять дещо ґрунтовніші дослідження по цьому питан-
ні. Так, зокрема Т. Буряк провів дослідження еволюції  становлення готельного бізнесу в 
Украї ні [1]. К. Галасюк проведено оцінку інноваціи ного потенціалу підприємств готель-
ного господарств [2]. Т. Скрипко та ін., з використанням системного аналізу запропону-
вали систему показників, які впливають на процес формування конкурентних переваг 
готельного господарства як одного з видів житлової  сфери. Авторами математично під-
тверджено існування тісного зв’язку між рівнем конкурентоспроможності готельного 
господарства Украї ни і факторами впливу, які умовно були поділені на дві групи (зов-
нішні та внутрішні.) [3]. Г. Горіна досліджувала конкурентоспроможність краї н у турис-
тичніи  галузі, зокрема в частині готельного господарства де виділила нові підходи, які 
можна застосовувати в Украї ні [4]. С Захаров у своєму дослідженні приділив більшої  
уваги державному регулюванні якості готельних послуг шляхом ї х сертифікації , як 
методу підвищення конкурентоспроможності готельного господарства [5]. М. Стегнеи  
розглядає це питання як моделювання системи стратегічного управління галуззю в 
контексті сталого розвитку підприємства [6]. 

Однак, основні питання розвитку готельної  індустрії  в умовах складних кризових 
явищ на сьогодні є мало відображеним і потребує додаткових досліджень. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є дослідження особливостеи  діяльності підприємств готельної  
індустрії  в умовах кризових явищ, а також шляхи реалізації  ї ї  підтримки. 

Виклад основного матеріалу 

Аналізуючи економічну ситуацію за останніи  період, яка відбувається в Украї ні 
загалом можемо сказати наступне, що порівнюючи надходження до Державного 
бюджету бачимо, що ї х було на 3,8% менше запланованого на період 2020 р., в грошовому 
еквіваленті це склало понад 20 млрд грн. Та варто зазначити, що і ВВП в Украї ні 
скоротилося на 7%. Відповідно, аналізуючи такі статистичні дані розуміємо, що наслідки 
пандемії  вплинули абсолютно на всі сфери економіки [7]. 

Питання самоокупності та беззбитковості підприємств готельного господарства 
є надзвичаи но важливими в ситуації  з пандемією COVID-19. Здебільшого в нормальніи  
робочіи  ситуації  відбувається так, що підприємства готельного господарства в Украї ні 
продають свої  товари та послуги за цінами, які є встановлені самими підприємствами з 
урахуванням всіх витрат, та з митою отримання максимального прибутку. Проаналізу-
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вавши основні показники розвитку туристично-готельної  індустрії , ми може стверджу-
вати, що сфера має потенціал розвитку (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основні доходи та витрати в готельно-туристичній індустрії за 2014-2019 рр. 

Джерело: побудовано на основі даних [8]. 

Відповідно до рис. 1. ми бачимо, що доходи стрімко перевищують операціи ні 
витрати підприємств, що є позитивним явищем і свідчить про стабільнии , чи навіть 
активнии  розвиток досліджуваної  індустрії .  

Не менш важливим показником ефективності розвитку та зміцнення потенціалу 
готельно-туристичної  діяльності є кількість суб’єктів економічної  діяльності, які 
заи маються цією справою (рис. 2).  

  
Рис. 2. Кількість суб'єктів готельно-туристичній індустрії у 2014-2019 рр. 

Джерело: побудовано на основі даних [8]. 

З наведеного рис. 2 ми бачимо різке зменшення кількості суб’єктів досліджуваної  
сфери починаючи з початком віи ськових діи  в Украї ні з 2014 р. і наи більшого піку 
досягло у 2017 році, де всього по всіи  території  Украї ни було зафіксовано 4115 одиниць. 
Таке скорочення відбулося через анексію Автономної  республіки Крим, а також частини 
Луганської  та Донецької  областеи . Ця ситуація яка склалася у 2014 році не стала 
початком скорочення кількості туристів як іноземних, так і внутрішніх (рис. 3), однак 
призвела закриття низки готельних комплексів, які не змогли якісно та належно 
надавати відповідні послуги свої м споживачам. З цього ж рис. 2 ми бачимо відновлення 
і відкриття нових підприємств готельно-туристичної  індустрії , що стає основою 
розвитку сфери, а також показує потенціал и ого розвитку. 

Як бачимо з рис. 3, кількість осіб, які користувалася послугами готельно-
туристичної  індустрії  зростає з року в рік. Порівнюючи кількість іноземних туристів у 
2019 році до 2014 року то ї х кількість зросла на 57%, а внутрішніх – 80%.  

Однак, варто зазначити, що у період нестабільності важливого значення набуває 
цінова політика таких підприємств. 
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Рис. 3. Кількість туристів обслуговуваних суб’єктами 

 готельно-туристичної  індустрії у 2014-2019 рр. 
Джерело: побудовано на основі даних [8]. 

Адже в умовах кризи багато туристів не залишають свого захоплення і хобі у 
туристичних пої здках, однак вони переглядають можливості економії  коштів саме на 
ресторанах та готелях. Регулювання цін на окремі категорії  послуг готельних 
підприємств. Важливу роль на ціни та тарифи в готельних підпри-ємствах відіграють 
податкові навантаження, які передбаченні чинним законодавством, а саме: акцизнии  
збір; готельнии  збір; ПДВ; податок на прибуток. 

Беручи до уваги систему  державного управління якістю обслуговування в 
готельних підприємствах важливу роль відіграє нормативно-правовии  контролю, якии  
гарантує високу стабільність та стіи кість якості послуг, які надають підприємства 
готельного господарства, а в період COVID-19 це є надзвичаи но важливим питанням. 
Необхідність підвищення якості обслуговування у готелях також зумовлена 
невідповідністю національних стандартів світовим. У зв'язку з цим на державному рівні 
виникла необхідність структуризувати національну та світову нормативно-технічну 
документації  згідно з чинною законодавчою базою Украї ни [7]. 

Якість послуг у готельно-туристичніи  індустрії  Украї ни регулюють правова та 
нормативна бази, де в основу регулювання у туристичніи  сфері економіки Украї ни, 
зокрема стосовно якості послуг у готелях, покладено Закон Украї ни «Про туризм», якии  
діє з 15 вересня 1995 р., зі змінами та доповненнями, внесеними Законом Украї ни «Про 
внесення змін до Закону Украї ни «Про туризм» від 18 листопада 2003 р. [9]. Він визначає 
загальні правові, організаціи ні и  соціально-економічні принципи реалізації  державної  
політики Украї ни у сфері туризму та спрямовании  на гарантування прав громадян на 
відпочинок, свободу пересування, охорону здоров'я, безпечне для життя довкілля, 
задоволення духовних потреб та інших прав, закріплених Конституцією Украї ни, 
встановлює засади раціонального використання туристичних ресурсів та регулює 
відносини, пов'язані з організацією та здіи сненням туризму на території  Украї ни. Закон 
Украї ни «Про туризм» став правовим підґрунтям для розроблення комплексу галузевих 
нормативно-інструктивних документів, що регламентують конкретні аспекти 
готельно-туристичної  діяльності.  

Та варто заначити, що із зростанням кількості хворих на COVID-19, урядом Украї -
ни було прии нято розпорядження «Щодо деяких вимог до протиепідемічних заходів при 
послабленні карантину» від 18 травня 2020 року № 32 [10]. У ньому зазначалося, що 
вітчизняні готелі не зобов'язані зачинятися на період карантину, однак через відсут-
ність туристів у більшості з них немає іншого варіанту. 

Відповідно до цього урядом розроблено тимчасові рекомендації  роботи роботі 
готелів, а саме [11]: 
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1. Керівники готелів мають надати відповідальну особу, яка проводить 
температурнии  скринінг усім працівникам перед початком роботи. Працівники, в яких 
виявлено температуру тіла понад 37,2°C або ознаки респіраторних захворювань, не 
допускаються до роботи. 

2. Адміністрація закладу має забезпечити наявність щонаи менше п’ятиденного 
запасу засобів індивідуального захисту. 

3. На вході в готель та в коридорах необхідно: розмістити інформаціи ні матеріали 
щодо профілактики корона вірусу; організувати місця для обробки рук спиртовмісними 
антисептиками.  

4. При появі симптомів респіраторного захворювання та/або підвищення 
температури у особи, що проживає в готелі, така особа підлягає ізоляції  в номері до 
прибуття карети швидкої  медичної  допомоги, яку викликає персонал готелю. 

5. Дозволяється одночасне перебування відвідувачів у вестибюлі закладу з 
розрахунку не більше однієї  особи на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування.  

6. Адміністрація готелю забезпечує та контролює виконання умов недопущення 
формування черг в місцях можливого скупчення туристів. Для уникнення черг при 
реєстрації  поселення в готель він повинен забезпечити можливість попередньої  онлаи н- 
реєстрації  відвідувачів. 

7. На рецепції  готелю встановлюється захиснии  екран між персоналом та 
відвідувачами. Персонал готелю має дотримуватись всіх санітарно-гігієнічних норм і 
стандартів, які регламентовані політикою ВООЗ. 

8. У готельних закладах забороняється робота конференц-залів, фітнес- та спа-
центрів готелів. 

9. Харчування в готелях може бути організоване шляхом доставки ї жі в номери за 
попереднім замовленням відвідувачів або в ресторанах готелів лише на відкритих 
маи данчиках на відкритому повітрі, у тому числі під тентами, на верандах, за умови 
дотримання усіх карантинних умов.  

10. При заї зді в готель кожному гостю надається спеціальнии  набір із санітаи зе-
ром, гумовими рукавичками та маскою. Проводиться обробка дезинфікуючим засобом 
багажних сумок, колясок і інших речеи  гостеи . Після виї зду кожного гостя з метою 
дезінфекції  в номерах слід використовувати професіи ні дезінфікуючих озонаторів. 

11. В готелі повинні бути експрес-тести на антитіла до COVID-19 для тестування 
співробітників готелю при перших симптомах ГРВІ (для гостеи  у разі відповідних 
звернень на рецепцію викликається швидка допомога). 

Варто зазначити, що ці кроки стали обов’язковими, оскільки тільки так можна 
убезпечити споживачів готельно-туристичної  сфери від зараження COVID-19. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

В умовах ситуації , яка сьогодні склалася навколо готельно-туристичної  індустрії , 
вважаємо, що крім прии няття антипандемічних заходів важливого значення має держа-
вна підтримка сфери. Зокрема це має бути пов’язано з тим, що на в період пандемії  
особливо, доцільно б було на державному рівні встановити податкові канікули для 
підприємств готельно-туристичної  сфери, або прии няти питання, щодо компенсації  
частково податків та зборів. У частині нормативно-правового регулювання варто було б 
прии няти зміни та доповнення до санітарно-гігієнічних норм готельних господарств, 
якии  би включав питання підвищеної  уваги щодо дизенфікації  приміщень готельного 
сектору. Якщо державою також буде прии нято рішення щодо забезпечення всіма 
необхідними засобами для боротьби з пандемією COVID-19 (дезинфікатори, маски та 
рукавички для персоналу та інші засоби), за рахунок бюджетних коштів, і тоді 
враховуючи ці пропозиції  суб’єкти готельної  індустрії  зможуть знизити ціну на надані 
послуги, що слугувати зменшенню відтоку активних користувачів. Це відповідно 
дозволить додатково залучити клієнтів певним готелям та втриматися на ринку в 
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непростии  кризовии  період, якии  переживають всі сфери економіки, а готельно-
туристична індустрія наи більше. 
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СТРАТЕГІЇ розвитку ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

Шибаєва, Н. В. Стратегії  розвитку як інструмент регіональної  політики / Наталія 
Володимирівна Шибаєва, Тетяна Олександрівна Бабан, Юріи  Петрович Вітковськии  
// Украї нськии  журнал прикладної  економіки. – 2021. – Том 6. – № 1. – С. 149 – 159. – ІSSN 
2415 – 8453. 

Анотація 
У статті досліджено запровадження стратегічного планування у систему інстру-
ментів регіональної політики держави. Дослідження виявило, що теоретична основа 
стратегічного планування протягом 2006-2020 років при формулюванні цілей не зазнала 
змін ‒ її становили положення теорій кумулятивного зростання. Процес формування 
правових основ стимулювання регіонального розвитку запропоновано доповнити 
четвертим етапом (2014 – по теперішній час), на якому запроваджено нові підходи для 
стратегічного планування та фінансування регіонального розвитку та адміністра-
тивного устрою. Проаналізовано та встановлено зміни, яких зазнали інструменти ДСРР: 
створення нормативно-правового та інституційного забезпечення її розроблення і 
реалізації; виокремлення етапів реалізації і впровадження планування на кожному; 
формування системи показників досягнення визначених цілей, часткове врахування 
досвіду регіональної політики ЄС. Надано пояснення низької ефективності впливу ДСРР 
на соціально-економічний розвиток регіонів через недостатній обсяг фінансування, 
переважання галузевого підходу та не реалістичність поставлених цілей. Запропоновано 
підходи до удосконалення стратегій як інструменту регіональної політики шляхом 
підсилення науково-методичного забезпечення, комплексного врахування позитивного 
закордонного досвіду, правового забезпечення, запровадження механізму контролю за 
реалізацією, прозорості та налагодження зворотних зв’язків між результатами і 
планами на наступні періоди.  

Ключові слова: регіональна політика, стратегія, стратегічне планування, програма.  
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DEVELOPMENT STRATEGIES AS A TOOL OF REGIONAL POLICY 

Abstract  
Introduction. The article examines the introduction of strategic planning in the system of 
instruments of regional state policy. Due to the fact that the mechanisms and tools for 
comprehensive implementation of the goals of strategic regional development in Ukraine are not 
established, their effectiveness has not been proved in practice, the interest of scientists and 
practitioners in this issue is growing. The purpose of the article is to analyze the State strategies 
of regional development of Ukraine, which were implemented in 2006-2020, and the current SSRD 
2020-2027. It allowed investigating the evolution of their theoretical basis, modification of the 
tools and levers used in terms of compliance with the stated goals and effectiveness of the impact 
on the flow of economic processes in the regions.  
Results. The study found that the theoretical basis of strategic planning during 2006-2020 in the 
formulation of goals has not changed - it was the provisions of theories of cumulative growth. The 
paper offers supplementation of the process of forming the legal basis for stimulating regional 
development by the fourth stage (2014 - present), which introduces new approaches to strategic 
planning and financing of regional development and administration. The authors analyzed and 
established the changes that the instruments of the SSRD have undergone: creation of legislative 
and institutional support of its development and implementation; separation of stages of 
implementation and introduction of planning at each phase; formation of a system of indicators 
for achieving certain goals, partial consideration of EU regional policy experience. This study 
explains the low effectiveness of the SSRD influence on the development of the regions due to 
insufficient funding, the predominance of the sectoral approach and the unrealistic goals.  
Conclusion. The authors offer approaches to improving strategies as a tool of regional policy by 
strengthening scientific and methodological support, comprehensive consideration of positive 
foreign experience, legal support, and introduction of a mechanism for monitoring 
implementation, transparency and feedback between results and plans for future periods. 

Key words: regional policy, strategy, strategic planning, programme.  

JEL classification: R1; O11 

Вступ 

Регіональна політика порівняно новии  (як самостіи нии  напрям державного регу-
лювання виникла після Другої  світової  віи ни), але важливии  елемент державного регу-
лювання економіки. І ї  поява – це результат змін у соціально-економічному і політичному 
житті суспільства, зокрема процеси демократизації , зростання ролі регіонів.  

Розвиток регіонів Украї ни у 90-ті роки ХХ і на початку ХХІ ст. відбувався в умовах 
низки об’єктивних і суб’єктивних чинників, що посилили и ого асиметричнии  та диспро-
порціи нии  характер: регіональна політика, що проводилася за невизначеності стратегіч-
них пріоритетів регіонального розвитку, неготовність регіонів до зростаючої  конкуренції  
на внутрішньому та зовнішніх ринках за матеріальні, фінансові, людські ресурси та можли-
вості ефективного використання геополітичного розташування регіональних систем. 
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Тактичні прорахунки регулювання регіонального розвитку Украї ни (у коротко- та 
середньостроковому періоді) обумовлені у тому числі відсутністю чітко визначених, 
науково обґрунтованих соціально-економічних пріоритетів, неврахуванням особливостеи  
регіонального розвитку. Тому у 2005 р. Законом «Про стимулювання розвитку регіонів» в 
Украї ні було запроваджено стратегічне планування регіонального розвитку. Механізми та 
інструменти комплексної  реалізації  поставлених цілеи  стратегічного регіонального 
розвитку в Украї ні не є усталеними, ї х ефективність не доведена на практиці, що 
обумовлює зростання інтересу науковців і практиків до цієї  проблематики. 

Дослідження, присвячені регіональніи  економіці, активізувалися наприкінці 
ХІХ ст. і набули поширення у ХХ ст., що сприяло формуванню неокласичних теоріи  
регіонального розвитку (Дж. Борте, А. Маршал, Х. Зіберт) і теоріи  кумулятивного зрос-
тання (Р. Мюрдаль А. Вебер, Х. Річардсон). 

А. Льош, С. Денисон, Е. Гувер, Т. Хегерстранд заклали основи теорії , яка акцен-
тувала увагу на необхідності і методах державного регулювання економічного розвитку 
регіонів. В останні десятиліття значну увагу в розвинених краї нах приділяють ендоген-
ному розвитку регіонів, що діє за принципом: «розвиток регіонів – за свіи  власнии  
рахунок». Відповідно до нього, соціально-економічнии  розвиток регіону залежить від 
кількості и  використання регіонального економічного потенціалу. 

Внесок у формування уявлень про особливості державної  регіональної  політики, 
окреслення ї х суб’єктів та об’єктів зробили вітчизняні науковці: Е. Алаєв, О. Амоша, 
Г. Балабанов, П. Бубенко, З. Варналіи , С. Галуза, З. Герасимчук, А. Голіков, Г. Губерна, 
М. Долішніи , Л. Заи цева, Б. Кліяненко, В. Кравців, О. Краи ник, Н. Кузнєцов, А. Мазур, 
Т. Максимова, С. Мельник, І. Михасюк, Н. Мікула, А. Мокіи , О. Новосьолов, В. Нудельман, 
В. Поповкін, С. Романюк, У. Садова, Л. Семів, В. Симоненко, Д. Стеченко, І. Сторонянська, 
Л. Тарангул, М. Чумаченко, Л. Шевчук, Б. Штульберг, С. Шульц, М. Янків, В. Реутов, 
Н. Головченко та інші. 

Положень теоріи  ендогенного зростання регіонів дотримуються вітчизняні 
дослідники Ягодка А., Диба М., Кондратюк С., які зазначають, що «регіональнии  розвиток 
повинен базуватися на основах саморозвитку і власного потенціалу території » [1]. 

Але наявнии  стан розвитку регіонів Украї ни, впровадження стратегічного 
планування у регіональну політику, наголошені процеси децентралізації  у контексті 
регіонального і національного економічного розвитку потребують продовження 
досліджень, які сформують теоретичне підґрунтя, визначать закономірності і дозволять 
виявити загальні тренди розвитку регіонів. 

Мета статті 

На основі аналізу Державних стратегіи  регіонального розвитку Украї ни дослідити 
еволюцію ї х теоретичного підґрунтя, модифікацію використаних інструментів і важелів 
з точки зору відповідності наголошеним цілям та ефективності впливу на перебіг 
економічних процесів в регіонах.  

Виклад основного матеріалу дослідження 

Термін «регіональна політика» є поширеним, але однозначного визначення и ого до-
тепер немає. Поділяємо точку зору М. Долішнього, якии  зазначає, що «в широкому розумінні 
регіональна політика – це система цілеи  і діи , спрямованих на реалізацію інтересів держави 
стосовно регіонів та внутрішніх інтересів самих регіонів за допомогою методів, що врахо-
вують історичну, етнічну, соціальну, економічну та екологічну специфіку територіи » [2]. 

Правове тлумачення регіональної  політики містить Закон Украї ни «Про засади 
державної  регіональної  політики»: державна регіональна політика ‒ система цілеи , 
заходів, засобів та узгоджених діи  центральних і місцевих органів виконавчої  влади, 
органів місцевого самоврядування та ї х посадових осіб для забезпечення високого рівня 
якості життя людеи  на всіи  території  Украї ни з урахуванням природних, історичних, 
екологічних, економічних, географічних, демографічних та інших особливостеи  регіонів, 
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ї х етнічної  та культурної  самобутності. Економічне розуміння регіональної  політики 
акцентує увагу на змістовніи  наповненості, у тои  час як правове розуміння підкреслює 
функціональні (процедурні) складові даного напряму політики держави. 

За часів СРСР регулювання регіонального розвитку, як і розвитку краї ни в цілому, 
ґрунтувалося на директивно-планових засадах. Через центри на різних адміністративних 
рівнях союзні республіки забезпечували необхідними товарами та послугами «нижчі» рівні. 
Це закріплювало поділ між і в середині регіонів на «центри» та «периферії »: залежно від 
рівня населеного пункту можна було отримати доступ не лише до більшого набору товарів 
і послуг, а и  до товарів і послуг вищої  якості [3]. При цьому на державному рівні 
декларативною метою було визначено пом’якшення нерівномірного розвитку регіонів. 

Вітчизняні дослідники виокремлюють наступні етапи формування правових 
основ регіональної  політики в сучасніи   Украї ні [4]: 

1) 1991 – травень 1996 рр.: Укладання Конституційного договору між 
Верховною Радою України та Президентом України «Про основні засади організації та 
функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період 
прийняття нової Конституції України» (1995 р.), прийняття Закону України «Про 
всеукраїнський та місцевий референдуми» (1991 р.); 

2) червень 1996 – 2005 рр.: прийняття Конституції України (1996 р.), ратифікація 
Європейської хартії місцевого самоврядування (1997 р.), прийняття Законів України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації» (1999 р.), 
Указ Президента України «Про Концепцію державної регіональної політики» (2001 р.); 

3)  2005 р. – по теперішній час: законодавче та нормативно-правове унормування 
регіоналізму в Україні, впровадження стратегічного планування. Закон України «Про 
стимулювання розвитку регіонів» (2005 р.), Закон України «Про засади державної 
регіональної політики», Постанова «Про затвердження Державної стратегії регіональ-
ного розвитку на період до 2015 року» [5]. 

З урахуванням змін, що відбулися у соціально-економічному, політичному житті 
суспільства, змін у нормативно-правовій базі України, вважаємо, що третій етап 
завершено на рубежі 2013-2014 рр. Тому доцільним є виокремлення сучасного – четвер-
того етапу, який розпочато у 2014 р. прийняттям низки важливих документів, що мали 
змінити взаємовідносини центрального уряду з регіонами: Концепція реформування 
місцевого самоврядування, Закон України «Про засади державної регіональної політи-
ки» та ін.  

Економічна стратегія як інструмент політики використовується переважно на 
національному рівні, так, Господарськии  кодекс Украї ни визначає економічну стратегію 
як «обрании  державою курс економічної  політики, розраховании  на тривалу 
перспективу і спрямовании  на вирішення крупномасштабних економічних та соціальних 
завдань, завдань культурного розвитку, забезпечення економічної  безпеки держави, 
збереження і примноження ї ї  економічного потенціалу і національного багатства, 
підвищення народного добробуту» [6].  

Необхідність запровадження інструменту стратегічного планування регіональ-
ного розвитку на сучасному етапі пояснювалося тим, що традиціи ні інструменти держав-
ного регулювання розвитку регіонів (пряме субсидування регіонів з державного бюдже-
ту, встановлення пільгових режимів) виявились неспроможними вирішити внутрішні 
регіональні проблеми – депресивність розвитку, монофункціональність територіи  і 
проблеми міжрегіонального розвитку (надмірні регіональні диспропорції  соціально-
економічного розвитку). 

На практиці стратегічне планування регіонального розвитку було започатковано в 
Украї ні у 2006 р. ухваленням Державної  стратегії  регіонального розвитку на період до 
2015 року, яка визначала ключові проблеми розвитку регіонів (низька інвестиціи на 
привабливість регіонів та інноваціи на активність; нерозвинена виробнича та соціальна 
інфраструктура; зростання регіональних диспропорціи ; слабкі міжрегіональні зв’язки; 
нераціональне використання людського потенціалу) та мала на меті створення умов для 



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 1.  

153 

підвищення конкурентоспроможності регіонів, забезпечення ї х сталого розвитку на сучасніи  
технологічніи  основі, високої  продуктивності виробництва та заи нятості населення.  

Теоретичну основу даної  стратегії , виходячи з принципів ї ї  реалізації , становили 
положення теорії  полюсів, яка належить до групи теоріи  кумулятивного зростання. 
Передбачалося формування «опорних регіонів» (полюсів, локомотивів зростання), в яких 
концентруються фінансові, адміністративно-управлінські, людські та інші ресурси, з 
подальшим посиленням інноваціи ної  активності в інших регіонах. 

У Стратегії  зазначено такі складові механізму ї ї  реалізації , як нормативно-правове, 
інституціи не, організаціи не забезпечення (угоди, програми подолання депресивності, 
державні цільові програми, регіональні стратегії  і програми соціально-економічного та 
культурного розвитку); фінансування та науково-методичне забезпечення. На практиці 
виявилася низька ефективність інструментів реалізації  стратегії , внаслідок: 

− недостатнього нормативно-правового та інституціи ного забезпечення 
механізмів реалізації  Стратегії , тобто відсутності необхідного пакету законів: не був 
прии нятии  Закон «Про засади державної  регіональної  політики»;  

− відсутності плану реалізації  стратегії  та механізму контролю за ї ї  виконанням; 
− повільного укладання регіональних угод між відповідними обласними радами 

та Кабінетом Міністрів Украї ни;  
− невиконання програми подолання депресивності територіи , через відсутність 

на практиці територіи  із законодавчо визначеним статусом «депресивна» (таке 
визначення з’явилося у Законі у 2011 р.);  

− надмірної  кількості державних цільових програм, відсутністю 
підпорядкованості та узгодженості між ними та Стратегією, а також стратегіями 
розвитку окремих регіонів Украї ни;  

− відсутності чітко визначених джерел фінансування проектів для досягнення 
визначених цілеи  (крім коштів бюджету), а також правил використання коштів 
державного та місцевих бюджетів; 

− відсутності науково-методичного забезпечення реалізації  Стратегії ; 
− неврахування ролі громадськості, органів влади та представників бізнесу у 

формуванні та реалізації  Стратегії .  
Отже, ефективність Стратегії  2006 – 2015 рр. знизили декларативнии  характер, 

відсутність чітко сформованої  і підкріпленої  розрахунками системи конкретних показників 
досягнення визначених цілеи  та плану заходів по ї х досягненню, описовість і 
неконкретність частин Стратегії , відсутність механізмів контролю за ї х виконанням.  

Означені прорахунки було частково враховано при розробленні Державної  стратегії  
регіонального розвитку (ДСРР) на період до 2020 р., яка була затверджена постановою 
Кабінету міністрів Украї ни від 6 серпня 2014 р. № 385. У Стратегії  зазначено, що макро-
економічне зростання в Украї ні після 2000 р. не мало позитивного впливу на зниження 
регіональних диспропорціи  та характеризувалося концентрацією економічного потенціалу 
в кількох наи потужніших регіонах [7]. 

ДСРР на період до 2020 р. була спрямована на створення умов для динамічного, 
збалансованого розвитку регіонів Украї ни з метою забезпечення соціальної  та 
економічної  єдності держави, підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, 
активізації  економічної  діяльності, підвищення рівня життя населення, додержання 
гарантованих державою соціальних та інших стандартів для кожного громадянина 
незалежно від місця проживання. Цілі державної  регіональної  політики, визначені у 
Стратегії , полягали у: 1. Підвищенні рівня конкурентоспроможності регіонів; 2. Терито-
ріальніи  соціально-економічніи  інтеграції  і просторовому розвитку; 3. Ефективному 
державному управлінні у сфері регіонального розвитку. 

Теоретичну основу Стратегії  регіонального розвитку до 2020 року, як і Стратегії  
2006-2015 рр., становили положення теорії  полюсів. До обговорення проекту Стратегії  
була залучена громадськість [8]. 
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До принципів реалізації  додалися: 
− забезпечення рівних можливостеи  доступу об’єктів державної  регіональної  

політики до державної  фінансової  підтримки; 
− субсидіарність ‒ децентралізація владних повноважень; 
− сталий розвиток ‒ ощадне використання ресурсів для задоволення потреб 

нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь. 
Організаціи не забезпечення реалізації  Стратегії  було покладено на Міністерство 

розвитку громад та територіи  Украї ни. Фінансове забезпечення реалізації  Стратегії  мало 
здіи снюватися за рахунок: державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), щорічнии  
обсяг якого мав становити не менше 1% доходів загального фонду державного бюджету; 
коштів галузевих державних цільових програм та бюджетних програм центральних 
органів виконавчої  влади, що спрямовуються на розвиток відповідної  сфери у регіонах; 
субвенціи , інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; коштів 
місцевих бюджетів; коштів інвесторів, власних коштів підприємств; коштів технічної  
допомоги ЄС, інших міжнародних донорів, міжнародних фінансових організаціи . 

У зв’язку з невизначеністю обсягу фінансового забезпечення реалізації  Стратегії  
розподіл фінансових ресурсів за ї ї  цілями здіи снено орієнтовно: на досягнення цілі 1 ‒ 
35% загального обсягу фінансування регіонального розвитку, на досягнення цілі 2 ‒ 
64%, на досягнення цілі 3 ‒ 1%.  

Стратегія реалізовувалася у два етапи («План заходів на 2015-2017 роки з реалі-
зації  ДСРР на період до 2020 року», «Деякі питання реалізації  у 2018-2020 роках ДСРР на 
період до 2020 року» відповідно) з використанням таких інструментів як: формування 
планів заходів з реалізації  Державної  стратегії , державних програм, регіональних 
стратегіи  розвитку та регіональних проектів, які фінансувалися за рахунок коштів ДФРР. 
Обсяги фінансування вперше розподілялися за формулою, виходячи із чисельності 
населення регіону та рівня ВРП на душу населення. Такии  підхід до розподілу коштів 
свідчив про відхід від адміністративних методів розподілу на користь економічних.  

На першому етапі Стратегія реалізовувалася через 5 державних програм 
регіонального розвитку, фінансування яких переважно забезпечувалось коштами 
бюджетної  підтримки ЄС. На другому етапі реалізацію Стратегії  забезпечували 7 програм 
виключно за кошти ЄС. Стратегія містила перелік щорічних індикаторів (загальною 
кількістю 199), які мали створювати можливість проводити моніторинг та оцінку 
результативності державної  регіональної  політики і визначати прогрес у досягненні 
цілеи . При реалізації  Стратегії  надавалася допомога слаборозвиненим регіонам через 
фінансову підтримку, депресивні території  були задекларовані, але де-факто не 
отримували допомоги, домінував галузевии  підхід, якии  не враховував специфіку різних 
територіи ; субсидії  держави спрямовувалися переважно на створення об’єктів 
капітального будівництва. Збільшення обсягу коштів на підтримку розвитку територіи  
(2018 р. – 66 млрд грн., 2019 р. – понад 84 млрд грн.), не забезпечило реалізацію усіх цілеи  
у повному обсязі. Норма щорічного обсягу коштів ДФРР (1% від загального фонду 
державного бюджету) в середньому виконувалася на 80%. Більшість з 199 завдань не 
мали достатнього фінансового забезпечення. Велика кількість «секторальних» завдань 
ДСРР, які закріплені за ЦОВВ, розпорошеність бюджетних програм, які спрямовувалися 
на підтримку розвитку територіи  та недостатнім рівнем міжвідомчої  координації  на 
державному рівні – чинники, які також знижували ефективність Стратегії  до 2020.  

Як зазначалося, для моніторингу і оцінки результативності ДСРР до 2020 р. було 
запропоновано 199 індикаторів, які згруповано за 3 наголошеними цілями. Так, в межах 
цілі 1 забезпечено досягнення індикаторів за показниками: валовии  регіональнии  
продукт у розрахунку на одну особу; кількість малих підприємств у розрахунку на 
10 тисяч населення; наявнии  дохід у розрахунку на одну особу; обсяг експорту товарів у 
розрахунку на одну особу. Не досягнуто прогнозованих значень за показниками: обсяг 
реалізованої  інноваціи ної  продукції , обсяг прямих іноземних інвестиціи  (у розрахунку на 
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одну особу). В рамках цілі 2 забезпечено досягнення індикаторів: за показником 
кількості адміністративно-територіальних одиниць, що мають схеми планування 
територіи  на рівні областеи  та м. Киї в (2019) – 100%, для міст – обласних центрів – 50%, 
для міст раи онного значення – 23,7%, для селищ міського типу – 23,3%, для сіл та селищ 
– 11,2%; у частині регіонів не перевищено прогнозного значення (8,9%) за показником 
рівня безробіття, визначеного за методологією МОП), проте, у 13 областях фактичнии  
рівень безробіття перевищував прогнозовании . Не досягнуто прогнозованих значень за 
показником питома вага утилізованих відходів.  

В межах цілі 3 виконано заходи щодо впровадження процесів децентралізації  та 
реформування місцевого самоврядування. На 19.03.2020 р. утворено 1049 ОТГ, які 
приєднали 4792 (або 43,7%) територіальних громад від загальної  кількості рад базового 
рівня. Прии нято понад 30 нормативно-правових актів, в т.ч. Закони Украї ни «Про добро-
вільне об’єднання територіальних громад», «Про співробітництво територіальних гро-
мад», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу Украї ни щодо реформи міжбюджетних 
відносин», «Про внесення змін до Податкового кодексу Украї ни та деяких законодавчих 
актів Украї ни щодо податкової  реформи»; забезпечено досягнення індикаторів за 
показником кількість агенціи  регіонального розвитку. Велика кількість індикаторів за 
відсутності інтегрального показника, якии  би дозволив оцінити прогрес у наближенні до 
стратегічної  мети, задекларованої  у ДСРР до 2020 р., ускладнює загальну оцінку ї ї  
ефективності. Міністерством розвитку громад та територіи  Украї ни проводиться 
моніторинг регіонального розвитку за індексами конкурентоспроможності регіонів та 
регіонального людського розвитку [9]. Так, у 2018 р. у 9 регіонах, а у 2017р. – у 13, індекс 
регіонального людського розвитку був нижчим за середніи  по Украї ні. Показник 
конкурентоспроможності регіонів також мав суттєві відмінності за регіонами (табл. 1). 

Таблиця 1. Показники регіонального розвитку 

Регіони 

Індекс регіонального людського розвитку Індекс конкуренто-
спроможності 

регіонів 
Стара методика розрахунку 

Нова методика 
розрахунку 

2006 2010 2015 2017 2017 2018 2019 2017 
Вінницька 3,5363 3,5251 3,7291 3,8566 0,63 0,65 0,643 0,155 
Волинська 3,3710 3,5260 3,8250 3,8109 0,65 0,64 0,663 0,178 

Дніпропетровська 3,5901 3,6140 3,7816 3,7686 0,64 0,61 0,657 0,233 
Донецька 3,5550 3,5247 - - - - - 0,061 

Житомирська 3,2804 3,3373 3,5712 3,5472 0,62 0,59 0,632 0,135 
Закарпатська 3,9580 3,8340 4,0275 4,0233 0,66 0,70 0,677 0,145 
Запорізька 3,5292 3,6401 3,9546 3,8184 0,63 0,64 0,642 0,207 

Івано-Франківська 3,6283 3,6198 3,8923 4,1554 0,65 0,71 0,685 0,157 
Киї вська 3,4985 3,8014 3,8592 3,7541 0,70 0,63 0,724 0,202 

Кіровоградська 3,3017 3,3593 3,5650 3,5257 0,61 0,59 0,608 0,129 
Луганська 3,3164 3,5344 - - - - - 0,054 
Львівська 3,7624 3,7764 4,0810 4,1307 0,71 0,69 0,724 0,248 

Миколаї вська 3,6281 3,5967 3,8199 3,8647 0,63 0,64 0,639 0,178 
Одеська 3,5255 3,7470 3,7879 3,7100 0,63 0,63 0,659 0,233 

Полтавська 3,7184 3,7260 3,8530 3,9103 0,63 0,66 0,650 0,164 
Рівненська 3,5647 3,6082 3,7163 3,6576 0,65 0,61 0,668 0,182 
Сумська 3,4829 3,5772 3,6951 3,7425 0,64 0,62 0,635 0,155 

Тернопільська 3,4491 3,6305 3,8709 3,9749 0,67 0,66 0,682 0,174 
Харківська 3,7345 3,8512 4,1996 4,0564 0,68 0,69 0,702 0,261 
Херсонська 3,3352 3,4265 3,6090 3,5438 0,62 0,59 0,615 0,136 
Хмельницька 3,3717 3,5575 3,6479 3,6188 0,64 0,61 0,658 0,158 
Черкаська 3,5824 3,7848 3,7772 3,7286 0,64 0,61 0,633 0,157 
Чернівецька 3,5888 3,8510 4,1321 4,2294 0,69 0,71 0,691 0,171 
Чернігівська 3,3353 3,5215 3,6709 3,7247 0,61 0,61 0,609 0,122 

Джерело: [10, 11] 
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За цих обставин незрозуміло, як моніторинг і оцінка реалізації  ДСРР на підставі 
визначених у ніи  199 показників, які особливо за ціллю 3, є результатами процесу, тобто 
кількісними показниками, узгоджуються із показниками індексів регіонального 
розвитку та конкурентоспроможності регіонів. Отже, оцінити ефективність ДСРР до 
2020 р. на основі 199 індикаторів досить складно. 

У серпні 2020 р. Постановою Кабінету міністрів було затверджено Державну 
стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки [12], у якіи  зазначається, що 
Протягом дії  попередньої  стратегії  створено юридичну основу та запроваджено нові 
підходи для стратегічного планування та фінансування регіонального розвитку, реалізу-
ється реформа місцевого самоврядування, водночас немає зменшення міжрегіональної  
та внутрішньорегіональної  диспропорції  за показниками економічного розвитку та 
якості життя людеи . Проблемами, які потребують розв’язання в межах цієї  Стратегії , 
визначено: непродуктивну регіональну економіку; низькии  рівень регіонального 
інноваціи ного розвитку; невідповідність рівня освіти потребам ринку праці; низькии  
рівень цифровізації  регіонів та цифрової  обізнаності; низькии  рівень підприємницької  
активності населення; невідповідність рівня розвитку інфраструктури потребам суспіль-
ства; недостатня спроможність центральних та місцевих органів виконавчої  влади, органів 
місцевого самоврядування до ефективного впровадження реформ. 

Таблиця 2. Порівняльна характеристика підходів до формування та реалізації 
Державної стратегії регіонального розвитку 

Елементи 
політики 

Підходи до формування та реалізації  державної  регіональної  політики 
2014-2020 роки 2021-2027 роки 

Об’єкти 
політики 

➢ надання допомоги 
слаборозвиненим регіонам через 

фінансову підтримку 
 

➢ декларування депресивних 
територіи  як об’єктів політики, 
які де-факто не отримували 

допомоги 

➢ визначення типу територіи , що потребують 
застосування особливих механізмів та інструментів 

державної  підтримки 
➢ розбудова конкурентоспроможного регіону та 
функціональної  території  шляхом залучення усіх 
суб’єктів розвитку та використання потенціалу 
ключових активів регіону/території  як умови 
надання фінансової  підтримки з державного 

бюджету 

Підхід до 
планування 

➢ галузевии  підхід, якии  не 
враховує специфіку різних типів 

територіи  держави 

➢ визначення територіи , що потребують держав-
ної  підтримки, планування ї х розвитку на засадах 
поєднання галузевого та територіального підходу 

Типи проектів 
➢ спрямування субсидіи  і 

державної  допомоги на об’єкти 
капітального будівництва 

➢ спрямування державних інвестиціи  у мате-
ріальні та нематеріальні активи на основі якісної  
діагностики потенціалу та проблем територіи  

Суб’єкти форму-
вання та реа-

лізації  політики 

➢ центральні органи виконавчої  
влади, обласні держадміністрації  

➢ залучення усіх рівнів врядування та неурядових 
організаціи  

Фінансування 

➢ відсутність цільового фінансу-
вання стратегії  та програм регіо-
нального розвитку, програми 

секторальної  бюджетної  підтрим-
ки у межах виконання планів 
заходів з реалізації  Стратегії  

➢ цільове спрямування коштів державного фонду 
регіонального розвитку на виконання програм 

регіонального розвитку, що забезпечують 
виконання окремих завдань Стратегії  

Просторове 
планування 

➢ недотримання вимог 
містобудівної  документації  

➢ обов’язкове врахування вимог містобудівної  
документації  

Міжвідомча 
координація 

➢ міжвідомча координація 
відсутня 

➢ забезпечення Кабінетом Міністрів Украї ни 
належного рівня координації  

Інституціи на 
спроможність 

➢ інституціи на спроможність 
базового рівня врядування 

перебуває на початковому етапі 

➢ забезпечення спроможності територіальних 
громад стратегічно планувати розвиток та 

ефективно управляти ресурсами для розвитку 

Стратегічною метою державної  регіональної  політики до 2027 року є розвиток та 
єдність, орієнтовані на людину – гідне життя в згуртованіи , децентралізованіи , конку-
рентоспроможніи  і демократичніи  Украї ні, забезпечення ефективного використання 
внутрішнього потенціалу територіи  та ї х спеціалізації  для досягнення сталого розвитку 
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краї ни, що створює умови для підвищення рівня добробуту та доходів громадян. 
Стратегічні цілі визначені як: 

1. Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, 
екологічному, безпековому та просторовому вимірах. 

2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів. 
3. Розбудова ефективного багаторівневого врядування. 
Для досягнення стратегічних цілей сформульовані оперативні цілі та основні 

завдання. Інструментами реалізації Стратегії визначені плани заходів щодо реалізації 
Стратегії на 2021-2023 і 2024-2027 роки; програми та проекти регіонального розвитку; 
регіональні стратегії розвитку та плани заходів з їх реалізації; державні програми, угоди 
щодо регіонального розвитку. Фінансове забезпечення реалізації Стратегії 
здійснюється за рахунок: ДФРР; коштів державного бюджету; субвенцій, інших 
трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; коштів місцевих бюджетів; 
коштів підтримки ЄС, інших міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій; 
коштів інвесторів, власних коштів підприємств; фонду розвитку сільських територій, що 
повинен бути створений шляхом внесення змін до Бюджетного кодексу України. 

25 показників моніторингу досягнення цілей Державної стратегії регіонального 
розвитку на 2021-2027 рр. згруповано за стратегічними цілями, вони є узгодженими з 
субпоказниками індексу регіонального розвитку. 

Аналіз положень ДСРР на 2021-2027 рр. свідчить, що ї ї  теоретичною основою 
залишаються положення концепції  полюсів зростання, новизною є задекларовании  
перехід до територіально спрямованої  політики розвитку на основі стимулювання 
використання потенціалу територіи , надання підтримки окремим територіям, що 
характеризуються особливими проблемами соціально-економічного розвитку, 
наголошено на цільовому фінансуванні регіональних програм. У порівнянні із 
попередньою Стратегією, зменшено кількість індикаторів моніторингу и  оцінки 
регіональної  політики, ї х приведено у відповідність із індексом регіонального розвитку. 
Розширено коло суб’єктів, які долучаються до реалізації  стратегії , шляхом залучення всіх 
рівнів врядування та неурядових інституціи . 

Новації  ДСРР 2020-2027 рр. є результатом врахування слабких сторін Стратегіи , 
ухвалених раніше, і відповіддю на реальні потреби економіки та суспільства. Водночас 
вважаємо, що існують чинники, які здатні гальмувати прогрес у досягненні наголошених 
цілеи : 

1)  Децентралізація неоднозначно впливає на ресурсну та інституційну спромож-
ність регіонів, зміщуючи акцент на рівень місцевих громад, які інституційно-орієнтовані 
на просторовий розвиток. Децентралізація стосується повноважень та ресурсів як між 
органами місцевого самоврядування, так і між рівнями територіальної організації влади. 
Але низька кваліфікація апарату органів місцевого самоврядування, домінування осо-
бистих інтересів над суспільними, невідповідність формування місцевих бюджетів зав-
данням соціально-економічного розвитку територій можуть негативно впливати на 
ефективність досягнення цілей Стратегії. Зменшення впливу негативних наслідків 
децентралізації і посилення її позитивного впливу на розвиток регіонів вбачаємо в 
удосконаленні чинного законодавства шляхом прийняття у новій редакції законопро-
ектів «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самовря-
дування», які допоможуть у формуванні професійного апарату, чітко визначать права, 
обов’язки, забезпечать прозорість і підзвітність органів місцевого самоврядування. 

2) Недостатнє науково-методичне забезпечення стратегічного планування, зок-
рема відсутність математичних моделей, що використовуються у регіональних теоріях 
при розробленні стратегій регіонального розвитку. Застосування таких моделей підси-
лить наукову обґрунтованість при формулюванні і визначить реалістичність досягнення 
задекларованих цілей та сприятиме оптимальному сполученню обраних методів їх 
досягнення.  
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3)  У формулюванні мети і стратегічних цілей ДСРР 2020-2027, як випливає з 
порівнянь, простежуються аналогії із цілями, сформульованими у межах регіональної 
політики ЄС 2013-2020, 2021-2027. Це стосується і розподілу країни за типами територій. 
Але, наприклад, у регіональній політиці ЄС ‒ політиці Згуртування, високий рівень 
прозорості й підзвітності управління фондами ЄС забезпечує Платформа відкритих 
даних. Методами реалізації політики Згуртування є залучення додаткових джерел 
фінансових ресурсів з позабюджетних фондів. Тому врахування досвіду ЄС має 
стосуватися не тільки визначення стратегічних цілей, але й методів їх досягнення, 
безумовно з огляду на особливості регіонів України.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Проведении  аналіз Державних стратегіи  регіонального розвитку Украї ни, які 
були реалізовані у 2006-2020 рр. і чинної  ДСРР 2020-2027 рр. дозволив діи ти наступних 
висновків. 

Теоретична основа стратегічного планування протягом 2006-2020 років при 
формулюванні цілеи  не зазнала змін ‒ ї ї  становили положення теоріи  кумулятивного 
зростання. Нами запропоновано доповнити класифікацію формування правових 
засад  стратегічного планування в регіональніи  політиці Украї ни четвертим етапом 
(2014 – по теперішніи  час), на якому створено юридичну основу та запроваджено нові 
підходи для стратегічного планування та фінансування регіонального розвитку та 
адміністративного устрою . 

Ми зазначили еволюцію, яку зазнали інструменти ДСРР, через створення 
нормативно-правового та інституціи ного забезпечення ї ї  розроблення і реалізації ; 
виокремлення етапів реалізації  і впровадження планування на кожному; формування 
системи показників досягнення визначених цілеи , часткового врахування досвіду 
регіональної  політики ЄС.  

Ефективність впливу ДСРР на соціально-економічнии  розвиток регіонів 
виявилася низькою, виходячи з показників рівня конкурентоспроможності регіонів та 
індексу регіонального розвитку, що пояснюється недостатнім обсягом фінансування, 
переважанням галузевого підходу та не реалістичністю поставлених цілеи .  

Водночас це не свідчить про неефективність стратегіи  як інструменту 
регіональної  політики, необхідно не відмовлятися, а удосконалювати розроблення і 
реалізацію стратегіи  через: підсилення науково-методичного забезпечення, комплексне 
врахування позитивного закордонного досвіду, правове забезпечення, запровадження 
механізму контролю за реалізацією, прозорість та налагодження зворотних зв’язків між 
результатами і планами на наступні періоди, у тому числі через формування системи 
показників моніторингу.  
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Abstract 
Introduction. The main instrument of the society political system is the state, which through 
management mechanisms influences the processes taking place in the education field. Public 
management of the higher education modernization process is to achieve a managed positive 
qualitative change in the educational system of Ukraine, which includes a number of essential 
components: innovative processes management in higher education, their financial and logistical 
support; the implementation of processes regulation of advanced educational technologies; 
clearly planned and coordinated management of the modern promising human resources 
development in the education field. 
The purpose of the article is to reveal the theoretical and methodological foundations of 
administrative and strategic management of the educational services system for the successful 
administrative influence formation of the state on the modernization processes in higher 
education in Ukraine.  
Results. Theoretical approaches to the definition of the conceptual and categorical apparatus of 
"administrative management of higher education", "the higher education system strategic 
management", "public management of higher education modernization" are studied. The state 
policy realization features of the higher education domestic system modernization in the direction 
of its European integration are considered. The structural and functional features of state 
management of modernization processes in the higher education field are highlighted. The 
peculiarities of the regulatory framework formation in this area are revealed. The conceptual 
principles of the process administration of higher education modernization in the context of 
modernization, European integration, and innovative transformations in the higher education 
system of Ukraine are studied. 
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Conclusions. It is proved that the administrative and strategic management of the higher 
education system leads to the settlement of supply and demand in the educational services market. 
The directions of the higher education modernization strategy and mechanisms of state 
management of this process are determined. The appropriate content and forms of public 
administration of innovative development of the educational sector are  
developed. The necessity of applying the experience of EU countries, in particular, Slovakia, in the 
conceptual foundations’ formation for the management of the higher education modernization 
process in Ukraine is substantiated. Some problems in higher education institutions need a further 
urgent solution, in particular: inefficiency of management processes, insufficient logistics, low 
level of scientific and technical potential, etc. 

Keywords: administrative management, strategic management, public administration, 
education, modernization. 
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АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 
УКРАЇНИ 

Анотація 
Вступ. Головним інструментом політичної системи суспільства є держава, яка в тому 
числі через управлінські механізми впливає на процеси, що відбуваються в галузі освіти. 
Державне управління процесом модернізації вищої освіти полягає в досягненні керованої 
позитивної якісної зміни в освітній системі України, що включає низку суттєвих 
складників: керівництво інноваційними процесами у сфері вищої освіти, їх фінансове й 
матеріально-технічне забезпечення; регулювання процесів упровадження передових 
освітніх технологій; чітко спланований і злагоджений менеджмент розвитку сучасного 
перспективного кадрового потенціалу освітньої галузі. 
Метою статті є розкриття теоретико-методологічних засад адміністративного та 
стратегічного управління системою освітніх послуг для формування успішного 
адміністративного впливу держави на модернізаційні процеси у вищій освіті в Україні.  
Результати. Досліджено теоретичні підходи до визначення понятійно-категоріального 
апарату «адміністративного управління вищою освітою», «стратегічного управління 
системою вищої освіти», «державне управління модернізацією вищої освіти»; розглянуто 
особливості реалізації державної політики модернізації вітчизняної системи вищої 
освіти в напрямі її євроінтеграції; виділено структурно-функціональні особливості 
державного управління модернізаційними процесами у сфері вищої освіти; розкрито 
особливості формування нормативної бази у цій сфері. Досліджено концептуальні засади 
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адміністрування процесом модернізації вищої освіти у контексті модернізації, 
євроінтеграції та інноваційних перетворень в системі вищої освіти України. 
Висновки. Доведено, що адміністративне та стратегічне управління системою вищої 
освіти призведе до врегулювання попиту та пропозицій на ринку освітніх послуг; 
визначає напрями стратегії модернізації вищої освіти та механізмів державного 
управління цим процесом; розробляє відповідний зміст і форми державного управління 
інноваційним розвитком освітньої галузі. Подальшого нагального вирішення потребує 
низка проблем в закладах вищої освіти, зокрема: неефективність управлінських процесів, 
недостатнє матеріально-технічне забезпечення, низький рівень науково-технічного 
потенціалу тощо. Обґрунтовано необхідність застосування досвіду країн ЄС, зокрема, 
Словаччини, при формуванні концептуальних засад управління процесом модернізації 
вищої освіти в Україні. 

Ключові слова: адміністративне управління, стратегічне управління, державне 
управління, освіта, модернізація. 

JEL classification: I23 

Introduction 

The main instrument of the political system of society is the state, which through 
management mechanisms influences the processes taking place in the field of education. Public 
management of the modernization process of higher education is to achieve a managed positive 
qualitative change in the educational system of Ukraine, which includes several essential 
components: management of innovative processes in higher education, their financial and 
logistical support; regulation of the processes to implement advanced educational technolo-
gies; planned and coordinated management of the development of modern promising human 
resources in the field of education. However, at the present stage in higher education institu-
tions, some problems need to be urgently solved, in particular: inefficiency of management 
processes, insufficient logistics, low level of scientific and technical potential, and so on. 

Purpose 

The purpose of the article is to reveal the theoretical and methodological foundations of 
administrative and strategic management of the educational services system for the successful 
administrative influence formation of the state on the modernization processes in higher 
education in Ukraine. 

Review of related literature and hypotheses 

The scientific works of Ukrainian scientists (V. Andrushchenko, V. Astakhova, 
K. Vashchenko, V. Voronkova, S. Dombrovska, I. Ivanyuk, O. Komarova, V. Kremen, V. Kozakova, 
S. Krymsky, K. Levkivsky, V. Lugovoi, T. Lukin, Yu. Molchanov, N. Protasova, A. Sbrueva, 
I. Semenets-Orlova, etc.) and foreign scientists (P. Andres, Z. Bauman, P. Van der Hidon, 
P. Verwimp, J. Gordon, A. Giddens, J. Knight, W. Kneble, K. Compbell, W. Kuklin, A. Martinelli, 
M. Potashnik, K. Ross, R. Stewart, B. Charlton and others) are devoted to the study of a complex 
of various aspects of administrative and strategic management of education. 

The essence of administrative and strategic management of the educational services, 
features and problems of market modernization of higher education in the new macroeconomic 
environment, management in higher education, formation of strategies for its development 
(including financial), analysis of the economic mechanism of reproduction of educational 
services in higher education are studied are reflected in the works of V. Bulanov, B. Genkin, 
K. Colin, Y. Mazuda, A. Tikhonov and others. O. Pashchenko and L. Yakovenko and others 
covered the economic bases of modernization of higher education in the conditions of 
formation of the knowledge economy. As T. Nestorenko and O. Bordousov rightly point out, 
higher education is a critical factor in innovation and human capital development. It has a 
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central role in ensuring the development of the knowledge economy [1]. Conceptual and 
strategic aspects of reforming the system of higher and postgraduate education for sustainable 
development were outlined to some extent by V. Bashtovy, O. Katsero, T. Nestorenko, N. Ridey, 
and others. Problems of administrative and strategic management of education in the context 
of Ukraine's European integration were studied by K. Vashchenko, Yu. Kovbasyuk, 
M. Mykhalchenko, N. Obushna, Yu. Surmin, and others. 

However, despite the wide representation of the development of administrative and 
strategic management of education in the scientific world, the issues of updating the 
educational environment of higher education institutions need further study. 

The vector of modern administrative and strategic management of education, according 
to S. Nikolaenko, is aimed at further development of the national education system, its 
adaptation to the conditions of the socially-oriented economy, transformation, and integration 
into the European and world community. Society has begun to realize a fundamentally new role 
of education in the modern information space, so it has become one of the most important 
policy factors [2]. 

As noted by N. Alyushin and T. Novachenko, “any society from the moment of its 
inception needs power management, and effective management is the basis of success. This, of 
course, also applies to public life. The dynamics and prospects of the nation's development will 
depend on how effective, operative, reasonable, purposeful, and generalized the managerial 
decisions will be” [3]. 

Results and discussion 

The state domestic policy, a component of which is the management of the education 
sector, is the tool of ensuring the citizen rights, increasing the pace of socio-economic, scientific 
and technological development, humanization of society, the level of people’s culture. 

Administrative and strategic management of higher education is a system of public 
administration, which accumulates state regulation and which is carried out through the 
mechanisms of public management of education. 

Administrative and strategic management of education is specific activities of state 
bodies that have an executive and administrative nature. The managerial influence of the state 
on the processes in the field of education is carried out through powers vested in the competent 
state bodies and occurs through the development, adoption, and implementation of 
organizational, regulatory, and coordination actions for educational policy. 

According to scientists N. Protasova, V. Lugovoi, Yu. Molchanova, “public administration 
of education is a separate branch of public administration that has a systematic impact on the 
educational sphere, based on laws and other regulations, and aimed at developing this holistic 
system” [4]. According to researchers, the education system can be streamlined through 
management (external regulation) and self-government (internal regulation).  

The relationship between the education system and its management can be explained 
by the example of the education system as “battlefields of management with influences”, which 
disrupt the normal life of this system. The education system, being organically linked to 
strategic management, changes with the change of the last one. It builds itself only through 
administrative management. 

The concept of “education” has a complex, interdisciplinary, multifaceted nature. This 
concept receives its specific meaning in different branches of science as a social system, one of the 
subsystems of society, as a social phenomenon, social institution, social relations, psychological 
and pedagogical phenomenon, educational services as an economic category, etc. In science and 
practice the concept of “education” is considered as a social value, as a system, as a process, and as 
a result, which complicates the formalization of it as an object of management [5]. 

In the context of Ukraine's European integration, the modernization problem of higher 
education administrative management is actualized as a complex holistic multidimensional 
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process of the whole system transformation, due to a set of factors and, first of all, new needs 
at the present stage of social development, as well as the transition from vertical to horizontal 
connections between system components [6]. 

According to P. Andras and B. Charlton, “modernization should be defined as a tendency 
to increase the adaptive capacity and efficiency of the social system, which is inevitable and, in 
general, desirable, which is the main imperative of this process” [7]. 

Administrative management modernization in a broad sense is seen as “any dynamic, 
consciously regulated and qualitative improvement in various spheres of public life, which is 
introduced in certain countries to reduce the gap with competing countries. Qualitative 
modernization of the administrative management of education is always an unfinished process, 
because the society that has completed the modernization project can go to the historical 
landfill” [8]. 

According to scientists, administrative and strategic management of higher education 
refers to periods (designed for a fairly long or short period); implemented as a “strict strategy” 
based on the precise parameters of the organizational structure and finances, or as a “non-strict 
strategy” that combines aspects of culture and takes into account the participants’ views of the 
higher education modernization process; concerns political, economic, social, cultural and 
other components; embodied in quantitative and qualitative characteristics [9]. 

It is well known that administrative and strategic management of education is an activity 
that provides a planned and purposeful impact on the management system in order to 
maximize its functioning. 

In Ukraine, the system of administrative and strategic management of education has a 
clearly defined structure. This structure is “due to the administrative-territorial structure, the 
separation of powers between the state and local government and the specifics of the 
educational institutions functioning. Such a system provides for the establishment of the 
relationships between individual public authorities, their powers delineation, duties, and 
responsibilities within the limits set by applicable law. The education administrative 
management is a public authorities’ system, government agencies, organizations, officials that 
interact with each other in the process of performing their functions to ensure the activities and 
the education sector development” [10, p. 13]. 

According to T. Finikov, the purpose of administrative and strategic management of 
education is to standardize the level of knowledge and skills of graduates, which is fixed by the 
appropriate educational and qualification level. The strategy of self-regulation is based on two 
main principles: 1) information about the object of regulation is extremely vague and variable; 
2) fragmentation of complex decision-making processes is a boon to achieve greater flexibility 
and innovation [11]. 

This strategy favours self-regulatory opportunities and complex relationships between 
decentralized actors. It is in line with the state oversight model of higher education. 

It comes from the traditional British and American systems of higher education. 
Traditional British universities are privileged corporations, which combine the teaching guilds 
influence with the influence of trustees and administrations. Universities are responsible for 
their management and decide on the admission of students, curricula, hiring a staff of higher 
education institutions, salaries, etc. The self-regulation strategy provides state funding of 
higher education institutions [11]. 

The administration of education is “a purposeful influence on the education system, 
which is carried out mainly through the adoption of legislation, norms, by establishing order, 
improving general rules and norms of behaviour that prevent negative phenomena in the 
educational environment. The education state regulation mechanisms are a system of tools, 
methods, and stimulus by which the state regulates the functioning” [10, p. 11]. 

It should be noted now there are some contradictions in the administration of the higher 
education system modernization, in particular, between supply and demand in the educational 
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services market; between the urgent need to modernize higher education and the insufficient 
mechanisms development for public administration of this process; inconsistency of the 
content and forms of public administration with the innovative educational sector 
development, etc. 

The administration process is aimed at “implementing state strategy and policy. It is the 
main way to implement subject-object relations at the state level, where the public 
administration subject is the system of state power in the form of specially formed bodies, 
between which certain functions are distributed. Public administration and the object of public 
administration is the whole society” [12, p. 166−167]. 

One of the ideas of higher education concept in Ukraine is lifelong learning. According to 
S. Nikolayenko, the education structure in Ukraine in its ideology and goals is consistent with 
the educational structures of most developed countries. Ukraine has achieved a high level of 
implementation of two strategic objectives: expanding access to higher education and achieving 
a level that meets international standards, which will contribute to the fullest satisfaction of the 
citizens' educational needs [2]. 

Despite the problems’ analysis of administrative and strategic management of education 
and current legislation in the field of education in the context of world experience in regulating 
legal relations in this area shows that today we have a strong legal basis for forming a modern 
legal framework that ensures the Ukrainian education evolutionary development. 

Many experts, both in education and management, theorists and practitioners state that 
conceptual approaches to education management today do not meet the time requirements [13]. 

The researcher C. Birzea noted that “educational reforms can be divided into the 
following types: 

1) corrective, designed to eliminate the shortcomings characteristic of the command-
administrative system; 

2) modernization, which consists of updating the content of training and teaching 
methods and does not involve changes in the institutional structure of the education system; 

3) structural, including updating of legislation, reorganization of education management 
bodies, ensuring quality control of education, especially pedagogical; 

4) systemic, covering all aspects of the functioning of the education system, including its 
relationship with society” [14, p. 8–9]. 

Among the factors that in some way inhibit the modernization process in education, we 
can name such as the presence of certain contradictions between the provisions of certain 
regulations. 

The importance of developing special mechanisms of administrative influence on the 
higher education modernization is explained by the peculiarities of education state regulation 
(public-state nature of education; autonomy of educational institutions; special method of legal 
regulation; numerous experiments in education, etc.). 

To ensure the efficiency of administration by higher education modernization it is 
necessary: 

to improve the legal basis of this process and mechanisms of state regulation in the 
context of reforming the education sector (make the necessary amendments to existing laws, 
adopt new legislation, regulations); 

to modernize the conceptual, organizational, and structural principles of higher 
education; 

to ensure the autonomy of higher education institutions; 
to develop strategies for the development of higher education institutions; 
to apply international standards to the assessment of higher education quality; 
to encourage the introduction of innovative educational technologies based on the 

informatization of education; 
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to improve the main elements of the state educational strategy; develop a clear 
mechanism for implementing the state strategy of managerial influence on the modernization 
of higher education, etc. 

For successful administrative influence on higher education modernization, it is 
necessary to change its financial support in Ukraine [15, p. 4] – diversification of sources of 
financial resources of higher professional education depending on the strategic goal of socio-
economic development and priorities of the state. 

In recent years, the vocational education prestige in society has gradually declined due to: 
lack of investment in the vocational education system modernization; 
mismatch between supply and demand, the quality of training and the needs of the 

labour market in professional qualifications; 
imperfection of the vocational guidance system and career counselling for young people 

and adults [16]. 
Also, the crisis in the administration of vocational education is exacerbated by global 

problems and challenges of today: demographic decline both in Ukraine and abroad, increasing 
labour migration, high social demands of young people on job attractiveness, access to 
education abroad, growing social impact of networks to choose the type of occupation and 
lifestyle [16]. 

The issue of introducing a system of public-private partnership in the field of vocational 
education remains relevant, it may include: 

formation and/or joint financing of vocational education institutions, as well as 
enterprises, institutions, organizations that provide such education; 

formation and/or joint financing and operation of innovative enterprises (innovation 
centre, technopark, technopolis, innovative business incubator, etc.) based on existing 
vocational education institutions; 

formation and/or joint financing and development of bases of professional and practical 
training of future specialists; 

development of modern technologies professional and practical training; 
implementation of joint programs for financing training "[17, p. 43]. 
Besides, the use of the public-private partnership system provided an opportunity to 

actively involve non-state institutions in the training of specialists needed by the state. 
Among the main tasks for the modernization of administrative and strategic 

management of higher education in Ukraine there are: 
1) designing the strategy for the higher education system development; 
2) improvement of the legislation regulating relations in higher education field and 

ensuring observance of legal norms by all subjects of providing educational services; 
3) development and ensuring the innovative technologies use in the educational 

process; 
4) organization of the transformation to international standards for the functioning of 

the market of educational services; improving the quality of educational services; 
5) maintaining macroeconomic stability in higher education [18]. 
The modernization of the educational sector administration requires: improving the 

work with management staff, increasing their professionalism and mastering innovative 
management technologies; use the research results in the educational management practice; 
implementation of positive domestic and foreign experience of education modernization 
management; expansion and deepening of mutually beneficial international relations; full 
provision of legal and social protection for educators; increasing the level of financial and 
logistical support for higher education institutions, etc. 

The formation of conceptual bases for the administration of the process of higher 
education modernization in Ukraine should be carried out taking into account the experience 
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of European countries, in particular, Slovakia [19], which followed the path of modernization 
of the education system earlier. 

Conclusions 

Therefore, to increase the administrative influence efficiency of the state on the 
modernization process in higher education it is necessary: 

to improve the legal basis of this process and mechanisms of state regulation in the 
context of reforming the education sector (make the necessary amendments to existing laws, 
adopt new legislation, regulations); 

to modernize the conceptual, organizational, and structural principles of higher 
education; to ensure the higher education institutions autonomy; design strategies for the 
higher education institutions development; 

to apply international standards to the assessment of the higher education quality and to 
encourage the introduction of innovative educational technologies based on the 
informatization of education; 

to develop a clear mechanism for implementing the state strategy of managerial influence 
on higher education modernization [4]. 

In the globalization era and the development of information technology, the primary role 
belongs to education, in the system of which radical transformations are taking place, its social 
significance and practical value are constantly growing. Planned state regulation of the process 
of renewal of the education sector is a guarantee of the reliable intellectual and economic 
potential of the nation. 
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МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПРОСУВАННЯ ГАСТРОНОМІЧНОГО БРЕНДУ 
ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ 

Ткач, В. О. Маркетингова стратегія просування гастрономічного бренду туристичної 
дестинації / Вікторія Олександрівна Ткач, Дмитро Олександрович Харенко, Олександр 
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№ 1. – С. 169 – 176. – ІSSN 2415 – 8453. 

Анотація 
Вступ. Туризм сьогодні все більше сприймається не як сфера послуг, а як індустрія 
вражень, а враження стають в певному сенсі «споживчою метою». Туризм – це одна з 
основних сфер діяльності з «виробництва» вражень, тому саме на створення у туристів 
різноманітних вражень націлена дестинація як система. В умовах зростання конкуренції 
на міжнародному туристичному ринку дестинації знаходиться у постійному пошуку 
інноваційних технологій просування. Формування туристичних брендів стало 
ефективним інструментом, що застосовується у конкурентній боротьбі за туристів. 
Розробка брендів дестинацій розглядається як один із провідних стратегічних трендів 
розвитку, який має суттєве значення для просування дестинацій на національних та 
міжнародних ринках та забезпечує стабільний туристичний потік. Загалом завданням 
бренду є: ознайомлення з орієнтирами туризму для вибору «індивідуальної траєкторії» 
маршруту з урахуванням особливостей конкретного місця перебування. Наявність 
відмінного (специфічного) атрактивного потенціалу дозволяє створювати унікальні 
бренд-території, які надають можливість туристам краще орієнтуватися на ринку, 
вибираючи саме ті дестинації, які максимально відповідають їх потребам і очікуванням. 
Метою статті є дослідження гастрономічного брендингу як інноваційної технології 
просування дестинацій на міжнародному туристичному ринку.  
Результати. Розглядаються питання взаємозв'язку гастрономії та туризму, ролі гас-
трономії у мотивації туристів, інноваційні підходи до гастрономічного брендингу дести-
націй. У статті представлена класифікація гастрономічних брендів за рівнями експор-
тування товарів, проведений аналіз впливу гастрономічного брендингу на загальний 

бренд дестинації. 
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Висновки. Гастрономічний брендинг може розглядатися в українській туристичній 
практиці в якості однієї з інноваційних технологій просування дестинації на 
міжнародний туристичний ринок. Гастрономічний брендинг – об'ємна тема, яка 
потребує подальшого вивчення. Важливим є дослідження світових тенденцій на ринку 
гастрономічних подій, класифікація гастрономічних подій; дослідження, створення та 
просування гастрономічного бренду України й окремих українських дестинацій на  
міжнародний ринок; пошук і використання гастрономічного контексту для формування 
нових і розширення існуючих туристичних пропозицій. 

Ключові слова: Гастрономічний бренд, туристична дестинація, просування дестинацій, 
гастроідентичність, маркетинг туристичної дестинації. 
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MARKETING STRATEGY FOR PROMOTION OF A GASTRONOMY BRAND OF A TOURIST 
DESTINATION 

Аbstract 
Introduction. Today, tourism is increasingly reproduced not as a sphere of services, but as an 
industry of the impressions, and impressions become “a user’s purpose”. Tourism is one of the main 
services for the “production” of impressions, so the destination is aimed at the creation of tourists’ 
impressions as a system. 
With the growing competition in the international tourism market, the destination is in 
everlasting search for innovative promotion technologies. The formation of tourism brands has 
become an effective tool used by competitors. Destination brand development is considered as one 
of the leading strategic development trends, which is essential for the promotion of destinations 
in national and international markets and ensures a stable tourist flow. The main task of the brand 
is: to get acquainted with the guidelines of tourism to choose the “individual trajectory” of the 
route taking into account the peculiarities of a particular place of attraction. The excellent 
(specific) attractive potential allows to create unique brand areas that allow tourists to navigate 
the market much better, choosing the destinations that meet their needs and expectations. 
The purpose. This article presents the study of gastronomic branding as an innovative technology 
for promoting destinations in the international tourism market.  
Results. The relationship between gastronomy and tourism, the role of gastronomy in motivating 
tourists, innovative approaches to gastronomic branding of destinations are considered. The 
article presents the classification of gastronomic brands by levels of exporting goods, the impact 
of gastronomic branding on the overall brand of the destination is analyzed. 
Conclusions. Gastronomic branding can be considered in Ukrainian tourism practice as one of the 
innovative technologies to promote the destination in the international tourism market. 
Gastronomic branding is a voluminous topic that needs further study. It is important to study 
world trends in the market of gastronomic events, the classification of gastronomic events; 
research, creation and promotion of the gastronomic brand of Ukraine and some Ukrainian 
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destinations in the international market; search and use of gastronomic context for the formation 
of new and expansion of existing tourist offers. 

Keywords: Gastronomic brand, tourist destination, destination promotion, gastronomic identity. 

JEL classification: R53; Q13; R10 

Вступ 

Туризм сьогодні все більше сприймається не як сфера послуг, а як індустрія 
вражень, а враження стають в певному сенсі «споживчою метою». Туризм – це одна з 
основних сфер діяльності з «виробництва» вражень, тому саме на створення у туристів 
різноманітних вражень націлена дестинація як система. 

Бренд дестинації реалізує такі функції, як ідентифікація, тобто виділення 
дестинації для споживача серед аналогічних туристичних територій, і диференціація, а 
саме донесення до споживача істотних відмінностей або унікальності конкретної 
дестинації. В цілому ж туристичні бренди покликані підкреслити високу якість послуг в 
сферах туризму і гостинності, ресторанного бізнесу, використання громадських 
просторів [1]. 

Таким чином, брендинг дестинацій, виступаючи в якості способу комунікації зі 
споживачами, ґрунтується на унікальній ідентичності дестинації і її відмінності від 
інших місць туристичного тяжіння, виступає засобом диференціації дестинацій, 
дозволяє туристу вибирати найбільш привабливі напрямки подорожей. Однією з основ 
формування бренду дестинації є гастрономія. Національна кухня – це реальна атракція 
дестинації, і саме це дає можливість використовувати кухню для формування 
гастрономічного бренду. Однак в Україні увага до застосування подібних атракцій ще 
недостатньо виражена, і хоча починають формуватися приклади гастрономічного 
туризму в регіонах, він ще перебуває «на других ролях», на відміну від зарубіжної 
практики, коли гастрономічна подія виступає головною метою туристського 
відвідування. Саме тому ми розглядаємо використання гастрономічного брендингу як 
інноваційну технологію просування українських дестинацій. 

Мета статті 

Метою статті є дослідження гастрономічного брендингу як інноваційної 
технології просування дестинацій на міжнародному туристичному ринку.  

Виклад основного матеріалу 

Питання глибинного взаємозв'язку гастрономії та туризму вивчає багато 
дослідників, оскільки «гастрономічна привабливість» є значущою частиною 
туристичного продукту дестинації. Останнім часом гастрономія, національна кухня, 
незвичайні гастрономічні бренди виступають істотним параметром вибору напрямку 
подорожі. У пошуку нових вражень туристи обирають не просто популярні дестинації, а 
ті, які крім усього іншого володіють унікальною кулінарної культурою, на території яких 
розташовуються знакові ресторани, вони мають унікальні продукти, страви, напої. 
Пропозиція на ринку туристичних послуг гастрономічних турів стала вельми 
популярною. Відповідно до одного з досліджень, кухня є четвертим за значимістю 
параметром при виборі дестинації туристами (після погоди, засобів розміщення та 
ландшафту) [2]. 

Включення гастрономічного компоненту в сферу туризму приносить низку вигід 
різним групам учасників цього процесу: дестинації (завдяки наявності гастрономічного 
бренду дестинація отримує додаткову привабливість для туристів, які прагнуть 
отримати максимально автентичну інформацію і враження від туристської дестинації); 
жителям даного регіону (створює нові робочі місця за рахунок збільшення туристичного 
потоку); ресторанного бізнесу, а також всім залученим до створення і реалізації 
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гастрономічного образу території з творчих індустрій (збільшує кількість споживачів 
послуг, привертає в галузь інвестиції) [3]. 

Однак незважаючи на те, що послуги системи громадського харчування є 
невід'ємною складовою індустрії гостинності, в українській практиці гастрономічний 
туризм не набув значного поширення. Використання гастрономічних брендів території 
ми розглядаємо як інноваційний інструмент просування українських дестинацій на 
ринки туристичних послуг, як українські, так і зарубіжні. І тут Одеса може бути наведена 
як приклад одного з ініціаторів розробки гастрономічного бренду міста. Сьогодні в 
проекті гастрономічного бренду «Одеська кухня», який реалізується спільними 
зусиллями місцевих стейкхолдерів, до якого приєдналися ресторатори, кухарі, 
представники туріндустрії, вища школа, формується нове бачення міста як 
туристичного центру з урахуванням особливостей його кулінарної культури. За 
оцінками експертів бренд буде сприяти пожвавленню ситуації на туристичному ринку і 
прикрасить «ресторанне життя» Одеси. Якщо врахувати, що за версією спільноти 
мандрівників TripAdvisor, місто було визнане одним з лідерів за привабливістю в 
Україні, то розширення пропозиції за рахунок нових ідей є важливим аспектом 
просування дестинації на ринки індустрії гостинності. 

Гастрономія – це поняття, яке охоплює не тільки способи відбору і приготування 
їжі, а й соціальні, культурні чинники. Гастрономія – це відображення економічних, 
соціальних, релігійних, культурних особливостей території [4]. Ціла низка дослідників 
стверджує, що гастрономія може сформувати конкурентну перевагу території, місцева 
кухня розглядається як один з ключових компонентів образу території [5], [6]. Місцева 
кухня – це найважливіший і, найчастіше, недооцінений ресурс дестинації [7]. Чи стане 
цей атрактивний ресурс реальним, чи залишиться тільки потенційним, залежить від 
низки факторів, багато в чому і від формування і просування гастрономічного бренду 
країни або міста. 

Зростання інтересу до гастрономічних брендів території стало в останні роки 
явно вираженою тенденцією [8]. З цією метою вивчається в цілому брендинг території, 
її туристичний брендинг, що включає в себе гастрономічну компоненту, а також 
структура, зміст і особливості діяльності гастрономічної галузі як найважливішої 
складової туристського продукту дестинації. Настільки яскраво виражений інтерес до 
гастрономічної компоненти, обумовлений бажанням туристів саме через споживання 
нових незнайомих страв краще зрозуміти особливості та відмінні риси туристської 
дестинації, урізноманітнити і поглибити враження від відвідування нових країн і 
регіонів. Створенням гастрономічного бренду території не закінчується, а тільки 
починається процес просування дестинації на ринки з використанням маркетингових 
технологій. Важливим у цьому зв'язку є визначення можливості експортувати 
гастрономічні бренди дестинацій, а також оцінити потенціал гастрономічного бренду 
для просування не тільки туристичних послуг, а й окремих товарів, що асоціюються з 
брендами дестинацій. 

З точки зору посилення атрактивності туристської дестинації більш ефективний 
підхід, що припускає пошук особливостей регіональної кухні, що часто проявляється у 
наявності одного або декількох місцевих страв, що зустрічаються тільки в даному 
регіоні або мають особливу автентичність, в тому числі засновану на різних міфах, 
легендах, повір'ях [3]. Подібного роду регіональні гастрономічні бренди стають 
обов'язковим атрибутом туристського споживання, а місця, пов'язані з такими 
брендами – невід'ємною частиною маршруту туриста. Більш того, за можливості 
туристи прагнуть придбати брендові продукти та напої в якості сувенірів і подарунків. 
Це особливо характерно в разі слабо розвинутого експорту даних продуктів, що створює 
особливу ексклюзивність придбання товару. 
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Для розвитку гастрономічного компонента в туристичному продукті важливо 
розуміти особливості споживчої поведінки в даній сфері. Про мотиви подорожей в 
цілому написано багато робіт, проте, незважаючи на велику кількість досліджень, деякі 
аспекти туристської поведінки і мотивації в гастрономічній сфері залишаються 
недостатньо вивченими [9], [10]. Одна з найбільш повних класифікацій гастрономічних 
мотивів запропонована К. Філдсом, який зазначає, що «гастрономічних мотивів» 
подорожей рівно стільки, скільки існує туристів [5].  

Автор запропонував підхід до класифікації таких мотивів, розділивши їх на 
чотири групи: 

- фізичні мотиви. Харчування найбільш сильно з усіх складових частин 
туристичного продукту впливає на фізичні відчуття людини – смак, нюх, зір (інші види 
туристичного досвіду не зачіпають одночасно всі ці органи чуття). Фізичний мотив має 
багато аспектів: це і питання здорового харчування, поїздка за екологічно чистими 
продуктами, «чарівним» продуктом для миттєвого зниження ваги, за 
середземноморською дієтою або просто за новими смаковими відчуттями та ін.; 

- культурні мотиви визначаються бажанням дізнатися про національні традиції і 
звичаї, отримати власний культурний досвід, розширити уявлення про історію та 
сучасні практики ресторанного бізнесу. Кращий спосіб отримати такий досвід – 
дізнатися про місцеву кухню і доторкнутися до місцевої культури споживання. Як 
говорилося вище, пошук автентичності, самобутності сьогодні є центральним мотивом 
подорожей, а гастрономія стала значущим джерелом формування ідентичності [11]. 
Деякі фахівці заперечують це положення, вказуючи, що навіть гурмани не завжди 
шукають саме автентичність, наприклад, вони можуть подорожувати з країни в країну 
по ресторанам, які згадуються у путівнику Michelin (наприклад «мішленівські» 
ресторани «Ledoyen» у Парижі, «Chez Dominique» в Гельсінкі, Hélène Darroze в Лондоні, 
«Jean-Georges» у Нью-Йорку, «Enoteca Pinchiorri» у Флоренції) і місцевий колорит їх 
зовсім не приваблює [10]; 

- міжособистісні мотиви, пов'язані з соціальною функцією їжі. Роль їжі в 
соціальному житті людини вивчається багатьма вченими, дослідники зазначають 
значну роль практик споживання їжі в сімейних і суспільних відносинах. Відповідно до 
одного з досліджень, проведених у Великобританії, респонденти соціальну функцію 
харчування ставлять вище, ніж власне якість продуктів. Велика роль їжі і в процесах 
соціалізації, адаптації, інтеграції в суспільстві, багато життєвих ситуацій асоціюються з 
прийняттям їжі: діловий сніданок, сімейний обід, романтична вечеря; 

- мотиви, пов'язані з уявленнями про статус і престиж, їжа часто асоціюється з 
престижем і стає інструментом іміджевого, демонстративного споживання. Останнім 
часом ця тенденція носить суперечливий характер: вона одночасно і посилюється (в 
українській мові в останні роки навіть з'явилося поняття «статусного» закладу, 
відвідування якого є обов'язковим для осіб, які відносять себе до тих чи інших 
соціальних груп), і знижується – їжа стає більш доступною і демократичною, можливості 
для різноманітного споживання стають все ширше і визначаються чином і ритмом 
життя людини. В контексті гастрономічного туризму мотив «статусності» також діє 
різноспрямовано: це може бути як пошук престижних місць (fine dining), дорогої їжі і 
ексклюзивного обслуговування, так і прагнення знайти місцевий маленький 
ресторанчик, куди ходять жителі із сусідніх будинків, і це місце вважається більш 
аутентичним, ніж дорогий ресторан в туристському центрі міста. 

На погляд авторів даної статті, згадана класифікація туристських 
«гастрономічних» мотивів вимагає певного доповнення та розвитку. Зазначимо, що ще 
одним мотивом у туристів є пошук відчуття комфортного середовища перебування, що 
часто може бути пов'язане з прагненням знайти заклади, бренди яких були імпортовані 
з їхньої країни. Туристи, подібно іммігрантам, часто відчувають якийсь «культурний 
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шок» під час візиту в нову країну або місто. В даному випадку ми вже говоримо не про 
пошук туристами нових вражень, автентичності, а, навпаки, «про пошук звичного». З цієї 
точки зору, як не парадоксально, тенденція до глобалізації, до «макдональдсізаціі» в 
широкому розумінні цієї тенденції, має і позитивні аспекти. Можливість зануритися в 
звичну гастрономічну середу знижує перше негативне сприйняття країни, пов'язане з 
нерозумінням її традицій, «зустріч» зі знайомим рестораном допомагає туристу швидше 
адаптуватися, підвищується психологічна комфортність перебування. 

Підтверджень цієї тенденції чимало, адже, як показує практика, китайські та 
корейські туристи відвідують в чужих містах переважно ресторани національної кухні, 
американці з цієї ж причини схильні до відвідування ресторанів Макдональдс і KFC, 
італійці вважають за краще італійські піцерії і тратторії. Можливо, що відповідь на 
питання про необхідні пропорції в «гастрономічному середовищі» міста між 
національними традиціями туристів, що прибувають, і кулінарної сферою, автентичною 
для даної місцевості, є одночасно і відповіддю на питання про співвідношення 
локального і глобального в гастрономічній компоненті туристичного продукту 
конкретної дестинації. 

Наступний важливий, але недостатньо досліджений аспект «гастрономічних» 
мотивацій – це «пошук необхідного». Деяким категоріям туристів просто необхідна 
спеціальна їжа; для них наявність на даній території певного типу їжі не комфорт, а 
найважливіша умова перебування. 

Як приклад може бути наведена кошерна їжа для іудеїв, пісна для християн під час 
постів, спеціальна їжа для діабетиків, людей з харчовою алергією та ін. 

Ключовим фактором гастрономічного брендингу є підприємства громадського 
харчування. Саме вони створюють бренд не просто окремих продуктів або страв, але 
цілих систем харчування, визначених таким поняттям як «кухня». Крім участі у 
формуванні бренду дестинації, поряд з низкою інших факторів, окремий ресторан може 
стати головним магнітом туристського відвідування, сильний бренд ресторану виступає 
вагомим атрактивним елементом для туристів, «локомотивом» гастрономічного бренду 
дестинації (наприклад, ресторани, що мають зірки Мішлен; ресторани з унікальною 
концепцією, наприклад, ресторан «Ithaa» на Мальдівах, розташований під водою; 
ресторан «Пташине гніздо» на острові Ко-Куд, Бангкок, розташований на дереві та ін.). 

Важлива роль у просуванні локального туристичного гастрономічного бренду 
належить шеф-кухарям [12]. Як любителі живопису можуть відправитися в подорож з 
метою відвідати виставку художника, так і любителі гастрономії можуть поїхати 
спеціально за стравами прославленого шеф-кухаря. Шеф-кухарі набувають світову 
популярність, наприклад Хестон Блюменталь - новатор у сфері гастрономії, найбільший 
авторитет авангардної кухні, Рене Редзепі – займається просуванням скандинавської 
кухні, головний принцип його ресторану – приготування страв тільки зі скандинавських 
продуктів; кондитер П'єр Ерме - французький кутюр'є солодощів. 

З ростом популярності екологічного туризму на сцену виходять фермерські та 
лісові господарства. У деяких випадках підприємства громадського харчування, 
реагуючи на запити споживачів, поєднують функції ресторану і міні-ферми, роблять 
акцент не просто на використанні місцевих інгредієнтів, але на використанні свіжих, 
екологічно чистих місцевих продуктів. Наприклад, міланські ресторани LifeGate і 
LifeGate Cafe, концепцію яких сформулював М. Роведа, піонер органічного сільського 
господарства, для приготування страв використовують інгредієнти на 99% органічні і 
на 90% сертифіковані. 

Зростання інтересу до міського туризму стимулювло розвиток промислового 
гастрономічного туризму, що дозволяє включити промислові підприємства з 
виробництва продуктів харчування в число учасників формування гастрономічного 
туристичного бренду дестинації, наприклад, екскурсії по виробництву, демонстрація 
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технології виробництва продуктів. Ресторани в готелях також багато в чому визначають 
гастрономічні враження туристів. Готелі можуть ефективно пропагувати і просувати 
локальні страви, кухню. 

Просування брендових продуктів, страв, кухонь в даний час все частіше 
здійснюється не тільки на основі кулінарних особливостей страв, але і за допомогою 
конструювання розважальних форм їх споживання. Дані розважальні форми можуть 
мати місце під час гастрономічних фестивалів і конкурсів. Організована наповненістьі 
створює і зміцнює не тільки гастрономічну складову бренду територій, а й позитивно 
впливає на бренд дестинації в цілому. Даний напрямок інновацій в гастрономічному 
брендингу набув надзвичайно широкого розмаху; число подібних заходів постійно 
збільшується у всіх країнах; «Гастрономічні приводи» для проведення подібних заходів 
стають все більш різноманітними. 

Важливу роль у формуванні інтернальних брендів грають традиційні продовольчі 
ринки як джерело створення локальної гастрономічною ідентичності. Саме відвідуючи 
ринки, туристи не просто знайомляться з усім розмаїттям вироблених в даному регіоні 
продуктів харчування, способами заготівлі та зберігання сільськогосподарських 
продуктів, а й дізнаються про реальні смакові переваги місцевих жителів, які купують 
на цих ринках продукти для домашнього столу. Певну роль у просуванні інтернальних 
брендів можуть грати місцеві магазини, супермаркети, вони впливають на сприйняття 
туристами місцевого колориту. 

Прикладом поєднання ринку, ресторану, освітнього центру, ідея якого 
побудована на використанні тільки місцевих продуктів, може бути мережа великих 
магазинів Італії «Eataly». Відмінною особливістю мережі є те, що все, що представлено, 
вирощено на місцевих полях і тільки вищої якості. Ідея створення такого закладу 
дозволила згуртувати всіх тих, хто має відношення до їжі: фермерів і селян, які 
отримують можливість збуту; кухарів і кулінарів, які дивують своїм мистецтвом; 
покупців і туристів, що захоплюються місцевим колоритом. 

Важливо зазначити роль місцевих жителів дестинації, резидентів як зберігачів 
локальних традицій споживання і приготування їжі, носіїв істинної локальної 
ідентичності. Їх роль може бути велика як в просуванні туристських гастрономічних 
брендів, так і в просуванні інтернальних брендів на туристський ринок. Сьогодні стає 
популярним новий вид гастрономічного туризму – «обід у місцевих жителів». Так, в 
Таїланді, Малайзії, В'єтнамі, Сінгапурі, Японії, Індії пропонують «заглянути в гості» до 
резидентів. Також існують Інтернет-сервіси, що пропонують такі домашні обіди, 
наприклад, PlateCulture, на даному сайті представлено понад 80 домашніх шеф-кухарів, 
девіз даного сервісу «Taste authentic home cooked meal!». Є й інші приклади, майстер-
класи «на бабусиній кухні», які організовує готель на Маврикії та ін. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Проаналізувавши ролі гастрономічного брендингу, зазначимо, що він може 
розглядатися в українській туристичній практиці в якості однієї з інноваційних 
технологій просування дестинації на міжнародний туристичний ринок. Гастрономія є 
важливим фактором, мотивуючим туристів відвідати дестинацию, істотним 
атрактивним елементом. Гастрономічний брендинг – об'ємна тема, яка потребує 
подальшого вивчення. Важливим є дослідження світових тенденцій на ринку 
гастрономічних подій, типологізація гастрономічних подій; дослідження, створення та 
просування гастрономічного бренду України й окремих українських дестинацій на 
міжнародний ринок; пошук і використання гастрономічного контексту для формування 
нових і розширення існуючих туристських пропозицій. 
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Анотація 
Вступ. Землі водного фонду займають незначні площі (4%) в складі земельного фонду 
України, але виконують дуже важливу екологічну функцію та використовуються для 
потреб національної економіки та суспільних потреб. За даними Державного агентства 
водних ресурсів України 17860 ставків по Україні чи 36% від загальної їх кількості 
перебувають в оренді. Тому важливим є питання точності визначення нормативної 
грошової оцінки водних об'єктів, яка є базою для визначення розміру орендної плати та 
земельного податку, що дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів. Нор-
мативна грошова оцінка земель водного фонду проводиться відповідно до Методики нор-
мативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель на-
селених пунктів) та Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподар-
ського призначення (крім земель населених пунктів) та враховує метричні характерис-
тики земельної ділянки: її площу, рентний дохід з одиниці площі відповідної категорії 
земель, строк капіталізації, коефіцієнти, які враховують місце розташування, вид 
використання та коефіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до земель 
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення.   
Метою статті є дослідження показників, які справляють вплив на показники 
нормативної грошової оцінки земель водного фонду, аналіз отриманих результатів та 
надання рекомендацій щодо удосконалення розрахунку грошової оцінки водних об'єктів.  
Результати. Проведено розрахунки з нормативної грошової оцінки земель несільськогос-
подарського призначення на прикладі земельної ділянки водного фонду державної влас-
ності площею 34,2077 га. На основі проведеного аналізу розрахунків надано рекомендації.  
Висновки. Рекомендується для удосконалення методики розрахунку при визначенні 
рентного доходу враховувати вид використання водного об'єкту. Запропоновано при роз-
рахунку коефіцієнта місцерозташування врахувати локальні фактори місця розташу- 
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вання водного об'єкта, оскільки вони впливають на рівень використання даного об'єкта 
оцінки та зменшують чи збільшують попит на його оренду. 

Ключові слова: нормативна грошова оцінка, землі водного фонду, оцінка земель, водний 
об'єкт. 
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THE FORMATION OF MONETARY EVALUATION OF WATER RESOURCES AND ITS 
PRACTICAL USE 

Abstract 
Introduction. Water occupies insignificant areas (4%) as part of the land fund of Ukraine, but 
water performs a very important ecological function and are used for economic and social needs. 
According to the State Agency of Water Resources of Ukraine, 17,860 ponds in Ukraine or 36% of 
their total number are leased. Therefore, it is important to determine the accuracy of the 
normative monetary evaluation of water bodies, which is the basis for determining the amount of 
rent and land tax, which will increase revenues to local budgets. The normative monetary 
evaluation of water fund lands is carried out in accordance with the Methodology of normative 
monetary evaluation of non-agricultural lands (except settlements) and the Procedure for 
normative monetary evaluation of non-agricultural lands (except settlements) and takes into 
account the metric characteristics of the land plots: (its area), rental income per unit area of the 
relevant category of land, capitalization period, coefficients that take into account the location, 
type of use and coefficient that takes into account the land belonging to the lands of 
environmental, health, recreational, historical and cultural purposes. 
The purpose of the article is to analyze the normative evaluation of water and its practical use 
providing recommendations for improving the regulatory monetary evaluation of land. The 
methodological basis of the study is a set of scientific methods such as logical, system-structural 
and others. 
Results. Calculations were made on the normative monetary evaluation of non-agricultural lands 
on the example of the land plot of the state-owned water fund with an area of 34.2077 h. Based on 
the analysis of calculations, recommendations are provided. 
Conclusions. Having considered the method of calculating the normative monetary evaluation of 
water fund lands on a specific land plot, the ways of its improvement were identified in order to 
take into account the characteristics of the water body and local factors of its location. It is propo-
sed to determine the rental income in the following areas: use of the water body for industrial 
purposes; water supply of the population; use for fishery needs; electricity generation; use in agri-
culture (irrigation, drainage and regulation of water-air regime of agricultural lands); 
recreational, medical and tourist purposes. Taking into account local factors when calculating the 
monetary evaluation of land will help to maximize the completeness of information about the 
object and provide the maximum amount of information to the future tenant. 

Key words: monetary evaluation, water fund lands, land evaluation, water. 
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Вступ 

Нормативна грошова оцінка земель є капіталізованим рентним доходом. Вона 
слугує для визначення земельного податку, орендної  плати, державного мита, втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а також під час розроблен-
ня показників і механізмів економічного стимулювання раціонального використання та 
охорони земель. 

В статті розраховано нормативну грошову оцінку земель водного фонду на 
реальному об'єкті. Виявлено, що існуюча методика визначення грошової  оцінки не 
враховує вид використання об'єкту водного фонду для потреб національної  економіки 
та суспільних потреб, просторове розміщення земельної  ділянки з урахуванням низки 
локальних факторів.  

Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення, до 
якої  відноситься оцінка земель водного фонду, перебуває у колі наукових досліджень 
багатьох вчених. Проблематика удосконалення методики розрахунку грошової  оцінки 
земель досліджувалася такими науковцями як Дехтяренко Ю.Ф., Кілочко В.М., 
Лихогруд М.Г., Манцевич Ю.М., Мартин А.Г., Мацибора Т.В., Палеха Ю.М., Третяк А.М., 
Матссон Х. та ін. [1 - 5]. 

Мета статті 

Метою статті є дослідження методичних напрямів формування нормативної  
грошової  оцінки земель водного фонду за межами населеного пункту під впливом 
коефіцієнтів, які враховують вид використання земельної  ділянки, з метою надання 
рекомендаціи  щодо ї х удосконалення.  

Виклад основного матеріалу дослідження 

Землі Украї ни за основним цільовим призначенням відповідно до ст. 19 
Земельного кодексу Украї ни [6] поділяються на 9 категоріи  земель, однією з яких є 
категорія «землі водного фонду».  

У ст. 4 Водного кодексу України [7] зазначено, що до земель водного фонду 
належать землі, зайняті: 

✓ морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, 
болотами, а також островами, не зайнятими лісами; 

✓ прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, 
крім земель, зайнятих лісами; 

✓ гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також 
землі, виділені під смуги відведення для них; 

✓ береговими смугами водних шляхів [7]. 
Усі води (водні об'єкти) на території України становлять її водний фонд. Станом 

на 01.01.2018 р. води займали 2401,4 тис. га чи 4,0% від загальної площі земельного 
фонду України [8]. До водного фонду України належать: поверхневі води (озера, річки, 
струмки, водосховища, ставки, канали, інші водні об'єкти); підземні води та джерела; 
внутрішні морські води та територіальне море. 

Спостерігається тенденція щодо збільшення площі штучних водои м. За 50 років 
(з 1950 по 2000 рр.) площа водної  поверхні водосховищ і ставків в Украї ні зросла у 
5,2 рази, повнии  об’єм — у 8,5 разів. На тои  час штучні водои ми регулювали близько 
22,5% середнього річного стоку, що формується в межах Украї ни [9]. 

Територія Харківської  області становить 3141,8 тис. га (5,2% від території  
Украї ни). Площі, заи няті водними об’єктами, складають 91,3 тис. га (2,9% території  
області), в тому числі під водосховищами і ставками – 46,23 тис. га. Станом на 
01.01.2020 р. по території  Харківської  області протікає 867 річок, загальною довжиною 
6405 км. Переважна більшість – це малі річки, серед них – 172 річки довжиною понад 
10 км складають загальну довжину – 4665 км. Головною річкою області є Сіверськии  
Донець з крупними притоками Оскіл, Уди, Мжа, Берека [10]. 
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В Харківськіи  області нараховується 583 озера, з них 36 озер загальною площею 
близько 2,5 тис. га. Як правило всі вони річкового походження, мають витягнуту форму 
і невеликі глибини, більшість з них гідрологічно з’єднані з річкою. На річках значне 
поширення мають штучні водои ми – водосховища і ставки, які використовуються для 
водопостачання, гідроенергетики, зрошення, рибного господарства та інших потреб. 
Станом на 01.01.2020 р. по Харківськіи  області обліковується 2538 ставків площею 
13174 га, з них – 1013 передано в оренду загальною площею 6420 га [11].  

Оскільки станом на 01.01.2020 р. 40% від загальної  кількості ставків по 
Харківськіи  області передано в користування на умовах оренди фізичним та юридичним 
особам, доцільним є визначення ї х нормативної  грошової  оцінки, що є базою для 
розрахунку суми орендної  плати та земельного податку. 

Приведемо приклад розрахунку нормативної  грошової  оцінки земель водного 
фонду на конкретному прикладі відповідно до Порядку нормативної  грошової  оцінки 
земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) [12].  

Об'єктом оцінки є земельна ділянка водного фонду державної  власності площею 
34,2077 га з кадастровим номером 6321688700:07:000:0888, розташована за межами 
населених пунктів біля с. Шестерівка на території  Вовчанської  міської  ради Чугуї вського 
раи ону Харківської  області. Земельна ділянка перебуває в оренді у ТОВ "ВОСХОД-ЛЕС" 
відповідно до договору оренди землі від 05.02.2005 р., укладеного між ТОВ "ВОСХОД-
ЛЕС" та Вовчанською раи онною державною адміністрацією Харківської  області. Катего-
рія земель, до якої  відноситься земельна ділянка, що підлягає оцінці, - землі водного 
фонду (код 800). Цільове призначення земель згідно з Класифікацією видів цільового 
призначення земель (КВЦПЗ) – 10.07 – для рибогосподарських потреб. 

Розрахунок нормативної  грошової  оцінки земельної  ділянки наведено у 
таблиці 1. 

Рентний дохід (Рд) для земель водного фонду відповідно до додатку 1 Порядку 
складає 0,0211 грн./м2. 

Строк капіталізації рентного доходу визначається для всіх категорій земель і для 
земель водного фонду становить 33 роки. 

Коефіцієнт, який враховує місце розташування земель (Км), для земель водного 
фонду приймається рівним 1,0. 

Оскільки на оцінюваніи  земельніи  ділянці наявні декілька земельних угідь, 
коефіцієнт Кв1 визначається як середньозважении  за ї х площею (табл. 2). 

Значення коефіцієнту Кв1, якии  враховує склад угідь земельної  ділянки, 
становить 0,9944. 

Значення коефіцієнту Кв2, якии  враховує регіональні відмінності у формуванні 
рентного доходу та визначається для земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення згідно з додатком 8 Порядку, для земель 
водного фонду становить 1,0. 

Коефіцієнт Кв3 враховує продуктивність лісових насаджень та визначається для 
земель, вкритих лісовою (деревною та чагарниковою) рослинністю. Для оцінюваної  
земельної  ділянки прирівнюється 1,0. 

Коефіцієнт, який враховує продуктивність водних об’єктів (Кв4), визначається як 
добуток коефіцієнтів Квд1, Квд2 та Квд3. 

Водний об’єкт, розташований на оцінюваній земельній ділянці, – ставок, 
побудований у балці Земляний Яр (р. Польна – р. Сіверський Донець – р. Дон) на відстані 
8,0 км від гирла р. Польна та знаходиться на північно-східній околиці с. Шестерівка на 
території Вовчанської міської ради Чугуївського району Харківської області. Тип ставка 
– русловий. Призначення ставка риборозведення. Вид регулювання стоку – сезонне. 
Відомча належність гідровузла – бувша Червоноармійська Перша сільська рада (згідно з 
водогосподарським паспортом). Експлуатується ставок ізольовано. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1573-13#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1573-13#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1573-13#n97
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Таблиця 1. Розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки водного 
фонду державної власності площею 34,2077 га з кадастровим номером 

6321688700:07:000:0888, яка розташована за межами населених пунктів біля 
с. Шестерівка на території Вовчанської міської ради Чугуївського району 

Харківської області станом на 01.01.2021 р., грн.* 

№ 
з/п 

Показники 
Порядок одержання або 
розрахунку показника 

Значення 
показника 

1 Загальна площа земельної  ділянки (Пд), га 
Витяг з Державного 

земельного кадастру про 
земельну ділянку 

34,2077 

2 Рентний дохід на 1 м2 площі (Рд), грн./рік додаток1 Порядку 0,0211 

3 Строк капіталізації  (Ск), років пункт 2.2 Порядку 33 

4 
Коефіцієнт, якии  враховує місце розташування 

земель(Км) 
пункт 2.2 Порядку 1,0 

5 
Коефіцієнт, якии  враховує вид використання земельної  

ділянки(Кв) 
Кв = Кв1 × Кв2 × Кв3 × Кв4 0,9944 

5.1 
Коефіцієнт, який враховує склад угідь земельної 

ділянки (Кв1) 
додаток 7 Порядку,  

відповідно до витягу з ДЗК 
0,9944 

5.2 

Коефіцієнт, який враховує регіональні відмінності у 
формуванні рентного доходу та визначається для зе- 
мель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення (Кв2) 

пункт 2.7 Порядку 1,0 

5.3 
Коефіцієнт, що враховує продуктивність лісових на-
саджень та визначається для земель, вкритих лісовою 

(деревною та чагарниковою) рослинністю (Кв3) 
пункт 2.7 Порядку 1,0 

5.4 
Коефіцієнт, що враховує продуктивність водних об’єктів 

та визначається для земель із цими об’єктами (Кв4) 
Кв4 = Квд1 ×  Квд2 × Квд3 1,0 

 
коефіцієнт, який враховує значення водного об’єкта 

(Квд1) 
додаток 15 Порядку 1,0 

 
коефіцієнт, який враховує якісний стан водного 

об’єкта (Квд2) 
додаток 16 Порядку 1,0 

 
коефіцієнт, який враховує екологічне значення водного 

об’єкта (Квд3) 
додаток 17 Порядку 1,0 

6 
Коефіцієнт, якии  враховує належність земельної  ділянки 

до земель природоохоронного, оздоровчого, 
рекреаціи ного, історико-культурного призначення(Кмц) 

пункт 2.12 Порядку 1,0 

7 
Нормативна грошова оцінка земельної  ділянки 

відповідно до Порядку станом на 01.01.2013 р. (Цн), грн. 
Цн 

=Пд × Рд × Ск × Км × Кв × Кмц 
236854,36 

8 Коефіцієнт індексації  
Лист Держгеокадастру 

від 06.01.2021 р. 
№22-28-0.222-171/2-21 

1,897 

9 
Нормативна грошова оцінка земельної  ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації  

станом на 01.01.2021 р., грн. 
449312,72 

*Джерело: розраховано авторами 

Згідно зі ст. 5 Водного кодексу України [7], якщо поверхневі води, що знаходяться 
і використовуються в межах однієї області і які не віднесені до водних об'єктів 
загальнодержавного значення, належать до об’єктів місцевого значення.  

Оцінювана земельна ділянка знаходиться в зоні Лісостепу в межах 03 
(Великобурлуцького) земельно-оціночного району, який характеризується достатньою 
кількістю опадів за рік (від 540 мл до 650 мл), що відповідає зоні нормального 
зволоження. 

Відповідно коефіцієнт Квд1, який враховує значення водного об’єкта, для водних 
об’єктів місцевого значення на території нормального зволоження складає 1,0.  

Коефіцієнт, який враховує якісний стан водних об’єктів, Квд2 приймається за 
даними державного моніторингу вод відповідно до додатку 16 Порядку, а за відсутності 
на водному об’єкті мережі спостереження, а також для ставків та водосховищ площею до 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1573-13#n93
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1573-13#n93
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1573-13#n123
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1573-13#n126
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1573-13#n126
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1573-13#n129
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1573-13#n129
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50 га (площа оцінюваного водного об’єкту складає 34,2077 га) коефіцієнт Квд2 
прирівнюється до одиниці. 

Таблиця 2. Значення коефіцієнту Кв1, який враховує склад угідь земельної 
ділянки, що розташована за межами населених пунктів біля с. Шестерівка на 
території Вовчанської міської ради Чугуївського району Харківської області 

№ 
з/п 

Назва угіддя 
Площа 
угіддя, 

га 

Значення 
коефіцієнта Кв1 
для кожного 

угіддя 

1 Пасовища 1,8511 1,0 

2 Пасовища 2,2202 1,0 

3 Пасовища 0,2716 1,0 

4 Землі під дорогами, зокрема підґрунтовими 0,0135 1,0 

5 З усіх лісів: лісові насадження лініи ного типу 4,9803 1,0 

6 З усіх лісів: лісові насадження лініи ного типу 4,6244 1,0 

7 Землі, які використовуються для технічної  інфраструктури 0,6406 0,7 

8 Болота 0,3406 1,0 

9 Болота 0,8727 1,0 

10 Ставки 18,3927 1,0 
 Всього: 34,2077  

 
Значення коефіцієнта Кв1 для земельної  ділянки як 

середньозваженого за площею 
 0,9944 

*Джерело: розраховано авторами 

Водний об’єкт за показниками екологічного значення відноситься до інших 
(водні об’єкти, що не підпадають під показники особливо цінних та цінних). Коефіцієнт 
Квд3, який враховує екологічне значення водного об’єкта, дорівнює 1,0. 

Коефіцієнт, якии  враховує належність земельної  ділянки до земель природно-
заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаціи ного, історико-куль-
турного призначення (Кмц), визначається для земель природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення, оздоровчого призначення, рекреаціи ного призначен-
ня та історико-культурного призначення. Для оцінюваної  земельної  ділянки складає 1,0. 

Коефіцієнт індексації  відповідно до Листа Держгеокадстру Украї ни від 06.01.2021 р. 
№ 22-28-0.222-171/2-21 [13] визначається як добуток коефіцієнтів за 2013 р. – 1,0, 
2014 р. – 1,249, 2015 р. – 1,433, 2016 р. – 1,06, 2017 р. – 1,0, 2018 р. – 1,0, 2019 р. – 1,0, 
2020 р. – 1,0 (1,0 х 1,249 х 1,433 х 1,06 х 1,0 х 1,0 х 1,0 х 1,0 х 1,0) і дорівнює 1,897. 

Нормативна грошова оцінка земельної  ділянки станом на 01.01.2021 р. складає 
449312,72 грн.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Розглянувши методику розрахунку нормативної  грошової  оцінки земель водного 
фонду на конкретніи  земельніи  ділянці, було виявлено шляхи ї ї  удосконалення з метою 
максимального врахування характеристик водного об'єкту та локальних факторів и ого 
місця розташування.  

Рентнии  дохід (Рд) визначається в цілому для земель водного фонду по Украї ні і 
не враховує функціональне використання об'єкту (в даному дослідженні – ставка) для 
потреб та суспільних потреб. На нашу думку, доцільно було б зробити градацію рентного 
доходу за такими напрямами: використання водного об'єкту для промисло-вих цілеи ; 
водозабезпечення населення; використання для рибогосподарських потреб; 
виробництво електроенергії ; використання у сільському господарстві (зрошення, 
осушення та регулювання водно-повітряного режиму земель сільськогосподарського 
призначення); рекреаціи ні, лікувально-оздоровчі та туристичні цілі. 

Коефіцієнт, якии  враховує місцерозташування земель, (Км) для земель водного 
фонду прии мається рівним одиниці. Запропоновано при розрахунку даного коефіцієнта 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1573-13#n93
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1573-13#n93
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1573-13#n129
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врахувати локальні фактори місця розташування водного об'єкта (Кл), оскільки вони 
впливають на рівень використання даного об'єкта оцінки та зменшують чи збільшують 
попит на и ого оренду.  

Такі локальні фактори як: місцезнаходження водного об'єкта в зоні пішохідної  
доступності (не більше 600 м) до місць розселення та громадських центрів, у межах 
заповідної  території , у зоні історичного ландшафту, у зоні охорони поодиноких 
пам'яток, у межах території  природоохоронного, оздоровчого чи рекреаціи ного 
призначення, підвищать показники нормативної  грошової  оцінки земель, що відповідно 
збільшить суму орендної  плати та виплати до місцевих бюджетів.  

Врахування санітарно-гігієнічних локальних факторів при розрахунку 
нормативної  грошової  оцінки земель (місцезнаходження об'єкту оцінки в санітарно-
захисніи  зоні, в зоні перевищення припустимого рівня шуму (для об'єктів, що 
використовуються в рекреаціи них, лікувально-оздоровчих та туристичних цілях), в 
ареалі забруднення допоможе максимально відобразити повноту відомостеи  про об'єкт 
та надасть максимальнии  об'єм інформації  маи бутньому орендарю. 

Дані пропозиції  щодо удосконалення методики нормативної  грошової  оцінки 
земель водного фонду дозволять максимально врахувати всі характеристики об'єкта та 
більш повною мірою дозволять ї х відобразити у грошовому еквіваленті. 
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ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ОФШОРНИХ 
ЮРИСДИКЦІЙ ЯК ЧИННИК ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Лупак, Р. Л. Політика протидії  відмиванню коштів із використанням офшорних юрис-
дикціи  як чинник зміцнення фінансової  безпеки держави / Руслан Любомирович Лупак, 
Наталія Володимирівна Наконечна, Марта Василівна Куницька-Іляш // Украї нськии  
журнал прикладної  економіки. – 2021. – Том 6. – № 1. – С. 185 – 190. – ІSSN 2415 – 8453. 

Анотація 
Вступ. Для зниження податкових виплат суб’єкти бізнесу використовують все частіше 
недобросовісні інструменти, зокрема офшорні юрисдикції, які завдяки пільговим умовам 
ефективно дозволяють відмивати кошти. Для зміцнення фінансової безпеки держави 
повинна реалізовуватися політика, що протидіятиме таким тенденціям та стимулю-
ватиме розвиток справедливої конкуренції на внутрішньому фінансовому ринку. Дієвість 
відповідної державної політики насамперед обумовлена визначенням комплексу методів 
та інструментів, на яких базуватимуться процеси її реалізації та коректування. 
Метою статті є наукове обґрунтування концептуальних характеристик і практичних 
рекомендацій для розроблення і реалізації політики протидії відмиванню коштів із вико-
ристанням офшорних юрисдикцій, забезпечуючи зміцнення фінансової безпеки держави. 
Результати. Охарактеризовано передумови, що визначають якість управління грошо-
вим оборотом в державі та відносно цього рівень її фінансової безпеки. Виділено пріори-
тетне значення дієвості державної політики протидії відмиванню коштів із викорис-
танням офшорних юрисдикцій в контексті забезпечення фінансової безпеки держави. У 
статті обґрунтовано змістовні характеристики щодо формування системних переду-
мов протидії відмиванню коштів, що стосуються монетарної політики, зовнішньо-тор-
говельних відносин, інноваційно-технологічного та інституційно-інвестиційного роз-
витку, забезпечення конкурентоспроможності та імпортонезалежності держави. Виз-
начено базовий набір методів (інституційно-правовий, адміністративно-організаційний, 
фінансово-інвестиційний, соціально-психологічний) і відповідно до них інструментів, що 
доречно впроваджувати насамперед на початкових етапах реалізації державної політики 

протидії відмиванню кош-
тів у аналізованій сфері. 
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Висновки. Запропонований склад методів та інструментів державної політики протидії 
відмиванню коштів із використанням офшорних юрисдикцій дозволяє визначити харак-
теристики, за якими можливо достовірно сформувати висновки про успішне зміцнення 
фінансової безпеки держави. 

Ключові слова: офшорні юрисдикції, офшоризація, фінансова безпека, державна політи-
ка, відмивання коштів. 
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ANTI-MONEY LAUNDERING USING OFFSHORE JURISDICTIONS POLICY AS A FACTOR 
STRENGTHENING THE FINANCIAL SECURITY OF THE STATE 

Abstract 
Introduction. To reduce tax payments, businesses are increasingly using dishonest tools, including 
offshore jurisdictions, which, due to preferential terms, effectively allow money laundering. To 
strengthen the financial security of the state, a policy should be implemented that will counteract 
such trends and stimulate the development of fair competition in the domestic financial market. The 
effectiveness of the relevant state policy is primarily due to the definition of a set of methods and 
tools on which the processes of its implementation and adjustment will be based. 
The purpose of the article is to scientifically substantiate the conceptual characteristics and 
practical recommendations for the development and implementation of anti-money laundering 
using offshore jurisdictions policy, ensuring the strengthening of financial security of the state. 
Results. The preconditions that determine the quality of money management in the state and the 
relative level of its financial security are described. The priority importance of the effectiveness of 
the state policy against money laundering with the use of offshore jurisdictions in the context of 
ensuring the financial security of the state is highlighted. The article substantiates the substantive 
characteristics of the formation of systemic preconditions for combating money laundering related 
to monetary policy, foreign trade relations, innovation-technological and institutional-investment 
development, ensuring the competitiveness and import independence of the state. The basic set of 
methods (institutional-legal, administrative-organizational, financial-investment, social-psycholo-
gical) and according to them the tools that it is appropriate to implement first of all at the initial 
stages of realization of the state policy of anti-money laundering in the analyzed sphere is defined.  
Conclusions. The proposed composition of methods and tools of state policy to combat money 
laundering using offshore jurisdictions allows to determine the characteristics by which it is possible 
to reliably draw conclusions about the successful strengthening of financial security of the state. 

Keywords: offshore jurisdictions, offshore, financial security, public policy, money laundering. 

JEL classification: E60; Е62; E69 

Вступ 

Розвиток держави в сучасних умовах глобалізації обумовлений низкою тенден-
цій, що визначають необхідність розширення інноваційно-технологічної діяльності, 
удосконалення інституційно-правового середовища, розбудову виробничо-ресурсної 
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інфраструктури, покращення якості конкурентних відносин та ін. Все це вимагає 
достатнього ресурсного забезпечення, що формуватиме довготривалу перспективу 
соціально-економічного поступу держави. Тут насамперед варто виділити важливість 
формування достатнього грошового обігу, що забезпечуватиме зміцнення фінансової 
безпеки держави. 

В міжнародній економіці існує достатня кількість інструментів для збільшення 
грошового обігу, при цьому, часто використовуються малопрозорі та добросовісні. 
Йдеться про використання офшорних юрисдикцій, через які можуть відмиватися значні 
обсяги коштів. Тут завдання держави успішно протидіяти таким тенденціям та у 
підсумку зміцнити власну фінансову безпеку.  

Сформувалася достатня база досліджень щодо переваг та недоліків використання 
офшорних технологій, і це передбачає наступні роздуми про їх важливість для економіки 
держави та забезпечення її фінансової безпеки. Відповідно в країні розробляється 
державна політика регулювання офшоризації грошових відносин, у контексті якої 
головними завданнями є досягнення конкурентоспроможності та фінансової безпеки 
розвитку економіки. Таким чином, низка науковців значну увагу приділяє структурним 
складовим, за якими визначаються характеристики офшоризації та пов’язаною з нею 
фінансовою безпекою держави. 

Безперечно, що основною передумовою використання офшорних юрисдикцій є 
стан розвитку грошово-монетарної, фінансово-кредитної, інституційно-інноваційної 
політики держави. Так, Т. Васильців, О. Кліпкова, Н. Попадинець та ін. стверджують, що 
за умови погіршення реалізації означених напрямів державного регулювання 
посилюється привабливість офшоризації та відмивання через них грошового капіталу і, 
відповідно, ускладнюються завдання держави сформувати всі умови для покращення 
внутрішнього фінансового ринку та не допустити такі тенденції [1, с. 320-330; 2, с. 175-
183; 3, с. 117-123]. Підтвердженням таких тверджень може слугувати набір 
статистичних показників, які й фіксуватимуть недостатню ефективність державного 
фінансового регулювання внутрішнього ринку. Зокрема, В. Шевчук, В. Синчак та ін. 
наголошують на постійному використанні даних платіжного балансу, зовнішньо-
торговельного сальдо, обсягів експорту та імпорту для виявлення перших ознак 
порушення фінансової безпеки держави [4, с. 186-195]. 

Зазначимо, що головними ініціаторами розширення офшорних відносин є бізнес-
структури, стратегія яких передбачає зменшення податкових виплат, оптимізацію 
витрат та збільшення рівня прибутковості. Л. Фролова, К. Засадко та ін. доводять 
важливість використання офшорних юрисдикцій в контексті реалізації інноваційних 
проектів, адже це дозволяє суттєво зменшити інвестиційні витрати, пришвидшити 
закінчення проекту та отримувати відповідні фінансові результати [5, с. 1-11]. 
Однозначно, що за таких умов використання офшорних юрисдикцій має низку 
інвестиційних переваг. Важливо, щоб система інвестиційних рішень відповідала 
сучасним напрямам накопичення та використання фінансового капіталу, не створювала 
ризики фінансовій безпеці державі на різних її рівнях (галузі, регіону та ін.). 
Н. Гавловська, Х. Савіна та ін. наголошують на використанні прикладних методик, що 
довели свою ефективність у діяльності провідних міжнародних компаній, мають 
економіко-математичне обґрунтування та детально обґрунтовують прогнозні 
зміни [6, с. 959-971]. Натомість Т. Васильців, Р. Лупак та Н. Юрків зазначають прямий 
вплив офшорних юрисдикцій на розвиток фінансової безпеки галузі та пропонують 
розробляти державну політику деофшоризації, виходячи насамперед з фінансово-
економічних інтересів самих підприємств [7, с. 90-101]. 

Офшоризація часто слугує мотиваційним засобом у досягненні суб’єктами бізнесу 
стратегічних завдань, адже через суттєве зменшення податкових виплат призводить до 
залучення додаткового капіталу і, відтак, пришвидшення очікуваних результатів. Попри 
позитивні аспекти, використання офшорних юрисдикцій стає інструментом відмивання 
коштів. М. Бублик, В. Коваль та О. Редква виокремлюють негативний вплив офшорних 
технологій на рівень конкуренції при пошуку доступних джерел нагромадження 
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фінансового капіталу [8, с. 22-240], Т. Васильців, Р. Лупак та В. Волошин – на здатність 
держави успішно протистояти зовнішнім гібридним загрозам та створення безпечного 
середовища формування і використання фінансово-інвестиційного потенціалу [9, с. 32-
51], Ю. Березівський, В. Збарський та А. Збарська – на забезпечення достатньої 
ефективності міжгалузевих та міжгосподарських відносин при вирішенні завдань 
залучення фінансових інвестицій [10, с. 825-836]. 

В системі державного управління для успішної протидії відмиванню коштів 
активно використовуються різні інституції, які наділені певними повноваженнями в 
окремих напрямах відповідної роботи. І. Гонтарєва, І. Гуцул та ін. доводять важливість 
митного регулювання при вирішенні завдань забезпечення фінансової безпеки держави 
та обґрунтовують таку здатність відповідальних інституцій через можливість 
реального перешкоджання доступу офшорних недобросовісних бізнес-структур на 
внутрішній ринок держави [11, с. 133-142]. 

Мета статті 

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні концептуальних харак-
теристик і практичних рекомендацій для розроблення і реалізації політики протидії 
відмиванню коштів із використанням офшорних юрисдикцій як чинника зміцнення 
фінансової безпеки держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Для протидії відмиванню коштів держава здатна використовувати різноманітні 
засоби та інструменти, більшість з яких активно використовуються у світовій практиці 
(зокрема, введення обмеження чи заборони на окремі операції). Офшорні юрисдикції вже 
тривалий час є одним з ефективних інструментів відмивання коштів, і для боротьби з цим 
в державах розробляється спеціальна законодавча база та створюються відповідні 
контролюючі органи на дотримання неї. Зокрема, в Україні за останні роки активно 
ведеться законодавча діяльність щодо деофшоризації економіки, а це здебільшого вне-
сення змін до Податкового кодексу, які мають за мету суттєво спростити ведення підпри-
ємницької діяльності. Йдеться про впровадження електронного урядування, удоскона-
лення спрощеної системи оподаткування, пришвидшення процесів реєстрації майнових, 
інтелектуальних та інших прав, введення нової моделі фінансової відповідальності, 
удосконалення механізмів оподаткування виробничо-ресурсної бази підприємств. 

Попри інституційно-правові зміни у державі повинна відбуватися адміністра-
тивна реформа, що передбачатиме створення органів, котрі забезпечуватимуть запро-
вадження якісного постійного, системного та комплексного моніторингу і контролю 
стану та розвитку внутрішнього фінансового ринку. Важливими функціями таких орга-
нів повинно стати (1) оперативне виявлення законодавчих порушень у фіскальній 
діяльності підприємств з офшорною реєстрацією, (2) здійснення активної інформацій-
ної роботи щодо протиправності відмивання коштів в офшорних юрисдикціях, (3) 
спостереження за світовими тенденціями у спрощені режимі оподаткування, (4) 
налагодження міжнародного співробітництва із протидією відмивання коштів та ін. 
Також адміністративні реформи слід спрямувати на удосконалення процесів 
ліцензування, квотування, стандартизації підприємницької діяльності, що пов’язана із 
офшорними юрисдикціями. 

Ефективність організаційних, інституційних, законодавчих ініціатив держави 
варто пов’язати із сформованістю фінансово-інвестиційних умов, що й дозволяють 
досягнути її необхідного рівня. Виділимо перелік необхідних характеристик, за якими 
можливо достовірно стверджувати про існування в державі необхідних перешкод для 
відмивання коштів через офшорні юрисдикції, зокрема (1) створення мережі венчурних 
фондів із низьким рівнем оподаткування, (2) розроблення та реалізації міжгалузевих 
проектів із пільговими умовами оподаткування, (3) створення сучасної інфраструктури 
ринку капіталів, (4) створення ліквідних ринків фінансових інструментів (крипто-
валюти, цінних паперів), (5) лібералізація транскордонних платежів для іноземних та 
локальних компаній. 
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Здебільшого мало враховуються соціально-психологічні норми при вирішенні 
складних проблем, а особливо фінансово-економічного змісту. Якщо враховувати, що 
відмивання коштів є способом зміни їх вартості, доречно передбачити впровадження 
соціальних моделей при легалізації та формуванні перешкод реалізації недобросовісних 
офшорних технологій. Пропонується активно використовувати практику реалізації (1) 
соціального підприємництва, (2) механізмів соціально орієнтованого державно-приват-
ного партнерства, (3) освітніх технологій впровадження фінансово-інвестиційних 
проектів, (4) міжнародних стандартів корпоративної соціальної відповідальності. Таким 
чином, успіх державної політики протидії відмиванню коштів із використанням 
офшорних юрисдикцій доречно визначити стосовно ефективності реалізації певного 
набору методів (інституційно-правового, адміністративно-організаційного, фінансово-
інвестиційного, соціально-психологічного) та відповідних до них інструментів (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Методи та інструменти державної політики протидії відмиванню коштів із 
використанням офшорних юрисдикцій 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Відмивання коштів через офшорні юрисдикції є досить привабливим засобом 
суттєвого зменшення фіскальних витрат, додаткового залучення тіньового капіталу, 
вирішення низки інституційно-інвестиційних проблем та ін. Відповідно, бізнес-
структури активно намагаються шукати способи, щоб якнайкраще впровадити це і 
збільшити власні фінансові вигоди. 

Одним з ефективних інструментів для вирішення таких проблем слугує державна 
політика, при цьому, її ефективність обумовлена низкою чинників. Насамперед йдеться 
про процеси її розроблення, що повинні ґрунтуватися на якісній інституційно-правовій 
базі, а в міру реалізації – на адміністративно-організаційній, фінансово-інвестиційній, 
соціально-моральній. Безперечно, що такий перелік методичного інструментарію 
можна збільшити, зокрема окремо виділити інформаційно-аналітичний, техніко-
технологічний та інший набір методів (інструментів). 

Інструменти 

• посилення відповідальності (кри-
мінальної , адміністративної  та ін.) за 

відмивання доходів; 

• приведення законодавства у сфері 
запобігання та протидії  відмиванню 

доходів згідно з міжнародними 
стандартами та рекомендаціями; 

• усунення неузгодженостеи  у 
податковому законодавстві; 

• запровадження законодавчих гарантіи  
щодо захисту економічних інтересів 

суб’єктів підприємництва 

• своєчасне виявлення, арешт і конфіс-
кація доходів, одержаних злочинним 
шляхом через офшорні юрисдикції ; 
• впровадження нових механізмів 

фінансового моніторингу та аналізу, 
санкціи ної  політики офшорних операціи ; 
• поглиблення співпраці з міжнародними 

організаціями та партнерами щодо 
контролю діяльності компаніи  з 

офшорною реєстрацію; 
• підвищення ефективності міжвідомчої  
координації  та обміну інформацією щодо 

операціи  з офшорним капіталом  

Інституційно-
правовий 

Адміністративно-
організаційний 

• створення мережі венчурних  
фондів із низьким рівнем оподаткування; 
• розроблення та реалізація міжгалузевих 

проектів із пільговими умовами 
оподаткування; 

• створення сучасної  інфраструктури 
ринку капіталів; 

•  ствopення лiквiдних pинків фiнaнcoвиx 
інструментів (криптовалюти, цінних 

паперів); 
• лібералізація транскордонних платежів 
для іноземних та локальних компаніи  

Фінансово-
економічний 

• поширення моделі та кращих 
практик соціального підприємництва, 
створення гнучких та ефективних 
податкових умов для и ого ведення; 
• розвиток механізмів соціально 

орієнтованого державно-приватного 
партнерства; 

• створення освітнього простору, що 
забезпечує потребу в кваліфікованих 

трудових ресурсах; 
• переорієнтація підприємств на 

міжнародні стандарти корпоративної  
соціальної  відповідальності 

Соціально-
психологічний 

Методи 
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В умовах глобалізаційних тенденцій суттєво змінюється середовище формування 
та реалізації конкурентного потенціалу. Важливо, щоб органи державного регулювання 
стали одними з найперших у процесі такої адаптації. А це означає, що перспективи 
дослідження варто пов’язувати із розширенням переліку базових методичних основ 
державного управління сфери запобігання відмиванню коштів із використанням 
офшорних юрисдикцій при зміцненні фінансової безпеки держави. 
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МЕДІАРИНКУ НА ОСНОВІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЮ ПОСЛУГ В УМОВАХ 

ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

Гарафонова, О. І. Вдосконалення та розвиток системи маркетингу бізнес-організаціи  
медіа ринку на основі комерціалізації  портфелю послуг в умовах цифрової  
трансформації  /  Ольга Іванівна Гарафонова, Вікторія Геннадії вна Маргасова, Наталія 
Валерії вна Ткаленко, Марта Юрії вна Барна // Украї нськии  журнал прикладної  
економіки. – 2021. – Том 6. – № 1. – С. 191 – 202. – ІSSN 2415 – 8453. 

Анотація 
Стан сучасного медіаринку характеризується сильною конкуренцією. Загроза виселення 
змушує телекомпанії постійно застосовувати систему покращення якості та шукати 
шляхи вигідного маркетингу контенту та рекламного часу. Постійний моніторинг кон'юн-
ктури ринку та очікування змін попиту та пропозиції сприяють підтримці та розвитку 
телевізійної діяльності. Одним з вирішальних факторів успіху телевізійної станції є 
комерціалізація - це діяльність людини чи організації, компанії, яка спрямована на отри-
мання прибутку в будь-якому відношенні. Перш за все, сучасний світ – це світ технологій, 
світ, у якому продукти інтелектуальної праці купуються та продаються. З наближенням 
економіки до найсучаснішої моделі розвитку інтелектуальна власність стає одним із 
головних надбань інтегрованого комплексу нерухомості, а обмін різними об'єктами 
інтелектуальної власності стає тепер незалежною зоною взаємовідносин в економіці. 
 Метою дослідження є обґрунтування умов та тенденцій розвитку системи 
маркетингу бізнес-організацій на основі комерціалізації портфелю їх послуг.  
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Методологічною основою дослідження є чинна законодавчо-нормативна база, законодав-
чі акти, постанови, інструктивні матеріали, навчальні посібники, спеціальна література. 
У статті застосовувалися загальнонаукові методи аналізу та синтезу, специфічні 
методи аналізу: групування, порівняння, систематичний та інші.  
Висновки. Зазначені особливості функціонування телебачення, а також загострення 
макроекономічної ситуації, прискорення зниження виручки телекомпаній, падіння курсу 
гривні щодо світових валют так само, як і зміна законодавства, в тому числі в частині 
розміщення реклами за хронометражем та в розрізі певних категорій продуктів, повинні 
бути покладені в основу формування нового підходу до управління доходами організацій 
телебізнесу. 

Ключові слова: медіаринок, реклама, маркетинг, цифрова трансформація. 
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IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF THE MARKETING SYSTEM OF BUSINESS 
ORGANIZATIONS OF THE MEDIA MARKET ON THE BASIS OF SERVICES PORTFOLIO 
COMMERCIALIZATION UNDER THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION 

Abstract 
The state of the modern media market is characterized by strong competition. The threat of 
eviction forces TV companies to constantly apply a quality improvement system and look for ways 
to profitable market content and advertising time. Continuous monitoring of market conditions 
and expectations of changes in supply and demand contribute to the support and development of 
television activities. One of the decisive factors in the success of a television station is 
commercialization, that is the activity of a person or organization, a company that aims to make 
a profit in any respect. First of all, the modern world is a world of technology, a world in which the 
products of intellectual labor are bought and sold. As the economy approaches the most modern 
model of development, intellectual property becomes one of the main assets of the integrated real 
estate complex, and the exchange of various intellectual property objects now becomes an 
independent area of relations in the economy. 
Purpose. The purpose of the study is to substantiate the conditions and trends in the development 
of the marketing system of business organizations based on their services portfolio 
commercialization. 
Methods. The basis of the study is the current legal framework, legislation, regulations, 
instructional materials, textbooks, special literature. 
The article used general scientific methods of analysis and synthesis, specific methods of analysis: 
grouping, comparison, systematic and others. 
Conclusions. The features of the television functioning, as well as the aggravation of the macro-
economic situation, the acceleration of declining revenues of television companies, the fall of the 
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hryvnia against world currencies as well as changes in legislation, including advertising and timing 
are the basis for the formation of a new approach to income management of television businesses. 

Keywords: media market, advertising, marketing, digital transformation. 

JEL classification: L86; M31 

Вступ 

Стан сучасного медіаринку характеризується сильною конкуренцією. Загроза 
виселення змушує телекомпанії  постіи но застосовувати систему покращення якості та 
шукати шляхи вигідного маркетингу контенту та рекламного часу. Постіи нии  
моніторинг кон'юнктури ринку та очікування змін попиту та пропозиції  сприяють 
підтримці та розвитку телевізіи ної  діяльності. Одним з вирішальних факторів успіху 
телевізіи ної  станції  є комерціалізація – це діяльність людини чи організації , компанії , 
яка спрямована на отримання прибутку в будь-якому відношенні.  

На національному рівні вони також є першими кроками в приватизації  публічних 
компаніи , збільшення кількості комерціи них компаніи  та перехід від діяльності 
публічної  політики до бізнесу. У науковому значенні комерціалізація відповідає за 
отримання товарів чи послуг від процесу технологіи  та досліджень, щоб ці товари чи 
послуги могли бути продані з максимальним комерціи ним впливом. Комерціалізація 
передбачає використання працівників для наи більшої  вигоди підприємців. 

Мета статті 

Метою статті є обґрунтування умов та тенденціи  розвитку системи маркетингу 
бізнес-організаціи  на основі комерціалізації  портфелю ї х послуг.  

Виклад основного матеріалу дослідження 

Перш за все, сучаснии  світ – це світ технологіи , світ, у якому продукти інтелек-
туальної  праці купуються та продаються. З наближенням економіки до наи сучаснішої  
моделі розвитку інтелектуальна власність стає одним із головних надбань 
інтегрованого комплексу нерухомості, а обмін різними об'єктами інтелектуальної  
власності стає тепер незалежною зоною взаємовідносин в економіці [1]. 

Наи більш складними та практичними проблемами є проблеми побудови 
ринкових відносин для комерціи ного використання інтелектуальної  власності, оскільки 
здатність досягти остаточних позитивних результатів від інвестиціи  та інноваціи  
залежить від ступеня успішного вирішення цих проблем [2]. 

Можна сказати, що більшість вітчизняних та зарубіжних авторів мають схожу 
позицію щодо поняття «комерціалізація» (рис. 1).  

 
Рис. 1. Вагомості ключових характеристик комерціалізації, зазначених у 

визначеннях вітчизняних та зарубіжних авторів 
*Джерело: складено автором за [4-8]. 
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Так, маи же всі ці поняття вказують на те, що головна мета процесу комерціалізації  – 
отримання прибутку чи інших економічних вигід. Окрім економічного аспекту концепції , 
увага вчених також зосереджена на процесі трансформації  інноваціи  від ідеї  до продук-
ту [3]. Крім того, серед авторів немає єдиної  думки щодо фаз маркетингового процесу. 

Для порівняння комерціалізації   процесу різних авторів нами було створено 
матрицю рівнів маркетингу (табл. 1). 

Таблиця 1. Матриця рівнів маркетингу 

Етапи комерціалізації  інноваціи  

Науковці 

К
о
в
т
у
н
ен

-
к
о
 Ю

.В
. 

К
о
сц
и
к
 Р
.С
. 

К
у
зь
м
ін
 О
.Є
., 

К
о
сц
и
к
 Р
.С
. 

К
о
т
о
в
а 
І.
М
. 

C
o
o
p
er
 R
.G
. 

З
у
б
к
о
 О
.В
. 

Збір та аналіз інформації , необхідної  для процесу комерціалізації   +   + + 
Дослідження ринків збуту інноваціи ної  продукції   +   +  
Збір заяв щодо розповсюдження результатів наукових розробок    +   
Розроблення анкети-заяви та ї ї  обробка    +   
Формування бази даних результатів наукових розробок    +   
Закріплення прав на створену продукцію +   +  + 
Розроблення бізнес-плану    +   
Аналіз доцільності впровадження результатів наукових розробок    +   
Оцінка наявності необхідних ресурсів щодо здіи снення процесу 
комерціалізації  

+ + +   + 

Акумулювання необхідних фінансових коштів + +  +   
Вибір форми комерціалізації   + +    
Вибір методу комерціалізації   + +    
Вибір цільового ринку збуту  +     
Організація виробництва інноваціи ної  продукції  +      
Оцінка та відбір інноваціи них продуктів для виведення на ринок     +  
Розроблення маркетингової  стратегії   +    + 
Початок комерціи ного виробництва та вихід на ринок     + + 
Реалізація інноваціи ної  продукції  на ринку + +     
Розповсюдження інформації  про результати наукових розробок    +   
Управління проектом впровадження наукових розробок    +   
Оцінювання економічної  ефективності комерціалізації   +     
Моніторинг результатів впровадження наукових розробок    +   
Отримання доходу      + 

*Джерело: складено автором за [3, 9-12]. 

За табл. 1, у більшості підходів до управління процесом комерціалізації  немає 
таких кроків, як розробка самих нововведень та оцінка ефективності. Без економічної  
оцінки процесу комерціалізації  та застосування продуктів інноваціи ного походження 
немає змоги оцінити ефективність діяльності, без цього процесу неможливо визначити, 
чи принесе користь підприємству процес комерціалізації , якии  переважна більшість 
науковців описують у свої х роботах. 

Відповідно до табл. 1, нами пропонуються наступні етапи збуту інноваціи ної  
продукції  під час процесу комерціалізації  [11]: 

1) збір та аналіз інформації , необхідної  для здіи снення процесу комерціалізації ; 
2) визначити характер інноваціи ; 
3) оцінка наявних ресурсів, необхідних для завершення процесу; 
4) подача заявки на патент; 
5) вибір форми та виду пріоритетного способу комерціалізації ; 
6) розробка маркетингової  стратегії ; 
7) накопичення необхідних фінансових ресурсів; 
8) впровадити інновації  в існуючу компанію або стартап; 
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9) ліцензування; 
10) початок виробництва та запуск и ого на ринку послуг; 
11) оцінка прибутковості процесу комерціалізації . 
Визначені етапи комерціалізації  інноваціи ної  продукції  компанії  складають 

основу для створення механізму комерціалізації  інноваціи , за допомогою якого всі коре-
ляції , що виникають при перетворенні ідеї  у товар, що відповідає вимогам, більш деталь-
но вивчаються. Вимоги споживачів структурують ї х і, отже, досягають наи ефективнішої  
роботи компанії . Вони спрямовують усіх працівників на активнии  і продумании  
розвиток інноваціи ної  діяльності в умовах постіи ної  зміни навколишнього середовища. 

На ціи  основі було представлено авторське бачення визначення процесу «комер-
ціалізації ». Комерціалізація – це процес певних заходів стосовно застосування нового 
продукту, створеного на національному чи глобальному ринку шляхом передачі чи про-
дажу інтелектуальних товарів чи послуг на підставі певного контракту з метою підвищен-
ня позиції  стосовно конкурентів компанії  шляхом створення вище середнього по галузі. 

Маркетинг технологіи  – це маркетингова сфера, яка відрізняється від 
традиціи ного маркетингу споживчими товарами (кінцевими) операціями, оскільки є 
абсолютно багато покупців передової  продукції  (нових промислових застосувань) [10]. 

Маркетинг технологіи  аналізує всі види діяльності, спрямовані на досягнення 
цілеи  комерціалізації  технологіи . Ці заходи, з одного боку, спрямовані на розвиток 
бізнесу в наи важливіших сферах технологіи , а з іншого – на вирішення проблем нинішніх 
та маи бутніх покупців технологіи . 

Традиціи нии  план маркетингового процесу інноваціи ної  продукції , якии  показує 
зміст основних фаз, представлении  на рис. 2.  

На основі рис. 2 можна оцінити актуальність освіти та зрілість маркетингових 
механізмів для передачі знань та технологіи , а також формування інноваціи них моделеи  
економічного розвитку в регіоні. У цьому випадку механізм маркетингу інноваціи них 
технологіи  базується на правилах, принципах і методах формування та функціону-вання 
системи управління процесами комерціалізації , яка враховує інтереси широких груп 
інтересів з моменту реалізації  Права інтелектуальної  власності повинні приносити 
користь ринку [14]. 

У сучасному суспільстві засоби масової  інформації  є одним з наи важливіших кана-
лів передачі та отримання інформації , яка може вплинути на життя людини. ЗМІ несуть 
особливу відповідальність за суспільство. Діи сно, через характер діяльності люди мо-
жуть звернути увагу на реальні проблеми та публічно повідомити про свої  індивідуальні 
дії  та бездіяльність. Таким чином, діяльність у ЗМІ несе соціальну відповідальність, 
оскільки вона повинна забезпечувати точну, своєчасну та повну інформацію. 

Процес розвитку медіа в умовах сьогодення багато у чому виглядає доволі 
суперечливим, адже мається на увазі поєднання креативного і фінансового капіталу, 
утім, з іншого боку, він є доволі гармоніи ним, оскільки відповідає запитам суспільства 
на інформаціи но-розважальні продукти, які у великіи  кількості створюються на 
глобальному медіи ному ринку. Відтак можна говорити про різні структурні блоки цього 
виду сегментації  ринку, що відбивають емоції  споживачів, ї х морально-етичні 
уподобання, співчуття, та інші нетипові для економіки якості, що є наслідком прямого 
та прихованого впливу різних ЗМІ на них. 

Медіасектор є більшою частиною економіки, що розвивається, ніж інші сектори, 
оскільки потреба в інформації  зростає пропорціи но рівню соціального розвитку в 
інформаціи ному секторі [15]. Протягом 2019 року в украї нськии  ефір загалом вии шли 
133 прем'єрні серіали (зокрема чотирисеріи ні) вітчизняного виробництва [16]. При 
цьому варто одразу зазначити: незважаючи на десятки існуючих у краї ні каналів, 
прем'єрнии  серіальнии  контент натепер виробляють і замовляють лише дев'ять 
мовників – «Украї на», ICTV, СТБ, «1+1», «Новии  канал», «Інтер», ТЕТ, «2+2» та НЛО TV.  
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Рис. 2. Аналіз етапів процесу комерціалізації інноваційного продукту 
*Джерело: складено автором за [13]. 

Якщо порівнювати з аналогічними показниками 2017 року, то кількість 
серіальних прем'єр істотно збільшилася: за 2018-и  в украї нському ефірі дебютували 
116 серіалів і мінісеріалів [15-16]. Показово, що переважна половина (а саме 71 із 133) 
прем'єрних серіальних таи тлів вии шла в ефірі телеканалу «Украї на». Важливо 
наголосити, що це не є ознакою домінування «Украї ни» в плані кількості прем'єрних 
серіалогодин, проте 48 із 71 серіальної  прем'єри мовника торік були чотирисеріи ками. 
Це однозначно свідчить про цілковите домінування каналу в форматі чотирисеріи них 
мінісеріалів. Для розуміння ситуації  – решта, вісім мовників, за рік показали сукупно 9 
прем'єрних чотирисеріи ок (СТБ – 4, ICTV та «Інтер» – по 2, «1+1» – 1). 

Загалом ситуація з кількістю прем'єрних серіалогодин 2019 року подана на рис. 4. 
З огляду на кількість прем'єрних серіалів і мінісеріалів (таи тлів), наи більшими 
виробниками прем'єрного контенту для украї нських телеканалів за 2019 рік стали 
компанії  Star Media (16 прем'єр), Filmstream та Vileton Films (15 прем'єр спільного 
виробництва), FILM.UA (12 прем'єр), «Украї нська Продакшн Студія» (11 прем'єр) і 
Armada Films (10 прем'єр). 
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Рис. 3. Виробники українських прем'єрних серіалів 2019 року, серіалогодин 

*Джерело: складено автором за [15-16]. 

На рис. 4 показані продакшн-компанії  та відповідність серіалогодин за 2019 рік, 
які були випущені в ефір. В умовному «другому ешелоні» за кількістю прем'єрних се-
ріальних таи тлів розташувалися такі украї нські продакшен-компанії : «Киї втелефільм» 
(9 прем'єр), Mamas Film Production (8 прем'єр), Art Forms Production, IVORY films і «Студія 
Квартал 95» (по 5 прем'єр кожна). Притому важливо зазначити – велика кількість 
таи тлів аж ніяк не означає, що компанія багато виробляє з огляду на обсяг серіалогодин. 
Наи яскравішим прикладом позаминулого року в цьому плані є «Три-Я-Да Продакшн», 
яка з чотирма прем'єрними таи тлами упевнено посіла друге місце серед украї нських 
виробників за кількістю випущеного серіального контенту завдяки 95-серіи ці 
«Таємниці», що вии шла на каналі «Украї на» (до речі, це єдинии  серіальнии  «довгобуд» – 
понад 40 серіи  – в украї нському ефірі 2019-го). 

За жанровою приналежністю більшість із серіалів, які дебютували протягом поза-
минулого року, – мелодрами. Сумарна кількість прем'єрних епізодів 2019-го сягла 
1630 серіи , а сумарнии  хронометраж прем'єрних серіалів в ефірі украї нського ТБ склав 
1453 серіалогодини [16]. Для порівняння – 2018-го цеи  показник склав 1266 серіало-
годин [15]. 

У відсотковому співвідношенні (стосовно видів трансльованого контенту в 2014-
2018 роках) структура украї нського телевізіи ного ефіру має наступнии  вигляд (рис. 4).  

 
Рис. 4. Частки різних видів контенту в українському ТБ-ефірі 2014-2018 рр., % 

*Джерело: складено автором за [15]. 

Наи популярнішим видом телевізіи ного контенту в Украї ні, як і в 2016-2017 роках, 
є телевізіи ні шоу. У тріи ку наи більш популярних видів трансльованого в Украї ні 
контенту також входять телевізіи ні серіали і кіно- и  телефільми. 
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З основних тенденціи  першого півріччя 2018 року хотілося б зазначити повну 
відмову колись наи більшого «постачальника» серіальних прем'єр – каналу «Інтер» – від 
нових серіалів, а також повернення в ефір телемувіків: канал «Украї на» за перші шість 
місяців 2018 року представив відразу 7 прем'єрних телевізіи них фільмів. Також важливим 
моментом є тои  факт, що з 48 прем'єрних серіальних програм, які вии шли в ефірі першої  
шістки украї нського ТБ в січні-червні 2018 року, 32 були в ефірі каналу «Украї на» [17]. 

Наи більшими постачальниками прем'єрного серіального контенту (за кількістю 
прем'єрних таи тлів) для першої  шістки украї нських телеканалів в січні-червні 2018 року 
стали компанії  «УПС» (10 прем'єрних серіалів і міні-серіалів) Star Media (6 прем'єрних 
серіалів), ABC Film (компанія виробляє свіи  контент в основному в копродукції  з росіи -
ськими і польськими колегами – 5 прем'єр за перше півріччя 2018 р.), Mamas Film Production 
(4 прем'єри), FILM.UA, «1 + 1 Продакшн» і «Киї втелефільм» (по 3 прем'єрних серіали). 

Таблиця 2.Доходи від надання телекомунікаційних послуг  у 2017-2019 роках  
в Україні 

Вид послуг 
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Абсолютне 
відхилення, 
+,- млн. грн 

Відносне 
відхилення, 

% 

2018 
до 

2017 

2019 
до 

2018 

2018 
до 

2017 

2019 
до 

2018 

Трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, 
технічне обслуговування и  експлуатація облад-
нання в мережах мовлення, радіозв’язок, з них: 

2 068,2 2 240,3 2 530,5 172,1 290,2 8,3 13 

кабельне телебачення 1 209,7 1 355,6 1 401,6 145,9 46 12,1 3,4 
супутникове телебачення 123,2 120,9 109,9 (2,3) (11) (1,9) (9,1) 

ІР-телебачення1 100,6 123,9 160,9 23,3 37 23,2 30 
інше багатоканальне телебачення 2,9 0,3 0,09 (2,6) (0,21) (897) (700) 

технічне обслуговування та експлуатація 
телекомунікаціи них мереж, мереж 
супутникового, ефірного теле- та 

радіомовлення, багатоканальних телемереж 

616,4 624,1 643,6 7,7 19,5 1,2 3,1 

Дротове мовлення2 135,0 121,1 101,8 (13,9) (19,3) (10,3) (16) 
Інтернет-послуги 6 686,1 7 989,3 9 905,8 1303,2 1916,5 19,5 24 

*Джерело: складено автором за [18-19]. 
ІР-телебачення – цифрове інтерактивне телебачення в мережах передачі даних за протоколом IP 

(на відміну від супутникового телебачення, наземного телебачення або кабельного формату), нове 
покоління телебачення. Дротове мовлення – особливий вид радіомовлення, який дістався Україні від 
радянських часів. Здійснюється по так званій радіотрансляційній мережі, яка дозволяє одночасну 
передачу трьох звукових програм. 

Згідно з табл. 3 слід зазначити, що доходи від надання телекомунікаціи них послуг 
відрізняються залежно від виду послуг. Наи більшии  приріст за 2018-2019 роки відбувся 
в ІР-телебаченні. Зростання у доходах складає 23.2% та 30% відповідно 2018 до 2017 рр. 
та 2019 до 2018 рр. Також доволі високии  приріст в інтернет-послугах. І це не дивно, 
адже технології  змінюються з кожнім роком. У порівнянні з 2018 роком дохід від 
надання телекомунікаціи них послух виріс на маи же 2000 млн грн. у 2019 році. Варто 
зазначити, що такі послуги, як кабельне та супутникове телебачення, дротове мовлення 
відходять на другии  план, а ї х приріст у доходах зменшується протягом 2017 – 
2019 років. Дохід від кабельного телебачення зменшився на 15.5%, супутникового – на 
11%, а дротового – на взагалі 26.3% у період з 2017 року, що вказує на розвиток новітніх 
технологіи . Значна частина доходів украї нських телеканалів генерується за рахунок 
доходів від реклами, вартість якої  визначається з огляду на реи тинги популярності 
каналів/ телевізіи ного контенту. 

За даними Всеукраї нської  рекламної  коаліції  [20], в 2019 році ринок реклами 
продовжив тенденцію попередніх років до зростання, в т.ч. в напрямі ТБ. 
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Таблиця 3. Обсяги реклами на ринку медіа України за 2017-2019 рр. 

Категорії  
2017 рік, 
млн грн. 

2018 рік, 
млн грн. 

Зміна 2018 року 
до 2017, % 

2019 рік, 
млн грн. 

Зміна 2019 року 
до 2018, % 

ТБ-реклама (всього), в т.ч.: 5 676 7 329 29% 9 259 26% 
пряма реклама 4 965 6 355 28% 7 944 25% 
спонсорство 711 974 37% 1 315 35% 

Ринок медіа (всього) 11 641 16 240 30% 20 460 26% 

*Джерело: складено автором за [20]. 

Слід зазначити, що кількість реклами на ринку медіа зростає. У порівнянні з 
2017 роком, в 2018 ринок медіа виріс на 30 відсотків. Прогноз показує зацікавленість 
населення в наявності реклами в телевізіи ному просторі. 

Умовно комерціи ну рекламну інформацію на телебаченні можна розділити на три 
основні категорії  [1]: пряма реклама; спонсорство; телепродаж. 

Наи більші учасники украї нського ринку телебачення протягом 2017-2019 років 
наведені в табл. 4.  

Таблиця 4. Топ-канали українського ринку телебачення за 2017 – 2019 рр. 

№ 

2017 рік 2018 2019* 

Канал 
Частка 

глядацької 
аудиторії 

Канал Рейтинг 
Частка 

глядацької 
аудиторії 

Канал 
Частка 

глядацької 
аудиторії 

1 Украї на 10,65 Украї на 1,59 10,83 Украї на 11,24 
2 1+1 9,49 ICTV 1,45 9,88 ICTV 10,09 
3 СТБ 9,06 1+1 1,44 9,78 1+1 9,78 
4 ICTV 8,92 СТБ 1,40 9,54 СТБ 7,38 
5 Інтер 6,90 Новии  канал 1,05 7,11 Новии  7,29 
6 Новии  6,72 Інтер 0,94 6,39 Інтер 5,26 
7 НТН 3,69 ТЕТ 0,43 2,91 2+2 3,96 
8 TET 3,03 К1 0,38 3,59 TET 3,07 
9 K1 2,54 НТН 0,38 2,56 НТН 2,29 
10 2+2 2,29 2+2 0,36 2,47 НЛО-TV 1,94 
11 НЛО-TV 1,86 М1 0,21 1,45 K1 1,88 
12 M1 1,46 НЛО ТВ 0,21 1,43 Мега 1,44 
13 Мега 1,37 ПлюсПлюс 0,20 1,37 Ентер Фільм 1,35 
14 ПлюсПлюс 1,27 Enter-фільм 0,18 1,25 Піксель 1,22 
15 Ентер Фільм 1,26 Мега 0,18 1,21 M1 1,21 

*Джерело: складено автором за [20]. 
Примітка: Дані дослідження телевізійної аудиторії належать ІТК (індустріальний телевізійний 

комітет). Дані розраховані за 2017-2019 рр. для вибірки: індивіди віком 18-54 роки, що проживають в 
містах з населенням 50 тис. мешканців і більше. Аналіз здійснений на основі показників Shr% і Rat%; 

* дані за 2019 рік – із січня по серпень включно. Дані компанії Nielsen опрацьовані за допомогою 
Markdata Workstation, ліцензіат – Media Resources Management. 

Безперечно, за заслугу телеканалу Украї на та ICTV треба поставити чітку позицію 
з виробництвом власних програм. Впродовж 2017 та 2018 років продовжилися світові 
тенденції  на ринку ТБ з переходом на цифрове телебачення на заміну аналоговому. 
Згідно з директивою ЄС [16], прии нятою в Женеві в 2006 р, краї ни, які вже отримали 
членство і претендують на нього, зобов'язані були відключити аналогове наземне 
мовлення і повністю переи ти на цифровии  формат до 17 червня 2015 року. В умовах, що 
склалися, коли якість доступу до Інтернету поліпшується, проникнення мобільних 
пристрої в і різноманітність платформ платного телебачення і відео за запитом 
збільшується, питання першості традиціи ного телебачення піднімається все частіше. 
Якщо враховувати Топ–5 ринків краї н Європи, загалом спад триває. І в сегменті 
лініи ного телебачення утримує позиції  лише Німеччина [12]. 

У Великобританії  в 2015 році на лініи не ТБ припадало лише 199 хвилин перегляду 
на день, що менше, ніж у інших краї нах п'ятірки. І спад продовжився, в результаті чого 
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показник скоротився вже до 3 годин і 10 хвилин або 190 хвилин на день. У Німеччині в 
2015 році на лініи не ТБ припадало 210 хвилин в день, але в 2016 році показник 
збільшився до 223 хвилин. Таким чином, Німеччина стала єдиною краї ною в Топ–5 краї н 
Європи, де перегляд лініи ного ТБ не скорочується, а навпаки, нарощує темпи [22]. 
Дослідження IP Fourscreen Touchpoints [23] підтверджує, що лініи не ТБ домінує над 
іншими способами споживання телевізіи ного контенту: для жителів у віці від 14 до 
59 років 80% від усього перегляду відеоконтенту припадає на лініи не ТБ, тоді як лише 
15% залишається на онлаи н-відео, наприклад, Netflix і Amazon. Але в аудиторії  14–
25 років показник лініи ного ТБ скорочується до 60%, а онлаи н-відео, навпаки, 
збільшується до 35%. Аналітики, втім, зазначають, що в діи сності молодь не дивиться 
менше лініи ного ТБ, а збільшує часовии  обсяг перегляду в цілому. Тому рекламодавцям 
на ТБ поки не варто турбуватися: телебачення охоплює всіх у віці від 14 до 59 років, тоді 
як лише 8% користувачів із аудиторії  14–59 років дивляться контент Netflix і Amazon 
[23]. В 2016 році обсяг доходу операторів ТБ Топ–5 краї н Європи скоротився до 
58 млрд євро [22]. Це незначна зміна в порівнянні з попереднім роком – лише 
0,3 млрд євро, – однак тенденція зберігається. Фінансування суспільного ТБ скоротилася 
на 5%, в тои  час як обсяг доходу операторів платного ТБ збільшився на 2% – рушіи ною 
силою виступив сегмент відео за запитом, де дохід підскочив відразу на 10%. 

 
Рис. 5. Світова індустрія телебачення: розмір та зростання 

Джерело: розроблено автором на основі [22]. 

Серед наи більш успішних проектів ТБ в 2016 році на світовому ринку, що зовсім 
не дивно, більшу частину склали серіали – 43%. На розважальні проекти припало 36%, а 
реаліті – 21% [23].  

Украї нське телебачення існує за рахунок п’яти основних джерел фінансуван-
ня [24]. Реклама – це перш за все платна форма презентації  та просування ідеи , продуктів 
та послуг на телеканалах. Другии  шлях доходу створюється певними ресурсами, які 
приносить роялті за надании  контент. Зрештою, законні права телерадіомовників 
вимагати оплати телебачення для абонентів програмної  послуги, а саме кабельного 
зв'язку, остаточно закріплені. В Украї ні, за офіціи ними даними, близько 3 млн домо-
господарств користуються цим видом послуг [24]. Так само споживачі телевізіи ної  про-
дукції  вкладають гроші безпосередньо, якщо мова и де про угоду про оплату за перегляд, 
наприклад супутникову.  

З нашого широкого дослідження було зазначено, що портфель телевізіи них 
послуг включає також інші сфери діяльності. В портфелі компанії  налічується п’ять 
бізнес-напрямів. Кінцевии  продукт діяльності усіх інших підрозділів акумулюється в 
бізнесі «Мовлення». Доходи, згруповані за показниками «Дистрибуція», «Реклама і 
спонсорство», «Інтерактивні медіа-послуги» є допоміжними, ї х завдання полягає у 
забезпеченні ефек-тивної  та результативної  діяльності основного бізнесу – «Мовлення». 
Важливим елемен-том групи є «Медіа-виробництво». 
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Рис. 6. Структура портфеля послуг телеканалів в Україні 

*Джерело: складено автором за [25]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Зазначені особливості функціонування телебачення, а також загострення макро-
економічної  ситуації , прискорення зниження виручки телекомпаніи , падіння курсу гривні 
щодо світових валют так само, як і зміна законодавства, в тому числі в частині розміщення 
реклами за хронометражем та в розрізі певних категоріи  продуктів, повинні бути 
покладені в основу формування нового підходу до управління доходами організаціи  
телебізнесу. 
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Анотація 
Стаття присвячена актуальним питанням активізації трудової міграції у контексті 
поглиблення міжнародного руху людських ресурсів та процесів євроінтеграції України. 
Узагальнено існуючі підходи до визначення сутності, функцій та видів міграції у 
взаємозвʼязку з туризмом. Встановлено, що підвищення просторової мобільності 
населення, трансформація форм міжнародного руху людських ресурсів призводить до 
суміщення туристичних і міграційних процесів з точки зору їх сутності та практичної 
реалізації. Окреслено ключові заходи задля обмеження міграції українців загалом та 
запобігання процесам нелегальної трудової міграції під впливом туристичних поїздок. 
Результати. Під час проведеного дослідження встановлено, що головними питаннями 
сучасної проблематики міжнародного руху людських ресурсів, окремими формами якого 
визначено міграцію і туризм, є: міжнародна концептуалізація та уніфікація терміно-
логічної бази, оптимізація методології обліку, розробка нових різнорівневих систем 
управлінсько-регуляторного впливу. Враховуючи масштаби поширення, роль, проблема-
тику та наслідки міжнародного руху людських ресурсів у світовій економіці, варто при-
пустити, що перспективним напрямом подальших досліджень у цій сфері є визначення 
прикладних форм його оптимізації. 

Ключові слова: міжнародний рух людських ресурсів; туризм; трудова міграція; 
нелегальна міграція; інтеграція. 
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TOURISM AND LABOR MIGRATION IN THE CONTEXT OF UKRAINE'S INTERNATIONAL 
INTEGRATION 

Abstract 
International processes of globalization are intensifying labor migration. With the proclamation of 
independence in Ukraine, migration processes, especially labor, have significantly revived, and 
obtaining a visa-free regime has greatly simplified the international mobility of its citizens. In this 
regard, studies of the relationship between tourist activity and labor migration of the population of 
Ukraine are updated. A comparison of the essence of the concepts of “migration” and “tourism” 
indicates the presence of common essential features, in particular the moment of movement. This 
makes tourism one of the types of migration and a classification unit of international migration. 
Other common features are due to certain aspects of migration and tourist movements, their 
functions. Despite these common features, tourism and migration are not identical. It is more 
appropriate to consider tourism as a form of human resource movement that makes it similar to 

migration, and such a variety as international tourism can © Ірина Миколаївна Мельник, 2021 
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serve as an incentive for further migration, primarily labor or educational, legal or illegal. It is 
determined that increasing the spatial activity of human resources to change their socio-economic 
characteristics, expanding worldview and accumulation of knowledge, as well as the transformation 
of forms in international movement of these resources cause diversity of actions and relationships 
that indirectly affect the movement of individuals. This, in turn, leads to a combination of tourism 
and migration processes both in terms of their essence and practical implementation. It is 
established that the main modern issues of the international movement of human resources, some 
forms of which are migration and tourism, are: international conceptualization and unification of 
terminology, optimization of accounting methodology, development of new multilevel systems of 
management and regulatory influence. 

Key words: international human resources movement; tourism; labor migration; illegal 
migration; integration. 

JEL classification: F22; L83; O15 

Вступ 

Міжнародні процеси глобалізації , розширення міжнародної  інтеграції  істотно 
активізують міграцію робочої  сили як однієї  з форм міжнародних економічних відносин. 
З одного боку, переміщення трудових ресурсів є обʼєктивним чинником становлення та 
розвитку єдиної  світогосподарської  системи. З другого боку – еміграція робочої  сили 
створює низку проблем для будь-якої  краї ни як в економічному, так і соціальному 
контекстах. Саме для Украї ни це явище становить особливии  інтерес, оскільки із 
проголошенням незалежності міграціи ні процеси, особливо міжнародні, істотно 
активізувалися. Зростання обсягів міграції  робочої  сили зумовлена зовнішніми та 
внутрішніми чинниками різної  направленості. Одним із таких слід вважати отримання 
безвізового режиму перетину кордону з Європеи ським Союзом, що значно спростило 
міжнародну мобільність наших громадян. У звʼязку з цим актуалізуються дослідження 
взаємозвʼязку між туристичною активністю та трудовою міграцією населення Украї ни. 

Проблемі розвитку міграціи них процесів загалом та окремих ї х видів, зокрема, 
присвячено багато праць науковців і практиків. Так, у різні періоди Є. І. Вои нова, 
Е. М. Лібанова, О. А. Малиновська, М. Д. Романюк, М. О. Шульга та інші вчені вивчали 
теоретичні та прикладні аспекти сутності, класифікації  та особливості розвитку міжна-
родної  трудової  міграції  в Украї ні. У контексті туризму проблематиці міжнародного руху 
людських ресурсів присвячено праці С. Е. Сердака, О. Р. Пʼятковської . 

Незважаючи на вагомість раніше проведених досліджень, у сучасних умовах 
поглиблення євроінтеграціи них процесів і запровадження безвізу, проблема активізації  
міжнародної  трудової  міграції  загострюється и  потребує детального вивчення 
передумов ї ї  розвитку. 

Мета статті 

Метою статті є вивчення теоретичних та прикладних аспектів взаємозвʼязку 
туризму і міжнародної  трудової  міграції , визначення ї х спільних рис та особливостеи . 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Завдяки отриманіи  за часів незалежності свободі пересування, громадяни 
Украї ни можуть вільно подорожувати та працевлаштовуватися за кордоном. У першому 
випадку – вони стають туристами, а в другому – трудовими мігрантами. Спільність та 
відмінність цих категоріи  закладена в ї х етимології . Згідно з офіціи ними нормативними 
документами та фундаментальними дослідженнями, міграція – це просторова 
активність (переміщення) особи, яка повʼязана зі зміною місця проживання (табл. 1). 
Загалом міграції  як суспільному явищу притаманні три основні параметри: 

1) переміщення, тобто зміна координат перебування; 
2) потреба у зміні матеріального і (або) соціального статусу; 
3) намір у стабільному житті та розвитку. 
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Таблиця 1. Дослідження сутності поняття «міграція» 

Автор, джерело Суть поняття 

Соціологічнии  словник [1] 
географічнии  рух індивідів або груп індивідів, тобто мобільність людеи  у 

вужчому або ширшому географічному просторі 
Демографічнии  енциклопе-

дичнии  словник [2] 
переміщення людеи  (мігрантів) через кордони проживання назавжди 

або на більш-менш тривалии  час 
Юридична енциклопедія [3] переселення, переміщення населення 

А. Хомра [4] 
територіальні переміщення населення, повʼязані зі зміною місця 

проживання 

А. Романюк [5] 
зміна місця постіи ного проживання на підставі офіціи ного дозволу або 

без нього 

Т. Драгунова [6] 
переміщення людеи  між населеними пунктами, регіонами, краї нами, 
зумовлене економічними, політичними, етнічними та релігіи ними 
чинниками і повʼязане зі зміною на різні терміни місця проживання 

О. Ровенчак [7] 

це перетин адміністративного кордону, добровільнии  чи примусовии  про-
сторовии  рух осіб чи груп осіб від місця (краї ни) виї зду до місця (краї ни) 
вʼї зду за наявності або без неї  законних підстав на певнии  період часу або 
назавжди, що може вести за собою зміну постіи ного місця проживання 

Туризм – це тимчасовии  виї зд особи або групи осіб з місця проживання в оздо-
ровчих, пізнавальних, професіи но-ділових та інших цілях без здіи снення оплачуваної  
діяльності в місці, куди особа виї жджає [8]. Узагальнення інших трактувань поняття 
«туризм» (табл. 2) дозволяє виокремити такі специфічні параметри цього явища: 

1) переміщення, тобто зміна координат перебування; 
2) потреба у зміні оточуючого середовища і (або) умов життєдіяльності. 

Таблиця 2. Дослідження сутності поняття «туризм» 

Автор, джерело Суть поняття 
Всесвітня 
туристична 

організація [9] 

один із видів активного відпочинку, якии  передбачає подорожі, що здіи снюються з 
метою пізнання тих чи інших раи онів, нових краї н та ряду краї н з елементами 

спорту 
Н. Реи мерс [10] будь-яка подорож з метою відпочинку і знаи омства з новими регіонами и  обʼєктами 

О. Беи дик [11] 
форма масового подорожування та відпочинку з метою ознаи омлення з навколиш-

нім середовищем, що характеризується екологічною, освітянською та іншими 
функціями 

В. Кифяк [12] 
будь-якии  маршрут переміщення у просторі, якии  виходить за межі буденності або 

за рамки повсякденних справ 

Т. Кукліна, В. 
Заи цева [13] 

соціальне явище, яке полягає у добровільному та тимчасовому переміщенні людеи  
або груп людеи , які переважно з міркувань відпочинку, культури чи здоров’я 

переї жджають зі свого звичаи ного місця проживання в інше 

С. Сердак [14] 
тимчасове переміщення населення з місця свого проживання з метою 

ознаи омлення та споживання ресурсів нової  території  

О. Любіцева [15] 
мобільна форма споживання и  рекреаціи ної  діяльності, що ґрунтується на доланні 
простору та пов’язана з територією, характером середовища (не тільки природного, 

а и  соціально-культурного та економічного середовища людської  діяльності) 

Отже, порівняння сутності понять «міграція» і «туризм» свідчить про те, що вони 
мають спільні и  відмінні сутнісні ознаки. Так, спільним для них є момент переміщення, 
що робить туризм одним із видів міграції  і класифікаціи ною одиницею міжнародної  
міграції . Інші спільні риси зумовлені певними аспектами міграціи них і туристичних 
переміщень, зокрема: 

1) тривалість: туризм як тимчасове переміщення з місця проживання може бути 
ототожнении  з тимчасовою міграцією; 

2) добровільність: будь-які туристичні подорожі є добровільними, що робить ї х 
подібними до добровільної  міграції ; 

3) мета: туристичне и  міграціи не переміщення осіб може переслідувати однакові 
цілі (економічні, оздоровчі, освітні тощо); 

4) правовии  статус: усі туристичні подорожі здіи снюються на легальніи  основі за 
наявності відповідних документів, аналогічно до легальної  міграції , проте такі подорожі 
можуть стати передумовою нелегальної  міграції ; 
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5) етнічно-культурнии  звʼязок: за етнічними, культурними, релігіи ними або 
лінгвістичними особливостями і туристи, і мігранти можуть бути тією чи іншою мірою 
близькими до суспільства краї ни перебування. 

У цілому ці та інші спільні риси прослідковуються в основних класифікаціи них 
ознаках міграції , узагальнении  характер яких подано О. Ровенчак (рис. 1). На наведеному 
рисунку нами виокремлено ті різновиди міграції , які за свої ми параметрами є подібними 
до туризму, або можуть бути наслідком організованих туристичних подорожеи . 

Ще одною спільною точкою дотику туризм і міграція мають через функції , які 
відображають ї х суть та зумовлюють властивості цих явищ, зокрема:  

1) функція розвитку населення, тобто сприяють змінам соціально-психологічних 
характеристик людеи , розширенню ї х світогляду, накопиченню знань про різні сфери 
життя, обміну навичками, розвитку особистості, інтеграції  національних культур; 

2) селективна функція, сутність якої  полягає в тому, що різні соціально-
демографічні групи різною мірою беруть участь в туристичних і міграціи них процесах; 
причому ті, які частіше подорожують більш схильні до міграції ; 

3) соціальна функція, яка передбачає задоволення індивідуальних та соціально-
групових потреб, які розуміються ширше, ніж матеріальні: потреби групової  належності, 
самоактуалізації , підвищення соціального статусу, нової  інформації  тощо. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Класифікація видів міграцій [7] та їх взаємозвʼязок з туризмом 

Незважаючи на означені вище спільні ознаки, все ж таки вважати туризм і мігра-
цію тотожними явищами неправомірно. По-перше, міграція переважно супроводжується 
зміною постіи ного місця проживання, а туризм – тимчасовим переміщенням населення, 
яке передбачає обовʼязкове повернення на Батьківщину. По-друге, на відміну від мігра-
ції , туризм складає певну частку у ВВП краї ни. Більш доречно вважати туризм певною 
формою руху людських ресурсів, що робить и ого схожим до міграції , а такии  и ого різно-
вид, як міжнароднии  туризм, може слугувати спонукальним поштовхом до подальшої  
міграції , в першу чергу трудової  чи освітньої , легальної  чи нелегальної . Суттєвим 
чинником, якии  сприяв певніи  «суміщеності» туристичних і міграціи них потоків, стало 
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отримання Украї ною безвізового режиму з Європеи ським Союзом, що дозволяє 
перебувати у європеи ських краї нах не більше 90 днів протягом 180-денного періоду. 
Звичаи но, працювати в ЄС без спеціальної  робочої  візи не можна, але можна цілком 
легально шукати роботу. Щоб ї здити на співбесіди, безпосередньо спілкуватися з 
роботодавцем, знаи омитися з умовами роботи в компанії  до того, як пошукувач дасть 
згоду на роботу, украї нцям не потрібна робоча віза. Під час пошуку роботи можна брати 
участь у короткострокових навчальних програмах і тренінгах, що надаються 
потенціи ними роботодавцями. Головне, аби претенденту не виплачувалася заробітна 
платня за час навчання. Такі контакти безпосередньо на місці потенціи ної  роботи дають 
змогу переконатися в безпеці та надіи ності компанії -роботодавця, а це особливо 
важливо, коли и деться про кваліфіковану, високооплачувану роботу. Саме у такому 
випадку туристична подорож сприяє прии няттю остаточного рішення щодо міграції , і 
переважно вона буде довготривалою, а можливо и  остаточною. 

Наи частіше під виглядом виї зного туризму здіи снюється нелегальна трудова 
міграція. Тіньовіи  заи нятості украї нців у ЄС певною мірою сприяє дозвіл на 90-деннии  
термін легального перебування громадян Украї ни у Шенгенськіи  зоні згідно з 
правилами безвізового режиму. Для цього, насамперед, у конкретних ситуаціях потрібна 
взаємна зацікавленість роботодавця і наи маного працівника, А така взаємна 
зацікавленість, як свідчить багаторічнии  досвід роботи украї нських трудових мігрантів 
у ЄС, дуже часто існує. Можна навіть говорити про існування відповідної  мережі 
соціальних комунікаціи  та інституціи них зв’язків на рівні звичаєвого права у сфері 
тіньової  заи нятості украї нців у краї нах ЄС. Причому для більш-менш усталеного 
функціонування нелегальної  заи нятості украї нців у деяких секторах європеи ської  
економіки або ж у невеликих обсягах використання наи маної  праці, наприклад у сфері 
домашнього господарства, ремонту квартир тощо, 90-денного терміну перебування 
громадян Украї ни у ЄС згідно з правилами безвізового режиму цілком достатньо. 

Важливим моментом запровадженого безвізового режиму, підкреслюють огляда-
чі деяких вітчизняних ЗМІ, є те, що бізнес-пої здки і відрядження, за які платить украї нсь-
кии  роботодавець, не вважаються «роботою в ЄС», вони є законним приводом для без-
візових пої здок. А це відкриває певні можливості для функціонування схем фактичної  
(однак, «тіньової ») роботи украї нців в ЄС у межах того ж таки 90-денного терміну ї х 
перебування в краї нах Шенгенської  зони. Наприклад, громадянин протягом 90-денного 
терміну и ого перебування в краї нах Шенгенської  зони фактично працює на роботодавця 
з краї ни ЄС, формально-юридично отримуючи заробітну плату за це від украї нської  
фірми, працівником якої  він офіціи но є. А європеи ськии  роботодавець (фірма) відшкодо-
вує украї нськіи  стороні зазначені витрати (можливо, через посередників), використо-
вуючи для цього систему легальних грошових переказів. Формальним приводом для 
таких робочих пої здок може бути пошук партнерів для бізнесу, обмін досвідом, участь у 
різних виставках, конференціях та інших профільних заходах тощо. А соціально-
економічною основою функціонування подібних схем – взаємна зацікавленість сторін. 
Щоправда, визначити и мовірні масштаби такої  тіньової  заи нятості в масштабах 
украї нсько-європеи ських відносин поки важко через відсутність відповідної  інформації . 
Хоча принципова можливість існування зазначених схем сумніву не викликає [16].  

Підтвердженням вищезазначеного є основна модель міграціи ної  поведінки 
украї нців, яка нині залишається періодично повторюваною трудовою міграцією. Маи же 
половину мігрантів (48,5%) становлять короткотермінові (до року) трудові мігранти. 
Тривалість більшості (57%) виї здів за кордон не перевищувала трьох місяців. Варто 
також підкреслити, що 46,1% мігрантів здіи снювали по кілька пої здок на рік, 5,9% 
виї жджали декілька разів на місяць, а 4,4% – щотижнево. Переважання 
короткотермінових пої здок за кордон говорить про те, що центр життєвих інтересів 
мігрантів залишається в Украї ні, вони не змінюють свого основного місця проживання, 
а отже, по факту, як такої  міграції  не відбувається [17]. 
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Таким чином, підвищення просторової  активності людських ресурсів задля зміни 
ї х соціально-економічних характеристик, розширення світогляду і накопичення знань, а 
також трансформація форм міжнародного руху цих ресурсів у всьому розмаї тті ї х змісту 
і функціи  зумовлюють різноспрямованість діи  та відносин, які опосередковано вплива-
ють на переміщення індивідів. Це своєю чергою призводить до суміщення туристичних 
і міграціи них процесів як з точки зору ї х сутності, так і практичної  реалізації .    

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Завдяки отриманіи  за часів незалежності свободі пересування в умовах непростих 
економічних обставин та низьких заробітних плат робота за кордоном стала для 
багатьох украї нців стратегією виживання та підвищення добробуту свої х сімеи . Вона є 
потужним соціальним амортизатором, чинником зменшення бідності, напруги на ринку 
праці, джерелом значних валютних надходжень, але водночас має ризики втрати 
частини необхідного для розвитку краї ни трудового та інтелектуального потенціалу. В 
умовах активної  інтеграції  Украї ни у міжнароднии  простір закордонні пої здки стали 
більш доступними, що з одного боку підвищує туристичну активність украї нців, а з 
другого – ї х міграціи ну мотивацію і міграціи ну готовність. У цьому контексті вважаємо 
за необхідне виокремлення та вирішення певних завдань, зокрема: 

1) задля обмеження такого явища, як міграція, загалом потрібно створити сприят-
ливі умови для розвитку малого и  середнього бізнесу; поліпшити підприємницькии  
клімат; легалізувати тіньову заи нятість; збільшити попит на робочу силу боку 
приватного і державного секторів економіки; підняти заробітні плати працівникам та 
забезпечити ї х ефективно функціонуючими та технічно оснащеними робочими місцями; 
створити нормальні макроекономічні умови, такі як стабільнии  курс національної  
валюти, низькі відсоткові ставки на кредити, прии нятні темпи економічного зростання; 

2) для запобігання процесам нелегальної  або напівлегальної  міграції  під вигля-
дом туристичних пої здок необхідно налагодити взаємодію державних органів задля 
унеможливлення використання туризму з метою незаконної  міграції , трудової  та інших 
видів експлуатації  громадян; активізувати зусилля щодо ефективного моніторингу та 
статистичних оцінок туристичних потоків; зобовʼязати туристичні підприємства негаи -
но повідомляти про випадки неповернення туристів з туристичної  пої здки; налагодити 
співпрацю між туристичними підприємствами та структурами, що надають послуги з 
посередництва у працевлаштуванні за кордоном з метою скерування потенціи них 
мігрантів до установ, які надають фахову допомогу в отриманні трудової  візи. 

Під час проведеного дослідження встановлено, що головними питаннями сучас-
ної  проблематики міжнародного руху людських ресурсів, окремими формами якого 
визначено міграцію і туризм, є: міжнародна концептуалізація та уніфікація терміно-
логічної  бази, оптимізація методології  обліку, розробка нових різнорівневих систем 
управлінсько-регуляторного впливу. Враховуючи масштаби поширення, роль, пробле-
матику та наслідки міжнародного руху людських ресурсів у світовіи  економіці, варто 
припустити, що перспективним напрямом подальших досліджень у ціи  сфері є 
визначення прикладних форм и ого оптимізації . 
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СУЧАСНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ 
ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

Меліх, О. О. Сучасна парадигма розвитку світової  економіки в контексті обґрунтування ме-
тодології  дослідження міжнародних торговельно-економічних відносин / Олена Олек-
сандрівна Меліх, Валеріи  Вікторович Немченко, Андріи  Ігоревич Хвостіков // Украї нськии  
журнал прикладної  економіки. – 2021. – Том 6. – № 1. – С. 210 – 216. – ІSSN 2415 – 8453. 

Анотація 
Метою статті є обґрунтування методології дослідження міжнародних торговельно-
економічних відносин на основі ідентифікації тенденцій формування сучасної парадигми 
розвитку світової економіки. Розглянуто основні тенденції формування і розвитку 
сучасної парадигми функціонування світової економіки, імплементація яких до 
практичних аспектів протікання соціально-економічних процесів має суттєвий вплив на 
прикладні аспекти взаємодії національних господарств в сфері торговельно-економічних 
відносин. Серед них: регіоналізація, поглиблення спеціалізації між країнами щодо виробни-
цтва ключових продуктів, зростання сектору послуг, посилення ролі транснаціональних 
корпорацій, зростання ваги інституцій наднаціонального регулювання, підвищення вплив 
соціальних та екологічних детермінант, загострення проблем соціальної нерівності, 
зміна структури лідерів світового виробництва. Розкрито принципову спрямованість 
процесу розвитку міжнародних торговельно-економічних відносин, що проявляється у 
русі від економічних контактів, до взаємодії, а потім до економічного співробітництва і 
міжнародної економічної інтеграції. Перехід від абстрактного до конкретного в 
дослідженнях становлення сучасної конфігурації торговельно-економічних відносин 
здійснено на прикладі Європейського Союзу. Виділено етапи розвитку торговельно-
економічних відносин в Європі: етап зародження і розвитку масштабної зовнішньої 
торгівлі (перша половина XIII–ХІХ ст.); промислова революція (друга половина XIX ст. – 
початок Першої світової війни 1914 p.); період світових війн (1914–1945 рp.); сучасний 
етап (1950 – наш час). Доведено, що розвиток торговельно-економічний відносин у 
сучасному глобалізаційному просторі передбачає подальшу конвергенцію ринкової 
економіки та регуляторного впливу з боку національних і наднаціональних інституцій, 
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посилення конкурентних позицій окремих країн на світовому ринку та подальшу диверси-
фікацію рівнів їх розвитку. Зроблено висновок про зміст методологічного наповнення 
дослідження розвитку торговельно-економічних відносин, який включає розгляд їх крізь 
призму інституцій, ринків і безпосереднього міждержавного партнерства. 

Ключові слова: методологія дослідження, парадигма, світова економіка, міжнародні 
торговельно-економічні відносини, регіоналізація, регіональні економічні об’єднання.  
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MODERN PARADIGM OF WORLD ECONOMY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF 
SUBSTANTIATION OF METHODOLOGY OF RESEARCH OF INTERNATIONAL TRADE AND 

ECONOMIC 

Abstract 

The purpose of the article is to substantiate the methodology of research of international trade and 
economic relations on the basis of identification of tendencies of formation of a modern paradigm of 
development of world economy. The main trends in the formation and development of the modern 
paradigm of the world economy are considered, the implementation of which to the practical aspects 
of socio-economic processes has a significant impact on applied aspects of the interaction of national 
economies in trade and economic relations. There are among them: regionalization, deepening 
specialization between countries in the production of key products, growth of the services sector, 
strengthening the role of transnational corporations, increasing the importance of supranational 
regulatory institutions, increasing the impact of social and environmental determinants, exacer-
bating social inequality, changing the structure of world leaders. The fundamental orientation of the 
process of international trade development and economic relations is revealed, which is manifested 
in the movement from economic contacts to interaction, and then to economic cooperation and 
international economic integration. The transition from the abstract to the concrete in the study of 
the formation of the modern configuration of trade and economic relations is carried out on the 
example of the European Union. The stages of development of trade and economic relations in Europe 
are distinguished: the stage of origin and development of large-scale foreign trade (first half of the 
XIII-XIX centuries); industrial revolution (second half of the XIX century - the beginning of the First 
World War 1914 p.); the period of world wars (1914–1945); modern stage (1950 - our time). It is 
proved that the development of trade and economic relations in the modern globalization space 
involves further convergence of market economy and regulatory influence by national and suprana-
tional institutions, strengthening the competitive position of individual countries in the world market 
and further diversification of their development. The conclusion is made about the scope of the 
methodological content of the study of the trade and economic relations development, which includes 
their consideration through the prism of institutions, markets and direct interstate partnership.  

Keywords: research methodology, paradigm, world economy, international trade and economic 
relations, regionalization, regional economic associations. 
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Вступ 

Стрімке нарощення темпів динаміки світової  торгівлі з середини ХХ століття 
визначило один із наи головніших трендів розвитку глобальної  економіки – високии  
ступінь зацікавленості краї н у зовнішньоекономічніи  діяльності. Нарощення обсягів 
зовнішньоекономічної  діяльності окремих краї н сформувало ї х експортоорієнтовании  
тип економіки, властивии  розвинутим краї нам західної  Європи та північної  Америки. 
Поряд із цим посилюються позиції  інших краї н світу, таких як Китаи , «4 азіи ські тигри», 
Індія тощо. 

В сучасних умовах відкритої  економіки, де тенденції  глобалізації  та інтеграції  
набувають все більшого розмаху, все більше краї н активно заи маються зовнішньою 
торговельно-економічною діяльністю, що відображається у стабільному зростанні обсягу 
експортно-імпортної  діяльності, збільшені обсягу та географічніи  диверсифікації  трудової  
міграції , активніи  експансії  капіталу з розвинутих краї н в краї ни, які розвиваються.  

Трансформація і переформатування умов розвитку світової  економіки в цілому і 
міжнародних торговельно-економічних відносин, зокрема, вимагає розробки методоло-
гічного та методичного забезпечення становлення сучасної  парадигми функціонування 
міжнародної  економіки з метою ідентифікації  потенціи них виграшів і небезпек ї ї  реалізації  
як на міжнаціональному, так і на національному рівнях. 

Питання дослідження змісту и  сутності міжнародних торговельно-економічних 
відносин розглянуті в працях таких авторів як: Голіков А., Довгаль О. [1], Козакова Н. [2], 
Гордєєва Т., Лук’яненко Д., Поручник А., Антонюк Л. [3], Горянська Т. [4], Єрмян О. [5], 
Михаи лишин Л. [6], Паньков В. [7], Пугачевська К. [8] тощо. 

Не зважаючи на наявні наукові здобутки, питання методологічного забезпечення 
аналізу міжнародних торговельно-економічних відносин вимагають подальшого вдоскона-
лення, що і обумовило вибір теми наукового пошуку. 

Мета статті 

Мета статті – обґрунтування методології  дослідження міжнародних торговельно-
економічних відносин на основі ідентифікації  тенденціи  формування сучасної  
парадигми розвитку світової  економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

В науковіи  літературі активно висловлюється думка про те, що маи бутніи  
розвиток торговельно-економічних відносин буде відбуватися через посилення ролі 
регіональних інтеграціи них угруповань, які пригальмують глобалізаціи ні процеси та 
розширять значення регіональних зв’язків. На зовнішніи  торгівлі це відіб’ється появою 
нових можливостеи  використання торговельних бар’єрів та методів регулювання 
торговельних потоків. 

В результаті проведеного аналізу варто запропонувати основні положення 
розвитку світової  економіки в сучасному просторі та сучасні риси розвитку 
торговельно-економічних відносин відповідно цим положенням. 

Перше за все, це формування регіональних об’єднань.  
Регіоналізм передбачає упорядковану, багатосторонню і контрольовану 

державами взаємозалежність в середині регіонального простору, що виражається в 
різноманітних конкретних регіональних проектах і відповідних ї м інституціях. 

Загальні тенденції  глобалізації  та інтеграції  призвели до об’єднання держав, 
рівень розвитку економік яких є близьким. З іншого боку, останнє приєднання краї н до 
Європеи ського союзу відбулося переважно не через економічні чинники, а з огляду на 
геополітичні. Завдяки відміні тарифного и  нетарифного регулювання зовнішньоеконо-
мічної  діяльності всередині даного об’єднання і фактичного створення єдиного ринку 
обсяг експорту ЄС заи має одне із перших місць в загальніи  структурі світової  торгівлі. 
Відповідно, ці краї ни реалізують політику колективного протекціонізму по відношенню 
до інших краї н світу. Крім Європеи ського союзу можна виокремити Євразіи ськии  
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економічнии  союз, (форма інтеграції  – економічнии  союз), Асоціацію держав південно-
східної  Азії , Асоціацію регіонального співробітництва південної  Азії , Північноамерикан-
ську зону вільної  торгівлі (форма інтеграції  – зона вільної  торгівлі), Спільнии  ринок 
краї н південного конуса або Південноамериканськии  спільнии  ринок, Раду співробіт-
ництва арабських держав Перської  затоки, (форма інтеграції  – митнии  союз) тощо. За 
торгово-економічним потенціалом беззаперечним лідером залишається Європеи ськии  
союз.  

Еволюція розвитку торговельно-економічних відносин Європеи ського Союзу 
наи кращим чином віддзеркалює загальні тенденції  регіональної  інтеграції . Розглянемо 
ї ї  детальніше.  

Етапи розвитку торговельно-економічних відносин в Європі: 
1. Етап зародження і розвитку масштабної  зовнішньої  торгівлі (перша половина 

XIII–ХІХ ст.). В цеи  період в структурі суспільного виробництва на першии  план виходить 
торгівля. Темпи зростання світового товарообігу перевищують зростання промислового 
виробництва. В економічніи  політиці спостерігається домінування політики 
протекціонізму. Лідером в економічніи  сфері в цеи  період є Велика Британія, яка 
забезпечила собі значні конкурентні переваги у порівнянні з іншими Європеи ськими 
краї нами. Великобританія була зацікавлена у полегшенні процесу надходження товарів, 
вироблених в ціи  краї ні, на зовнішні ринки. Це зумовило ї ї  активну позицію у 
формуванні і впровадженні принципів фритредерства.  

2. Промислова революція (друга половина XIX ст. – початок Першої  світової  віи ни 
1914 p.). Великі наукові відкриття, що суттєво збільшили продуктивність праці, 
створення колоніальної  система, економічне зростання в  США та Японії  змушують старі 
імперії  (Францію та Велику Британію) змінювати формат зовнішньо – торгівельних 
відносин. Розширення торгівельних зв’язків та поява потужних конкурентів змушують 
лідерів економічного розвитку Європеи ського регіону використовувати політику 
захисту власних підприємств. Так з’являється феномен «Наступального 
протекціонізму».  

3. Період світових віи н (1914–1945 роки). Перша та Друга світові віи ни 
призводять до руи нування європеи ської  економіки: занепадають монархічні імперії , 
переформатуються торговельні зв’язки, руи нується існуюча валютна система. Усе це 
змушує краї ни підвищувати рівень протекціоністських заходів. 

4. Сучаснии  етап (1950 – наш час). Відбувається зміщення центру ваги у 
міжнародніи  торгівлі – базовім суб’єктом стає окреме підприємство. Це зумовлено 
появою перших ТНК, які розглядають у якості ринку глобальнии  ринок. Лібералізація 
зовнішньої  торгівлі – це відповідь на зміни умов господарювання. В середині ХХ ст. 
розгортаються два принципово нові процеси: регіоналізація та глобалізація. Як наслідок 
виникає перша світова система регулювання світової  торгівлі, заснована на базі ООН – 
ГАТТ/ВТO. ВТО як міжнародна організація створена на основі Генеральної  угоди по 
тарифам і торгівлі (ГАТТ) в 1995 році з метою лібералізації  світової  торгівлі і 
регулювання торговельно-політичних відносин ї ї  членів. 

Визначальною рисою міжнародних торговельно-економічних відносин є 
подальше поглиблення спеціалізації  між краї нами щодо виробництва ключових 
продуктів. Протягом 20-го століття у світі сформувались беззаперечні лідери, які 
завдяки ресурсному потенціалу та/або ефективному управлінню та розвитку НІОКР 
сформували стіи кі конкурентні переваги, що дозволяє ї м утримувати та посилювати 
власні позиції  на світових ринках.  

Вирішальнии  вплив належить саме накопиченому інтелектуальному і людському 
капіталу, що поряд із належним фінансуванням НІОКР, дозволяє забезпечувати постіи не 
підвищення якості продукції , зниження ї ї  собівартості та підвищення продуктивності 
праці. Існуючіи  розрив між розвиненими краї нами та краї нами, що розвиваються, в 
даному аспекті дозволяє стверджувати, що існуюча конкурентна структура у 
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виробництві наукоємної  продукції  в наи ближчии  час не зміниться. Саме виробництво 
цієї  продукції  забезпечує отримання наи більшого економічного ефекту для краї ни у 
світовіи  торгівлі. Таким чином, розвиток торговельно-економічних відносин 
передбачає подальше закріплення на світових ринках конкурентних позиціи  окремих 
краї н у виробництві окремих продуктів.  

Наступною рисою розвитку світової  економіки є зростання сектору послуг, що 
відчутно відбилося на структурі світової  торгівлі. Варто прогнозувати подальше 
збільшення обсягу даного сектору в торговельно-економічних відносинах між краї нами.  

Розвиток інформаціи них і комунікаціи них технологіи  у світовому просторі 
обумовив виникнення такого явища, як віртуалізація глобальної  економіки. І ї  
особливості полягають у виникненні та поширенні віртуальної  валюти (біткої ни, 
форки), стрімкому збільшенні обсягу торгівельних операціи  в Інтернеті, включаючи 
соціальні мережі, та динамізації  фіктивних спекулятивних фінансових потоків [9]. Це 
вплинуло на всі процеси суспільного виробництва, обумовивши виникнення 
дистанціи ної  трудової  діяльності та широке залучення до торгівлі різних суб’єктів. 
Нарощення спекулятивних операціи  виступило одним із ключових чинників 
виникнення світової  фінансової  кризи 2008 р. Обсяг сукупних світових фінансових 
деривативів, за оцінками експертів, в 10 разів перевищує обсяг світового ВВП. Це 
породжує подальше збільшення розриву між фінансовим та реальним сектором. В 
рамках торговельно-економічних відносин це посилює тенденції  зростання обсягу 
спекулятивних операціи  у біржовіи  торгівлі, що сильно впливає на ціноутворення и  
послаблює конкурентні позиції  безпосередніх товаровиробників. 

Вагомим гравцем на світовому ринку останнім часом виступають трансна-
ціональні корпорації , в рамках діяльності яких ключовою політикою торговельно-
економічних відносин є посилення лібералізації  торгівлі. Фактично ї х варто визнати 
«форвардами» глобалізації  та інтеграції  завдяки розміщенню виробництва та структур-
них підрозділів у різних краї нах, внутрішня торгівля між якими за трансфертними ціна-
ми виступає альтернативою ринковому ціноутворенню. Значна частка світової  торгівлі 
зосереджена саме всередині структури ТНК. Вагома роль ТНК у світовому виробництві 
створює передумови для ї х впливу на регуляторну діяльність окремих краї н, що 
дозволяє розглядати ї х як важливии  інституціи нии  чинник розвитку торговельно-
економічних відносин. 

Високии  рівень турбулентності зовнішнього середовища та варіативність внут-
рішніх політик держав щодо торговельно-економічних відносин призвели до виник-
нення та укріплення наднаціонального регулювання, яке здіи снюється множиною 
інституціи  міждержавного та глобалізаціи ного рівнів. Ключова роль функціонування 
цих інституціи  у світовіи  економіці проявляється у подальшіи  лібералізації  торгівлі та 
зниженні рівня нестабільності торговельно-економічних відносин. З іншого боку, криза 
2008 року довела ї х недостатню спроможність відносно недопущення процесів стагнації . 
В умовах кризи більш ефективним виявилося національне регулювання в межах 
окремих держав. Відповідно, для підвищення ефективності світових торговельно-
економічних відносин в забезпеченні ї х розвитку важливим є подальша синхронізація 
функціонування державних і наддержавних інституціи  регулювання світової  торгівлі.  

Поряд з економічними аспектами світової  економіки важливу роль відіграють 
соціальні та екологічні детермінанти. Планетарні масштаби кліматичних змін та 
забруднення довкілля є загальнолюдськими проблемами, нагальність вирішення яких 
пов’язана безпосередньо із можливістю подальшого існування та розвитку цивілізації . 
Екстерналією розвитку торговельно-економічних відносин є повсюдне використання 
пакування для товарів народного споживання та продуктів харчування, що продукує 
катастрофічні обсяги сміття по всьому світу, переробка та утилізація якого є однією із 
наи головніших проблем сьогодення. Виникнення та розвиток виробництва екологічно 
чистих і безпечних матеріалів для пакування, поступові нарощення обсягу виробництва 
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електрокарів, відмова від вугільних електростанціи  і ї х заміна альтернативними 
джерелами та багато інших тенденціи  відповідального до довкілля виробництва 
впливають на розвиток торговельно-економічних відносин в контексті підвищення 
рівня ї х відповідальності. Одним із прикладів такого підходу є розвиток органічного 
землеробства, що передбачає не тільки виробництво екологічно чистих продуктів але і 
відповідальне ставлення до природних ресурсів. Інституціи не забезпечення даного 
процесу, яке передбачає сертифікацію земель у відповідності до вимог органічного 
землеробства, виступає яскравим прикладом регулювання даного процесу на світовому 
рівні. Розвиток подібних виробництв сприятиме подальшому поширенню цього 
сегменту у світовіи  торгівлі, обумовлюючи необхідність екологічної  відповідальності у 
торговельно-економічнии  відносинах. 

Поряд із екологічними проблемами за останніи  період значно загострилися 
проблеми соціальної  нерівності. І ї  природа обумовлено як економічними чинниками 
рівня розвитку економік окремих держав, так і несумлінним поводженням окремих 
суб’єктів (бюрократія, корупція, здирництво тощо). Чотири сотні наи багатших людеи  
планети мають більше ресурсів ніж 1 млрд. бідняків. Близько третини населення 
планети живуть вдень менше ніж на 2$ – тобто за порогом бідності. Наи гіршою 
тенденцією є подальша диференціація доходів і концентрація капіталів серед 
наи багатших верств населення планети. Подібно диференціація має місце і між 
окремими краї нами, що створило структуру світового виробництва із виокремленням 
«метрополіи » і «периферії ». Ця тенденція вплинула і на торговельно-економічні 
відносини, укріпивши позицію експортерів сировини і продукції  із високою часткою 
доданої  вартості. Подальшии  розвиток торговельно-економічних відносин сприятиме 
поглибленню подібного розгалуження. 

Останньою тенденцією у міжнародніи  економіці варто визнати зміну ї ї  
архітектоніки. В середині 20-го століття беззаперечними лідерами у виробництві та у 
світовіи  торгівлі були США, Японія і краї ни західної  Європи. В подальшому на світовіи  
арені з’явилися такі потужні економіки як Китаи , Сінгапур, Таи вань, Північна Корея, 
Гонконг. Після входження Китаю у ВТО замість збільшення зовнішніх ринків для 
Європеи ського союзу та США на світовіи  арені з’явився потужнии  експортер, якии  
завдяки виваженіи  зовнішньоекономічні політиці посилив свої  позиції  у світовіи  
торгівлі, значно «посунувши» зазначених гегемонів. Зараз економіка Китаю вважається 
однією із наи потужніших і наи більш динамічно зростаючих. Крім того поступово 
підвищується роль Індії  у світовіи  економіці, яка хоч і поступається Китаю темпами 
економічного зростання, характеризується великим внутрішнім ринком і розвитком 
окремих виробництв. Це дозволяє стверджувати, що за останні декілька десятиліть 
структура лідерів світового виробництва змінилася, що відчутно вплинуло на 
торговельно-економічні відносини и  світову торгівлю в цілому. Відповідно напрямком 
розвитку торговельно-економічних відносин в рамках оновленої  архітектоніки варто 
вважати посилення торгових позиціи  зазначених краї н та ї х вплив на ключові тренди 
світової  торгівлі.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Процес розвитку торговельно-економічних відносин на міждержавному рівні 
варто розглядати як поступовии  рух від економічних контактів, до взаємодії , а потім до 
економічного співробітництва. Вищим рівнем є міжнародна економічна інтеграція. 
Приклад процесу розвитку надано відносно Європеи ського Союзу, основу та старт 
виникнення якого становило, як відомо, саме створення вільної  зони торгівлі. 
Узагальнивши наи важливіші тренди розвитку світової  економіки, було запропоновано 
сучасні риси розвитку торговельно-економічних відносин в рамках зазначених трендів. 
Таким чином, розвиток торговельно-економічнии  відносин у сучасному 
глобалізаціи ному просторі передбачає подальшу конвергенцію ринкової  економіки та 
регуляторного впливу з боку національних і наднаціональних інституціи , посилення 
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конкурентних позиціи  окремих краї н на світовому ринку та подальшу диверсифікацію 
рівнів ї х розвитку. В рамках дослідження розвитку торговельно-економічних відносин 
варто розглядати ї х крізь призму інституціи , ринків і безпосереднього міждержавного 
партнерства. 
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Анотація 
Вступ. На сучасному етапі розвитку світових економічних відносин інвестиційна 
діяльність відіграє роль важливої складової. Інвестиції виступають важливим 
фактором економічного зростання будь-якої країни. Можна констатувати, що 
інвестиційний потік сильно корельований з інвестиційною привабливістю. У зв’язку з цим 
покращення інвестиційної привабливості є ключовим завданням економіки. В науковій 
літературі існує велика кількість методів визначення інвестиційної привабливості, 
більшість з яких застосовують рейтинговий підхід та статистичний аналіз. 
Метою статті є визначення інвестиційної привабливості Черкаської області. 
Результати. Схарактеризовано сутність поняття інвестиційної привабливості 
регіону. Проаналізовано в динаміці інвестиційну привабливість Черкаської області на 
основі показників економічного розвитку. Визначено вектор інвестиційного та 
економічного розвитку регіону за 2015 – 2020 роки. Досліджено джерела фінансування та 
напрями вкладення капітальних інвестицій в регіоні. Знайдено спеціалізацію та найбільш 
інвестиційно привабливі галузі Черкаської області. Визначено фактори негативного 
впливу на інвестиційну привабливість регіону.  
Висновки. За результатами проведеного дослідження визначено Черкаську область як 
інвестиційно привабливий регіон, оскільки динаміка головних економічних показників має 
тенденцію до зростання. Більшість капітальних інвестицій в регіоні здійснюється 
власним коштом підприємств. Найбільш інвестиційно привабливими галузями економіки 
регіону виступають сільське господарство та промисловість. Значна кількість 
капітальних інвестицій регіону надходить у державне управління та оборону. Органам 
місцевої влади доцільно звернути увагу на малу кількість інвестиційних надходжень у 
такі галузі, як освіта та охорона здоров’я. Описаний у дослідженні метод визначення 
інвестиційної привабливості шляхом аналізу низки економічних показників у динаміці 
доцільно застосовувати до всіх регіонів України. Перспективи подальших досліджень 
вбачаємо в розробці методології визначення та створенні методів покращення 
інвестиційної привабливості на різних рівнях.  

Ключові слова: інвестиційна привабливість регіону, економічний розвиток, капітальні 
інвестиції, спеціалізація, валовий регіональний продукт, суб’єкти господарювання, 
іноземні інвестиції, Черкаська область. 
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Abstract 

Introduction. At the current development stage of the world economic relations, investment 
activity plays the role of an important component. Investment is an important factor in the 
economic growth of any country. It can be stated that the investment flow is strongly correlated 
with investment attractiveness. In this regard, improving investment attractiveness is a key task 
of the economy. There are a large number of methods for determining the investment attractive-
ness in the scientific literature, most of which use a rating approach and statistical analysis. 
The purpose of the article is to determine the investment attractiveness of Cherkasy region. 
Results. The essence of the concept of investment attractiveness in the region is described. The 
dynamics of the investment attractiveness of Cherkasy region is analyzed, based on the indicators 
of economic development. The vector of investment and economic development in the region is 
determined for 2015 – 2020. The sources of financing and directions of capital investment in the 
region are investigated. The specialization and the most investment-attractive sectors of Cherkasy 
region are found. The factors of negative impact on the investment attractiveness of the region 
are determined. 
Conclusions. According to the results of the study, Cherkasy region is defined as an investment 
attractive region. Because the dynamics of the main economic indicators tend to increase, most of 
the capital investments in the region are carried out at cost of enterprises' own funds. The most 
investment-attractive sectors of the region's economy are agriculture and industry. The 
significant amount of the region's capital investment goes to public administration and defense. 
Local authorities are being encouraged to pay attention to the small amount of investment 
proceeds in such sectors as education and health. The method that was described in the study for 
determining investment attractiveness by analyzing a number of economic indicators in dynamics 
is advisable to apply to all Ukrainian regions. We see prospects for further research in the 
development of a methodology for determining and creating methods for improving investment 
attractiveness at different levels. 

Key words: the investment attractiveness of the region, economic development, capital investment, 
specialization, gross regional product, business entities, foreign investment, Cherkasy region. 

JEL classification: E22 

Вступ 

Інвестиції  без перебільшення виступають рушіи ною силою економічного 
розвитку будь-якої  краї ни та забезпечують перехід економіки на новии  рівень 
інноваціи ного розвитку. В свою чергу, інвестиціи нии  потік спрямовується лише в 
інвестиціи но привабливі краї ни, регіони, галузі та підприємства. Оскільки для інвестора 
головною мотивацією виступає забезпечення прибутку на інвестовании  капітал з 
мінімальними ризиками, інвестиціи на привабливість краї ни безпосередньо залежить 
від інвестиціи ної  привабливості ї ї  регіонів. У зв’язку з цим актуальним залишається 
завдання визначення інвестиціи ної  привабливості регіонів та пошук шляхів залучення 
інвестиціи ного капіталу. 

Проблематикою визначення інвестиціи ної  привабливості заи малися видатні 
вчені: О. В. Бражко, Г. І. Рзаєв [1], О. А. Сталінська [2], О. В. Носова [3], С. А. Гуткевич [4], 
Н. М. Давиденко, Ю. І. Сергієнко, Г. В. Лещук, О. Ю. Гостева [5], Г. Б. Машліи  [6], В. О. Ва-
кулова. Незважаючи на велику кількість наукових праць, присвячених проблемі, зали-
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шається актуальним завдання пошуку шляхів визначення та покращення інвестиціи ної  
привабливості регіонів. 

Мета статті 

Мета дослідження полягає в аналізі інвестиціи ної  привабливості регіонів Украї ни 
на прикладі Черкаської  області. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Підсумовуючи аналіз наукової  літератури можна стверджувати, що інвестиціи на 
привабливість в загальному розумінні подається як система або сукупність факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища, що прямо чи опосередковано впливають на 
інвестиціи нии  процес. Більшість науковців мають своє бачення визначення 
інвестиціи ної  привабливості. Так, Г. І. Рзаєв визначає інвестиціи ну привабливість як 
«сукупність політичних, правових, економічних і соціальних умов (факторів, елементів), 
що забезпечують і сприяють інвестиціи ніи  діяльності вітчизняних і закордонних 
інвесторів та відповідно визначають ступінь ризику інвестиціи » [1, с. 138].  

О. А. Сталінська розглядає інвестиціи ну привабливість як інтегральнии  показник, 
якии  об’єднує комплекс формалізованих і неформалізованих критерії в, що 
характеризують доцільність вкладення капіталу в досліджувании  потенціи нии  об’єкт 
інвестування [2, с. 68].  

Інвестиціи ну привабливість слід розглядати комплексно та на різних рівнях ї ї  про-
яву, таких як: мегарівень – інвестиціи на привабливість краї ни; макрорівень – інвес-
тиціи на привабливість регіону; мезорівень – рівень інвестиціи ної  привабливості галузі; 
мікрорівень – інвестиціи на привабливість суб’єкта господарювання чи проєкту [3, c. 119]. 

Розглянемо методи визначення інвестиціи ної  привабливості на макрорівні. 
С. А. Гуткевич запропонувала для оцінки інвестиціи ної  привабливості регіонів 
використовувати п’ять груп показників: оцінки економічного розвитку регіону; оцінки 
рівня розвитку інвестиціи ної  інфраструктури; оцінки демографічної  характеристики 
регіону; оцінки рівня розвитку ринкових відносин та інфраструктури; оцінка 
інвестиціи ного ризику [4, c. 44].  

Для оцінки інвестиціи ної  привабливості регіонів О. А. Сталінська пропонує 
використати матричнии  метод та наступні показники: зростання виробництва; 
освоєння інвестиціи ; чисельність населення; експорт; рівень заробітної  плати; фінансові 
результати; кредиторська заборгованість; заборгованість в оплаті праці. По кожному 
показнику пропонується розрахувати конкретні, мінімальні, максимальні, нормовані та 
еталонні значення. Порівнюючи значення показників визначається рівень 
інвестиціи ної  привабливості регіону відносно інших регіонів [2, c. 68 – 69]. 

Світовии  банк в свою чергу при оцінці інвестиціи ної  привабливості регіону 
рекомендує використовувати наступні показники: розмір валового регіонального 
продукту та основних фондів на душу населення, характеристику природних та 
людських ресурсів [7, c. 12].  

Визначення інвестиціи ної  привабливості регіону за допомогою економічних 
показників в динаміці пропонуємо провести на прикладі Черкаського регіону. Черкаська 
область – адміністративно-територіальна одиниця Украї ни першого рівня, розташована 
у центральніи  лісостеповіи  частині краї ни по обидва берега середньої  течії  Дніпра та 
Південного Бугу. Площа області становить 20,9 тисячі км2, що становить 3,46% 
території  держави (18 місце в краї ні). Сільськогосподарські угіддя становлять 
14,548 тисячі км2 (70% загальної  площі), з них ріллі — 12,736 тисячі км2 (88% площі 
сільськогосподарських угідь). Станом на 1 травня 2020 року чисельність населення 
області становить 1187,8 тисячі осіб. За структурою господарства область є 
індустріально-аграрною. Підприємства Черкащини експортували свою продукцію до 88 
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краї н світу. Обсяг експорту товарів до краї н Європеи ського Союзу становив 37,1% від 
загального обсягу [8]. 

У січні – вересні 2020 року підприємствами та організаціями області коштом усіх 
джерел фінансування освоєно 4678,2 млн грн. капітальних інвестиціи , що на 39,5% 
менше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Головним джерелом 
фінансування капітальних інвестиціи  залишаються власні кошти підприємств та 
організаціи .  

Станом на 01.07.2020 обсяг внесених в економіку області прямих іноземних 
інвестиціи  становив 233,2 млн дол. США, що на 7,7% менше, ніж на початок 2020 року. 
Наи більше ї х зосереджено на підприємствах промисловості – 104,1 млн дол. США (59,1% 
загального обсягу). У II кварталі 2020 року в області налічувалося 213 підприємств з 
іноземними інвестиціями. Обсяг іноземних інвестиціи  у розрахунку на одну особу 
населення становить 196,7 долара США.  

У січні – жовтні 2020 року обсяги промислового виробництва, що забезпечує 
24,2% валової  доданої  вартості в області, зменшилися на 4,0% до відповідного періоду 
попереднього року. У сільському господарстві, питома вага якого у валовіи  доданіи  
вартості області становить 23,2%, у січні – жовтні 2020 року виробництво продукції  
зменшилося на 25,0% проти відповідного періоду попереднього року [10, c. 5–7].  

Для визначення інвестиціи ної  привабливості Черкаської  області розглянемо 
низку економічних і соціальних показників (табл. 1). 

Таблиця 1. Динаміка основних показників економічного і соціального розвитку 
Черкаської області за 2019 – 2020 роки 

Наи менування показника 2019 рік 
2020 рік 

(за січень – жовтень) 
Індекс промислового виробництва (у % до попереднього року) 101,3 96,0 
Індекс сільськогосподарського виробництва (у % до 
попереднього року) 

97,7 75,0 

Індекс капітальних інвестицій (у % до попереднього року) 104,0 60,5** 
Індекс будівельної продукції, % 101,4 105,5 

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла, тис. м2 172,8 47,7* 
Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку області, млн 
доларів США 

252,7 233,2* 

Індекс споживчих цін (у % до грудня попереднього року) 103,2 103,6 
Індекс обороту роздрібної торгівлі ( у % до попереднього року) 115,0 105,6 
Експорт товарів, млн доларів США 863,6 621,8** 
Імпорт товарів, млн доларів США 691,2 497,0** 
Коефіцієнт покриття експортом імпорту, % 1,25 1,25** 
Середньомісячна заробітна плата, грн 8838 9582 
Індекс реальної заробітної плати, % 110,0 107,4 
*січень – червень  
**січень – вересень 

Джерело: [10, с. 11]. 

Як видно з Таблиці 1, 2020 рік характеризувався кризою в динаміці економічного 
зростання Черкаської  області. Падіння в порівнянні з 2019 роком відбулося в низці 
показників, серед наи більш відчутних варто зазначити індекс капітальних інвестиціи  та 
індекс сільськогосподарського виробництва. Також відчутно зменшились показники 
імпорту та експорту товарів. Всі негативні показники економічної  активності можна 
пояснити коронакризою та введенням карантину. Тому проводити оцінку інвестиціи ної  
привабливості регіону лише за показниками 2020 року вважаємо недоцільним. Тому для 
дослідження інвестиціи ної  привабливості суб’єктів економіки Черкаської  області 
важливо визначити ї х потенціи ні та конкурентоспроможні переваги, які цікавлять 
інвесторів, в динаміці впродовж декількох років. З цією метою розглянемо головні 
економічні показники регіону (табл. 2). 
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Таблиця 2. Динаміка економічних показників діяльності суб’єктів 
господарювання Черкаського регіону 

Наи менування показника 
Рік 

2015 2016 2017 2018 2019 
Загальна кількість суб’єктів господарювання 55240 53325 52754 54534 56493 

Обсяг реалізованої  продукції  підприємств, млн грн. 104893,8 117835,6 143444,0 173288,6 206779,8 
Валовии  регіональнии  продукт, млн грн. 50843 59412 73176 93315 - 

Капітальні інвестиції , млн грн. 4485,8 6498,7 8144,2 11110,4 11385,5 

Чистии  прибуток/(збиток), млн грн.: 3239,6 6003,5 6373,2 9190,9 11455,3 
- у % до загальної кількості підприємств, які 

одержали прибуток 
79,0 80,0 77,4 78,6 77,2 

- у % до загальної кількості підприємств, які 
одержали збиток 

21,0 20,0 22,6 21,4 22,8 

Кількість підприємств на 10 тис осіб наявного 
населення 

67 65 72 76 81 

Наявнии  дохід населення, млн грн.: 33642 39992 51304 61398 71503 
- наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн. 26970 32327 41854 50600 59626 

Витрати населення, млн грн. 46780 55925 72818 88896 102766 
Індекс капітальних інвестицій, % 127,0 117,6 109,7 162,4 92,2 

Джерело: розроблено автором на основі [9]. 

Аналізуючи Таблицю 2 можна стверджувати, що Черкаська область інвестиціи но 
привабливии  регіон. Загальна кількість підприємств має тенденцію до зростання. Обсяг 
реалізованої  продукції , валовии  регіональнии  продукт, прибуток підприємств та дохід 
населення також зростають. Ми не можемо стверджувати про швидкии  розвиток 
регіону, оскільки індекс капітальних інвестиціи  та кількість підприємств, які отримали 
збитки, вказують на кризові періоди, а саме 2016, 2017 та 2019 роки. Динаміка вкладень 
капітальних інвестиціи  говорить про зацікавленість суб’єктів господарювання 
інвестувати в економіку регіону. Виходячи з порівняння динамік доходів та витрат 
населення, можна зробити висновок про нездатність економіки регіону до 
самозабезпечення та отримання фінансової  допомоги з державного бюджету Украї ни. 
Наявну проблему доцільно вирішувати шляхом стимулювання інвестиціи ної  діяльності 
органами місцевої  влади.  

З метою розуміння інвестиціи ного процесу в регіоні необхідно дослідити джерела 
капітальних вкладень (табл. 3) та визначити галузеву спеціалізацію інвестиціи них 
надходжень (табл. 4). 

Таблиця 3. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  
(січень – вересень 2020 року) 

Наи менування показника тис грн. у % до загального обсягу у регіоні 
Обсяг капітальних інвестиціи  внаслідок: 
- коштів державного бюджету 

812949 17,4 

- власних коштів підприємств та організацій 2792864 59,7 
- амортизаційних відрахувань 268133 9,6 
- кредитів банків та інших позик 254089 5,4 
- коштів населення на будівництво житла 197441 4,2 
- інших джерел фінансування 252316 5,4 

Джерело: розроблено автором на основі [9]. 

Головним джерелом надходження капітальних інвестиціи  в регіон виступають 
власні кошти підприємств, маи же 60% від загального обсягу вкладень. Кошти держав-
ного бюджету також заи мають лідируючу позицію, що свідчить про зацікавленість 
органів державної  влади в розвитку регіону. На жаль, інвестиціи  за рахунок банківських 
кредитів лише 5,4%, що заи вии  раз підтверджує тезу про відсутність ефективної  
банківської  системи в Украї ні. Загалом ситуація з капітальними інвестиціями регіону 
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збігається з загальнодержавною тенденцією та оцінюється як сприятлива для 
інвестування з помірними ризиками для інвестора. 

Таблиця 4. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (січень – 
вересень 2020 року) 

Наи менування показника тис грн. 
у % до загального 
обсягу у регіоні 

Сільське, лісове та рибне господарство 1683639 36 
Промисловість 716978 15,3 
Будівництво 561731 12,0 

Гуртова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 

276004 5,9 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність 133911 2,9 
Тимчасове розміщування и  організація харчування 5845 0,1 

Інформація та телекомунікації  16010 0,3 
Фінансова та страхова діяльність 310 0,01 
Операції  з нерухомим маи ном 36426 0,8 

Професіи на, наукова та технічна діяльність 33593 0,7 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 42516 0,9 
Державне управління и  оборона; обов`язкове соціальне страхування 1045541 22,3 

Освіта 17776 0,4 
Охорона здоров`я та надання соціальної  допомоги 90639 1,9 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 17065 0,4 
Надання інших видів послуг 204 0,01 

Джерело: розроблено автором на основі [9]. 

З табл. 3 можемо дізнатися спеціалізації  Черкаської  області за видами економічної  
діяльності, отже, наи більш інвестиціи но привабливі галузі народного господарства для 
інвестування. Безперечним лідером в залучені капітальних інвестиціи  є сільськогос-
подарська галузь. Промисловість, будівництво та торгівля також цікавлять інвесторів з 
точки зору прибутковості, чого не скажеш про такі важливі види економічної  діяльності, 
як інформація, освіта та охорона здоров’я. Економічнии  розвиток регіону без належної  
кількості інвестиціи  у відповідні галузі неможливии . Важливим для регіону є державне 
управління и  оборона, а також обов’язкове соціальне страхування, оскільки обсяг 
залучених інвестиціи  за відповідними видами діяльності сягає 22,3%. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Аналіз проведеного дослідження приводить нас до наступних висновків: визна-
чення інвестиціи ної  привабливості на макрорівні доцільно проводити за допомогою 
соціальних та економічних показників; доведено автором необхідність розгляду показ-
ників діяльності регіону в динаміці з метою об’єктивної  оцінки тимчасових кризових 
явищ, наприклад, коронакриза 2020 року; схарактеризовано інвестиціи ну приваб-
ливість Черкаського регіону як позитивну та привабливу з точки зору інвестиціи них 
вкладень; визначено джерела капітальних інвестиціи  в регіоні та наголошено на 
необхідності розвитку банківської  системи як рушіи ної  сили інвестиціи ного процесу; 
досліджено наи більш привабливі галузі економіки регіону для здіи снення інвестиціи ної  
діяльності, такими є сільське господарство, промисловість та будівництво; наголошено 
на диспропорції  розвитку інвестиціи ної  діяльності по галузях, що негативно впливає на 
економічне зростання регіону. 
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Abstract 

For effective development, it is necessary to have information about the marketing environment. 
This will reduce risks and make marketing decisions more substantiated. For this purpose, experts 
use modern methods of marketing research. Based on the attitude to the marketing environment, 
the existing methods are classified in the article by levels: macroenvironment, microenvironment 
and the internal environment of the enterprise. Emphasis is put on the need to use modern 
methods implementing Internet technologies. The dynamics and state of the marketing research 
in Ukraine are studied. The market for marketing research is changing and the events of 2020 
have significantly accelerated these changes. Most marketing researches examine the external 
microenvironment of enterprises, while the study of macroenvironmental factors is not given 
much attention. Nowadays, the food industry is the most dynamic in its development in Ukraine. 
There is significant competition in the market, which forces companies to improve constantly their 
products and methods of activity, which is impossible without the help of the latest methods of 
marketing research. According to the results of the analysis of marketing research modern 
methods, the algorithm of complex research for the enterprises of food industry is offered. Based 
on this algorithm, a comprehensive marketing study of “ARGO LTD” Ltd activities is provided. It is 
offered to apply PESTEL and SWOT analysis as the basic research methods of macroenvironment 
factors at the given enterprise, to investigate a commodity portfolio by means of matrix methods, 
to analyze consumer behavior, etc. The performed marketing research of “ARGO LTD” Ltd made it 
possible to determine the priority directions of further development of the enterprise, to set long-
term, medium-term and short-term goals. 

Keywords: marketing activities, market, marketing research, macroenvironment, 
microenvironment, qualitative research, quantitative research, consumers. 
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ПРОМИСЛОВОСТІ 

Анотація 
Для ефективного розвитку необхідно мати інформацію стосовно маркетингового 
середовища. Це дозволить знизити ризики та приймати обґрунтовані маркетингові 
рішення. З цією метою фахівці використовують сучасні методи маркетингових 
досліджень. В статті проведено класифікацію існуючих методів за ознакою відношення 
до маркетингового середовища за рівнями: макросередовище, мікросередовище та 
внутрішнє середовище підприємства. Зроблено акцент на необхідності використання 
сучасних методів із застосуванням Інтернет технологій. Досліджено динаміку та стан 
ринку маркетингових досліджень в Україні. Ринок маркетингових досліджень зміню-
ється, і події 2020 року суттєво прискорили ці зміни. Більшість маркетингових дослід-
жень досліджують зовнішнє мікросередовище підприємств, тоді як вивченню факторів 
макросередовища не приділяється певної уваги. На сьогоднішній день сфера харчової 
промисловості є найбільш динамічною у своєму розвитку в Україні. На ринку спостері-
гається значна конкуренція, яка змушує підприємства постійно вдосконалювати свій 
товар та методи діяльності, що є неможливим без допомоги новітніх методів марке-
тингових досліджень. За результатами аналізу сучасних методів маркетингових дослід-
жень, запропонований алгоритм комплексного дослідження для підприємств харчової 
промисловості. На базі даного алгоритму проведено комплексе маркетингове досліджен-
ня діяльності ТОВ «АРГО ЛТД». Запропоновано в якості основних методів дослідження 
факторів макросередовища даного підприємства застосовувати PESTEL та SWOT аналіз, 
досліджувати товарний портфель за допомогою матричних методів, аналізувати 
поведінку споживачів тощо. Виконане маркетингове дослідження ТОВ «АРГО ЛТД» дало 
змогу визначити пріоритетні напрямки подальшого розвитку підприємства, сформулю-
вати довгострокові, середньострокові та короткострокові цілі. 

Ключові слова: ринок, маркетингові дослідження, макросередовище, мікросередовище, 
якісні дослідження, кількісні дослідження, споживачі. 

JEL classification: M31; Q13 

Introduction 

In conditions of market uncertainty, the enterprise is forced to take risks constantly in 
its activities, such as financial, production, commodity, innovation, investment ones, etc. 
Marketing research in the system of marketing activities of the enterprise is provided to reduce 
their level and help the company to determine the subsequent development strategy. 

Modern marketing research is a dynamic field of marketing; new technologies are 
developing; scientists are looking for new statistical methods, introducing new procedures for 
solving previous problems. It is the use of advanced marketing research methods that allows 
an enterprise to solve urgent problems faster and more efficiently than competitors, thereby 
increasing its competitiveness in the market. Today, the food industry is characterized by 
intense development. In the market there is strong competition to attract the consumer, taking 
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into account the emergence of new production and marketing technologies. To remain 
competitive, the manufacturer is forced to take part in the “innovation race”, regularly 
reviewing its product portfolio and launching new ideas on the market [1]. Because of this, the 
enterprise needs to use the latest marketing research methods to determine consumer 
preferences.   

The field of marketing research is highlighted by such prominent scientists as P. Kotler 
[2], G.A. Churchill [3], N.K. Malhotra [4], G.L. Bahiev [5], O.T. Melnikova [6], I.V. Lilyk [7, p. 4-15], 
etc. In their works and publications, the authors considered the essence, content and basic 
methods of marketing research, as well as the means of their application. However, insufficient 
attention is paid to their use in the food industry. That is why the use of the newest methods of 
marketing research in the system of marketing activities of food industry enterprises becomes 
of such urgency. 

The purpose of the article 

The purpose of the research is to evaluate the use of the newest methods of marketing 
research in the system of marketing activities of food industry enterprises. 

Main results and their substantiation 

Studying the latest marketing research methods in the marketing system of the food 
industry, it is necessary to consider existing approaches to the definition of “marketing 
research”, as well as their classification. 

From P. Kotler's point of view, “marketing research is the systematic determination of 
the range of data required in connection with the marketing situation facing the company, their 
collection, analysis and report on the results” [8]. 

The Ukrainian specialist A.O. Starostina gives the following definition of marketing 
research: “marketing research is a systematic process of setting goals of research, the 
identification of volumes, collection, analysis of objective market information and the 
development of recommendations for the adoption of specific management decisions regarding 
any elements of the market and product strategy of the company and the methods of their 
implementation to achieve the final results in the company activities in the conditions of the 
formed marketing environment” [9]. 

Thus, it becomes clear that scientists have somewhat different approaches to 
determining this term. However, summing up, it can be defined as follows: “marketing research 
is a systematic process of collecting marketing information to reduce the level of market 
uncertainty and to make specific strategic decisions for further development of the enterprise”. 

As for the classification of marketing research methods, two main methods of marketing 
research are distinguished: quantitative and qualitative. Quantitative research is characterized 
by the collection and analysis of information using a large sample and statistical analysis of 
data, which implies that the researcher has knowledge of sociology and mathematical statistics. 
Qualitative research, on the contrary, is characterized by a small sample, which allows 
identifying and better understanding the problem [10].  

However, a unified system of classification of marketing research does not exist, due to 
the abundance of features by which they can be classified.  

If we classify the methods of marketing research in order to analyse the marketing 
environment, we can distinguish the following (Fig. 1). 

Methods that allow investigating the macroenvironment of a company such as PESTEL, 
GAP, BCG, McKinsey matrix, analysis of Porter five forces are related to methods of strategic 
analysis of an enterprise, while SWOT and SNW methods are an analysis of enterprise-external 
market interaction. 

Marketing audit is designed to assess the marketing of the enterprise, find its 
bottlenecks and unused opportunities, as well as improve marketing efficiency by reducing 
inappropriate expenditures [13].   
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Fig. 1. A classification of marketing research methods to analyze the marketing 
environment* 

*Compiled by the authors on the base of [11, 12, 22] 

Particular attention should be paid to the audit of the presence on the Internet: the site, its 
characteristics, activities in social networks (account management, advertising campaigns, etc.). 

Methods to study the external microenvironment of the company are the most 
numerous and popular, since they allow to study and define: size, condition and prospects of 
market development; market conditions; real and potential market capacity; structure of the 
market (commodity, brand, company); to study competition and competitors, buyers and 
purchasing behaviour, etc. [14]. 

Among the special tools of analysis with the help of Internet services, it is expedient to 
include research on the level of competition, determination of optimal methods of promotion 
on the Internet, attractive thematic resources for promotion, etc. Such tools are the study of 
search engine results (Google, Yahoo, Yandex, etc.), the study of key queries and active 
advertising campaigns of competitors, the volume of traffic to sites using services Serpstat, 
MegaIndex and more. In addition, it is important to investigate the status of competitors in the 
most popular social networks, the content and frequency of hashtags. 

Today, companies operating in the Ukrainian market of marketing research use most of 
the methods of analysis of external microenvironments in their work. However, the market 
itself demonstrates instability in development. After a significant fall in 2014, which continued 
during 2015 and 2016, in 2017-2019, the market showed a slight increase [15]. In 2020, there 
was a rapid and significant decline in turnover. The market is going through difficult times, 
trying to adapt to the conditions of the new reality (Fig. 2) [15, 22]. 

The redistribution between segments in 2020 occurred in the direction of growth of 
FMCG, which reflects the development of this segment. The segment of durable goods continued 
to optimize budgets, while the FMCG sector showed volumes growth through network 
development (service quality monitoring) and expanding the range of research services 
(consumer surveys). A significant increase in research volumes took place in 2020 in the field 
of pharmaceuticals and services [15, 22].  

Exploring the methods used by Ukrainian researchers, it can be seen that quantitative 
methods account for 87.7% of turnover (37.6 mln USD), and qualitative ones take 11.5% 
(4.9 mln USD) (Fig. 3).  
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Fig. 2. Expert evaluation of marketing research market volume in 2003-2020.  

Compiled by the authors on the base of [15, 22]. 

Face-to-face interviews are somewhat reduced, from 21.22% of total research in 2017 
to 13.1% in 2020. Among qualitative research, the focus group continues to lead at 40.4%, also 
share of online focus groups increased to 24.2 %. 

 
Fig. 3 The share of different methods in the total volume of marketing research 

Compiled by the authors on the base of [15, 22]. 

Thus, we see that the market is completely condensed on the research of the external 
microenvironement of the enterprise, while the analysis of the macroenvironment is almost 
non-existent. However, it is precisely the evaluation of the macroenvironment that enables the 
company to select strategic directions of development correctly, which in turn allows planning 
the marketing activities of the company and more fully evaluate the needs of consumers and 
society as a whole. The food industry market is developing more rapidly compared to other 
sectors of the Ukrainian economy. Today, the Ukrainian food industry provides the domestic 
consumer market with quality food products by almost 90%. 

In addition, the industry plays an extremely important role in the foreign trade of the 
country, forming more than 50% of the foreign trade turnover of Ukrainian AIC products [16]. 

That is why it is so important for the enterprises of this industry to use the whole 
complex of the latest methods of marketing research to ensure their own sustainable 
development. 
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When using marketing methods for assessing the food industry, it is necessary: to 
identify market positions and strategic development goals through macro-analysis, to conduct 
quantitative or qualitative research of consumers (analysis of the microenvironment), to 
evaluate the results obtained and their implementation in marketing activities, to investigate 
the effectiveness of implementation and to implement the control over their implementation 
(analysis of the internal microenvironment). 

The algorithm of complex use of marketing research methods for food industry 
enterprises is presented in Fig. 4. 

Thus, the integrated use of marketing methods for macro- and microenvironment 
research and analysis of the internal microenvironment enables food industry companies to 
clearly define strategic directions of development, effectively promote their products to the 
market, thereby increasing their competitiveness on the market. 

Further, we represent a comprehensive evaluation of the food industry based on “ARGO 
LTD” Ltd. The enterprise produces products under the “Naidis” trademark. The company is 
engaged in the production and sale of canned vegetables in bulk. The production capacity of the 
company is 8 mln conditional cans per year. Negative feature at the enterprise is that many 
production operations are carried out by workers manually, which is not beneficial for the 
company itself. 

Fig. 4. The algorithm of complex use of marketing research methods for food industry 
enterprises* 

*Compiled by the author 

The main indicators of “Naidis” TM of “ARGO LTD” Ltd are presented in the Table 1 [17]. 
Analysing the financial results of “ARGO LTD” Ltd in 2017-2018, we see that with the 

growth of sales volume in physical terms increased in 2018 by 6.9%, the volume of sales of 
goods in value showed increase by 70.90% in the same year. This is due to the inflation that 
prevailed at that time in Ukraine. The enterprise has produced products at previous cost, but 
has already implemented new, much higher prices. This also explains the increase in profits 
from sales of goods by 61.47%.  

The total number of Ukrainian producers of fruit and vegetable preserves is about 2000 
enterprises, from small blank production shops to enterprises of national wide scale, which are 
united in large industrial associations [18].  

Among the most popular brands producing fruit and vegetable products are: “Veres”, 
“Chumak”, “Zlatodar”, “Torchin Product”, “Nizhyn” and “Runa” [19]. 

In order to assess comprehensively the impact of the external and internal environment 
of “ARGO LTD” Ltd enterprise, the method of SWOT-analysis was selected.  
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Table 1. The main indicators of “Naidis” TM of “ARGO LTD” Ltd in 2017-2018. 

Indicator 2017 2018 
Deviation 

absolute, +/- relative, % 
1. Volume of sold products in natural terms, t. 945.07 1010.39 65.32 6.91 

2. Volume of sales of products in value terms, ths. UAH 9391.38 16050.05 6658.67 70.90 
3. Net income (revenue) from sales of products, ths. UAH 16260 18420 2160 13.28 

4. Cost of sold products, ths. UAH 10933 11689 756 6.91 
5. Administrative expenses, ths. UAH 2994 3090 96 3.21 

6. Sales expenses, ths. UAH 206 240 34 16.5 
7. Other expenses 25 7 -18 -72 

8. Full costs for production and sales of products, ths. UAH 14158 15026 868 6.13 
9. Profit from sales of products, ths. UAH 2102 3394 1292 61.47 

10. Other income 1349 1708 359 26.61 
11. Net profit, ths. UAH. 3451 5102 1651 47.84 

12. Costs for 1 UAH of net revenue from sale, cop. 87 82 -5 -5.75 
13. Cost-effectiveness of production, % 19.23 22.59 3.36 x 

The most important opportunities of the company were the following: availability of 
regions in Ukraine, for which the products of this TM are not supplied at all, bankruptcy of 
competitors and improvement of production technology. The introduction of company 
products into new segments will increase sales, and therefore increase profits.  

Improving production technology will also bring good results. Among the features that 
are less important, there are: state support of enterprises and reduction of taxes and duties. 

The most important threats of the company were the following: changing consumer 
preferences, unfavourable economic situation in Ukraine and increasing competition. 

The change in consumer preferences is referred to the threats that are also important. 
After all, canned vegetables are more and more inferior to frozen vegetables.   

The analysis of the internal environment is a managerial survey of the functional zones 
of the organization in order to identify the strengths and weaknesses of the organization, 
presented in Table 2. 

Table 2. Strengths and weaknesses of “Naidis” TM of “ARGO LTD” Ltd. 

Strengths Weaknesses 
1. Low constant costs 1. Lack of attention to the development of new types of products 

2. Established work with wholesale buyers 2. Excessive staffing of the administration employers 

3. High quality products 3. Dependence on a large number of suppliers 

 4. Availability of outdated equipment 

Based on the organization data, we build a matrix of SWOT-analysis (Table 3). 
Based on the analysis, it can be concluded that in order to increase profits and work 

more efficiently, an enterprise needs to hire a specialized marketer, research the canned 
vegetables market and conduct an effective advertising campaign. It is also necessary to repair 
their own greenhouses in order to reduce dependence on suppliers and gradually update 
technological equipment.  

Next, we will conduct a research of the strategic position of the enterprise using the BCG 
matrix.  

The largest share of production at the enterprise “ARGO LTD” Ltd of “Naidis” TM has the 
following positions: 1) cucumbers; 2) tomatoes; 3) tomato paste; 4) legumes (beans and peas). 

Each strategic business unit is marked on the matrix field in accordance with the 
coordinates of the relative share of the market and the growth rates of its sales market (Fig. 5).  

It was established that cucumbers and tomato paste occupy a place in the strategic zone 
“Question marks”, that is, they are in a rather promising market and require significant 
investments that will allow them to move to another strategic zone, “Stars”. For these zones, it is 
recommended to use the strategy of intensification of efforts, (development) after additional 
research on the amount of required investments and the availability of time for their assimilation. 
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Table 3. The Matrix of SWOT-analysis of “ARGO LTD” Ltd. 

Internal characteristics 
 
 
 
 

 
External characteristics 

Strengths (S): Weaknesses (W): 

1. Low constant costs 
2. Established work with 
wholesale buyers 
3. High quality products 

1. Lack of attention to the 
development of new types of products 

2. Excessive staffing of the 
administration employers 

3. Dependence on a large number of 
suppliers 

4. Availability of outdated equipment 
Opportunities (O): SO-solutions WO-solutions 

1. Availability of regions in 
Ukraine, for which the products of 
this TM are not supplied at all 
2. Bankruptcy of competitors 
3. Improvement of production 

technology 

1. Supply of products to the 
regions of Ukraine that are not 
occupied by the company yet. 
2. Implementation of sales 

promotion measures 

1. Extension of the staff of the 
enterprise 

2. Repair of own greenhouses 
 

Threats (T): ST-solutions WT-solutions 

1. Change in consumer 
preferences 
2. Unfavourable economic 
situation in Ukraine 
3. Strengthening competition 

1. Development of new types of 
products 

2. Conducting regular marketing 
researches 

3. Determining consumer 
preferences 

1. Conducting an effective advertising 
company 

2. Gradually upgrade the equipment 
 

 
Fig. 5. BCG matrix for enterprises “ARGO LTD” Ltd, “Naidis” TM 

Legumes and tomatoes fell into the “Dogs” strategic zone, that is, these segments of 
business are in a non-prospective sales market, have low profits, low competitiveness and weak 
market positions. These segments are not attractive for “ARGO LTD” Ltd company, so (subject 
to availability of such production capability) it is necessary to apply a harvesting and 
elimination strategy. It is necessary to bring them out of the market if the marketing specialists 
do not see the prospects of development. 

For a comprehensive marketing research of a company and developing its marketing 
strategy, it is necessary to conduct a detailed analysis of consumers and their needs. The 
analysis of consumers, as a component of the immediate environment of the organization, 
primarily has to assemble the profile of those who buy the product that is being sold by the 
enterprise [21]. 

Studying consumers will help understand their product or service requirements, as well 
as their behaviour, attitudes, preferences, and purchasing procedures.  
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In the course of the survey, 56 respondents were interviewed. Of these, 28.6% are males, 
71.4% are females. In this case 19.6% are respondents aged 18 to 21, 32.1% from 22 to 30, 
17.9% from 31 to 40, 23.2% from 41 to 60, and 7.2% at the age of more than 60. 

The research data showed that all 56 respondents consume canned vegetables, but only 
80.4% of all respondents buy it. 

The main parameters for choosing canned vegetables by their degree of significance 
were distributed as follows. The most significant were the following factors, such as quality, 
taste and brand of canned vegetables. The least important for buyers of canned vegetables were 
the assortment and packaging (design) of the brand. 

Among the proposed brands, the most well-known were “Veres” CG, “Chumak” PJSC and 
TM Bonduelle. The least well-known are PJSC “Odesa Canning Plant” and TM “Naidis”. To the 
question “What kind of TM do you prefer?” the majority preferred “Veres” CG, “Chumak” PJSC 
and TM Bonduelle. At the same time, 55.3% of respondents heard about the “Nadiis” TM for the 
first time, 26.8% are neutral about it, and only 17.9% of respondents refer to this TM positively. 
It shows that “Nadiis” TM is not a well-known brand in the canned vegetables market.  

Most often, canned vegetables are consumed once a week (37.5% of respondents). 
The survey showed that 26.8% of respondents spend 3-4 hours watching TV, and the 

same number of respondents spend the same number of hours on the Internet. More than 4 
hours on the Internet, and watching TV also spends the same number of respondents - 10.7%. 
However, 30.4% are devoted to watching TV for 1-2 hours, while 35.7% spend the same time 
on the Internet. So, 32.1% of respondents watch TV less than an hour, and 26.8% spend on the 
Internet not more than an hour.  

One can conclude that most people watch television for at least 2 hours and spend on 
the Internet for 2 hours, and therefore advertising of mentioned products should be on 
television and on the Internet, especially in social networks and news portals. 

A comprehensive situational analysis was carried out, using the latest methods of 
marketing research, to determine the following objectives for “ARGO LTD” Ltd (Table 4). 

Table 4. “ARGO LTD” Ltd, “Naidis” TM enterprise objectives 

 Objectives Task 

Short-term 
objectives  
(for 1 year) 

1. Increase the annual production volume 
of TM "Naidis" by 20%. 
2. Increase the company's annual revenue 
by 20%. 

1.  Carry out marketing research in Odesa region 
during the year, determine the needs of clients and 
end consumers. 
2. Carry out an appropriate advertising campaign. 
3. Expand sales of products due to its delivery to 
large supermarkets in Ukraine. 
4. Put greenhouses in working condition. 

Medium-
term 
objectives  
(for 2-3 
years) 

1. Entrance to the undeveloped market of 
the western region of canned vegetables in 
Ukraine. 
2. To reduce dependence on suppliers. 
3. Stable increase in profits by an average 
of 5-7% per year due to an increase in the 
market share of TM “Naidis” and the volu-
me of sales of the company's products in 
various markets of the country's regions. 

1. Conduct marketing research in western Ukraine 
to determine the needs of local residents. 
2. Reduce the number of available suppliers, 
improve relations with the largest ones. 
3. Develop an effective advertising concept aimed 
at specific groups of consumers. 

Long-term 
objectives  
(for 3.5-5 
years) 

1. To achieve sustainable competitive 
advantages in the canned vegetables 
markets in the Odesa region. 
2. Provide TM “Naidis” with steady annual 
profit growth. 

1. Develop a strategic development plan for “ARGO 
LTD” Ltd, TM “Naidis”. 
2. Ensure the implementation of the strategic plan 

The implementation of these objectives and related tasks will allow the company to 
determine the needs of consumers more fully, increase sales volumes and thereby improve its 
competitive position in the market.  
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Conclusions and prospects for further explorations 

The marketing research is changing and the events of 2020 have significantly 
accelerated these changes. The customer expects from the researcher not just some basic 
exercises (interviews or mass surveys), but the growing demand for deeper expertise from 
researchers. The customer increasingly wants to see not just a statement of facts or data 
obtained from research, but expects to receive recommendations and assistance in making 
marketing decisions. 

The main trend of 2020 is lockdown and a decrease in the total number of surveys, 
increasing the share of online research, especially in quality. 

For enterprises of the food industry in the conditions of fierce competition, it is vital to 
constantly study the market situation and the needs of consumers. Without marketing research, 
without studying the external and internal environment and their regular monitoring it is 
impossible to take long-term competitive advantages for the company. The use of individual 
methods of marketing research of the external microenvironment does not allow assessing the 
market position completely. Comprehensive use of the latest methods of marketing research in 
the system of marketing activities at food industry enterprises will make it possible to act more 
effectively at the market, determine strategic objectives and development tasks, and improve 
their competitive position. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ БІЗНЕСУ ТА 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ1 

Васильців, Т. Г. Економічнии  механізм регулювання міграції  бізнесу та інтелектуальної  
власності / Тарас Григорович Васильців, Ольга Петрівна Мульска // Украї нськии  журнал 
прикладної  економіки. – 2021. – Том 6. – № 1. – С. 235 – 244. – ІSSN 2415 – 8453. 

Анотація 
Вступ. В умовах глобалізації спостерігається інтенсифікація міграції людських ресурсів, 
бізнесу й інтелектуальної власності, що має як позитивні, так і негативні ефекти на 
економічний розвиток країни. З метою мінімізації негативних наслідків та запобіганню 
загроз актуалізується необхідність розробки економічного механізму регулювання міграції 
бізнесу у частині створення сприятливих умов щодо започаткування і ведення підприємни-
цької справи, усунення монополізації секторів економіки та розвитку здорової конкуренції.  
Мета. Метою статті є формування механізму регулювання міграції бізнесу та 
інтелектуальної власності задля досягнення сталого розвитку національної економіки.  
Результати. Встановлено, що достатньо критичним з позиції впливу на економічну 
безпеку держави є розвиток зовнішніх міграційних процесів у міграцію бізнесу та 
пов’язаних з цим матеріальних і нематеріальних активів, інтелектуальної власності, 
бізнес-технологій. Активізація процесів міграції бізнесу головно обумовлена, по-перше, 
диспропорціями у бізнес-середовищі країн; по-друге, системними загрозами економічної 
безпеки ведення бізнесу в країні–донорі міграції бізнесу; по-третє, широким досвідом 
успішних позитивних практик підприємництва в країні–реципієнті міграції бізнесу. 
Неналежна увага до поширення процесів міграції бізнесу та інтелектуальної власності 
призводить до послаблення потенціалу ділової активності населення, зниження 
конкуренції, стагнації відновлювальних процесів, деактивізації стартапів, деформу-
вання внутрішнього ринку праці, збільшення чисельності практик стаціонарної міграції 
та переселення родин, звуження креативного сектора та послаблення інноваційно-
технологічної компоненти конкурентоспроможності національної економіки.  
Висновки. Державна політика управління міграційними процесами в умовах 
забезпечення розвитку національної економіки потребує формуванню нового економіч-

                                                                 
1 Виконано в межах НДР «Міграційна активність населення Карпатського регіону» (номер державної 
реєстрації 0119U002010) 
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ного механізму управління міграцією бізнесу задля збереження і примноження підприєм-
ницького капіталу України.  

Ключові слова: міграція бізнесу, державна політика, національна економіка, інтелекту-
альна власність, економічний механізм, стимули, підприємницький капітал. 
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ECONOMIC MECHANISM OF BUSINESS AND INTELLECTUAL PROPERTY MIGRATION 
REGULATION 

Abstract 
Introduction. In the context of globalization, there is an intensification of migration of human 
resources, business, and intellectual property, which has both positive and negative effects on the 
economic development of the country. To minimize the negative consequences and prevent 
threats, it is necessary to develop an economic mechanism for regulating business migration in 
terms of creating favourable conditions for starting and running a business, eliminating the 
monopolization of economic sectors and the development of healthy competition. 
Purpose. The purpose of the article is to form a mechanism for regulating the migration of 
business and intellectual property to achieve sustainable development of the national economy. 
Results. It is outlined that the development of external migration processes in the migration of busi-
ness and related tangible and intangible assets, intellectual property, business technologies is quite 
critical from the standpoint of influencing the economic security of the state. The intensification of 
business migration processes is mainly due, firstly, to disparities in the business environment of 
countries; secondly, systemic threats to the economic security of doing business in the country-the 
donor of business migration; thirdly, the extensive experience of successful positive business 
practices in the country-the recipient of business migration. Inadequate attention to the spread of 
business and intellectual property migration leads to weakening the potential of business activity, 
reducing competition, stagnation of recovery processes, deactivation of start-ups, deformation of 
the internal labour market, increasing the number of practices of stationary migration and 
resettlement, narrowing the creative sector components of the national economy competitiveness. 
Conclusions. The state policy of migration management in terms of ensuring the development of 
the national economy requires the formation of a new economic mechanism for managing 
business migration to preserve and increase the entrepreneurial capital of Ukraine. 

Keywords: business migration, state policy, national economy, intellectual property, economic 
mechanism, incentives, entrepreneurial capital. 

JEL classification: E30; E61; J60 

Вступ 

Зростання обсягів, рівня та інтенсивності, а головне – все більш значимих (із 
негативним контекстом) демографічних, соціальних, економічних та інших наслідків 
зовнішньої  міграції  населення стало справжнім екзистенціи ним викликом сьогодення 
для Украї ни. З іншого боку, міграція виконує так звану ринково-адаптаціи ну функцію, 
коли за працедефіцитної  кон’юнктури ринку праці, низького рівня доходів та заробітної  
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плати, інших умов дозволяє особі-мігранту забезпечити себе и  свою родину необхідним 
заробітком. У цьому сенсі міграцію можна віднести в ранг природного рівня тінізації  
економічних відносин, побутової  корупції . Відомі и  інші позитивні ефекти міграціи них 
переміщень – збалансування структурних характеристик сфери заи нятості, здобуття 
знань, підвищення професіи но-кваліфікаціи ного рівня та спеціалізованих навичок 
працівника и  назагал нарощування інтелектуально-кадрового капіталу, покращення 
фінансово-ресурсних можливостеи  для фінансування подальшого розвитку тощо. 
Відтак, умовно-керовані міграціи ні процеси – явище, скоріше, сприятливе для розвитку 
включно з інклюзією краї ни, ї ї  територіи  до системи транскордонних, інтерре-
гіональних та міжнародних зв’язків і відносин, врешті-решт євроінтеграції  Украї ни. 

Проте, навіть за прии нятного рівня міграціи ної  активності населення (не 
говорячи про фактичнии  критично високии  як для Украї ни) існують загрози, які 
потребують своєчасної  ідентифікації  та нівелювання. Серед них – міграція певних 
елементів господарської  системи краї ни, що стратегічно важливі для ї ї  структурної  
цілісності, слугують драи верами ділової  активності, креативності, ініціюють, 
акумулюють та комерціалізують знання, інновації , технології , являють собою окремии  
фактор виробництва, сприяють становленню і розширенню середнього класу 
суспільства з відповідними наслідками и ого демократизації , соціалізації , соборності, 
національної  самоідентифікації  тощо. Мова и де про підприємницькии  клас, а також 
такии  тісно пов’язании  із ним ресурс, як інтелектуальнии  капітал, що в бізнесі набуває 
форми інтелектуальної  власності як окремого класу активів. 

Проблеми міграції  та реалізації  організаціи но-економічних механізмів ї ї  
регулювання широко розкриті у наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних 
науковців, зокрема Е. Лібанової  [1; 2], О. Малинської  [3; 4], О. Позняка [5], Ю. Білана [6], 
У. Садової  [7; 8]. Інструменти і засади проблематики освітньої  та інтелектуальної  
міграції  висвітлені у наукових працях Л. Семів [9], С. Вовканича [10]. Комплексні 
дослідження щодо впливу трудової  міграції  на соціально-економічнии  розвиток краї ни, 
зокрема параметри розвитку соціальної  сфери [11; 12], малого підприємництва [13], 
економічну кон’юнктуру та ринку праці [14; 15] здіи снили науковці Львівської  школи 
регіоналістики. Систематизація наукових робіт показує, що проблеми міграції  бізнесу та 
інтелектуальної  власності в Украї ні потребують детального дослідження, а також 
удосконалення механізму ї ї  стримування. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є формування механізму регулювання міграції  бізнесу та 
інтелектуальної  власності задля досягнення сталого розвитку національної  економіки.  

Для досягнення поставленої  мети у статті окреслено такі завдання: виявити 
потенціи ні наслідки активізації  процесів міграції  бізнесу та інтелектуальної  власності в 
Украї ні, дослідити реи тинг легкості ведення бізнесу задля визначення потенціалу 
міграції  бізнесу Украї ни, сформувати економічнии  механізм збереження і примноження 
підприємницького капіталу Украї ни.  

Виклад основного матеріалу дослідження 

Сьогодні зовнішня бізнес-міграція стає новим трендом розвитку міграціи них 
процесів Украї ни, що має дві форми: (1) класичну, коли суб’єкт господарювання 
знімається з реєстрації  в Украї ні та реєструється як економічнии  агент – резидент іншої  
держави або реєструє нове підприємство за кордоном і переводить туди частину свого 
капіталу; (2) приховану, коли особа – мігрант започатковує власнии  бізнес в іншіи  краї ні 
або одразу, або з часом, пропрацювавши як наи мании  працівник. 

Згідно з результатами дослідження польського агентства з працевлаштування 
«EWL», на початок 2019 р. близько третини трудових мігрантів з Украї ни до Польщі 
планували відкриття тут власної  справи (перспективними видами економічної  
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діяльності розглядалися роздрібна торгівля та сектор споживчих послуг, будівельні 
послуги, готельно-рестораннии  бізнес, транспорт і логістика, сфера розваг) [16]; за 
даними дослідження польського агентства заи нятості «Gremi Personal», на початок 
2021 р. близько 80% економічних украї нських мігрантів у Польщі мали намір розпочати 
власнии  бізнес, і частка таких осіб за останніи  рік зросла на третину; за інформацією, яку 
подає «Rzeczpospolita» з посиланням на реєстри ZUS, чисельність украї нців – власників 
суб’єктів малого підприємництва в Польщі за 2020-2021 рр. збільшилася на понад 20% 
(5,9 тис. осіб). При цьому, якщо раніше украї нці намагалися працювати на засадах 
субпідряду (будівництво, сектор клінігу), то тепер це все частіше офіціи но зареєстровані 
суб’єкти господарювання, більше того, часто зі змішаним капіталом – украї нським, 
польським, німецьким, нідерландським. 

Відтак, на тлі того, що Польща наразі лідер за чисельністю трудових мігрантів з 
Украї ни, має чи не наи вищі темпи економічного зростання з-поміж краї н ЄС (за 
експертними оцінками до 2030 року краї на має увіи ти до 20 наи більших економік світу), 
чітке і прозоре законодавство та судову систему, помірнии  рівень податкового наванта-
ження, суттєво активізувалася міграція бізнесу з Украї ни до Польщі. Але такии  тренд 
стає актуальним не тільки для цієї  краї ни. Відомі аналогічні практики и  за векторами: 
Чехія, Німеччина, Угорщина, Румунія, Великобританія, Іспанія, Італія, Португалія та ін.  

Для Украї ни ці тенденції  критично загрозливі, адже особи, здібні до 
підприємництва, – особливии  клас суспільства. Це креативні люди, що схильні до 
ризику, вміють долати труднощі на шляху від започаткування до розвитку власної  
справи, створюють нові робочі місця та генерують інноваціи ні ідеї , рішення. Фактично, 
разом з міграцією бізнесу відбувається и  переміщення капіталу та інших активів, серед 
яких особливе значення відводиться нематеріальним, а особливо – об’єктам 
інтелектуальної  власності, які, фактично, є узаконеними результатами інноваціи ної  
діяльності та набуття ї х власниками статусу нерезидента збіднює інноваціи но-
технологічну компоненту конкурентоспроможності національної  економіки. 

У розвиток аспекту втрат потрібно наголосити на тому, що при міграції  бізнесу за 
кордон переміщаються и  специфічні підприємницькі навички, досвід організації  та 
ведення бізнесу, бізнес-технології , а також зв’язки і відносини. Бізнес за кордоном з 
украї нським корінням стає своєрідним центром притягання украї нських бізнес-
партнерів, суб’єктів ринкової  інфраструктури, працівників та и  родин. Одразу 
стимулюється и  освітня еміграція, оскільки бізнес хоче, аби працівник–украї нець був 
підготовлении  та одразу адаптовании  до реаліи  тієї  краї ни, де він зареєстровании  та 
функціонує. Наступним етапом може стати інвестування в сферу освіти та підготовки 
кадрів за кордоном. 

Ключові процеси та наслідки міграції  бізнесу и  інтелектуальної  власності 
наведено на рис. 1. І х багатовекторність та значнии  вплив дають всі підстави 
стверджувати, що розвиток таких тенденціи  до критично високого рівня надасть нового 
імпульсу загальніи  зовнішніи  міграції  населення з Украї ни, вивівши ї ї  на новии  щабель 
з загрозами, достатніми для дестабілізації  економічного суверенітету та базисних засад 
соціальної  стабільності держави.    

Очевидно, що серед причин бізнес-міграції  провідне місце посідає 
нерівномірність (зрозуміло, що не на користь нашої  держави) бізнес-середовища Украї ни 
та інших держав, зокрема – реципієнтів міграції  з Украї ни. Й деться про ключові 
параметри ведення бізнесу – оформлення необхідних процедур для початку діяльності, 
підведення інженерних комунікаціи , отримання дозволів на будівництво, ліцензіи  та 
патентів на право здіи снення певних видів економічної  діяльності, легкість реєстрації  
маи на та власності, доступність кредитування, рівень оподаткування, захищеність прав 
і свобод, можливості проводити зовнішньоекономічні операції , відсутність корупції  та 
бюрократії , легкість закриття бізнесу та ін.  
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Рис. 1. Потенційні наслідки активізації процесів міграції бізнесу та 
інтелектуальної власності в Україні 

Примітка: ІВ – інтелектуальна власність 
Джерело: авторська розробка 

Причому наявність диспропорціи  між краї нами в цих параметрах ще не 
детермінанта, адже витрати переведення бізнесу за кордон значно вищі за втрати через 
дещо гірші умови ведення бізнесу на батьківщині. Головним чинником тут є критичні 
недоліки та вади бізнес-середовища, які створюють системні перешкоди для 
підприємницької  діяльності, слугують факторами надмірно високого рівня економічної  
небезпеки підприємництва.  

Результати досліджень [2; 6; 10] вказують на відсутність в Украї ні якісних умов 
для ведення підприємницької  діяльності та на збереження цілої  низки системних 
перешкод для бізнесу. У це вписуються и  проблеми офшоризації  податків, характерні 
для сучасного періоду розвитку Украї ни. За різними оцінками до офшорних зон щороку 
виводиться 10-15 млрд дол. США, і одна з причин цього – недосконале бізнес-
середовище. Підтвердженням в тому числі є теза про те, що прии няття антиофшорних 
законів може спровокувати масову бізнес-міграцію з Украї ни [17]. 

ТРАНСФОРМАЦІЇ 

➢ збільшення кількості 
украї нських мігрантів – 
підприємців, власників бізнесу за 
кордоном; 
➢ зменшення чисельності 
підприємливих осіб в Украї ні; 
➢ посилення об’єктивних 
причин довгострокової  міграції , 
включно зі зміною громадянства; 
➢ зменшення чисельності 
суб’єктів господарювання – 
резидентів; 
➢ трансфер за кодон капіталу та 
активів; 
➢ збільшення кількості 
потенціи них робочих місць для 
украї нців за кордоном; 
➢ перенесення за кордон 
системи підготовки кадрів 

➢ Скорочення нематеріальних 
активів держави; 
➢ використання за кордоном 
інтелектуальної  власності, 
створеної  в Украї ні;  
➢ звуження ринку 
інтелектуальної  власності; 
➢ локалізація прибутку від 
об’єктів інтелектуальної  
власності за кордоном; 
➢ отримання нерезидентами 
переваг і нових можливостеи  від 
використання об’єктів 
інтелектуальної  власності; 
➢ трансфер бізнес-технологіи  

➢ Зниження інноваціи но-
технологічної  активності та 
погіршення ї ї  ефективності; 
➢ погіршення інвестиціи ної  
привабливості сектора 
інтелектуальної  власності; 
➢ узалежнення результатів 
сектора НДКР від ї х 
комерціалізації  на зовнішніх 
ринках; 
➢ декапіталізація економіки; 
➢ погіршення інфраструктури 
ринку інтелектуальної  
власності, и ого фінансово-
ресурсного потенціалу 

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ 

➢ послаблення потенціалу 
ділової  активності населення; 
➢ зниження конкуренції  у 
внутрішньому 
підприємницькому секторі; 
➢ стагнація відновлювальних 
процесів у бізнесі; 
➢ деактивізація стартапів; 
➢ подальше зростання 
працедефіцитності ринку 
праці; 
➢ розширення стаціонарної  
міграції  та переселення родин; 
➢ зниження інноваціи ної  
активізації , звуження 
креативного сектора 
економіки; 
➢ послаблення 
конкурентоспроможності 
економіки  

МІГРАЦІЯ ІВ 

Ринкова 
продаж, переуступка 

прав на об’єкт 
суб’єкту - 

нерезиденту  
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комерційне 
використання 

об’єкта суб’єктом 
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кордоном 
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одиниць за кордон 
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Підтверджують наявність диспропорціи  в якості бізнес-середовища и  дані 
Світового Банку щодо легкості ведення бізнесу між Украї ною та краї нами Європи – 
головними реципієнтами робочої  сили з Украї ни (табл. 1). Так, з-поміж аналізованих 
краї н місцем у реи тингу на травень 2019 р. поступалася лише Греція. Інші краї ни 
перебували на вищих позиціях у реи тингу. Особливо відчутним є розрив між Украї ною 
та Німеччиною, Іспанією, Португалією, Польщею та Чехією. До прикладу, Украї ну та 
Польщу розділяють 23 краї ни з реи тингу. Вочевидь, що диспропорціи ність бізнес-
середовища – один з чинників бізнес-міграції  між цими краї нами (відтак, на и ого 
нівелювання слід передусім спрямувати зусилля державної  політики), якии  істотно 
підсилюється географічною близькістю, невисокими мовними і культурними бар’єрами, 
чисельною армією украї нців, які вже проживають чи працюють у Польщі. 

Таблиця 1. Місця України та країн ЄС – основних реципієнтів українських 
мігрантів у рейтингу Легкості ведення бізнесу, 2020 р. 
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Німеччина 22 125 30 5 76 48 61 46 42 13 4 
Іспанія 30 97 79 55 59 80 28 35 1 26 18 
Португалія 39 63 60 52 35 119 61 43 1 38 15 
Польща 40 128 39 60 92 37 51 77 1 55 25 
Чехія 41 134 157 11 32 48 61 53 1 103 16 
Угорщина 52 87 108 125 29 37 97 56 1 25 66 
Італія 58 98 97 38 26 119 51 128 1 122 21 
Україна 64 61 20 128 61 37 45 65 74 63 146 
Греція 79 11 86 40 156 119 37 72 34 146 72 

Джерело: складено на основі даних [18] 

Першочергово покращення потребують такі складові бізнес-середовища Украї ни, 
як міжнародна торгівля (зазначимо, що окрім Німеччини, Греції  та Украї ни, всі з 
аналізованих краї н характеризувалися наи кращими в світі умовами для здіи снення 
зовнішньоторговельної  діяльності), вирішення проблем неплатоспроможності, система 
оподаткування, виконання контрактів, підключення до електромереж. Втім, низка 
поліпшень в останні роки характерна и  для нашої  держави. Й деться про покращення 
реи тингових позиціи  за субіндексами: отримання дозволів на будівництво, залучення 
кредитів, захист інтересів інвесторів, реєстрація підприємств та власності. Але з 
аналізованої  інформації  можна зробити кілька важливих висновків. По-перше, окремі 
аспекти легкості бізнесу не надто важливі (як от реєстрація підприємств. За цією 
компонентою Німеччина посідає 125 місце в реи тингу, тоді як загалом є 22). По-друге, 
дисонують 146 місце Украї ни за вирішенням проблем неплатоспроможності та 37 за 
отриманням кредитів. Відповідно, фінансовии  ресурс ще не гарантує відновлення 
фінансової  стіи кості, і тут діє комплекс інших прихованих чинників. По-третє, бізнес-
середовище Украї ни специфічне і и ого справжню характеристику можна сформувати 
лише із застосуванням субіндексів, яких в списку немає – реи дерство, корупція, 
політичне лобіювання, тиск з боку контролюючих структур, монополізація економіки та 
незаконні методи конкурентної  боротьби. 
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З метою формування основи для подальшого напрацювання методичного, а 
надалі и  нормативно-методичного забезпечення державної  політики регулювання 
міграції  бізнесу необхідно обґрунтувати сутнісні характеристики цього поняття, а також 
пов’язаних із ним категоріи , передовсім – підприємницького капіталу. Адже концепту-
ально-змістові характеристики бізнес-міграції  у вітчизняних дослідженнях з проблем 
міграції , формування та реалізації  державної  економічної  політики загалом та 
міграціи ної  політики зокрема и  досі залишаються практично не розкритими.   

В цілях усунення цієї  прогалини слід вказати на авторську позицію щодо поняття 
«міграція бізнесу». Це процес зняття з реєстрації  суб’єкта господарювання в одніи  краї ні 
задля и ого реєстрації  в іншіи ; створення нових бізнес-одиниць за кордоном з подаль-
шим трансфером до них капіталу, інших активів, персоналу, бізнес-технологіи  тощо; від-
криття громадянами однієї  краї ни (у т. ч. зовнішніми мігрантами) бізнесу за кордоном. 
Іншими словами, це будь-якии  спосіб перенесення підприємства, бізнес-одиниці, струк-
турного підрозділу з однієї  краї ни до іншої , коли юридичним та/або економічним влас-
ником активів і економічного потенціалу залишається громадянин попередньої  краї ни 
реєстрації . Відповідно, міграція бізнесу може набувати юридичної  (перереєстрація з 
краї ни в краї ну), економічної  (збереження реєстрації  в попередніи  краї ні, але нарощення 
масштабів господарської  діяльності за кордоном, втім не лише для виробництва чи 
збуту продукції , виконання певної  дискретної  ітерації , а із замкнутим виробничим 
циклом чи повноцінним економічним відтворенням), підприємницької  (коли мігрує 
особа і відкриває бізнес здебільшого мікро- або малии  за кордоном) та ін. форм. 

Міграція бізнесу безпосереднім чином позначається на підприємницькому 
секторі національної  економіки. При цьому міра впливу залежить не стільки від кількіс-
них, як від якісних характеристик. Очевидно, що вибуття висококваліфікованих фахів-
ців, геніальних підприємців, суб’єктів стратегічних галузеи  економіки, підприємств з 
унікальними ресурсами, потенціалом технологіями тощо матиме більш негативні 
наслідки для національної  економіки, а точніше – ї ї  підприємницького сектора. 

Видається доцільним ввести в науковии  обіг поняття «підприємницький капітал» 
як макроекономічної категорії в системі державного регулювання міграційних процесів, 
якісної  характеристики потенціалу сукупності діючих суб’єктів господарювання, а 
також осіб, які здіи снюють управління ними, відносяться до класу підприємців, обсягу 
матеріальних і нематеріальних активів суб’єктів підприємництва національної  
економіки, включно зі станом розвитку бізнес-технологіи , навичок організації  та 
ведення бізнесу, бізнес-культурою і підприємливим досвідом. 

Можна з всією впевненістю стверджувати, що наразі поняття «підприємницькии  
капітал» у такому сенсі не використовується. Зазвичаи  під підприємницьким капіталом 
розуміють інвестиції , які вкладаються у бізнес, стартовии  капітал, основнии  та оборот-
нии  капітал підприємства та ін. Натомість розгляд цього терміну з позиції  макроеконо-
міки як мега-фактору виробництва дозволяє і з теоретико-методичної , і з прикладної  
точок зору краще ідентифікувати увесь комплекс втрат національної  економіки у 
підсумку нарощування процесів бізнес-міграції  та міграції  інтелектуальної  власності.   

Відтак, підприємницькии  капітал – важливии  невід’ємнии  ресурс економічного 
зростання, формування середнього класу, соціальної  стабільності, чинник суспільного 
поступу. За ситуації  сталого і збалансованого розвитку держави він нарощується і 
ефективно використовується. За дестабілізації  суспільства, соціальної  і економічної  
сфери може знижуватися, послаблюючи ресурсні можливості держави та ї ї  економіки. 
Одним зі джерел такого вибуття є зовнішня міграція населення, що переростає в 
міграцію бізнесу. Внутрішні міграціи ні процеси можуть мати і позитивнии  (за 
раціональної  алокації  бізнес-одиниць і підприємливих людеи ), і негативнии  (за 
розвитку внутрішньо- та міжрегіональних диспропорціи ) вплив на формування 
підприємницького капіталу держави.  
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Оскільки в саміи  етимології  слова «підприємництво» закладено мотиваціи нии  
аспект, то розвиток бізнесу стосується економічних методів регулювання, а не 
адміністративних. Саме тому резонно вести мову про формування та реалізацію в 
Украї ні економічного механізму регулювання міграції бізнесу та інтелектуальної 
власності. Підсумком и ого імплементації  має стати, з одного боку, покращення бізнес-
середовища аби стимулювати громадян Украї ни, а також інших держав започатковувати 
та вести свіи  приватнии  бізнес в Украї ні; з іншого, задіяння інструментів, які б 
стимулювали зворотну міграцію бізнесу та/чи навіть бізнес-імміграцію. 

Відповідно, метою державної  політики в аналізованіи  сфері потрібно визначити 
збереження та примноження підприємницького капіталу Украї ни, включно з и ого більш 
ефективним використанням як чинника забезпечення соціально-економічного 
розвитку держави та ї ї  територіи . Досягнення такої  мети можливо, коли будуть 
поставлені і вирішені завдання: (1) стримування зовнішньої  міграції  бізнесу, (2) 
розвиток практик бізнес-імміграції , (3) розширення програм співробітництва 
вітчизняних суб’єктів господарювання з іноземними партнерами, (4) залучення в 
економіку Украї ни передових технологіи , збереження та ефективне використання 
результатів інноваціи ної , науково-технічної  та технологічної  діяльності, об’єктів 
інтелектуальної  власності.  

Відповідні положення и  інструменти ї х реалізації  важливо інституціалізувати в 
національних та регіональних стратегіях і програмах. Як відомо, головним документом 
планування та реалізації  державної  політики розвитку малого підприємництва в Украї ні 
є національна щорічна програма сприяння розвитку малого підприємництва. У Законі 
Украї ни «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в 
Украї ні» [19] чітко прописано, що Кабінет Міністрів Украї ни щорічно розробляє заходи 
зі реалізації  Національної  програми сприяння розвитку малого підприємництва в 
Украї ні і передбачає виділення необхідних коштів на ї х реалізацію. Відповідно, одним з 
розділів такої  програми мало б стати «Регулювання міграції  бізнесу». Актуалізувалося и  
питання передбачення аналогічних структурних частин регіональних і місцевих 
програм підтримки малого (або малого и  середнього) підприємництва. Натомість, на 
сьогодні увага з боку системи державного управління до проблематики міграції  бізнесу 
здебільшого відсутня – важко віднаи ти хоча б одну програму підтримки 
підприємництва на місцевому рівні, де були б передбачені заходи стримування міграції  
та навпаки. 

Виключення становлять хіба урядові ініціативи щодо упровадження пільгових 
режимів кредитування суб’єктів малого підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%», а 
також розробка законопроєкту щодо запровадження системи стимулюючих заходів для 
громадян, які працювали за кордоном та повернулися в Украї ну, спрямованих на 
підтримку ї х підприємницької  діяльності. Втім, такі дії  не є системними та для того, аби 
політика в аналізованому керунку була більш ефективна, слід різносторонньо підходити 
до ї ї  формування і реалізації . 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Економічний механізм регулювання міграції бізнесу й інтелектуальної власності 
вимагає формування відповідних засобів у сфері зайнятості, підприємництва та 
інновацій. Зокрема, ефективними засобами виступатимуть формування політики 
заміщення міграції дистанційними формами активності, подальша цифрова 
трансформація національної економіки, паритетний цифровий розвиток держави, 
бізнесу та суспільства, створення нових комунікаційних платформ на зрізах: 
«роботодавець – працівник», «підприємство – споживач», «підприємство – фрілансер», 
«система розвитку кадрів – працівник», «заклад освіти – здобувач освітніх послуг», 
«підприємство (система дуальної освіти) – здобувач освітніх послуг»; розширення 



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 1.  

243 

сегменту цифрової зайнятості, соціально-трудових відносин, інфраструктури ринку 
праці, зокрема розвиток віртуального ринку праці.  
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Анотація  
Стаття присвячена дослідженню дефініції «фінансове забезпечення» в системі охорони 
здоров’я. Встановлено, що особливістю сфери охорони здоров’я є  багаторівневість та 
багатоцільовість системи, якій притаманна ієрархічна будова. Розглянуто поняття 
«системи», під яким розуміється як сукупність елементів, які мають певні зв’язки та 
властивості, а також має власну структуру та внутрішню організацію. Запропоновано 
авторське визначення системи охорони здоров’я – сукупність складових та їх взаємо-
зв’язків, яким притаманна багаторівневість, організаційна та функціональна підпоряд-
кованість, їх діяльність гарантує доступність і якість медичних послуг на первинному, 
вторинному й третинному рівнях її надання, спрямована на охорону, збереження, зміц-
нення здоров’я населення та забезпечення раціонального використання матеріальних, 
кадрових і фінансових ресурсів. Визначено вимоги яким має відповідати система охорони 
здоров’я. Аналіз визначення дефініції «фінансове забезпечення», наведеної науковцями 
дозволив виділити основні ключові аспекти: пошук, залучення, формування й ефективне 
використання фінансових ресурсів, акумульованих суб’єктами господарювання й 
державою; існування різних форм фінансового забезпечення: бюджетне (державне) 
фінансування, самофінансування, кредитування, благодійництво, міжнародна технічна 
допомога, інвестування тощо. Розглянуто основні форми фінансового забезпечення 
охорони здоров’я в Україні, в тому числі додаткове джерело фінансування – добровільне 
медичне страхування, яке ще не розвинене  через відсутність у населення позитивного 
досвіду взаємин зі страховими компаніями та низький рівень доходів населення, високу 
вартість послуг страхових компаній, відсутність мотивації роботодавців для розвитку 
та використання цього виду страхування. Проте ми переконані, що це один з дієвих 
напрямів для підвищення ефективності надання медичних послуг. 

Ключові слова: фінансове забезпечення, охорона здоров’я, система. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE 
DEFINITION "FINANCIAL SECURITY" IN HEALTH CARE 

Abstract  
The article is devoted to the study of the definition of "financial security" in the health care system. 
It is established that the peculiarity of the health care sector is the multilevel and multi-purpose 
system, which has a hierarchical structure. The concept of "system" is considered, which is 

understood as a set of elements that have certain 
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connections and properties, as well as has its own structure and internal organization. The 
author's definition of the health care system is proposed - a set of components and their 
relationships, which are characterized by multilevel, organizational and functional subordination, 
their activities guarantee the availability and quality of medical services at the primary, secondary 
and tertiary levels, aimed at protection, preservation, strengthening the health of the population 
and ensuring the rational use of material, human and financial resources. The requirements that 
the health care system must meet are defined. The analysis of the definition of "financial security" 
given by scientists allowed to identify the main key aspects: search, attraction, formation and 
efficient use of financial resources accumulated by business entities and the state; existence of 
various forms of financial support: budget (state) financing, self-financing, crediting, charity, 
international technical assistance, investment, etc. The main forms of financial provision of health 
care in Ukraine are considered, including an additional source of funding - voluntary health 
insurance, which is not yet developed due to lack of positive experience of relations with insurance 
companies and low incomes, high cost of insurance companies, lack of motivating employers to 
develop and use this type of insurance. However, we are convinced that this is one of the effective 
ways to increase the efficiency of medical services. 

Keywords: financial support, health care, system. 

JEL classification: H51; I10 

Вступ 

Згідно з Конституцією України [1] «Кожен має право на охорону здоров'я, медичну 
допомогу та медичне страхування. Охорона здоров'я забезпечується державним 
фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-
профілактичних програм»  

Держава намагається створювати умови для надання громадянам ефективного та 
доступного медичного обслуговування. медична допомога надається безоплатно в 
державних і комунальних закладах охорони здоров'я. Держава сприяє розвиткові 
лікувальних закладів усіх форм власності. Також дбає та сприяє розвитку фізичної 
культури, спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя. 

Аналізу визначення дефініції «фінансове забезпечення» приділено багато уваги 
такими науковцями як С. Юрій, О. Кириленко, Н. Карпишин, Я. Буздуган, В. Опарін, О. 
Романенко, В. Родіонова, В. Федосов, Д. Олiйник, Л. Першко, О. Москаль, І. Сокирська. 
Фінансове забезпечення розглядається як метод, як підсистема, як система джерел, як 
сукупність економічних відносин тощо. Не дивлячись на чисельну кількість публікацій 
присвячених фінансовому забезпеченню дане поняття  потребує подальших досліджень 
та виділенні ключових аспектів в контексті фінансового забезпечення розвитку сфери 
охорони здоров’я. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є дослідження дефініції  фінансове забезпечення та визначити 
альтернативне джерело фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я. 

Виклад основного матеріалу 

Особливості сфери охорони здоров’я проявляються в тому, що вона є 
багатоцільовою і багаторівневою системою з ієрархічною організацією управління, 
складається з надзвичайно великої різноманітності підсистем, які відрізняються не 
лише складом і характером елементів, а й організаційною структурою, розмірами та 
цілями, також компоненти, які її становлять, часто зазнають випадкових, 
неконтрольованих впливів [2, с. 82]. 

Початок теорії систем покладено в працях Богданова О. О., російського вченого, 
медика й філософа, і Людвіга фон Берталанфі, австрійського біолога-теоретика [3, с. 12]. 
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Дослідники теорії систем (Афанасьєв В. Г., Глушков В. М., Раскін Л. Г, Шиган Є. М., 
Журавель В. І.) [4] стверджують, що нині дуже часто використовують слово «система». 
Так, Афанасьєв В. Г. під системою розуміє сукупність компонентів, взаємодія яких 
породжує нові якості, не притаманні її складовим. Це визначення правомірно 
застосовувати до сфери охорони здоров’я країни, області, району. В охорони здоров’я 
наявні взаємодіючі компоненти, тобто медичні заклади різного профілю й типу, які 
утворюють складну єдину систему й породжують її нові інтегративні риси [5, с. 10]. 

Слід зауважити, що важливе місце в теорії систем займає мета. Так, Рудень В. В., 
зокрема, зазначає, що ще Аристотель вважав, що добро скрізь і всюди залежить від 
дотримання двох умов: правильного встановлення кінцевої мети та пошуків 
відповідних засобів, які ведуть до цієї мети [5, с. 10]. У контексті нашого дослідження 
головна мета сфери охорони здоров’я – забезпечення здоров’я населення, його 
працездатності й забезпечення рівного й справедливого доступу всіх громадян до 
медичних послуг належної якості. 

Поняття «система» найповніше, на нашу думку, конкретизується в процесі 
розгляду її властивостей. Мається на увазі, що: система, перш за все, є сукупністю 
елементів; за певних умов її елементи можуть розглядатись як сфери; наявність у 
системі специфічного набору компонентів, від повноти яких залежить її цілісність і 
динамічність функціонування з метою досягнення поставленої мети; цілісна система 
має свою структуру та внутрішню організацію [6, с. 37]; між елементами сфери існують 
суттєві зв’язки чи властивості, які за силою зв’язку перевищують зв’язки між 
елементами сфери та елементами, які не входять у систему [7, с. 12]. 

На нашу думку, система охорони здоров’я – це сукупність складових та ї х 
взаємозв’язків, яким притаманна багаторівневість, організаціи на та функціональна 
підпорядкованість, ї х діяльність гарантує доступність і якість медичних послуг на 
первинному, вторинному и  третинному рівнях ї ї  надання, спрямована на охорону, 
збереження, зміцнення здоров’я населення та забезпечення раціонального 
використання матеріальних, кадрових і фінансових ресурсів.  

Організація охорони здоров’я в Україні ґрунтується на єдиних принципах, які 
враховують як загальні засади організації охорони здоров’я, так і національні особли-
вості, притаманні системі охорони здоров’я кожної країни. Так, відповідно до Основ 
законодавства про охорону здоров’я, до принципів організації охорони здоров’я нале-
жать [9]: визнання охорони здоров’я пріоритетним напрямом діяльності суспільства й 
держави; дотримання прав і свобод; гуманістична спрямованість, забезпечення 
пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими, національними, груповими або 
індивідуальними інтересами; попереджувально-профілактичний характер, 
комплексний соціальний, екологічний та медичний підходи до охорони здоров’я; 
багатоукладність економіки охорони здоров’я; децентралізація державного управління. 

Таким чином, ефективна система охорони здоров’я має відповідати таким 
вимогам [10, с. 63]: 

1) забезпечувати збереження и  зміцнення здоров’я населення; 
2) гарантувати доступність і якість кваліфікованої  медичної  та фармацевтичної  

допомоги [10, с. 63]; 
3) забезпечувати раціональне використання кадрових, фінансових і 

матеріальних ресурсів [10, с. 63]. 
Успішна та ефективна діяльність сфери охорони здоров’я залежить від ї ї  

фінансового забезпечення, адекватності матеріально-технічної  бази закладів охорони 
здоров’я, професіоналізму та кваліфікації  лікарів, доступності лікарських засобів (ЛЗ), 
психологічної  готовності населення піклуватися про стан свого здоров’я. Саме фінансове 
забезпечення галузі є наи більш проблемним моментом, якии  гальмує розвиток сфери 
охорони здоров’я в Украї ні. 
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У науковіи  літературі автори використовують різні підходи до визначення 
дефініції  «фінансове забезпечення».  

Таблиця 1. Теоретико-методологічні підходи до дослідження дефініції 

«фінансове забезпечення» 

Автор Визначення 
Бібліог-

рафія 

С. Юріи , 
О. Кириленко,  
Н. Карпишин, 
Я. Буздуган 

один із методів фінансового механізму, якии  застосовують у процесі 
розподілу та перерозподілу виробленого в суспільстві національного 

продукту. Виділяють п’ять основних елементів фінансового забезпечення: 
самофінансування, кредитування, бюджетне фінансування, оренда, 

інвестування 

[12, с. 40], 
[13, с. 41], 
[14, с. 27] 
[15, с. 4] 

В. Опарін 

структурна підсистема фінансового механізму, що характеризує зміст впливу 
фінансів на різні аспекти розвитку суспільства та «реалізується на основі 

відповідної  сфери фінансування, яке може здіи снюватися через 
самофінансування, кредитування та зовнішнє фінансування» 

[16, с. 56] 

О. Романенко,  
В. Родіонова 

покриття затрат за рахунок фінансових ресурсів, акумульованих суб’єктами 
господарювання и  державою. Формами фінансового забезпечення виділяють 
самофінансування, кредитування и  державне фінансування, а інструментами 

механізму фінансового забезпечення склад і структуру и ого джерел 

[17, с. 18], 
[18, с. 35–

42] 

В. Федосов 
система джерел і форм фінансування розвитку економічної  і соціальної  сфер 
суспільства. Здіи снюється в трьох формах: самофінансування, кредитування, 

бюджетне фінансування. 
[19] 

Д. Олiи ник 

звертається увага на такі засади організації  фінансового забезпечення, як 
«визначення обсягу фінансових ресурсів, науково-обґрунтованого ї х 

прогнозування, створення фінансових резервів, нормативно-правового 
забезпечення» 

[20, с. 5] 

Л. Першко 
важлива складова організаціи но-економічного механізму, так як є важливою 

частиною взаємозв’язку різногалузевих підприємств із суб’єктами 
зовнішнього середовища 

[21, с. 99–
103] 

О. Москаль 

сукупність економічних відносин, що виникають з приводу пошуку, 
залучення и  ефективного використання фінансових ресурсів та 

організаціи но-управлінських принципів, методів і форм ї х впливу на 
соціально-економічну життєдіяльність 

[22, с. 6–
7] 

І. Сокирська 

розглядає фінансове забезпечення з позиції  реалізації  неперервного 
характеру відтворювальних процесів за рахунок власних та залучених 

фінансових ресурсів із виокремленням механізму фінансового забезпечення, 
формування структури капіталу, планування и  бюджетування та 

балансування грошових потоків 

[23, c. 89–
93] 

М. Коваленко,  
В. Чесноков, 
Т. Кізими, 
Н. Злепко 

 

формування цільових грошових фондів у достатньому розмірі та ї х ефективне 
використання. Виділяють п’ять елементів фінансового забезпечення суб’єктів 

господарювання, а саме: самофінансування (відшкодування витрат на 
основну діяльність та ї х розвиток за рахунок власних джерел); кредитування; 

бюджетне фінансування; оренда; інвестування 

[24] 

В. Оспіщев 

основнии  метод фінансового впливу на соціально-економічнии  розвиток, 
якии  регулюється на основі відповідної  сфери функціонування, яке може 
здіи снюватися у трьох формах: самофінансування, кредитування, зовнішнє 

фінансування 

[25, с. 59] 

О. Міщук 

комплекс заходів із забезпечення економічного зростання фінансовими 
ресурсами через методи та форми, способи фінансування. Фінансове 

забезпечення не функціонує відокремлено від фінансування, яке пов’язано з 
визначенням необхідної  кількості фінансових ресурсів для фінансового 

забезпечення економічного зростання 

[26, с. 10] 

Г. Погрiщук 

під час визначення фінансового забезпечення враховує такi складові, як мета, 
завдання, функцiї , методи, джерела, обсяги фінансових ресурсiв, а також 

дiяльнiсть як держави, так i суб’єктiв господарювання пов’язану з 
мобiлiзацiєю i використанням цих ресурсiв 

[27, с. 42] 

Нині основними формами фінансового забезпечення охорони здоров’я в Украї ні є:  
– бюджетне фінансування; 
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– платежі з власних коштів населення (добровільне медичне страхування (ДМС), 
лікарняні каси (ЛК), благодіи ництво, спонсорство); 

– зовнішні джерела фінансування; 
– кредитування и  інвестування; 
– некомерціи не самофінансування. 
У цілому, дослідження и  аналіз наукових джерел із зазначеної  проблематики 

дозволяють стверджувати, що загальні підходи до фінансування сфери охорони 
здоров’я в Украї ні збереглися ще з радянських часів, коли воно мало обов’язковии  
характер та було засновано на загальному оподаткуванні и  забезпечувало населення 
безоплатною медичною допомогою практично в повному обсязі. Тому нині в Украї ні 
основною формою фінансового забезпечення охорони здоров’я є саме бюджетне 
фінансування, яке характеризується безповоротністю, безоплатністю и  безстроковістю 
[28; 29, с. 149]. 

Ще одним додатковим джерелом фінансових ресурсів у системі ОЗ є кошти 
добровільного медичного страхування. Слід, однак, зауважити, що практика 
добровільного медичного страхування не набула значного поширення: питома вага 
цього механізму додаткового залучення фінансових ресурсів у систему ОЗ залишається 
незначною. В Украї ні, за офіціи ною інформацією, послугами добровільного медичного 
страхування користується лише близько 3% населення, а виплати з добровільного 
медичного страхування у структурі фінансового забезпечення сфери ОЗ в Украї ні 
складають близько 1,49%. 

У Законі Украї ни «Про страхування» [30] визначено 43 види обов’язкового и  22 
види добровільного страхування. Можливості для запровадження и  розвитку в Украї ні 
добровільного медичного страхування закладені у цьому Законі, але через відсутність у 
населення позитивного досвіду взаємин зі страховими компаніями та низькии  рівень 
доходів населення, високу вартість послуг страхових компаніи , що працюють на ринку 
медичного страхування, нестабільність економічної  ситуації , відсутність мотивації  
роботодавців у розширенні цього виду страхування не сприяють и ого широкому 
застосуванню.  

Однак, на наше переконання, одним із напрямів підвищення ефективності 
надання медичних послуг в Украї ні и  альтернативним джерелом фінансового 
забезпечення сфери охорони здоров'я є поетапне запровадження обов’язкового 
медичного страхування (ОМС). Воно має забезпечити формування принципово нової , 
адаптованої  до умов ринкової  економіки, соціальної  інфраструктури, створити прозорі 
механізми правових, соціально-економічних і фінансових взаємовідносин між 
виробниками та споживачами медичних послуг [15]. Згідно зі статтею 7 
вищезазначеного закону, медичне страхування назване першим у переліку обов’язкових 
видів страхування, однак досі залишається невипрацьованим механізм и ого 
функціонування. Воно и  сьогодні перебуває на стадії  законопроектів, що активно 
обговорюються протягом тривалого часу представниками ОЗ та органів державної  влади.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Аналіз визначення дефініції  «фінансове забезпечення», наведеної  науковцями 
(табл. 1.), дозволяє виділити основні ключові аспекти, що притаманні такіи  дефініції  як 
економічніи  категорії , а саме: пошук, залучення, формування и  ефективне використання 
фінансових ресурсів, акумульованих суб’єктами господарювання и  державою; існування 
різних форм фінансового забезпечення: бюджетне (державне) фінансування, 
самофінансування, кредитування, благодіи ництво, міжнародна технічна допомога, 
інвестування тощо. Розглянувши основні джерела фінансового забезпечення охорони 
здоров’я в Украї ні, ми вважаємо, що альтернативним та ефективним джерелом 
фінансового забезпечення є впровадження обов’язкового медичного страхування. 
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Анотація 
В статті здійснено кластерний аналіз як одного з найефективніших інструментів 
формування пріоритетів інвестиційної політики держави. Кластерний аналіз є 
інструментом систематизації об’єктів, що аналізуються, він використовується при 
дослідженні структури сукупностей соціально-економічних показників або об'єктів: 
соціально-економічних систем різних рівнів. Дослідження проводилось на основі всіх 
регіонів України. Оскільки всі області, що були проаналізовані, є учасниками інвестиційної 
політики держави та отримують інвестиції, проте не всі регіони досить активні у 
залученні інвестицій, а отже не всі мають достатню інвестиційну привабливість для 
інвесторів. Тому було поставлено завдання дослідити які саме регіони є привабливими і в 
чому причина невдач регіонів-аутсайдерів. Для цієї мети була проведена кластерізація 
регіонів України за рівнем їх інвестиційної привабливості. На основі застосування 
сучасних методів кластерного аналізу також було оцінено ефективність кожного виду 
економічної діяльності в певних регіонах згідно кластерів. Для цього було проаналізовано 
окремо кожен вид економічної діяльності відповідного кластеру та перевірено його 
взаємозв’язок з результуючим показником, тобто з обсягом реалізації, як результатом, 
в залежності від інвестицій у цей вид економічної діяльності. Також сформовано 
когнітивну карту зв’язків між обсягами реалізованої продукції регіону та капітальними 
інвестиціями у види економічної діяльності. Для покращення розвитку інвестиційної 
політики держави необхідно здійснити виважений вибір пріоритетів, які для кожної 
адміністративної території матимуть певну специфіку. Запропонований методичний 
підхід дозволив дійти висновку про те, що далеко не всі види економічної діяльності у разі 
їх інвестування здатні до ефективного розвитку. Крім того, склад регіональних 
економічних систем за видами економічної діяльності є унікальним у кожному окремому 
випадку. Спільними для всіх адміністративних територій є проблеми удосконалення 
нормативно-правової бази, покращення інвестиційного клімату в країні, спрощення 
процедури інвестування, створення інвестиційно привабливого іміджу окремих видів 
економічної діяльності, регіонів та країни в цілому, співпраця між державними органами 
влади та бізнесом. 

Ключові слова: інвестиції, кластерний аналіз, регіон, вид економічної діяльності. 
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CLUSTER ANALYSIS AS A TOOL FOR FORMING THE PRIORITIES  
OF STATE INVESTMENT POLICY 

Abstract 
The article presents a cluster analysis as one of the most effective tools for shaping the priorities of 
investment policy of the state. Cluster analysis is a tool for systematizing the objects being analyzed, 
it is used in the study of the structure of sets of socio-economic indicators or objects: socio-economic 
systems of different levels. The study was conducted on the basis of all regions of Ukraine. As all the 
oblasts analyzed are participants in the state's investment policy and receive investments, not all 
regions are quite active in attracting investments, and therefore not all of them have sufficient 
investment attractiveness for investors. Therefore, the task was set to investigate which regions are 
attractive and what is the reason for the failures of outsider regions. For this purpose, the regions of 
Ukraine were clustered according to the level of their investment attractiveness. Based on the 
application of modern methods of cluster analysis, the efficiency of each type of economic activity in 
certain regions according to clusters was also evaluated. To do this, each type of economic activity 
of the respective cluster was analyzed separately and its relationship with the resulting indicator, ie 
with the volume of sales as a result, depending on the investment in this type of economic activity, 
was checked. There is also a cognitive map of the relationship between sales of the region and capital 
investment in economic activities. In order to improve the development of the state's investment 
policy, it is necessary to make a balanced choice of priorities that will have certain specifics for each 
administrative territory. The proposed methodological approach allowed us to conclude that not all 
types of economic activity in the case of their investment are capable of effective development. In 
addition, the composition of regional economic systems by type of economic activity is unique in 
each case. Common to all administrative territories are the problems of improving the regulatory 
framework, improving the investment climate in the country, simplifying the investment procedure, 
creating an investment-attractive image of certain economic activities, regions and the country as 
a whole, cooperation between government and business. 

Keywords: investments, cluster analysis, region, type of economic activity. 

JEL classification: E22 

Вступ 

Інвестиціи на привабливість видів економічної  діяльності на державному та 
регіональному рівнях є однією з наи важливіших задач сьогодення. Вирішення даної  
проблеми має ґрунтуватись на кількісному оцінюванні інвестиціи ної  привабливості 
видів економічної  діяльності, що передбачає розробку та застосування комплексу 
економіко-математичних методів та моделеи . Одним із аспектів такого оцінювання у 
регіональному розрізі є виявлення та аналіз спільних рис та можливих  відмінностеи  між 
регіонами у інвестиціи ніи  привабливості самих регіонів та видів економічної  діяльності 
у цих регіонах, які викликані різними географічними, економічними, політичними та 
соціальними умовами. Методи кластерного аналізу застосовуються у різних сферах 
наукових дослід-жень: інформатика, археологія, антропологія, біологія, медицина, 
психологія, хімія, філологія, соціологія, маркетинг, державне управління тощо. Велику 
увагу науковці приділяють дослідженню теоретичних та практичних проблем засто-
сування методів кластерного аналізу. В економіці методи кластерного аналізу викорис-
товуються як інструментаріи  для визначення пріоритетних напрямів розвитку регіонів, 
прогнозування соціально-економічних явищ, вибору локальних стратегіи , сегментації  
ринку, аналізу фінансово-економічного стану підприємств різних галузеи  та ін. 
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Проте науковці недостатньо уваги приділяють застосування методів кластерного 
аналізу для вирішення конкретних проблем, які постають перед краї ною та 
суспільством. Питаннями застосування методів кластерного аналізу в різних сферах 
економічної  діяльності заи мались у свої х дослідженнях такі науковці, як Н.А. Волкова, 
А.В. Воронін, С.С. Гаркавенко, А.Ю. Геворкян, Г.М.  Квіта, Н.В. Котелевська, А.С. Лавренко, 
Л.М. Попова, М.В. Рета, О.В. Стукач та ін. [1-10]. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є проведення кластерного аналізу як інструменту визначення 
пріоритетів інвестиційної політики держави. 

Виклад основного матеріалу 

На теперішній час в Україні існують певні перешкоди для розвитку кластеризації 
інвестиційної діяльності, зокрема нестабільний фінансовий стан держави, недосконала 
законодавча база, недовіра інвесторів, низький рівень інвестиційної активності, дефіцит 
інвестиційних ресурсів, дисбаланс в інвестуванні регіонів та видів економічної 
діяльності, низька активність територіальних громад.  

Кластернии  аналіз є інструментом систематизації  об’єктів, що аналізуються, він 
використовується при дослідженні структури сукупностеи  соціально-економічних 
показників або об'єктів: соціально-економічних систем різних рівнів. Головне 
призначення кластерного аналізу – розподіл множини об'єктів, що розглядаються, та 
ознак на однорідні групи, або кластери. Широке застосування кластернии  аналіз 
знаи шов у соціально-економічних дослідженнях. Взагалі, коли необхідно класифікувати 
множину інформації  на групи для подальшої  обробки, кластернии  аналіз є ефективним. 
Досягненням кластерного аналізу є можливість проводити розмежування об'єктів не за 
одним параметром, а за рядом ознак. Також кластернии  аналіз, на відміну від більшості 
статистичних та математичних методів, не накладає жодних обмежень на вид об'єктів, 
що розглядаються, та дозволяє дослідити множину даних довільної  природи [11, с. 24]. 

Дослідження проводилось на основі всіх регіонів України. Оскільки всі області, що 
були проаналізовані, є учасниками інвестиційної політики держави та отримують 
інвестиції, проте не всі регіони досить активні у залученні інвестицій, а отже не всі 
мають достатню інвестиційну привабливість для інвесторів. Тому було поставлено 
завдання дослідити які саме регіони є привабливими і в чому причина невдач регіонів-
аутсайдерів. Для цієї мети була проведена кластерізація регіонів України за рівнем їх 
інвестиційної привабливості. Розрахунки виконувались за допомогою ППП Statistica на 
основі початкових даних для кластерізації регіонів (табл. 1). Групування всіх регіонів 
проведено за трьома ознаками: капітальні інвестиції, прямі іноземні інвестиції та обсяг 
реалізованої продукції за регіонами України у 2019 році. 

Велике значення при кластеризації  має вибір адекватної  міри близькості між 
досліджуваними об’єктами. У пакеті STATISTICA 6.1 можна використати такі міри: 
евклідова відстань, квадрат евклідової  відстані, манхетенська відстань, відстань 
Чебишева, відсоток незгоди, 1-r Пірсона тощо. У [14, с. 17]. Але наи більш популярною в 
алгоритмах кластерного аналізу є міра «евклідова відстань», яка наи частіше 
застосовується в прикладних дослідженнях [14, с. 16].  

Перевагою ієрархічних методів класифікації  є ї х наочність. Результати 
кластеризації  представля- ються у вигляді дендрограм (у перекладі з грецької  dendron 
означає дерево). Дендрограма наочно зображує близькість окремих об’єктів, кластерів і 
в графічному вигляді показує послідовність ї х об’єднання. Дендрограму іноді називають 
деревоподібною схемою, деревом об’єднання кластерів [13, с. 16]. 

У дендрограмі на вертикальніи  осі відображаються відстані, на горизонтальніи  – 
об’єкти класифікації . На основі даних табл. 2 за допомогою STATISTICA 6.1 побудовано 
дендрограму класифікації  регіонів Украї ни за основними показниками у 2019 р. (рис. 1). 
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Таблиця 1. Початкові дані для кластеризації регіонів 

Регіони 
Капітальні інвестиції , 

2019, млн грн 
ПІІ (на 31.12.2019), 

млн грн 
Обсяг реалізованої  

продукції , 2019, млн грн 
Україна 623978,9 243248,2 9639730,6 
Вінницька 15724,9 981,1 195020,0 
Волинська 12664,0 1300,8 187582,6 

Дніпропетровська 66951,1 16561,2 1088868,6 
Донецька 30594,5 22506,0 431120,8 

Житомирська 8466,9 5499,4 113446,2 
Закарпатська 9330,3 4399,4 62437,2 
Запорізька 14876,7 8577,3 306088,5 

Iвано-Франківська 9305,5 2694,7 120448,4 
Киї вська 50295,7 11098,3 522233,5 

Кіровоградська 7794,3 465,2 109979,8 
Луганська 3357,5 13183,8 41990,1 
Львівська 31061,5 11380,8 406547,6 

Миколаї вська 12549,3 1307,9 164303,2 
Одеська 21080,1 27839,1 390704,9 

Полтавська 23005,3 -204,8 296530,3 
Рівненська 6729,2 1284,0 72808,2 
Сумська 7734,2 603,3 107306,7 

Тернопільська 9210,3 3458,4 71172,2 
Харківська 22874,6 5725,1 393371,3 
Херсонська 12368,3 6264,6 74917,0 
Хмельницька 10534,1 1556,7 109991,2 
Черкаська 11385,5 1360,2 206779,8 
Чернівецька 4096,8 144,8 34560,2 
Чернігівська 8740,5 291,0 106688,9 

м.Киї в 213247,8 94969,7 4024833,4 

Джерело: розроблено автором на основі Державної служби статистики 
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Рис. 1. Дендрограма природного розподілу на кластери 
Джерело: власні дослідження 
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Як видно з дендрограми (рис. 1), виходячи з трьох ознак, весь масив за допомогою 
автоматичного підбору кількості кластерів чітко поділився на три кластери. У першии  
кластер увіи шло тільки м. Киї в, тому що за інвестиціями та за свої ми результатами 
м. Киї в чітко відділяється від усіх регіонів, а отже є лідером на ринку інвестиціи . До 
другого кластеру увіи шли Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорі-
зька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Миколаї вська, Полтавська, Рівнен-
ська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Черні-
вецька та Чернігівська області. До третього кластеру увіи шли Дніпропетровська, 
Донецька, Киї вська, Львівська та Одеська області. 

В результаті проведеної  кластеризації  регіонів Украї ни на основі трьох 
показників, отримано наступні результати кластеризації  (табл. 2), які містять розрахо-
вану відстань від центру для кожного регіону та середнє значення кластеру. 

З табл. 2 можна зробити висновок, що наи більш інвестиціи но привабливим є 
м. Киї в, оскільки чітко відокремлюється від решти регіонів за результатами дендро-
грами та має наи меншу відстань від центру згідно результатів кластеризації . Отже, 
можна сказати, що м. Киї в серед усіх регіонів Украї ни є наи більш інвестиціи но 
привабливим як для внутрішніх інвесторів так і для іноземних інвестиціи . На основі 
застосування сучасних методів кластерного аналізу можна також оцінити ефективність 
кожного виду економічної  діяльності в певних регіонах згідно кластерів. Розглянемо в 
першу чергу лідера в інвестиціи ніи  діяльності, якии  увіи шов у першии  кластер – м. Киї в. 
Для цього проаналізуємо окремо кожен вид економічної  діяльності та перевіримо и ого 
взаємозв’язок з результуючим показником, тобто з обсягом реалізації , як результатом, 
в залежності від інвестиціи  у цеи  вид економічної  діяльності. 

Таблиця 2. Результати кластеризації 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 
члени 

кластеру 
відстань 
від центру 

члени кластеру 
відстань від 

центру 
члени кластеру 

відстань від 
центру 

м. Киї в 0 Вінницька 0,096994 Дніпропетровська 0,533109 
  Волинська 0,065642 Донецька 0,214735 
  Житомирська 0,084122 Киї вська 0,250522 
  Закарпатська 0,076425 Львівська 0,259120 
  Запорізька 0,208448 Одеська 0,417540 
  Iвано-Франківська 0,033232 Середнє значення 0,335005 
  Кіровоградська 0,095012   
  Луганська 0,330089   
  Миколаї вська 0,058986   
  Полтавська 0,221112   
  Рівненська 0,097227   
  Сумська 0,092574   
  Тернопільська 0,061459   
  Харківська 0,255305   
  Херсонська 0,109777   
  Хмельницька 0,053872   
  Черкаська 0,068635   
  Чернівецька 0,154294   
  Чернігівська 0,094867   
  Середнє значення 0,118846   

Джерело: розроблено та розраховано автором 

Для цього сформуємо когнітивну карту, яка допоможе визначити силу впливу капі-
тальних інвестиціи  кожного виду економічної  діяльності на кінцевии  результат (обсяг реа-
лізованої  продукції ) за регіоном. На рис. 2. схематично зображено когнітивну карту по м. Ки-
ї в, що є представником першого кластеру. Пунктиром виокремлені ВЕД, які мали наи більші 
(за питомою вагою) обсяги капітальних інвестиціи  сумарно за весь період 2013-2019 рр. 
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Рис. 2. Когнітивна карта зв’язків між обсягами реалізованої продукції регіону та 

капітальними інвестиціями у види економічної діяльності, м. Київ  
(перший кластер) 

де, КІ – капітальні інвестиції ; 
ОРП – обсяг реалізованої  продукції ; 
ВЕД – вид економічної  діяльності; 
На лініях - значення коефіцієнтів кореляції  (табл. 2). 
Джерело: розроблено та розраховано автором 

Як видно з рис. 3. наи більші обсяги капітальних інвестиціи , а отже наи більш 
ефективними по м. Киї в є наступні види економічної  діяльності: промисловість, торгів-
ля, транспорт, інформація та телекомунікації , адже саме такі види діяльності є наи більш 
інвестиціи но привабливими у даному регіоні. На основі проведених розрахунків 
регресіи ного та кластерного аналізу представимо схематично економіко-математичні 
моделі, розраховані для цих видів економічної  діяльності по м. Киї в. (рис. 3 - 6). 

 
Рис. 3. Рівняння впливу інвестицій у промисловість на обсяги реалізованої 

продукції по м. Київ (промисловість – ВЕД2) 
Джерело: розроблено та розраховано автором 
В результаті регресіи ного аналізу видів економічної  діяльності по м. Киї в 

отримали таку економіко-математичну модель: 
Y=0,61*X2-0,23*X4+0,66*X5+0,06    (1) 

де, Х2 - промисловість, Х4 - торгівля, Х5 - транспорт. 
Отже, можна зробити висновок, що по місту Киї в наи більш привабливими для 

інвесторів як вітчизняних так і іноземних є наступні види економічної  діяльності: про-
мисловість, торгівля та транспорт. Це зокрема зумовлено такими чинниками, як місце 
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розташування, статус столиці, кількість населення, постіи нии  притік населення та робо-
чої  сили (студенти, працівники, іноземні студенти та туристи), розвинена інфраструк-
тура. Представників другого та третього кластеру обираємо, спираючись на середні 
значення відстанеи  до центру кластеру (тобто тои  регіон в кожному з цих кластерів 
розглядаємо, якии  має відстань до центру наи більш близьку до середнього значення) та 
проводимо аналогічні процедури. 

 
Рис. 4. Рівняння впливу інвестицій у торгівлю на обсяги реалізованої 

продукції по м. Київ (торгівля – ВЕД4) 
Джерело: розроблено та розраховано автором 

 
Рис. 5. Рівняння впливу інвестицій у транспорт на обсяги реалізованої 

продукції по м. Київ (транспорт – ВЕД 5) 
Джерело: розроблено та розраховано автором 

 
Рис. 6. Рівняння впливу інвестицій у телекомунікації на обсяги реалізованої 

продукції по м. Київ (інформація та телекомунікації – ВЕД7)  
Джерело: розроблено та розраховано автором 

Типовии  представник другого кластеру – Херсонська область. Представник 
третього кластеру – Львівська область. За результатами проведених розрахунків можна 
стверджувати, що не всі види економічної  діяльності та регіони Украї ни є привабливими 
для інвесторів, зокрема іноземних.  
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Висновки та перспективи подальших розвідок 

Для покращення розвитку інвестиціи ної  політики держави необхідно здіи снити 
виважении  вибір пріоритетів, які для кожної  адміністративної  території  матимуть певну 
специфіку. Запропоновании  методичнии  підхід дозволив діи ти висновку про те, що 
далеко не всі види економічної  діяльності у разі ї х інвестування здатні до ефективного 
розвитку. Крім того, склад регіональних економічних систем за видами економічної  
діяльності є унікальним у кожному окремому випадку. Однак, спостерігаються певні 
спільні риси по групам адміністративних територіи . Луганська, Харківська та Запорізька 
області знаходяться в одному кластері та мають приблизно однакову відстань від 
центру, вони знаходяться у схожих умовах, це промислово розвинені регіони, які є 
досить привабливими для інвесторів (за винятком Луганської  обл. з 2014р. понині у 
зв’язку з воєнними подіями на сході Украї ни). У даних регіонах схожі види економічної  
діяльності є привабливими для іноземних інвестиціи , зокрема промисловість, 
будівництво, оптова та роздрібна торгівля, тимчасове розміщення и  організація 
харчування, операції  з нерухомим маи ном тощо. Полтавська, Харківська, Херсонська, 
Сумська, Чернівецька області теж мають багато спільного, в них досить привабливими 
для інвестора є такі види економічної  діяльності, як сільське господарство, будівництво, 
освіта та наука, тимчасове розміщення и  організація харчування, операції  з нерухомим 
маи ном тощо. Якщо розглядати регіони, які увіи шли до третього кластеру, то можна 
сказати, що багато спільних рис мають Львівська та Одеська області, оскільки в цих 
регіонах досить розвинении  туризм, а відповідно і такі види діяльності як оптова та 
роздрібна торгівля, тимчасове розміщення и  організація харчування, операції  з 
нерухомим маи ном. Проте, крім спільних позитивних рис, є і спільні проблеми в регіонах. 

Спільними для всіх адміністративних територіи  є проблеми удосконалення 
нормативно-правової  бази, покращення інвестиціи ного клімату в краї ні, спрощення 
процедури інвестування, створення інвестиціи но привабливого іміджу окремих видів 
економічної  діяльності, регіонів та краї ни в цілому, співпраця між державними органами 
влади та бізнесом. 
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ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ 
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Анотація 
У статті розглядається місце, роль і значення податкового планування у системі 
адміністрування податків на макрорівні. Проаналізовано стан податкового планування, 
визначено, що його відсутність як системи знижує ефективність адміністрування 
податків. Основні завдання, які вирішуються під час розробки стратегічного плану 
податкових надходжень, пов'язані з підвищенням його адаптованості до постійно 
змінюваних умов, з досягненням динамічної рівноваги в національній економіці. 
Стратегічне планування є складовим елементом адміністрування податків, що 
базується на науково обґрунтованій методологічній основі стратегічного управління, 
процес моделювання майбутньої діяльності в сфері адміністрування податків на період 
кількох майбутніх років. Воно повинно здійснюватися на регулярній основі, оскільки збір 
податків має регулярний характер. Планування є основною функцією податкового 
менеджменту, яка зв'язує разом усі управлінські функції в сфері адміністрування 
податків. Запропоновано інституційні механізми та методологічні підходи до 
запровадження в Україні сучасних підходів до побудови системи податкового планування 
як складової механізму податкового адміністрування.  

Ключові слова: податки, планування, прогнозування, стратегія, адміністрування. 
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PLANNING IN THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM 

Abstract 
Introduction. The article considers the state of planning in the system of tax administration at 
the macro level, substantiation of the need for its improvement. Tax planning is an integral part 
of the tax and budget process in developed countries, on the basis of which the necessary political, 
financial and socio-economic decisions are made. The relevance of the chosen research topic is 
determined by the fact that for effective administration a mandatory component is planning, 
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which is currently absent in the administration system. The presence or absence of current tax 
planning in Ukraine may be the subject of discussion, as there are tax plans at the macro level. The 
author's position is that the existing tax plans are formed “from what has been achieved”, so, the 
actual amount of tax revenues last year is adjusted and defined as a tax plan. The taxpayer is often 
unable to conduct its business effectively and curtail it or relocate its assets to another country, 
where the interaction with the state tax authorities is more predictable and, accordingly, stable. 
All this has an extremely negative impact on the general socio-economic situation in the country. 
The article substantiates that without planning tax revenues on a modern methodological basis 
and in a strategic perspective, the state tax service is objectively unable to determine its goals and 
activities, to be effective. Planning is exactly the type of management activity that determines the 
future of the state tax service, sources and amount of tax fees, the size of the revenue of the state 
budget, ways and means of achieving goals in the field of tax administration. Therefore, tax 
planning will also ensure the preventive nature of the tax administration system, because the 
problems will be clear to all participants in the planning process at the planning stage, which 
avoids their occurrence in the tax payment process. For implementing the proposals, the article 
proposes to amend the current regulatory framework, create specialized units in the system of the 
State Fiscal Service and to form procedures for coordinating taxpayers' plans with tax planning 
at the macro level. 

Keywords: taxes, planning, forecasting, strategy, administration. 

JEL classification: H20 

Вступ 

Питання оптимізації  податкової  системи через ї ї  адміністрування набуває все 
більшого значення, особливо в умовах інтеграції  украї нської  економіки до стандартів 
державного управляння в краї нах ЄС. Як і в будь-якіи  системі, в системі адміністрування 
податків процеси оптимізації  розпочинаються з планування, в даному випадку плану-
вання податкових надходжень. Більшість дослідників методики планування податків 
зосереджуються на питаннях планування як інструменту мінімізації  податків окремими 
суб’єктами господарювання. За такими дослідженнями приховується як неіснуюча 
проблема планування податкових надходжень на макрорівні. Але ж саме планування 
податкових надходжень як джерела надходжень до державного бюджету відповідає за-
гальнонаціональним інтересам, а не проблема мінімізації  податкових платежів окреми-
ми платниками податків, інтереси яких часто є протилежними до загальнона-
ціональних. Тому економічна наука, на наш погляд, у питаннях податкового планування 
має насамперед зосереджуватися на обґрунтуванні механізму податкового планування 
на макрорівні як основної  частини механізму адміністрування податків. Проблема 
забезпечення раціоналізації  процесу податкового планування набуває особливої  
актуальності в сучасних умовах і визначає вибір теми і напряму дослідження.  

Теоретичні та практичні аспекти податкового планування знаи шли своє 
відображення у низці наукових публікаціи  відомих вітчизняних дослідників, серед яких: 
П.К. Бечко [1], Н.М. Дєєва [2], А.В. Єлісеєв [3], М.П. Підлужнии  [4] А.М. Поддєрьогін [5] та 
багатьох інших вчених. В публікаціях науковців  висвітлені питання податкового 
менеджменту, функції  та завдання податкового планування. Разом з тим, слід зазначити, 
що досі не вироблено єдиної  цілісної  концепції , що визначала б засади податкового 
планування як органічної  і важливої  складової  податкового адміністрування.  

Мета та завдання статті 

Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних основ удосконалення 
податкового планування в системі податкового адміністрування на макрорівні. 

В процесі  написання статті були використані такі методи дослідження: аналізу та 
синтезу, індукції  і дедукції , сходження від абстрактного до конкретного, формалізації , 
узагальнення, системнии  підхід.  
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Виклад основного матеріалу 

Податкове адміністрування як особливии  управлінсько-розпорядчии  процес 
здіи снюється за допомогою певного механізму та має забезпечити раціональну 
реалізацію моделі фіскального регулювання, що запроваджена в державі [6]. 
Особливості механізму адміністрування податків мають свою специфіку, що 
визначається об’єктом та суб’єктом управлінсько-розпорядчого процесу. Взагалі цеи  
механізм базується на універсальних принципах управління, функціях менеджменту, 
основні з яких це планування, облік, контроль та організація. Відповідно, планування 
податків є початковим та обов’язковим етапом діяльності в сфері адміністрування 
податків, без якого адміністрування об’єктивно не може бути ефективним.  

Очевидним є те, що від того, наскільки ефективно організоване податкове 
планування, залежить не лише розмір податкових надходжень до бюджету і характер 
співпраці податкових органів з платниками податків, але і, як наслідок, розвиток 
економіки краї ни в цілому. Це теза, яка не потребує окремих доказів, оскільки такими 
доказами є успіхи в соціально-економічному розвитку розвинених краї н, в яких усі 
процеси адміністрування на мікро- та макрорівні реалізуються на основі індикативного 
планування, в тому числі в сфері податкового адміністрування.   

Ефективна система податкового планування в процесі податкового 
адміністрування повинна передбачати поєднання тактичного та стратегічного 
планування податкових надходжень. Наразі податкове планування здійснюється в 
Україні лише на річний період і без врахування реальних тенденцій розвитку економіки, 
що зводить нанівець його ефективність. Аксіомою сучасного адміністрування є 
поєднання стратегічного планування з тактичним (як правило річним), яке є 
деталізацією завдань, визначених стратегічними планами.  

Основні завдання, які вирішуються під час розробки стратегічного плану 
податкових надходжень, пов'язані з підвищенням його адаптованості до постійно 
змінюваних умов, а зрештою – із досягненням динамічної рівноваги в національній 
економіці загалом. Стратегічне планування – складовий елемент адміністрування 
податків, що базується на науково обґрунтованій методологічній основі стратегічного 
управління, процес моделювання майбутньої діяльності в сфері адміністрування 
податків на період кількох майбутніх років. Воно повинно здійснюватися на регулярній 
основі, адже збір податків має регулярний характер. Крім того, планування є основною 
функцією податкового менеджменту, яка зв'язує разом усі управлінські функції в сфері 
адміністрування податків.  

Планування в системі адміністрування податків, на наш погляд, забезпечує 
вирішення таких завдань: 

✓ наукове передбачення майбутнього розміру податкових надходжень на основі 
виявлення тенденцій та закономірностей розвитку економіки; 

✓ встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку країни та 
можливостями фінансування процесу їх досягнення через науково обґрунтовану 
систему податкового планування;  

✓ обґрунтування розміру податкових надходжень на основі врахування 
тенденцій динаміки розвитку всієї суспільно-економічної системи країни (політичної, 
економічної, соціальної, інформаційної, культурної та ін.); 

✓ складання планів і прогнозів на основі постійної співпраці Державної фіскаль-
ної служби (ДФС) з суб’єктами – платниками податків, які в сучасній ринковій системі, 
що базується на індикативному плануванні, обов’язково погоджують свої плани і прог-
нози економічного розвитку з державними органами, відповідно, предметом таких 
погоджень є база оподаткування, прогноз якої є основою прогнозу податкових 
надходжень; 

✓ визначення в перспективі кінцевого стану бази оподаткування, і, відповідно, 
очікуваного розміру податкових надходжень, її перехідних станів (за окремими 
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періодами в межах стратегічного плану), а також коригування планів і стратегій 
податкового адміністрування в процесі їх виконання з метою досягнення оптимального 
режиму функціонування системи. 

Планування в системі адміністрування податків (на рівні держави і суб’єктів 
господарювання) має посідати одне з центральних місць в реалізації  взаємозв’язків у 
різних галузях соціально-економічного управління краї ною. Напрями, визначені в 
процесі розробки стратегічного плану адміністрування податків, є важливими 
елементами системи підготовки та прии няття рішень у сфері життєдіяльності держави 
в процесі перерозподілу валового внутрішнього продукту. Між податковим 
плануванням на макро- та мікрорівнях існує органічнии  зв'язок, оскільки, незважаючи 
на протилежність економічних інтересів учасників, вони мають спільну стратегію – 
створення стіи кої  економічної  бази в межах краї ни.  

Завданням загальнодержавного рівня податкового планування є максимальна 
мобілізація податків та зборів, корпоративного – сплата податкових платежів, а також ї х 
оптимізація та мінімізація. Сам факт встановлення процедур узгоджень між державною 
податковою службою в процесі розробки податкових планів і програм мікро- та макро-
рівнів мінімізує цеи  конфлікт інтересів, забезпечить прозорість системи оподаткування 
та мінімізує кількість порушень податкового законодавства. Підтвердженням и ого є 
досвід розвинених краї н, в яких такі процедури існують в межах індикативного 
податкового планування, забезпечують стабільність, прозорість та ефективність 
податкової  системи.   

В умовах відсутності системи податкового планування в Украї ні на макрорівні, що 
передбачає процедури тісної  взаємодіє державної  податкової  служби з платниками 
податків на стадії  планування економічної  діяльності, чинна податкова система Украї ни 
передбачає нарахування та сплату великої  кількості податків і зборів, доцільність і 
справедливість сплати яких часто залишається незрозумілою для платників податків. 
Проблемою є те, що кількість та розмір цих податкових платежів ніяк не пов’язується з 
тими послугами публічного управління, які підприємство отримує від держави, податки 
не розглядаються як плата суб’єкта оподаткування за ці послуги, хоча в реальності 
податки і є такою платою. Система податкового адміністрування має формуватися 
відповідно до «моделі взаємних зобов’язань» [7, с. 136]. Ця модель передбачає, що усі 
суб’єкти податкових відносин є рівноправними, а діяльність кожного з них є 
підконтрольною та підзвітною. Рівноправність суб’єктів податкових відносин, 
взаємоузгодженість діи  неможлива без використання податкового планування як 
механізму побудови рівноправних відносин та дотримання процедур узгоджень.  

Податкове планування забезпечить превентивнии , а не реактивнии , як зараз, 
характер функціонування системи адміністрування податків. В сучасних умовах 
державна податкова служба просто очікує проблем в процесі сплати податків і потім, 
через систему аналізу і контролю, бореться з порушеннями податкового законодавства, 
яких за умов створення системи податкового планування могло не бути.  

Зворотніи  бік медалі, за відсутності податкового планування та взаємодії  з 
державною податковою службою (на етапі планування) платники податків допускають 
свідомі та несвідомі порушення, наслідком яких є покарання. Відповідно, надалі платник 
податків часто неспроможнии  ефективно вести свою діяльність і згортає ї ї  або 
переводить свої  активи в іншу краї ну, де взаємодія з державними податковими 
органами є більш прогнозованою і, відповідно, стабільною. Усе це вкраи  негативно 
відображається на загальніи  соціально-економічніи  ситуації  в краї ні.  

Податкове прогнозування та планування має відігравати активну роль у 
виробленні податкової  та бюджетної  політики держави, бути одним із фундаментів 
стабільності та розвитку економіки краї ни. В процесі податкового планування 
Міністерство фінансів, зокрема, буде мати науково обґрунтовані підстави (податкові 
плани і прогнози) для прии няття рішень щодо внесення змін до податкового 
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законодавства, а також скорочення витрат у тих випадках, коли можливості 
збалансування бюджету податковими методами на плановании  період вичерпані. 

Правові норми щодо податкового планування, враховуючи и ого критично важливе 
значення для системи адміністрування податків, мають бути визначені в складі загальних 
особливостеи  податкового адміністрування. В Податковому кодексі Украї ни в розділі ІІ 
«Адміністрування податків, зборів, платежів» серед 12 глав цього розділу, відсутні позиції , 
що передбачають податкове планування [8]. Більшість глав відображають питання конт-
ролю, обліку, відповідальності, контролю. Виходячи з елементарного розуміння логіки 
адміністрування, виникає просте питання, що ж ми можемо облікувати, контролювати і 
перевіряти, якщо нічого не було заплановано. В статті 19-3 «Функції  державних податко-
вих інспекціи » Розділу І Податкового кодексу «Загальні положення» функція планування 
та прогнозування відсутня взагалі. На наш погляд, такии  підхід до адміністрування 
податків суттєво знижує ефективність діяльності усієї  податкової  системи. Адже без 
плану робота будь-якої  системи приречена на хаотичність і не є ефективною. 

Відповідно до Постанови КМ України від 21.05.2014 № 236 «Про Державну 
фіскальну службу України» (із змінами і доповненнями) [9] серед завдань ДФС (пункт 
21) визначено « … готує пропозиції щодо прогнозу доходів бюджетів і надходжень єди-
ного внеску з урахуванням прогнозу макроекономічних показників і тенденцій розвитку 
світової економіки». Тобто, державні податкові органи не зобов’язані і не здійснюють 
власного податкового планування в системі адміністрування податків, а лише подають 
пропозиції щодо прогнозів бюджетів. Складно уявити якісне виконання цієї функції за 
умов відсутності податкового планування в системі податкового адміністрування та 
відсутності стратегії соціально-економічного розвитку країни загалом.   

В структурі апарату ДФС країни немає окремого підрозділу, що відповідальний за 
податкове планування. Є «Управління аналітичної роботи, прогнозування та оцінки 
ризиків» [10], в якому прогнозування є лише однією із функцій, що очевидно не може 
забезпечити концентрації уваги та ресурсів на податковому плануванні.   

Така ситуація, а саме відсутність належної уваги до питань податкового 
планування в системі податкового адміністрування, відображає не адаптованість 
системи податкових відносин до сучасних ринкових відносин, формальний характер 
реформ бюджетного процесу. Усе це має свій прояв у недостатніх темпах приросту баз 
оподаткування. Тому необхідно виробити механізм податкового планування, що 
включає не лише загальні методи розрахунку платежів, ідентифікацію факторних 
навантажень на величину податкового тягаря і податкових потоків, а також 
інструментів комплексної підтримки підприємств в процесі побудови економічних 
відносин в питаннях утримання фінансових ресурсів до бюджету. 

Планування податкових надходжень як важливий елемент податкового 
адміністрування повинно мати в своїй основі планування податкової бази окремих 
суб’єктів господарювання, враховувати різноманітність існуючих податків, специфіку 
бази оподаткування, швидкість і напрям її зміни в довгостроковому періоді. З цією 
метою слід визначати еластичність податків, що відображають динаміку зазначених 
критеріїв і являють собою кількісну залежність між річним приростом надходжень від 
визначених податків і розширенням їх бази. Слід також використовувати сучасні 
методики індикативного планування, що застосовуються в розвинених країнах світу. 
Без цього, до сьогодні якість податкового планування в Україні знаходиться досить на 
низькому рівні. Однією з проблем є недостатня обґрунтованість методичних підходів до 
формування і функціонування механізму податкового планування, наслідком чого є 
відсутність чітких процедур формалізованого представлення дохідної частини 
бюджетів всіх рівнів. Існує проблема недостатньої теоретичної та методологічної бази 
для впровадження методів податкового планування в практику.  

Для взаємодії на умовах партнерських відносин на стадії формування податкової 
політики та відносин як з боку ДФС, так і з боку суб’єктів господарювання немає ні відпо-
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відних підрозділів, ні відповідних спеціалістів, які б забезпечували ефективну взаємодію 
замість існуючої схеми, за якої держава чітко не розуміє, що їй потрібно від платника 
податків, нічого не пояснює, розглядає платника податків як потенційного злочинця, що 
ухиляється від сплати податків. Суб’єкт господарювання поставлений в умови постій-
ного пошуку такої моделі сплати податків, яка дозволить уникнути відповідальності в 
умовах постійної зміни «правил гри» в сфері оподаткування замість зосередження своєї 
уваги на розвитку та пошуку шляхів підвищення ефективності своєї діяльності.  

Податкове прогнозування та планування є основою макроекономічного плану-
вання в країні загалом. Адже податки є основним джерелом формування державного 
бюджету. Тому відсутність податкового планування має наслідком відсутність науково 
обґрунтованого планування державних фінансів. Без обґрунтованого планування 
доходів бюджету планування видатків не має під собою відповідної основи. Оскільки без 
планування немає управління, тому можна говорити в даній ситуації про відсутність 
управління державними фінансами і, відповідно, управління національною економікою 
загалом. Тому наукове обґрунтування та практична реалізація системи податкового 
планування в системі податкових органів є актуальною проблемою, яка значною мірою 
визначає подальші можливості розвитку національної економіки.  

Планування податкових надходжень бюджету є процесом встановлення 
прогнозних готівкових зобов'язань суб'єктів фінансових правовідносин [11]. Результати 
податкового планування мають бути формалізовані у вигляді відповідного прогнозу як 
мінімум п’ятирічнии  період з розбивкою по роках. В цих планах слід відобразити прогноз 
податкових платежів у розрізі держава – регіон – об’єднана територіальна громада – 
окремии  суб’єкт економічної  діяльності, платник податків. Слід використовувати 
сучасні методики планування, які дозволяють вносити необхідні корективи в процесі 
реалізації  планів. Важливим аспектом є прозорість, оприлюднення податкових планів. 
За умов наявності системи податкового планування система контролю за доброчесністю 
платників податків набуде цивілізованих форм, прозорості та реального партнерства 
між державою та платниками податків.  

Основним шляхом узгодження правових норм і процедур України та Європейсько-
го Союзу, в тому числі в сфері податкового планування, є адаптація як процес розробки 
і прийняття нормативно-правових актів і процедур та створення умов для їх належного 
впровадження і застосування з метою поступового досягнення повної відповідності 
системи адміністрування України до європейських стандартів. 

В процесі аналізу рівня виконання плану дій «Україна – ЄС», підписаного 
21 лютого 2005 р. у Брюсселі, передбачено євроінтеграційні заходи, серед яких 
визначено необхідним «… впровадження комплексного стратегічного плану для 
Державної податкової служби України із визначенням необхідних адміністративних 
структур та процедур …» [10].  

Розглянемо детальніше універсальні процедури розробки програм в США та 
країнах ЄС, які прийнятні також до застосування при розробці планів і програм в системі 
адміністрування податків. В Україні немає потреби винаходити якісь нові процедури, 
достатньо прийняті та апробовані підходи індикативного планування та програмування 
адаптувати до умов України.  

За визначенням вченого Бойла (Boyle P.), термін «програма» слід ототожнювати 
перш за все з тим кінцевим результатом, який досягається через усі види діяльності 
органів управління, що проводяться із залученням професіоналів та орієнтовані на 
клієнтів відповідних програм [12, с. 23]. У випадку податкового планування під кінцевим 
результатом ми розуміємо систему оподаткування в Україні, яка поєднує максимізацію 
податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів зі стимулюванням економічної 
активності, яка знаходить свій прояв у економічному зростанні національної економіки. 
Клієнтами в нашому випадку є органи державного управління та суб’єкти 
господарювання. 
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Програмування в США визначається як процес постіи ної  і спільної  діяльності, до 
якої  залучають як спеціалістів, так і непрофесіоналів, під час якого проблеми визначені, 
завдання діяльності поставлені і робота по досягненню запланованих завдань 
виконується. В процесі стратегічного програмування в різних сферах адміністрування в 
США виділяють вісім головних етапів діяльності, з яких він складається: збір фактичної  
інформації ; аналіз ситуації ; ідентифікація проблем; визначення завдань; складання 
робочого плану виконання робіт; виконання робочого плану програми; оцінка прогресу 
в процесі виконання робочого плану програми; оцінка кінцевих результатів виконання 
програми. Процес програмування в цілому поділяється на дві основних стадії : перша, - 
планування програми (етапи з першого по четвертии ); друга, - діяльність з виконання 
програми (етапи з п’ятого по сьомии  включно з числа вищенаведених). Восьмии  етап – 
оцінка кінцевих результатів програми поєднує дві наведені стадії  програмування, 
оскільки в ї ї  процесі оцінюється як якість планування, так і діяльність з виконання 
програми, тобто усі попередні сім етапів. Оцінка прогресу в процесі виконання робочого 
плану програми, як і оцінка кінцевих результатів виконання програми в США, є 
обов’язковою і має чітку внутрішню процедуру і відповідні наслідки. В Украї ні до цього 
часу при розробці планів і програм в різних сферах адміністрування процедури оцінки 
як правило ігноруються. Тому цеи  аспект повинен бути особливим об’єктом уваги при 
розробці планів і програм в системі податкового адміністрування. 

Універсальна процедура планування в ЄС, що застосовується також і в сфері 
адміністрування податків, має подібну до прии нятої  в США процедуру і передбачає: 
аналіз ситуації ; стратегічне фокусування; стратегічні цілі; визначення компонентних 
цілеи  розвитку, в складі яких економічнии , соціальнии  та екологічнии  аспекти розвитку; 
план реалізації ; фінансовии  план; план моніторингу и  оцінки [13].  

Щодо наведених компонентних цілей розвитку податкової системи в Україні, на 
наше глибоке переконання, планування податків крім економічного аспекту, яким є 
максимізація надходжень з оптимізацією податкового навантаження на платників 
податків, має передбачати вплив оподаткування на соціальний та екологічний аспекти 
діяльності платників податків – суб’єктів господарювання.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Отже, можна зробити висновок, що при певних позитивних зрушеннях, які 
відбулися в 2014-2018 роках у сфері реформування системи оподаткування, на думку 
фахівців, податкова система в Украї ні все ще залишається складною і менш ефективною 
в порівнянні з іншими краї нами. Однією з основних причин, на наш погляд, є відсутність 
системи податкового планування, яка базується на планах економічного розвитку 
суб’єктів господарювання – платників податків.  

Необхідність створення системи податкового планування з поєднанням податко-
вих планів мікрорівня з макрорівнем економіки пов'язании  з необхідністю система-
тизації  і конкретизації  компонентного складу и ого методології , куди доцільно включати 
циклічнии  податковии  аналіз для потреб планування, моніторинг податкових ризиків.  

Перспективи подальших досліджень проблематики податкового планування в 
системі податкового адміністрування полягають у зосередженні уваги на нормативно-
правових, інституціи них та методологічних аспектах податкового планування. 
Наукового обґрунтування в даному контексті потребує механізм взаємодії  податкових 
органів у процесі розробки ними податкових планів і програм відповідного рівня з 
суб’єктами господарювання, плани діяльності яких мають бути основою податкового 
планування в краї ні загалом.   
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Анотація 
Окреслено особливості торговельно-економічних відносин України та Європейського 
Союзу. Обґрунтовано необхідність формування торговельними підприємствами 
логістичних стратегій. Проаналізовано структуру зовнішньої торгівлі товарами та 
впливу на неї пандемії COVID-19, а також динаміку обсягів експорту та імпорту товарів. 
Визначено основні засади логістики в діяльності торговельних підприємств, які 
виходять на ринки ЄС. Сформовано принципову схему логістичних функціональних 
галузей. Обґрунтовано ключові логістичні концепції торговельних підприємств. 
Розглянуто та розраховано можливості вирішення задач оптимізації у сфері логістики 
торговельними підприємствами, які виходять на ринки Європейського Союзу. 

Ключові слова: торговельні підприємства, логістичні процеси, експортно-імпортні 
операції, оптимізація, країни ЄС.   
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LOGISTICS IN THE ACTIVITIES OF UKRAINIAN TRADE ENTERPRISES ENTERING THE 
MARKETS OF EU COUNTRIES 

Abstract 
Subject of study. Logistics processes in the activities of trade enterprises in the conditions of 
European integration are considered.  
The purpose of the study.  The purpose of the article is to study the logistics processes in the 
activities of Ukrainian trade enterprises entering the markets of the EU in the context of significant 
global changes. 
Research methods. The methodological basis of the study is the position of theories of enterprise 
economics, trade, logistics, strategic management, systems and economic growth in the context of 
European integration, as well as system and structural analysis. 
Results. The peculiarities of trade and economic relations between Ukraine and the European 
Union are outlined. The necessity of logistic strategies formation in trade enterprises is 
substantiated. The structure of foreign trade in goods and the impact of the COVID-19 pandemic 
on it, as well as the dynamics of exports and imports of goods are analyzed. The basic principles of 
logistics in the activity of trade enterprises entering the EU markets are determined. The basic 
scheme of logistic functional branches is formed. The key logistic concepts of trade enterprises are 

substantiated. 
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Possibilities of solving optimization problems in the field of logistics in trade enterprises entering 
the markets of the European Union are considered and calculated. The formed sales channel 
should have developed both logistic, and marketing strategy. Next, the distribution policy is the 
sales method, commercial service and delivery service. There are relationships between these 
elements. The method of sale differs depending on whether they connect the seller directly or 
indirectly with the final recipient and which companies are involved. By choosing a distribution 
channel, the company decides which tasks it will perform and which will be transferred to 
independent market partners.  
Conclusions. This model is an integer linear programming of the transport type and has a 
similarity to the transport problem, which allows it to be solved by the method of potentials. The 
use of these models will help optimize the strategic directions of export activities for trade 
enterprises. 

Keywords: trade enterprises, logistics processes, export-import operations, optimization, EU 
countries. 

JEL classification: F13 

Вступ 

Торговельні відносини з краї нами Європеи ського Союзу, незважаючи на 
пандемію, знаходяться в стані розвитку. Звичаи но, з боку Украї ни хотілося б більшого, 
хоча показники економічного співробітництва, наприклад, між Польщею та Украї ною, 
лише підтверджують активізацію добрих відносин і співробітництва. За даними 
Державної  служби статистики Украї ни, за перші вісім місяців 2020 року Польща була 
наи більшим торговим партнером Украї ни серед краї н Європеи ського Союзу і посідає 
третє місце в іншому реи тингу, будучи одним із ключових партнерів за експортно-
імпортними операціями.  

Тому актуалізується проблема взаємовигідного виходу торговельних 
підприємств Украї ни на ринки ЄС, зокрема на ринок наи ближчого сусіда – Польщі, з якою 
Украї на має наи більш розвинуті торговельні зв’язки. Важливим є вирішення низки 
проблем з боку торговельних підприємств Украї ни, які прагнуть працювати на ринках 
ЄС і здіи снюють певні кроки до співпраці.   

Крім цього, украї нські торговельні підприємства, які виходять на ринки ЄС, мають 
вирішити проблему з пошуку партнерів у співпраці, а також проблему доведення власної  
продукції  до них. Тому саме логістична стратегія у ї х діяльності набуває важливості, бо 
саме ї ї  втілення у діяльність торговельних підприємств дозволить досягти успіху та 
отримати високі показники прибутковості.  

Значним науковим доробком з окресленого напряму слід вважати праці 
В. Гончара [1], якии  окреслював структурні зрушення у діяльності підприємств після 
виходу на зовнішні ринки, В. Данкевича [2], у працях якого досліджувалися особливості 
торговельних відносин між Украї ною та краї нами ЄС, Ю. Туніцької  [3], яка в межах свої х 
наукових напрямів сфокусувалася на формуванні відповідного інструментарію щодо 
забезпечення конкурентоспроможності у процесі експортних операціи  украї нських 
підприємств, В. Цимбала [4], котрии  заи мався пошуком можливостеи  для покращення 
відносин на ринку у процесі експортування вітчизняної  продукції , Л. Нападовської  [5], у 
працях якої  значна увага приділялася розробці методологічних засад управління 
маркетинговою системою на підприємстві в умовах нестабільності, а також інших 
науковців. Попри значні наукові результати невирішеними залишаються ще низка 
важливих проблем, пов’язаних із логістичними процесами торговельних підприємств 
Украї ни, що виходять на зовнішні ринки в умовах євроінтеграції .  
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Мета та завдання статті 

Метою статті є дослідження логістичних процесів у діяльності торговельних 
підприємств Украї ни, що виходять на ринки краї н ЄС в умовах значних глобальних змін. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  

Польща залишається одним з наи важливіших торгових партнерів Украї ни і 
посідає лідерські позиції  серед європеи ських краї н. В табл. 1 подано статистичні дані 
експорту в краї ни ЄС та імпорту  з них за останніи  період, коли на ці процеси мала вплив 
пандемія COVID-19. 

Таблиця 1. Структура зовнішньої торгівлі товарами у січні– листопаді 2020 р. 

Країни 

Експорт Імпорт 

Сальдо млн дол. 
США 

у % до        
січня–

листопад
а 2019 

у % до 
загаль– 
ного 
обсягу 

млн 
дол. 
США 

у % до        
січня–
листопа
да 2019 

у % до 
загаль– 
ного 
обсягу 

Усього 44346,5 96,5 100 48243,8 87,1 100 –3897,3 
Краї ни ЄС, серед них: 16685,5 86,8 37,6 20970 92,1 43,5 –4284,5 
Бельгiя 518,5 79,9 1,2 465 94,1 1 53,5 
Болгарiя 473,3 104 1,1 260,7 60,1 0,5 212,6 
Греція 163,7 63,5 0,4 289,1 101,2 0,6 –125,4 
Iспанiя 1090,8 84 2,5 655,5 84,9 1,4 435,3 
Iталiя 1717,8 75,8 3,9 1881,1 102,7 3,9 –163,3 
Литва 395,4 103,8 0,9 732,3 70,6 1,5 –336,9 
Нiдерланди 1602,7 94,7 3,6 666,6 96,4 1,4 936,1 
Нiмеччина 1875,1 84,1 4,2 4817,1 87,6 10 –2942,0 
Польща 2961,1 96,1 6,7 3678,1 98 7,6 –717,0 
Румунiя 976,3 104,9 2,2 603,9 100,8 1,3 372,4 
Словаччина 408,6 61,1 0,9 765,7 128,8 1,6 –357,1 
Угорщина 1150,4 79,2 2,6 1103,8 97,1 2,3 46,6 
Францiя 497,1 89,9 1,1 1302,3 87,8 2,7 –805,2 
Чехія 735,4 85,1 1,7 856,8 81 1,8 –121,4 
Швеи царiя 135 109,9 0,3 973,4 64,3 2 –838,4 
Швеція 66,4 91,8 0,1 359,3 78,4 0,7 –292,9 

Джерело: [6; 7]  

Як бачимо, Польща та Німеччина є наи більшими партнерами Украї ни з краї н ЄС, з 
якими здіи снюється міжнародна торгівля. Хоча в порівнянні з 2019 р. має місце 
зниження як експорту з боку Украї ни, так і імпорту з цих краї н. Як у 2019 р., так і в 2020 р. 
має місце переважно негативне сальдо не тільки маи же з усіма краї нами ЄС, так і з 
іншими краї нами світу. В цеи  період Украї на здіи снювала експортно-імпортні операції  з 
232 краї нами. В табл. 2 подаємо сезонно скориговані обсяги експорту та імпорту зі 
світовими партнерами.  

В табл. 3 подані для порівняння експорту и  імпорту товарів і послуг, де 
розрахунки були зроблені таким чином: усього (товари і послуги) = товари + послуги – 
вартість послуг для переробки товарів з метою реалізації  за кордоном. 

Слід зауважити, що переважна більшість краї н ЄС більше в Украї ну експортує, ніж 
ми експортуємо до них, особливо тепер, коли більшість краї н з розвинутою економікою 
намагаються формувати страхові запаси і не тільки страхові, то це є сприятливии  час для 
виходу торговельних підприємств Украї ни на ринки ЄС.  

Аналізуючи показники експорту-імпорту 2021 р., слід зазначити, що тенденція  
від’ємного сальдо зберігається (табл. 4), хоча маємо позитивне сальдо з Польщею, 
Іспанією, Румунією, Чехією, Італією. Також прослідковується ріст обсягів експорту в 
порівнянні з аналогічним періодом 2021 р., що можна пояснити з одного боку ростом цін, 
а з другого, що краї ни ЄС створюють запаси. 
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Таблиця 2. Сезонно скориговані щомісячні обсяги  
експорту-імпорту товарів (млн дол. США) 

Період 

Експорт Імпорт Сальдо 
сезонно 

скориговані 
дані 

факти-
чні 
дані 

сезонно 
скориговані 

дані 

факти-
чні 
дані 

сезонно 
скориговані 

дані 

факти-
чні 
дані 

Грудень 2019 4068,6 4097,2 4959,8 5426,3 –891,2 –1329,1 
Січень 2020 4185,1 4155,1 4842,3 4086,3 –657,2 68,8 
Лютии  2020 4097,7 3957,9 4591,5 4550,6 –493,8 –592,7 
Березень 2020 4022,1 4135,7 4548,7 4724,9 –526,6 –589,2 
Квітень 2020 4100,8 3839,0 3659,0 3404,4 441,8 434,6 
Травень 2020 3292,3 3438,1 3633,5 3403,8 –341,2 34,3 
Червень 2020 3613,4 3381,1 4264,8 4062,6 –651,4 –681,5 
Липень 2020 3771,7 3720,3 4394,0 4549,8 –622,3 –829,5 
Серпень 2020 4097,6 4213,6 4494,5 4497,0 –396,9 –283,4 
Вересень 2020 4136,4 4175,2 4463,6 4738,9 –327,2 –563,7 
Жовтень 2020 4268,8 4611,8 4592,1 5094,6 –323,3 –482,8 
Листопад 2020 4374,2 4718,7 4791,3 5130,9 –417,1 –412,2 

Джерело: [7]  

Таблиця 3. Динаміка обсягів експорту й імпорту за 2020 р. (млн дол. США) 

Показник 
Експорт Імпорт Сальдо 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Усього (товари і послуги) 64050,3 59042,0 67739,4 59297,5 –3689,1 –255,5 
у т.ч. краї ни ЄС  24164,7 21893,0 28738,4 26250,1 –4573,7 –4357,1 

Товари 50054,6 49212,9 60800,2 54091,3 –10745,6 –4878,4 
у т.ч. краї ни ЄС  20750,7 18612,1 25012,2 23456,9 –4261,5 –4844,8 

Послуги 15628,9 11167,1 6942,2 5209,2 8686,7 5957,9 
у т.ч. краї ни ЄС  4469,0 4255,1 3728,9 2796,1 740,1 1459,0 

Джерело: [7]  

Таблиця 4. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами  
з країнами ЄС у січні–квітні 2021 р. 

 

Експорт Імпорт 

Сальдо млн дол. 
США 

у % до        
січня-
квітня 
2020 

у % до 
загаль– 
ного 
обсягу 

млн дол. 
США 

у % до        
січня-

квітня 2020 

у % до 
загаль– 
ного 
обсягу 

Краї ни ЄС 7473,6 124,5 39,1 8416,9 115,5 41,3 –943,3 
Австрiя 305,4 174,5 1,6 242,7 140,9 1,2 62,7 
Бельгiя 120,5 104,7 0,6 176,3 97,1 0,9 –55,8 
Болгарiя 213,9 130,2 1,1 136,0 157,4 0,7 77,9 
Данія 97,6 127,8 0,5 97,8 160,2 0,5 –0,2 
Iспанiя 496,2 87,7 2,6 287,5 109,7 1,4 208,7 
Iталiя 871,7 125,8 4,6 688,4 126,7 3,4 183,3 
Литва 153,2 108,1 0,8 296,8 92,3 1,5 –143,6 
Нiдерланди 615,0 90,1 3,2 312,1 134,6 1,5 302,9 
Нiмеччина 842,0 150,4 4,4 1774,9 98,0 8,7 –932,9 
Польща 1459,5 140,3 7,6 1451,1 119,3 7,1 8,4 
Румунiя 465,4 133,9 2,4 246,0 123,6 1,2 219,4 
Словаччина 219,6 126,6 1,1 282,5 76,4 1,4 –62,9 
Угорщина 465,6 106,0 2,4 620,2 141,3 3,0 –154,6 

Францiя 235,5 134,4 1,2 619,7 110,0 3,0 –384,2 

Чехія 431,3 184,1 2,3 389,9 149,9 1,9 41,4 
Швеи царія 43,3 173,9 0,2 581,9 213,5 2,9 –538,6 
Швеція 31,8 125,0 0,2 197,7 189,3 1,0 –165,9 

Джерело: [7]  
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Доставка продукції  до місця призначення вимагає від торговельних підприємств 
насамперед оптимізації  усіх логістичних процесів. Тому виникає питання забезпечення 
таких трьох складових даного процесу (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Засади логістики в діяльності торговельних підприємств, які виходять на 
ринки ЄС 

Джерело: [8] 

Виходячи з того, що саме розподіл (дистрибуція) виступає як останніи  етап 
логістичного ланцюга, якии  має на меті забезпечити доставку товару, якии  відповідає 
очікуванням та потребам покупців у потрібнии  час і в потрібному місці, то не можемо не 
акцентувати увагу на весь процес переміщення товарів від виробників, посередників до 
кінцевих споживачів. 

Розглянемо місце логістики торговельного підприємства в системі логістичних 
функціональних галузеи  (рис. 2). 

В останні роки на торговельних підприємствах Украї ни спостерігається низка 
змін у сфері розподілу. Ці зміни наи частіше стосуються налагодження співпраці з 
новими партнерами як в середині краї ни, так і поза ї ї  межами, що, як правило, сприяє 
необхідності організації  нових каналів розподілу. 
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Рис. 2. Принципова схема логістичних функціональних галузей 
Джерело: [9] 

Основні завдання сучасної  логістики включають: раціоналізацію загальних 
логістичних витрат; раціоналізацію організаціи ної  системи підприємства; стиму-

Оперативність 
Швидкість, з якою підприємство може отримати доступ до 

прии нятних кредитів  

Здатність до швидкого реагування 
на несподівані ситуації  

Швидкість 
Мінімізація непотрібних витрат, 

пов’язаних  з запасами 

Час Кошти 

Якість  
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лювання інтеграції  та ієрархізації  цілеи  підприємства; підтримку компонентів стратегії  
управління та маркетингу; вирішення проблем, що виникають у точках зіткнення 
потоку товарів та інформації ; стимулювання зростання ефективності управління; 
використання ефекту синергії  у всіи  структурі логістичної  системи; підвищення 
гнучкості підприємства; підвищення прозорості ринку; підтримка ринкової  орієнтації  
компанії ; стимулювання обслуговування та продажів. 

Підприємства все частіше шукають нові канали збуту. Також відбуваються 
трансформації  організаціи ної  структури, яка, впорядкувавши систему прии няття 
рішень, дозволяє збільшити здатність підприємств адаптуватися до динамічних змін, 
що відбуваються на ринку. Зовнішні послуги також набувають все більшого значення. 
Підприємства частіше використовують як вітчизняні, так і закордонні транспортні та 
експедиторські послуги, спеціалізовані послуги маркетингових компаніи . З іншого боку, 
використання іноземних складів для зберігання власних виробів є відносно низьким. В 
наш час основним фактором, що визначає збіль-шення привабливості товарів і послуг, 
що обумовлює розвиток ринку та експорту, визначає позицію підприємства в 
навколишньому середовищі, є інновації . Тому інновації  повинні впроваджуватися як на 
підприємствах, що мають усталену позицію на ринку, так і на підприємствах, що 
виходять на ринки інших краї н.  

Через загальносвітові тенденції , що панують у всьому світі, такі як скорочення 
часу розробки та життєвого циклу товару, зменшення рівня виробництва, адаптація 
товару до замовника або посилення тиску на витрати, для кожної  компанії  важливо 
постіи но вдосконалювати процес управління запасами та запроваджувати різні види 
вдосконалень та інноваціи  для оптимізації  цього процесу, а також зменшення всіх 
генерованих витрат та запасів. 

Наи більшим стимулом для впровадження інноваціи  у логістиці, безумовно, є 
можливість позитивного впливу на швидкість, визначеність та безпеку поставок різних 
видів товарів при збереженні оптимізації  витрат. Також важливим є формування 
команди, відповідальної  за виконання цих процесів. До першочергових ресурсів кожного 
підприємства належать, перш за все, знання, професіи ні компетенції , а також досвід 
співробітників. Підприємства повинні створити таку команду управління в межах 
власної  системи, яка створить клімат підприємництва. Зростає роль менеджерів з 
логістики, які повинні бути творчими та креативними.  

Стратегія, яка складається з чотирьох основних елементів: сфери діяльності, 
стратегічної  переваги, цілеи  підприємств та функціональних програм, торговельних 
підприємств, які виходять на ринки ЄС, теж повинна бути удосконалена. Функціональні 
програми маи же завжди містять логістичні елементи, і все частіше підприємства 
відокремлюють питання логістики в межах окремої  програми (функціональної  
стратегії ). 

На рис. 3 подано узагальнену характеристику основних логістичних стратегіи , 
виходячи з ключових логістичних концепціи .  
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Рис. 3. Ключові логістичні концепції торговельних підприємств 

Джерело: власне узагальнення на підставі [8, 9, 10] 
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«Ключові компетенції » – це гасло стратегічного управління дев'яностих років, що 
випливає з концепції  ланцюга створення вартості. Логістика є одним з основних 
напрямів діяльності підприємства, якии  слід аналізувати з точки зору витрат і вартості, 
створеної  для замовника. Поле логістики, поширення ідеї  «бережливого управління» 
співпало з фазою розширення сектору логістики та сектору логістичних послуг. 

У галузі логістичного аутсорсингу співпраця базується на контрактах. З іншого 
боку, логістичні стратегії , пов’язані з ідеєю партнерства, и дуть далі. Співпраця стає 
головним гаслом. Логістичні кваліфікації  закладені в логістичних альянсах. Партнери 
отримують доступ до компетенціи  один одного. Це супроводжується збільшенням 
масштабу операціи  та орієнтацією логістики на якість обслуговування клієнтів. Гасло 
«мінімальні логістичні витрати при прии нятному рівні обслуговування споживачів» 
замінено на гасло «максимальнии  рівень обслуговування – при прии нятних витратах». 
У перших чотирьох логістичних стратегіях, перелічених в рис. 2, основними критеріями 
оцінки логістичних систем були: логістичні витрати, якість логістичного 
обслуговування споживачів та час. Мінімізація витрат була критерієм у часи панування 
фізичного розподілу товарів. Якість логістичних послуг відповідає стратегії  
диференціації , і час має значення для обох. Однак і сьогодні основними критеріями 
оцінки логістики є: ощадливість, здатність реагувати, оперативність. 

Ощадливість означає позбавлення від непотрібних ресурсів (заи вого маи на, 
капіталу, заи нятості, заи вих запасів тощо). Ця особливість пов’язана з ідеєю ключових 
компетенціи . Здатність (швидкість) реакції  можна віднести і до реакції  на зміни попиту. 

Узагальнимо наи важливіші елементи обслуговування клієнта: 
• Час виконання замовлення, що складається з підготовки замовлення, доставки 

постачальнику, реалізації  та підготовки до відвантаження та доставки замовленого 
товару. Тому для торговельних підприємств важливим є ефективно реагувати на 
ринкові сигнали, скоротити час виконання циклу замовлення та запровадити 
електронну систему обміну даними EDI. 

• Надіи ність – це гарантія безпеки та правильності роботи, що також означає 
незміннии  час циклу поставки товарів до клієнта. 

• Комунікація виступає як забезпечення діалогу між  покупцем і продавцем, а 
також між усіма учасниками логістичного ланцюга. За підтримки системи EDI, яка 
переважно поєднана з технологією штрих-коду, що дозволяє швидко виставляти 
рахунки та контролювати товари в дорозі. 

• Зручність – пов'язана з різноманітними вимогами клієнта. Система 
обслуговування споживачів повинна бути гнучкою, а ступінь задоволення вимог 
замовника повинен залежати від и ого вартості (цінності). 

Розглянемо можливості вирішення задач оптимізації  в сфері логістики 
торговельними підприємства, які виходять на ринки Європеи ського Союзу. 

Задача 1. На ринки ЄС виходять торговельні підприємства як великі, так і середні, 
і малі, які працюють в західних регіонах, тому прии нято було рішення побудови складу, 
де могли здіи снюватися відповідні логістичні операції  з пакування, контеи неризації , 
формування збірних поставок тощо. 

Позначимо через 𝑥 координати складу, а через у – загальнии  обсяг товарів, що 
перевозяться до складу від усіх торговельних підприємств західного регіону Украї ни, що 
виходять на ринки ЄС (в тонно–кілометрах). Уведемо також позначення для відомих 
величин: 𝑛 – кількість торговельних підприємств, 𝑎𝑗  – координати торговельних 

підприємств, 𝑏𝑗  – середня потреба на зберігання (у тоннах). Тоді економіко–математична 

модель задачі вибору оптимального місця розташування складу у загальному вигляді 
можна подати таким чином:  

𝑦 = ∑ 𝑏𝑗 ⋅ |𝑥 − 𝑎𝑗|
𝑛
𝑗=1 → 𝑚𝑖𝑛    (1) 
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де, |𝑥 − 𝑎𝑗| –  відстань (у кілометрах) від складу до кожного підприємства. 

Отримали задачу одновимірної  безумовної  оптимізації  з безперервною змінною. 
Цільова функція задачі є нелініи ною, оскільки для обчислення ї ї  значень потрібно 
скористатися функцією обчислення абсолютної  величини. Оскільки така постановка 
задачі не враховує осі чинників, що впливають на оптимізацію місця розташування 
складу, тому пропонуємо скористатися для оптимізації  місця розміщення складу на 
певніи  території  з урахуванням існуючого розташування на ціи  території  торговельних 
підприємств іншим підходом.  

Скористаємося системою координат, де координати торговельних підприємств Xi 
і Yi, а координати клієнтів (партнерів на ринках Європеи ського Союзу) Xj і Yj. Тоді 
рівняння визначення координат оптимальної  локалізації  гуртового складу 
визначаються таким чином: 

𝑋 =
∑ 𝑝𝑖×𝑥𝑖+∑ 𝑞𝑗×𝑥𝑗𝑗𝑖

∑ 𝑝𝑖+∑ 𝑞𝑗𝑗𝑖
 

𝑋 =
∑ 𝑝𝑖×𝑦𝑖+∑ 𝑞𝑗×𝑦𝑗𝑗𝑖

∑ 𝑝𝑖+∑ 𝑞𝑗𝑗𝑖
  }

 
 

 
 

      (2) 

де, pi – пропозиція товарів (пропозиція включає страховий запас на складі) і-м 
торговельним підприємством, qj – попит на товари j-ого клієнта (партнера в ЄС). 

Ця задача ускладняється такою умовою, бо побудову складу учасників процесу, 
тобто учасників виходу на ринки ЄС, хочуть здіи снити в межах Украї ни, а не в межах 
інших держав, тому задача розміщення складу полягає в тому, щоб з усіх можливих 
варіантів відібрати наи більш ефективнии  (прии нятнии ) варіант, а це потребує введення 
додаткових обмежень. 

Наприклад, віддаленість j-ого клієнта від украї нського кордону, що може мати 
вплив на важливість задоволення попиту qj (звичаи но така умова діє тільки в моделі 
побудови гуртового складу). Ще один важливии  чинник, віддаленість від кордону з 
Украї ною. Тому варто ввести відповідні коефіцієнти, які понизять важливість (вплив) 
тих чи інших торговельних підприємств на визначення координат побудови складу. 
Пропонуємо для визначення коефіцієнтів використати такии  підхід:  

✓ для корегування попиту j-го клієнта торговельного підприємства 
використовувати для визначення координат розміщення складу понизити и ого 
важливість через визначення додаткового коефіцієнта: відношення qi до сумарного 
попиту на ринках ЄС усіх учасників; 

✓  щодо відстані, то скористатись таким самим підходом, де коефіцієнт 
пониження важливості учасника в проблемі побудови складу визначатиметься 
відношенням віддаленості и ого партнера від кордону з Украї ною до сумарного значення 
відповідних відстанеи  усіх учасників. Вважаємо, що саме такии  підхід до визначення 
місця розташування складу буде прии нятним для усіх учасників при побудові складу. 

Задача 2. Побудова економіко–математичної  моделі задачі про оптимізацію плану 
перевезень продукції  зі складу до клієнтів на території  краї н ЄС виступає другою 
важливою проблемою і потребує вирішення. При вирішенні цієї  задачі слід використати 
консолідацію поставок з метою зниження витрат транспортування. 

Введемо потрібні позначення: 
𝑚 – кількість торговельних підприємств з урахуванням консолідації  поставок 

(формування збірних поставок однотипної  продукції  різних торговельних підприємств) 

позначимо через 𝑖 (𝑖 = 1,  𝑚); 

𝑎𝑖 – запас продукції  у 𝑖 -го торговельного підприємства (𝑖 = 1,  𝑚); 
𝑛 – кількість клієнтів (партнерів у співпраці) на ринку ЄС; 𝑗 – номер окремого 

клієнта (партнера) (𝑗 = 1,  𝑛); 
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𝑏𝑗  – попит на продукцію з боку 𝑗 -го клієнта (𝑗 = 1,  𝑛); 

𝑐𝑖𝑗 – транспортнии  тариф, тобто витрати на перевезення одиниці продукції  від 𝑖 -

го торговельного підприємства до 𝑗 -го клієнта на теренах ЄС (𝑖 = 1,  𝑚;𝑗 = 1,  𝑛). 
𝑥𝑖𝑗  – обсяг перевезень продукції  𝑖 -го торговельного підприємства до 𝑗 -го клієнта 

на теренах ЄС (𝑖 = 1,  𝑚;𝑗 = 1,  𝑛); 
𝑧 – загальні транспортні витрати, що відповідають певному плану перевезень 

продукції , у які включені витрати на отримання дозволів на перевезення, а також 
співпраця торговельних підприємств у сфері доведення власної  продукції  до місця 
призначення [11]. 

Тоді економіко–математична модель транспортної  задачі матиме вигляд:  
𝑧 = ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛     (3) 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 ≤ 𝑎𝑖  (𝑖 = 1,  𝑚)     (4) 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1 = 𝑏𝑗   (𝑗 = 1,  𝑛)     (5) 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0  (1 = 1,  𝑚;  𝑗 = 1,  𝑛)    (6) 

Цільова функція (3) задачі сформована на мінімізації  загальних витрат, 
пов’язаних з перевезенням необхідної  продукції  від торговельних підприємств Украї ни 
до партнерів на ринках ЄС. 

Слід зауважити, шо обмеження враховують: наявні запаси продукції  у кожного з 
торговельних підприємств, що виходять на ринки ЄС; наявні потреби кожного із 
партнерів в краї нах ЄС; а також вимоги про невід’ємність обсягів перевезень продукції  
(умова 6) за будь-яким із маршрутів. 

Математично модель являє собою задачу лініи ного програмування 
транспортного типу. Для розв’язування цієї  задачі можна, наприклад, скористатися або 
симплекс–методом, або ж методом потенціалів, якии  є адаптованим до особливостеи  
класичної  транспортної  задачі. 

Маємо зауважити, що умова існування розв’язки цієї  транспортної  задачі 
передбачає виконання того, що загальні запаси продукції  у всіх торговельних 
підприємств дозволяють повністю забезпечити попит кожного із клієнтів на ринку ЄС, 
тобто необхідною умовою вирішення цієї  задачі є: 

∑ 𝑎𝑖
𝑚
𝑖=1 ≥ ∑ 𝑏𝑗

𝑛
𝑗=1      (7) 

Задача 3. Напевно, щоб досягти оптимального рівня прибутковості, торговельні 
організації  Украї ни, що виходять на ринки ЄС і користуються розподільчим складом, 
побудованим за ї х кошти, повинні звернути увагу і на ті процеси, що пов’язані з 
витратами складування. Тоді узагальнена економіко–математична модель задачі 
матиме вигляд: 

𝑧 = ∑ ∑ (𝑠𝑖 + 𝑐𝑖𝑗)𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛  

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1 ≥ 𝑏𝑗 ,  𝑗 = 1,  𝑛 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 ≤ 𝑁𝑖 ,  𝑖 = 1,  𝑚 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0 ,  𝑖 = 1,  𝑚 ,  𝑗 = 1,  𝑛  }
 
 

 
 

    (8) 

Відмінність задачі (8) від класичної  транспортної  задачі полягає у тому, що 
коефіцієнти при змінних у цільовіи  функції  задачі відбивають не лише питомі витрати 
на перевезення продукції , а також і витрати, пов’язані з витратами складування і 
супутніми витратами, пов’язаними з формуванням збірних поставок і комплектації  
поставок від різних торговельних підприємств (si).  

Задача 4. Оптимізація плану розподілу замовлень на перевезення за критерієм 
мінімізації  часу виконання всіх робіт. У випадку, коли украї нські торговельні 
підприємства, які планують вии ти на ринки краї н ЄС, вирішили скористатися 
аутсорсингом, тобто передати перевезення товарів до партнерів на території  ЄС, то у 
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контексті логістики необхідно вирішити задачу формування оптимального плану 
розподілу замовлень на перевезення між перевізниками.  

Нехаи : 𝑚 – кількість замовлень (𝑖 = 1,  𝑚), n – кількість перевізників (𝑗 = 1,  𝑛). 
Введемо логічні змінні 𝑥𝑖𝑗 , значеннями яких є 1 або 0. При умові, що і-те 

замовлення реалізується j-им перевізником, то 𝑥𝑖𝑗=1. В протилежному випадку 𝑥𝑖𝑗=0. 

Допустимии  план 𝑋 = ||𝑥𝑖𝑗||(𝑚×𝑚) розподілу замовлень між виконавцями має 

задовольняти обмеження: 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1 = 1,  𝑖 = 1,  𝑚     (9) 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1 = 1 ,  𝑗 = 1,  𝑚     (10) 

𝑥𝑖𝑗 ∈ {0;  1} ,  𝑖,  𝑗 = 1,  𝑚     (11) 

Припустимо, що кожен перевізник керується індивідуальним тарифом, тоді 𝑐𝑖𝑗 – 

вартість виконання 𝑖 -го замовлення 𝑗 -м перевізником, причому матриця тарифів 𝐶 =
||𝑐𝑖𝑗||(𝑚×𝑚). Загальні витрати 𝑧, пов’язані із реалізацією плану 𝑋 розподілу замовлень між 

перевізниками матимуть вигляд: 
𝒛 = ∑ ∑ 𝒄𝒊𝒋𝒙𝒊𝒋

𝒎
𝒋=𝟏

𝒎
𝒊=𝟏      (12) 

За таких умов економіко–математична модель задачі матиме вигляд: 
𝑧 = ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1 = 1 ,  𝑖 = 1,  𝑚 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1 = 1 ,  𝑗 = 1,  𝑚

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0 ,  𝑖,  𝑗 = 1,  𝑚

𝑥𝑖𝑗 ≤ 1 ,  𝑖,  𝑗 = 1,  𝑚

𝑥𝑖𝑗  −  цілі ,  𝑖,  𝑗 = 1,  𝑚

}

}
 
 
 

 
 
 

    (13) 

Подана модель є задачею цілочисельного лініи ного програмування транспор-
тного типу і має подібність до транспортної  задачі, що уможливлює ї ї  вирішення 
методом потенціалів. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Логістичні стратегічні рішення, які повинні прии мати торговельні підприємства, 
що виходять на ринки ЄС, можна класифікувати таким чином: визначення стандартів 
обслуговування споживачів; визначення кількості та розміщення складів разом з 
певними рішеннями щодо забезпечення ї х обладнанням; визначення обсягу власних 
логістичних послуг у відносинах з партнерами і одержувачами та визначення обсягу 
завдань, до яких приєднаються транспортні компанії , склади до реалізації  доставки 
товару; розробка загальних принципів управління запасами; розроблення рішень щодо 
використання ІТ-системи.  

Отже, сформовании  канал збуту має мати розроблену як логістичну, так і 
маркетингову стратегії . Далі елементом політики розподілу є спосіб продажу, 
комерціи не обслуговування та служба доставки. Між цими елементами існують 
взаємозв’язки. Спосіб продажу відрізняється один від одного, в залежності від того, вони 
пов’язують продавця прямо чи опосередковано з кінцевим одержувачем та від того, які 
підприємства беруть участь. Вибираючи канал дистрибуції , підприємство вирішує, які 
завдання будуть виконуватися ним, а які будуть передані незалежним ринковим 
партнерам. 
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Анотація 
Вступ. Успіх діяльності будь-якої організації багато в чому залежить від рівня її організа-
ційної культури. Заклади охорони здоров’я не є винятком, особливо в умовах пандемії 
COVID-19. На організаційну культуру впливають багато факторів, але однією з найваж-
ливіших складових під час розвитку організаційної культури є мотивація персоналу. 
Метою наукового дослідження є аналіз залежності рівня вмотивованості персоналу та 
організаційної культури закладів охорони здоров’я. 
Результати. Заклади охорони здоров’я України мають специфіку в структурі їх персона-
лу. Формування складу персоналу регламентується на законодавчому рівні. Виявлено, що 
досліджені заклади охорони здоров’я мають різну структуру за категоріями, віком та 
досвідом роботи. Доведено, що розвиток організаційної культури залежить від рівня 
вмотивованості персоналу. Визначено рівень вмотивованості персоналу в деяких 
закладах охорони здоров’я м. Харкова. За допомогою опитування сформовано основні 
мотиватори та демотиватори в роботі персоналу. Виявлено, що основним мотивато-
ром є матеріальна винагорода. Серед нематеріальних аспектів мотивацій виокремлено 
умови праці; наявність соціального пакету, нормальне співвідношення робота/дім, 
повага та довіра в колективі, вдячність та справедливість керівника. Серед демотива-
торів зазначено незадовільну заробітну плату, незадовільні умови праці та негативний 
клімат в колективі. 
Висновки. На розвиток організаційної культури закладів охорони здоров’я впливає 
багато факторів. Серед них особливу роль відіграє мотивація персоналу. Заходи 
мотивації повинні базуватися на визначених мотиваторах і демотиваторах персоналу 
певного закладу охорони здоров’я. 

Ключові слова: мотивація, розвиток організаційної культури, мотиватори, 
демотиватори, рівень вмотивованості, заклад охорони здоров’я. 
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MOTIVATIONAL COMPONENT OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE DEVELOPMENT IN 
HEALTHCARE INSTITUTIONS 

Abstract 
Introduction. The success of any organization depends on the level of its organizational culture. 
Healthcare institutions are no exception, especially in the context of the COVID-19 pandemic. 
Organizational culture is influenced by many factors, but one of the most important components 
in the development of organizational culture is the staff motivation. 
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The purpose of the research is to analyze the relationship between the level of staff motivation 
and organizational culture of healthcare institutions. 
Results. Healthcare institutions in Ukraine have specific features in the structure of their staff. 
The formation of staff is regulated at the legislative level. It was found out that the studied 
healthcare institutions have different structure by category, age and work experience. It is proved 
that the development of organizational culture depends on the level of staff motivation. The level 
of staff motivation in some healthcare institutions in Kharkiv has been determined. Based on the 
proposed approach, the level of staff motivation can be high, sufficient and low. Providing survey, 
the main motivators and demotivators in the work of the staff are formed. It was outlined that the 
main motivator is material reward. It includes salaries, regular bonuses, gifts, etc. The intangible 
aspects of motivation consist of good working conditions, the presence of a social package, a 
normal work / home ratio, respect and trust in the team, gratitude and fairness of the leader. 
Among the demotivators, unsatisfactory wages, unsatisfactory working conditions and a negative 
climate in the team were noted. For developing the organizational culture, healthcare institution 
should improve the motivation system based on the main motivators and by eliminating the 
negative influence of the demotivators. 
Conclusions. Many factors influence the development of the organizational culture of healthcare 
institutions. Among them, staff motivation plays a significant role. Motivational measures should 
be based on certain motivators and demotivators of the staff of a particular healthcare institution. 

Keywords: motivation, development of organizational culture, motivators, demotivators, level of 
motivation, healthcare institution. 

JEL classification: I19, M12, M14 

Вступ 

Мотивація персоналу завжди є одним з наи важливіших аспектів досягнення успіхів 
організацією, оскільки дії  персоналу є рушіи ною силою будь-яких змін в організації , а 
також запорукою досягнення потрібних результатів. Змінюються часи, управлінські 
концепції , умови діяльності організаціи , однак роль мотивації  в управлінні організацією 
в цілому та ї ї  організаціи ною культурою залишається незмінною. Умови сьогодення, 
зокрема пандемія COVID-19, кинули виклик усім сферам життєдіяльності людства. 
Однак, наи більшої  уваги наразі потребує система охорони здоров’я в усьому світі, 
зокрема и  в Украї ні. Люди, які працюють у сфері охорони здоров’я, постіи но стикаються 
зі стресовими ситуаціями, що виникають внаслідок спілкування з пацієнтами, клієнтами 
тощо. Часто таке спілкування має негативне емоціи не забарвлення, що, в свою чергу, 
впливає на погіршення психологічного стану персоналу закладів охорони здоров’я. 
Водночас, слабке матеріальне забезпечення також не підвищує настрої в персоналу. Все 
це призводить до зниження загальної  організаціи ної  культури. Однією зі складових 
розвитку організаціи ної  культури закладів охорони здоров’я може бути мотивація 
персоналу, оскільки саме від успіхів и ого діяльності зараз залежить доля багатьох 
людеи .  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями мотивації  персоналу заи малися та заи маються багато вітчизняних та 

зарубіжних вчених та практиків, а саме Н. Богацька [1], О. Власенко, Ю. Чарикова [2] 
тощо. Проблематики впливу мотивації  на розвиток організаціи ної  культури у свої х 
роботах також торкалися відомі дослідники, такі як Л. Афшарі, А. Х. Насаб, Г. Діксон [3], 
Н. Любомудрова [4], В. Муізу, Д. Сарі [5], О. Продіус, М. Олексієв [6], М. Таслім [7], 
О. Харчишина [8], Х. Юсоф [9] та інші. 

Однак, питання особливості мотивації  персоналу в сфері охорони здоров’я, а 
також ї ї  впливу на організаціи ну культуру закладів цієї  галузі и  досі недостатньо 
розглянуті та потребують детального аналізу, особливо в умовах пандемії  короновірусу. 



 

ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2021 рік. Том 6. № 1.  

282 

Мета статті 

Виходячи з цього, основною метою наукового дослідження є аналіз особливості 
мотивації  персоналу та ї ї  впливу на розвиток організаціи ної  культури закладів охорони 
здоров’я. Для досягнення визначеної  мети та відповідно до логіки наукового 
дослідження було поставлено завдання – визначити особливості персоналу в закладах 
охорони здоров’я; дослідити структуру персоналу закладів охорони здоров’я за 
категорією, віком, досвідом роботи; провести аналіз рівня вмотивованості персоналу 
закладів охорони здоров’я; визначити вплив рівня вмотивованості на розвиток 
організаціи ної  культури закладів охорони здоров’я; визначити основні мотиватори та 
демотиватори персоналу закладів охорони здоров’я. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Для того щоб визначити особливості мотивації  в закладах охорони здоров’я, перш 
за все необхідно проаналізувати специфіку структури ї х персоналу. 

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я Украї ни (МОЗ Украї ни) № 385 від 
28.10.2002 року «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, 
провізорських посад, посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою, посад 
професіоналів у галузі охорони здоров’я та посад фахівців у галузі охорони здоров’я у 
закладах охорони здоров’я» (зі змінами) [10], заклади охорони діляться на: 

1. Лікувально-профілактичні заклади, до яких відносяться лікарняні заклади 
(однопрофільні, багатопрофільні, спеціалізовані, особливого типу); амбулаторно-
поліклінічні заклади; заклади переливання крові, швидкої та екстреної медичної 
допомоги; санаторно-курортні заклади. 

2. Санітарно-профілактичні заклади: санітарно-епідеміологічні заклади; 
заклади санітарної просвіти; заклади громадського здоров’я; центр превентивної 
медицини Державного управління справами. 

3. Фармацевтичні (аптечні) заклади: аптека; аптечна база (склад); база (склад) 
медичної техніки; база спеціального медичного постачання (центральна, 
республіканська, обласна); контрольно-аналітична лабораторія; лабораторія з аналізу 
якості лікарських засобів; магазин (медичної техніки, медичної оптики). 

4. Інші заклади: інформаційно-аналітичний центр медичної статистики; 
молочна кухня; центр медичної статистики МОЗ України; автопідприємства санітарного 
транспорту; Державний заклад «Референс-центр з молекулярної діагностики 
Міністерства охорони здоров’я України». 

5. Заклади медико-соціального захисту: будинок дитини; обласний центр 
(бюро) медико-соціальної експертизи. 

6. Установи/заклади системи соціального захисту населення. 
У всіх закладах працює велика кількість різного персоналу. Всім ї м потрібні мати 

мотивацію до своєї  праці. Особливо це стосується персоналу, що працює у лікарнях, 
поліклініках, лабораторіях, оскільки на них сьогодні, в умовах пандемії , лежить велика 
відповідальність. 

У зазначених закладах працюють різні категорії  персоналу: 
медичнии  персонал – лікарі, середніи  медичнии  персонал (медична сестра, 

фельдшер, акушерка), молодшии  медичнии  персонал (дезінфектор, молодша медична 
сестра з догляду за хворими, молочна медична сестра – санітарка-прибиральниця тощо), 
іншии  персонал (реєстратор медичнии , сестра-господарка); 

немедичнии  персонал – адміністративно-управлінськии  персонал; господарськии  
персонал. 

Слід зазначити, що персонал закладів здоров’я має різну освіту, досвід роботи, 
категорію, вікову структуру. Все це має великии  вплив на особливості ї х мотивації , в 
тому числі під час розвитку організаціи ної  культури таких закладів. 
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Виходячи з цього, для визначення особливостеи  мотивації  різних категоріи  
персоналу в сфері охорони здоров’я було проведено опитування персоналу деяких 
закладів охорони здоров’я. Опитування є одним із наи більш ефективних методів 
збирання об’єктивної  інформації  за умови анонімності и ого проведення. Саме 
анонімність дозволяє виключити можливість тиску з боку керівництва закладів. 
Виходячи з цього, проведене опитування було повністю анонімним та включало 
декілька груп запитань: 

1. Загальні питання, які містили запитання стосовно віку, статі, освіти, 
категорії, досвіду роботи працівників. 

2. Питання для визначення рівня мотивації персоналу в закладі, які включали 
запитання стосовно задоволеності роботою в цілому, задоволеності заробітної платою, 
відчуття вмотивованості працівників. 

3. Питання для визначення основних мотиваторів (матеріальних та 
нематеріальних) для працівників. 

4. Питання для визначення основних демотиваторів для працівників. 
Під час проведеного дослідження в цілому було опитано 340 працівників у трьох 

закладах охорони здоров’я в м. Харків: 
1. Стоматологічний центр Харківського національного медичного університету. 
2. Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» 

Харківського національного медичного університету. 
3. Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань 

Харківського національного медичного університету. 
Серед опитаних працівників наи більшу кількість складають лікарі 

(29 працівників або 36% опитаних у першому закладі; 45 працівників або 32% опитаних 
у другому закладі; 21 працівник або 18% опитаних у третьому закладі), середніи  
медичнии  (26 працівників або 33% опитаних у першому закладі; 39 працівників або 28% 
опитаних у другому закладі; 28 працівників або 23% опитаних у третьому закладі) та 
господарськии  (8 працівників або 10% опитаних у першому закладі; 28 працівників або 
20% опитаних у другому закладі; 26 працівників або 22% опитаних у третьому закладі) 
персонал досліджених закладів охорони здоров’я (рис. 1). 

 
Рис. 1. Склад персоналу досліджених закладів охорони здоров’я в м. Харків 

Наведені дані свідчать про те, що в досліджуваних закладах охорони здоров’я у 
складі персоналу переважну кількість складає медичнии  персонал (85% у першому 
закладі, 71% у другому закладі, 68% у третьому закладі). Однак, питома вага 
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господарського персоналу також є достатньо високою. Серед опитаних працівників у 
першому та другому закладах охорони здоров’я переважну кількість (49% та 55% 
відповідно) заи мають працівники з вищою категорією, в тои  час як у третьому закладі 
лише 38% мають таку категорію. В цьому закладі наи більшу питому вагу, 48%, мають 
працівники без категорії . У першому та другому закладі працівники без категорії  
заи мають 30% та 39% відповідно. 

Для більш точної  характеристики також було розглянуто вікову структуру 
персоналу досліджених закладів охорони здоров’я (рис. 2). 

 
Рис. 2. Вікова структура персоналу досліджених закладів охорони здоров’я в 

м. Харків 

Аналіз наведених даних свідчить про те, що переважна кількість персоналу 
досліджених закладів має вік понад 40 років: 61% працівників у першому закладі, 91% 
працівників у другому закладі та 88% працівників у третьому закладі. Це викликає певне 
занепокоєння, оскільки молоді фахівці не бажають и ти працювати до закладів охорони 
здоров’я. Пояснюється це загалом низьким рівнем заробітної  плати працівників у сфері 
охорони здоров’я в Украї ні. Як продемонстровано на рис. 3, середня заробітна плата 
одного штатного працівника в сфері охорони здоров’я значно нижча до кінця 2020 року 
в порівнянні, наприклад, із середньою заробітною платою у промисловості та навіть у 
освіті, яка теж вважається галуззю з низьким рівнем доходів працівників. Тільки в 
2021 році заробітна плата в сфері охорони здоров’я перевищила заробітну плату в освіті. 
Це відбулося завдяки підвищенню заробітної  плати лікарів та іншого медичного 
персоналу в зв’язку з пандемією COVID-19. 

Серед важливих факторів, які впливають на характеристику персоналу та рівень 
и ого мотивації , можна виділити досвід роботи в закладах охорони здоров’я. Серед 
опитаних працівників переважна кількість працівників має досвід роботи у закладі 
понад 15 років (у першому закладі – 76% опитаних, у другому закладі – 94% опитаних, у 
третьому закладі – 83% опитаних). Такии  досвід роботи є досить закономірним, 
виходячи із вікової  структури персоналу досліджених закладів. Також це свідчить про 
певну відданість персоналу свої и  професії , що позитивно впливає на організаціи ну 
культуру закладу. 
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Рис. 3. Середня заробітна плата за деякими видами економічної діяльності 

України, 2018 – 2021 рр. (на основі [11]) 

Для визначення рівня мотивації  працівників у закладах охорони здоров’я 
доцільно зрозуміти рівень вмотивованості працівників (рис. 4). 

 
Рис. 4. Аналіз вмотивованості/невмотивованості працівників закладів охорони 

здоров’я 

Проведении  аналіз свідчить, що працівники всіх досліджених закладів охорони 
здоров’я є досить вмотивованими (понад 77%).  

Для визначення рівня вмотивованості було запропоновано відповісти на 
запитання: чи задоволені Ви своєю роботою; чи задоволені Ви своєю заробітною 
платою; до якої  групи працівників (вмотивовані/невмотивовані) Ви можете себе 
віднести? Кожна відповідь працівника «так» або «вмотивовании » отримала бальну 
оцінку «1»; кожна відповідь працівника «ні» або «невмотивовании » отримала бальну 
оцінку «0». 

Проведене дослідження дозволило визначити рівень вмотивованості працівників 
у закладах охорони здоров’я за допомогою розрахунку середніх значень, отриманих за 
допомогою відповідеи  на вище наведені запитання. Рівень вмотивованості 
визначається таким чином: 

отримане значення ≤ 1 – низькии  рівень вмотивованості персоналу; 
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1 < отримане значення ≤ 2 – достатніи  рівень вмотивованості персоналу; 
отримане значення > 2 – високии  рівень вмотивованості персоналу. 
Проведене дослідження показало, що персонал Стоматологічного центру 

Харківського національного медичного університету та Навчально-наукового 
медичного комплексу «Університетська клініка» Харківського національного 
медичного університету має достатніи  рівень вмотивованості (значення 1,625 та 1,58 
відповідно), в тои  час як персонал Науково-дослідного інституту гігієни праці та 
професіи них захворювань Харківського національного медичного університету має 
високии  рівень вмотивованості (значення 2,04). 

Як було доведено у [12], мотивація персоналу є однією із складових організаціи ної  
культури будь-якої  організації , в тому числі и  закладів охорони здоров’я. Тому для 
розвитку організаціи ної  культури необхідно запроваджувати різні заходи, в тому числі 
мотиваціи ні, які дозволять підвищити рівень організаціи ної  культури в закладі. Перелік 
заходів необхідно визначати, виходячи з існуючого у закладі рівня вмотивованості та 
рівня и ого організаціи ної  культури. Рівень вмотивованості (високии , достатніи , 
низькии ) необхідно розраховувати за методикою, наведеною вище. Рівень 
організаціи ної  культури доцільно визначати за допомогою методичного підходу до 
оцінки організаціи ної  культури КУМРАС. Він дозволяє виокремити такі рівні: дуже 
високии ; високии ; середніи ; такии , що має тенденцію до деградації . На основі отриманих 
результатів розрахунку рівнів вмотивованості та організаціи ної  культури доцільно 
побудувати матрицю залежності організаціи ної  культури та вмотивованості 
працівників, яка дозволить сформулювати рекомендації , в тому числі в контексті 
мотивації  персоналу, щодо розвитку організаціи ної  культури закладів охорони здоров’я. 

Для визначення можливих заходів щодо покращення мотивації  персоналу для 
розвитку організаціи ної  культури доцільно визначити основні мотиватори та 
демотиватори персоналу організації . Для цього анкета для опитування працівників 
закладів охорони здоров’я містила запитання стосовно визначення наи більш вагомих 
факторів мотивації . Не виникає сумніву, що наи більш вагомим фактором мотивації  в 
украї нських закладах охорони здоров’я є матеріальна мотивація, оскільки середня 
заробітна платня у ціи  сфері одна з наи нижчих в Украї ні. Про це свідчать результати 
дослідження (рис. 5), які свідчать, що для переважної  кількості працівників (96,25% у 
першому закладі, 99,29% у другому закладі, 80,83% у третьому закладі) матеріальна 
винагорода є наи більшим мотиватором на роботі. До матеріальної  винагороди 
віднесено заробітну плату, премії , бонуси, подарунки тощо. Серед нематеріальних 
аспектів мотивації  відзначаються кар’єрне зростання, визнання, соціальнии  пакет, 
статус, умови праці тощо. 

Серед факторів матеріальної  мотивації  опитані працівники визначили наступні: 
заробітна плата – 100% опитаних працівників; регулярні грошові премії  – 98,75% у 
першому закладі, 96,43% у другому закладі, 60,83% у третьому закладі; нерегулярні 
грошові премії  – 1,25% у першому закладі, 12,5% у третьому закладі; інші грошові премії  
(відсотки, бонуси, знижки) – 23,75% у першому закладі, 17,86% у другому закладі, 
11,67% у третьому закладі; заохочення – 6,25% у першому закладі, 9,29% у другому 
закладі, 15% у третьому закладі. 

Серед факторів нематеріальної  мотивації  опитані працівники визначили 
наступні: умови праці; соціальнии  пакет, нормальне співвідношення робота/дім, повага 
та довіра в колективі, вдячність та справедливість керівника (рис. 6). 

Поряд із факторами, що зумовлюють підвищення мотивації  персоналу 
(мотиваторами), доцільним є дослідження факторів, які знижують рівень мотивації  
персоналу (демотиватори). Наи більшими демотиваторами для опитаних працівників 
(рис. 7) є незадовільна заробітна плата, незадовільні умови праці та негативнии  клімат 
в колективі.  
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Рис. 5. Мотиватори в роботі працівників досліджених закладів охорони здоров’я 

 
Рис. 6. Нематеріальні мотиватори працівників закладів охорони здоров’я 

 
Рис. 7. Основні демотиватори працівників досліджених закладів охорони здоров’я 
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Виходячи з цього можна зазначити, що для покращення рівня мотивації  необхідно 
підвищувати заробітну плату, створювати задовільні умови праці для працівників, а 
також підвищувати рівень соціально-психологічного клімату в колективі. Всі ці заходи 
поряд із підвищенням рівня мотивації  дозволять розвивати організаціи ну культуру 
досліджуваних закладів охорони здоров’я. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Мотивація персоналу закладів охорони здоров’я є важливою складовою розвитку 
ї хньої  організаціи ної  культури, особливо в умовах пандемії  COVID-19. В Украї ні и  досі 
залишається наи більш ефективною матеріальна мотивація, оскільки рівень заробітних 
плат у сфері охорони здоров’я є одним з наи нижчих. Однак в умовах сьогодення, коли 
суспільство стикнулося з глобальною загрозою, коли від праці персоналу закладів 
охорони здоров’я залежать життя багатьох людеи , необхідним є приділяти підвищену 
увагу всім аспектам мотивації . Необхідно зрозуміти, що є наи більшими мотиваторами та 
демотиваторами в роботі працівників закладів охорони здоров’я. Це дозволить дібрати 
наи більш оптимальну систему мотивації  в тому чи іншому закладі охорони здоров’я з 
урахуванням структури персоналу, и ого мотиваторів та демотиварів. 
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ІННОВАЦІЙНІСТЬ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТА 

МАРКЕТИНГОМ 

Разводовська, В. О. Інноваціи ність в підприємницькіи  діяльності в системі ефективного 
управління операціи ною діяльністю, конкурентоспроможністю та маркетингом 
/ Вікторія Олегівна Разводовська, Ольга Василівна Заяц, Олексіи  Сергіи ович Парохненко, 
Ірина Анатолії вна Гнатенко // Украї нськии  журнал прикладної  економіки. – 2021. – Том 
6. – № 1. – С. 290 – 297. – ІSSN 2415 – 8453. 

Анотація 
Вступ. Стаття присвячена питанням інноваційності в підприємницькій діяльності, 
зокрема в системі ефективного управління операційною діяльністю, конкурентоспро-
можністю та маркетингом. На основі дослідження було запропоновано хронологічну 
ілюстрацію дослідження ґенези підприємництва в контексті відомих економічних шкіл і 
акцентовано увагу на зазначених складових ефективності. 
Метою дослідження стало вивчення інноваційності в підприємницькій діяльності, 
зокрема в системі ефективного управління операційною діяльністю, конкурентоспро-
можністю та маркетингом. 
Результати. Показано, що сучасне наукове переосмислення базових понять (термінів) 
розвитку підприємництва повинне засновуватися на постійному та безперебійному 
процесуальному розгляді досліджуваного феномену, що обумовлюється необхідністю 
систематичного узагальнення та агрегування нових вхідних наукових знань зі змінною 
категоріальною системою, яка вміщує в себе логіку, методи, принципи, закони, що 
знаходяться на етапі постійного розвитку, розширення та удосконалення. Показано, що 
в сучасній економічній науці наявні понятійні прогалини та термінологічна полісемія, які 
зумовлені системними трансформаціями, синтезом еволюціонізму та синергетики у 
природі розвитку підприємництва, об’єктивними умовами накопичення наукових даних,  
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які інколи випереджають темпи їх понятійної інтерпретації. Акцентовано увагу на 
тому, що саме ліквідація зазначених наукових прогалин має бути у подальшому 
мейнстрімом фундаментального аналізу в економічній теорії стосовно удосконалення 
розуміння понять інновацій і підприємництва. 
Висновки. Доведено, що попри всю різноманітність підходів (онтологічних, 
гносеологічних, аксіологічних) підприємництво в інноваційній економіці визначається як 
специфічна форма економічної та обов’язково суспільно-корисної активності індивіда, 
який на основі креативності та власного досвіду – ініціює інноваційні проекти, 
управлінські рішення; на основі підприємливості – управляє та планує свою діяльність; 
на основі відповідальності – особисто відповідає за результати своєї ризикованої 
діяльності; на основі зацікавленості – змінює та адаптує свою підприємницьку 
діяльність відповідно до умов зовнішнього середовища та наявного ресурсного 
потенціалу. Підприємництво виступає як основа інноваційного процесу в національній 
економіці, при цьому новаторство є не тільки визначальною ознакою підприємницької 
діяльності, а й основним чинником економічної динаміки, за допомогою якого ініціюються 
і реалізуються нові методи виробництва, збуту продукції та взагалі відбувається 
стимулювання подальшого розвитку економіки інноваційного типу. 

Ключові слова: інноваційність, підприємницька діяльність, система ефективного 
управління, операційна діяльність, конкурентоспроможність, маркетинг. 

Victoria RAZVODOVSKA 

Senior Lecturer of the Department of Management, National Transport University 

Olga ZAIATS 

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management,  
National Transport University 

Oleksii PAROHNENKO 

Senior Lecturer of the Department of Management, National Transport University 

Iryna HNATENKO 

Doctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of 
Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design 

INNOVATION IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE SYSTEM OF EFFECTIVE 
MANAGEMENT OF OPERATIONAL ACTIVITY, COMPETITIVENESS AND MARKETING 

Abstract 
Introduction. The article considers the issues of innovation in entrepreneurial activity, in 
particular in the effective management system of operational activity, competitiveness and 
marketing. Based on the study, a chronological illustration of the study of the entrepreneurship 
genesis in the context of well-known economic schools was proposed and attention was focused 
on these components of efficiency.  
The purpose of the article is to study innovation in entrepreneurial activity, in particular in the 
effective management system of operational activity, competitiveness and marketing. 
Results. It is shown that modern scientific rethinking of basic concepts (terms) of business 
development should be based on constant and uninterrupted procedural consideration of the 
studied phenomenon, which is due to the need for systematic generalization and aggregation of 
new input scientific knowledge with a variable categorical system laws that are at the stage of 
constant development, expansion and improvement. It is outlined that in modern economics there 
are conceptual gaps and terminological polysemy, which are due to system transformations, 
synthesis of evolutionism and synergetics in the nature of entrepreneurship, objective conditions 
for the accumulation of scientific data, which sometimes exceed the pace of their conceptual 
interpretation. Emphasis is placed on the fact that the elimination of these scientific gaps should 
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be further mainstream of fundamental analysis in economic theory to improve the understanding 
of the basic concepts of innovation and entrepreneurship. 
Conclusions. It is proved that despite all the variety of approaches (ontological, epistemological, 
axiological) entrepreneurship in an innovative economy is defined as a specific form of economic 
and socially useful activity of an individual who, based on creativity and personal experience, 
initiates innovative projects, management decisions; on the basis of entrepreneurship, manages 
and plans its activities; on the basis of responsibility is personally responsible for the results of 
their risky activities; on the basis of interest, changes and adapts its business activities in 
accordance with the conditions of the external environment and the available resource potential. 
Entrepreneurship is the basis of the innovation process in the national economy, and innovation 
is not only a defining feature of entrepreneurial activity, but also a major factor in economic 
dynamics, as well as new methods of production, marketing, and in general stimulate further 
development of innovative economy. 

Key words: innovation, entrepreneurial activity, effective management system, operational 
activity, competitiveness, marketing. 

JEL classification: M31; O31 

Вступ 

Вичерпне універсальне визначення підприємництва у сучасніи  науковіи  думці 
досі відсутнє. Багато видатних зарубіжних та вітчизняних вчених у свої х дослідженнях 
аналізували проблематику функціонування підприємництва, визначали и ого теорети-
ко-методологічні аспекти та понятіи ні складові, але серед науковців дотепер немає 
єдиного погляду на и ого визначення. Це пояснюється тим, що представники різних наук 
(економісти, менеджери, філософи, соціологи та інші) неоднаково розуміли та інтерпре-
тували и ого сутність. Законодавче визначення підприємництва значно зменшує та міні-
мізує и ого полісемію у наукових джерелах. Однак перш ніж таке визначення сформува-
лося у законодавстві Украї ни, воно прои шло певнии  історичнии  етап свого становлення. 
Тому актуальним є дослідження інноваціи ності в підприємницькіи  діяльності, зокрема 
в системі ефективного управління операціи ною діяльністю, конкурентоспроможністю 
та маркетингом. Уникаючи фрагментарності розгляду феномену підприємництва, виді-
лимо сукупність концепціи , в межах яких доцільно аналізувати сутність та еволюцію 
підприємництва у світі (зародження і формування якого відбувалося у контексті 
розвитку економічної  думки). Серед таких концепціи  необхідно виділити такі, що 
досліджували підприємництво в межах хронологічного осмислення підприємництва з 
використанням так званих хвиль (напрямів) и ого розвитку; функціонального та 
міждисциплінарних підходів тощо. 

Ґенезу формування феномену підприємництва дозволяють простежити теорії  
наукових хвиль (напрямів) вивчення розвитку підприємництва [1-10]. Ці хвилі відобра-
жаються сплесками інтересу вчених до різних аспектів проблеми господарювання, які 
характеризують тенденцію двох глобальних етапів розвитку теорії  підприємництва, 
пов`язаних з поступовим формуванням наукової  картини світу і виникненням синерге-
тики як теорії  самоорганізації . 

Мета статті 

Метою дослідження є вивчення інноваціи ності в підприємницькіи  діяльності, 
зокрема в системі ефективного управління операціи ною діяльністю, конкурентоспро-
можністю та маркетингом. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Відомі представники економічних шкіл (французької , англіи ської , американської , 
німецької , австріи ської  тощо, окремі з яких, зображені на рис. 1), сповідували свою 
філософію дослідження підприємництва, яка або еволюціонувала та знаходила свої х 
прибічників у маи бутньому, або частково чи повністю була визнана безперспективною.  
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Рис. 1. Хронологічна ілюстрація дослідження ґенези підприємництва в контексті 

відомих економічних шкіл 
Джерело: [5] 

Як слідує з рис. 1, першу хвилю усвідомлення феномену підприємництва 
необхідно відносити до періоду наукових досліджень Р. Кантильи она, якии  уперше ввів 
у науковии  оборот термін «підприємець», використавши и ого у свої и  праці [1]. Проте, за 
нашим баченням, зародження поглядів на підприємництво, появу наи примітивніших 
и ого форм і видів, можна спостерігати у далекому минулому (ще у період до нашої  ери) 
внаслідок еволюціи ного переплетення географічних, природних, економічних і 
політичних чинників, які змушували наших пращурів виживати та пристосовуватися до 
умов того часу. І, хоча підприємництво у давні часи ще не стало самостіи нім предметом 
та галуззю наукових досліджень, однак характерні риси ведення підприємницької  
діяльності у минулі часи засвідчили історичнии  відлік запуску сучасного 
підприємництва. Ще з давніх часів підприємництво зумовлює прогресивнии  розвиток 
людства (у сегментарному сполученні з іншими видами діяльності), започатковує зміну 
економічних систем, сприяє ефективному розподілу обмежених ресурсів, рухає 
інновації , технології , науку, покращує умови життя населення. Переплетіння 
підприємництва та нововведень можна спостерігати на прикладі давніх подіи  – 
виготовлення кам’яної  зброї , колеса, масляної  лампи, гарпуну, першої  монети та інше, 
що, беззаперечно, можна вважати новаціями, які були впроваджені нашими пращурами 
у суспільне життя. Потім винаи дені знаряддя праці обмінювалася на товари першої  
необхідності, що заклало основу підприємницьких відносин.  

Перша наукова хвиля усвідомлення феномену підприємництва, розпочалася у 
XVII ст. та була пов’язана з акцентом уваги вчених на наявності ризику в 
підприємницькіи  діяльності. Яскравими прибічниками першої  хвилі можна вважати 
дослідників Р. Кантильи она, Х. Мангольдта, Ф. Наи та, М. Пітерса, А. Сміта, І. Тюнена, 
Р. Хизрича [4] та інших зарубіжних науковців.  

Вперше у науковии  світ терміни «підприємництво» та «підприємець» як необхідні 
елементи ринкової  економіки увів англіи ськии  економіст Р. Кантильи он (1680-
1734 рр.), ідеї  та наукові постулати якого слугували трампліном для покоління 
економістів Х. Блеи ра, У. Каллена, А. Сміта, А. Фергюсона, Д. Юма та низки фізіократів 
Ф. Кене, В. Мірабо, Д. Немура, М. Рівє’ра тощо. У своєму дослідженні «Есе про природу 
торгівлі взагалі» (1755 р.) Р. Кантильи он порушив питання того, що відсутність 
рівноваги між попитом і пропозицією, призводить до порушення балансу ринкового 
середовища, а ризиковані підприємницькі дії  – дозволяють отримати підприємницькии  
дохід від вдало проведених бізнесових угод. Фундаментальною рисою підприємця 



 

ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2021 рік. Том 6. № 1.  

294 

Р. Кантильи он вважав и ого готовність ризикувати у несприятливому середовищі. За 
думкою вченого, підприємець – це ключовии  суб’єкт ринкових відносин, якии  за 
встановленою ринком ціною ризикуючи купує техніку, людську працю та необхідні 
ресурси, щоб виготовити продукцію та у подальшому продати ї ї  для отримання значного 
прибутку. Підприємець, на думку автора, ризикуючи бере лише на себе зобов’язання по 
витратах на операціи ну діяльність. При цьому він не володіє достеменною інформацією, 
за якою ринковою ціною може відбуватися реалізація виробленого продукту. 
Р. Кантильи он поділяв «усіх мешканців держави» на два класи «підприємців і наи маних 
працівників». Крім того, усіх підприємців дослідник ділив на два типи: підприємців, які 
можуть почати свою справу, інвестуючи у бізнес; підприємців, котрі не мають інвестиціи  
для відкриття справи [1].  

Представники другої  хвилі розвитку підприємництва наи більш чітко відобразили 
необхідність впровадження інноваціи  в даному процесі як таких, що спроможні 
забезпечити ефективну діяльність підприємця за наявності високої  ринкової  
конкуренції  та мінливості зовнішнього середовища. Зокрема з другою хвилею (кінець 
ХІХ – середина ХХ ст.) пов’язується виділення четвертого фактору – підприємницьких 
здібностеи , тобто концентрації  уваги вчених на особистості підприємця, и ого 
мотиваціи них, когнітивних та психологічно-соціальних характеристиках.  

Як приклад, В. Зомбарт і Ж. Палевськии , розглядаючи прояв феномену підпри-
ємництва в історичніи  ретроспективі, акцентували увагу на конкурентних перевагах 
підприємств, де працюють люди із креативними підприємницькими задатками, які здатні 
до генерації  та реалізації  інноваціи них ідеи  та поглядів [4]. Також другу хвилю можна 
пов’язати з чисельними загальновідомими дослідженнями Й . Шумпетера [8], якии  
виділяв головною особистісною рисою підприємця – інноваціи ність та креативність.  

Й . Шумпетер як передумову інтенсивного державного економічного зросту 
вбачав діяльність особливого підприємця-творця, якии  здатен по-новому перетво-
рювати чинники виробництва у кінцевии  результат – інноваціи ні товари, послуги, 
технології , які були затребувані ринком. Таке перетворення чинників виробництва, за 
и ого баченням, вносило дисбаланс в державне економічне середовище та порушувало 
ринкову рівновагу, призводячи тим самим до «шумпетерівського шоку». За таких умов 
підприємці-новатори, реагуючи на так звані «шоки», постіи но адаптувалися до дисба-
лансу економічного середовища шляхом систематичного та безперервного оновлення 
своєї  діяльності через підвищення інноваціи ності, тим самим стимулюючи національне 
економічне зростання інтенсивним шляхом. Й . Шумпетер пов’язував отримання підпри-
ємницького доходу виключно з інноваціи ною діяльністю підприємця, бо головною 
рисою ефективного підприємництва він вважав здатність до новаторства, а також 
вважав, що ефективно використовуючи нововведення технічного, технологічного, 
організаціи но-управлінського та маркетингового характеру підприємець досягне тих 
змін у розширеному циклі виробництва, розподілу і споживання, які забезпечать и ому 
додатковии  дохід у маи бутньому. У разі, якщо діяльність підприємця не має новатор-
ських ознак та стає традиціи ною чи рутинною, то такии  індивід не вважався підпри-
ємцем. Й . Шумпетер не поєднував усіх підприємців в єдинии  клас і не розглядав підпри-
ємництво як професію [8]. Подальші висновки з цього приводу наводять на думку про 
необхідність комплексного погляду на інновації  в системі національної  економіки та 
закладають фундаментальні погляди на необхідність врахування синергії  інноваціи ної  
діяльності на усіх рівнях. На макрорівень дослідження інноваціи  виводить М. Кондра-
тьєв з відомою у науковому світі та одночасно наи більш дискусіи ною і по цеи  час теорією 
«довгих хвиль». Це ідея заснована на дослідженнях причин виникнення нововведень у 
суспільно-економічному житті, які слугували першопричинами відхилення техноло-
гічних укладів відносно до початкового рівноважного стану економічної  системи.  

Окрім того, дослідження М. Кондратьєва, В. Кінгстона, М. Муро, Л. Федулової, Шкон-
да, Й. Шумпетера [2] змушують поглянути на процеси виникнення інновацій у підпри-
ємництві як ритмічного явища, що не обмежується лише економікою. Такому явищу 
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притаманна складна система тимчасових еволюційних наслідків в усіх сферах життя 
населення, що обумовлюється ієрархічно-неоднорідною структурою суспільства та 
радикальними змінами в інших секторах промисловості. Водночас, зазначені автори не 
приділили належної уваги безпосередньо зовнішньому середовищу та інституціональ-
ній структурі інноваційної економіки, які оточували підприємця і його підприємство. 
Зокрема, Й. Шумпетеру, за всієї важливості його наукової спадщини для теорії підпри-
ємництва, властива абсолютизація такої якості підприємця, як новаторство [7], яка хоча 
і є найважливішою якістю підприємця, проте не завжди є визначальною для ефектив-
ності підприємництва та отримання надприбутків в економіці інноваційного типу.  

Поліфункціональна модель підприємця, яка паралельно формувалася з активним 
дослідженням вчених зовнішнього середовища, дістала свого відображення за третьої 
хвилі розвитку підприємництва, в межах якої було сформульовано основні положення 
взаємозв’язку підприємництва та макросередовища. Саме наукові положення та виснов-
ки цієї хвилі є принципово важливими у наших подальших дослідженнях з тих позицій, 
що саме підприємництво в інноваційній економіці не може розвиватися відокремлено 
від зовнішнього оточення і потребує обов’язкового його врахування. Третя хвиля дос-
лідження підприємництва почалася на початку ХХ  ст., її пов’язують з роботами прибіч-
ників нової австрійської школи: Б. Андерсона, Е. Закса, І. Кірцнера, К. Менгера, Л. Мізеса, 
Ф. Хайєка тощо [3]. В дослідженнях зазначених науковців підприємництво було 
розглянуто як складний розумовий процес, на який чинить вплив зовнішнє оточення, 
причому підприємництво розвивалося в умовах вільної економіки та лібертаріанства. За 
третьої хвилі набула розповсюдження теорія підприємництва І. Кірцнера, в якій така 
діяльність розглядалася як процес зміни «рівноважного стану арбітражних угод» на 
принципово інший [5]. Вчені Л. Мізес та Ф. Хайєк у своїх роботах визначали стереотип 
дещо опортуністичної поведінки підприємця виключно як особи, що наслідує власні 
егоїстичні інтереси, скуповуючи дешевий товар, а потім використовуючи маркетингові 
рішення, продаючи їх зі значною націнкою [3]. При цьому практично не враховувався 
сам процес створення інноваційної ідеї та не концентрувалася увагу на інноваційних 
складових підприємницького процесу. Такі погляди дещо звужують значення підприєм-
ництва в умовах інноваційної економіки і є надмірно загальними та примітивними. 
Окрім того, за третьої хвили дослідження підприємництва зовнішнє оточення розгля-
далося вченими в межах досконалої саморегулюючої сили ринкового механізму, що 
практично зводить нанівець важливість державного регулювання та державної 
підтримки підприємництва в умовах інноваційної економіки. 

Четверта хвиля розвитку підприємництва (кінця ХХ ст. і триває до цього часу) 
характеризувалася активними науковими дослідженням феномену підприємництва в 
умовах існування інституціональної та неоінституціональної структури економіки 
(інституціональної матриці). Її представники Дж. Гэлбрейт, П. Друкер, Р. Коуз, 
Д. Норт [1], та інші вчені включили до розгляду теорії підприємництва не тільки особис-
тісні, але й управлінські аспекти підприємця, переходячи тим самим на міждисцип-
лінарний рівень аналізу. Також головною рисою, яка ознаменувала четверту хвилю, слід 
вважати розквіт техніко-технологічних інновацій, активне розповсюдження Інтернет-
технологій, що дало поштовх переходу аналізу проблем з розвитку підприємництва на 
міждисциплінарний рівень.  

Яскравий представник четвертої хвилі та один з найбільш впливових теоретиків 
сучасного інноваційного менеджменту – П. Друкер, сформував уявлення про інноваційну 
економіку та місце підприємця в ній [7]. В основі теорії вченого підприємець – це особа з 
інноваційним типом мислення, яка ризиковано діє в постійно змінному інформаційному 
середовищі інноваційної економіки. За його баченням, в інноваційній економіці 
виживають лише ті підприємці, які здатні реактивно реагувати на виклики зовнішнього 
оточення, використовуючи будь-яку можливість отримати максимальну вигоду, але при 
цьому нести повну відповідальність за власні ризики та невдачі у підприємницькій 
діяльності. Дослідник розумів під підприємництвом ризиковану інноваційну діяльність 
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та ефективну управлінську тактику, спрямовану на адаптацію до зовнішніх викликів, 
яку не можна визначити як науку або мистецтво. П. Друкер вважав, що підприємництво 
засноване на поведінкових соціально-економічних теоріях, які обумовлюють та 
пояснюють необхідність систематичних змін підприємницьких ідей у відповідь на 
виклики соціуму або економічну турбулентність. У цьому контексті нові ідеї вченого 
утворювали смислову основу підприємництва в інноваційній економіці, яка полягає у 
необхідності «творчого руйнування» та пошуку принципово нових ідей, щоб вижити 
підприємцю за високої конкуренції.  

Таким чином, розвиток теорій інновацій та підприємництва триває вже досить 
значний проміжок часу, постійно трансформується та еволюціонує відповідно до 
зовнішніх умов та обставин. Дослідження представників різноманітних економічних 
шкіл демонструють, що ефективне підприємництво не може існувати без ризику, 
конкуренції, інноваційності та ініціативності підприємця.  

Вчені усіх часів справедливо розглядають підприємництво з позицій функціо-
нального і міждисциплінарного підходів, які посідають своє окреме місце в дослідженні 
ґенези підприємництва. Вони відображають різні аспекти цього явища, пов’язані з 
еволюцією ролі і місця підприємництва в процесі розвитку інноваційної економіки. 
Однак, за нашим баченням, дослідження підприємництва з позицій міждисциплінарного 
підходу більш вірно деталізує підприємництво з урахуванням наявності різних наукових 
дисциплін в економіці інноваційного типу, які слід враховувати при визначенні 
пріоритетів подальшого розвитку підприємництва. Зокрема, як вірно наголошував 
Дж. Шекл, сучасний економіст повинен в своїх дослідженнях вміло застосовувати 
інструментарій гуманітарних, природничих наук, володіти науковими знаннями у галузі 
математики, психології, філософії, географії, історії, державного управління, 
антропології, політології, літератури, письма, фінансів та розуміти з практичної точки 
зору принципи роботи бізнесу. До того ж, такий фахівець повинен розуміти основи 
державотворення та володіти декількома іноземними мовами. Саме міждисциплінарний 
підхід є ключовою основою функціонального дослідження підприємництва в 
інноваційній економці, бо використовуючи численні наукові дисципліни, можна чіткіше 
визначити пріоритети розвитку підприємництва в Україні у перспективі – ефективне 
управління операційною діяльністю, конкурентоспроможністю та маркетингом. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Отже, зародження витоків інноваціи  та підприємництва бере свіи  початок з 
глибокої  давнини. Попри всю різноманітність підходів (онтологічних, гносеологічних, 
аксіологічних) підприємництво в інноваціи ніи  економіці визначається як специфічна 
форма економічної  та обов’язково суспільно-корисної  активності індивіда, якии  на 
основі креативності та власного досвіду – ініціює інноваціи ні проекти, управлінські 
рішення; на основі підприємливості – управляє та планує свою діяльність; на основі 
відповідальності – особисто відповідає за результати своєї  ризикованої  діяльності; на 
основі зацікавленості – змінює та адаптує свою підприємницьку діяльність відповідно 
до умов зовнішнього середовища та наявного ресурсного потенціалу.  

Підприємництво виступає як основа інноваціи ного процесу в національніи  
економіці, при цьому новаторство є не тільки визначальною ознакою підприємницької  
діяльності, а и  основним чинником економічної  динаміки, за допомогою якого 
ініціюються і реалізуються нові методи виробництва, збуту продукції  та взагалі 
відбувається стимулювання подальшого розвитку економіки інноваціи ного типу. 
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Abstract 
The purpose of the article is to analyze the development of the agriculture sector in Azerbaijan 
and access the potential for its sustainable development. In the research process, the following 
scientific methods have been used: empirical method (for the comprehensive assessment of the 
current state of the research object) along with abstract and logical methods. The assessment of 
diversification was conducted using Herfindahl-Hirschman Index (HHI).  
Research results. The results of scientific research on the development of the agriculture sector 
in Azerbaijan have been presented. The current state of the sector has been demonstrated and the 
potential for further development as a part of the diversification strategy has been applied.  
Elements of scientific novelty. An overview of the sector as one of the major contributors to the 
appliance of diversification policy has been made. The aforementioned results lead to the 
conclusion that due to the high potential, the sector could further be considered as one of the 
significant contributors to the non-oil sector.  
Practical significance. The dynamics and consistencies of the agriculture sector in terms of 
value-added have been presented. 
Conclusion. To provide effective and efficient support to the sector's development, the government 
has to have an insight into the sector's current economic situation. As a result, a need for in-depth 
research in terms of expansion of the information base of the sector emerges. This policy includes 
data collection and analysis, monitoring, and evaluation in order to ensure the indication of 
business opportunities. Systematic analysis and assessment have to be applied to become a useful 
tool for identifying the needs of the sector. It is worth mentioning that the food supply chain 
organization in Azerbaijan is comparatively week with poor collaboration among chain actors, 
including farmers, traders, and processors. Most sales of agricultural goods flow through the 
wholesale market network throughout the country. Taking into consideration the 
aforementioned, it becomes clear that the expansion of the agricultural export will broaden the 
links and network accelerating the process of globalization. 
Therefore, an analysis of the existing data on the agriculture sector in Azerbaijan illustrates that 
the country has great potential for the development of this sector which may contribute to the 
economy and integration into the global market. 
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕКСПОРТУ В АЗЕРБАЙДЖАНІ: ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

Анотація 
Мета статті – проаналізувати розвиток аграрного сектору в Азербайджані та 
оцінити потенціал його сталого розвитку. У процесі дослідження використовувалися 
наступні наукові методи: емпіричний метод (для всебічної оцінки сучасного стану 
об’єкта дослідження) поряд з абстрактними та логічними методами. Оцінка 
диверсифікації проводилася з використанням індексу Герфіндаля-Гіршмана (HHI). 
Результати досліджень. Представлені результати наукових досліджень щодо розвит-
ку сільського господарства в Азербайджані. Продемонстровано сучасний стан сектору 
та оцінено потенціал для подальшого розвитку в рамках стратегії диверсифікації.  
Елементи наукової новизни. Зроблено огляд сектору як одного з основних факторів, що 
сприяють застосуванню політики диверсифікації. Вищезазначені результати приводять 
до висновку, що через високий потенціал сектор можна додатково розглядати як один із 
значних факторів, що сприяють розвитку ненафтового сектору. 
Практичне значення. Представлено динаміку та узгодженість сільського 
господарства з точки зору доданої вартості.  
Висновок. Щоб забезпечити ефективну та дієву підтримку розвитку галузі, уряд повинен 
мати уявлення про поточну економічну ситуацію в секторі. В результаті виникає 
потреба у поглиблених дослідженнях з точки зору розширення інформаційної бази галузі. 
Ця політика включає збір та аналіз даних, моніторинг та оцінку з метою забезпечення 
вказівок на можливості бізнесу. Щоб стати корисним інструментом для визначення 
потреб сектора, необхідно застосувати систематичний аналіз та оцінку. Варто 
згадати, що організація ланцюга постачання продуктів харчування в Азербайджані є 
порівняно слабкою із поганою співпрацею між учасниками мережі, включаючи фермерів, 
торговців та переробників. Більшість продажів сільськогосподарських товарів 
проходить через мережу оптового ринку по всій країні. Беручи до уваги вищесказане, стає 
зрозумілим, що розширення сільськогосподарського експорту розширить зв'язки та 
мережу, прискорюючи процес глобалізації. Таким чином, аналіз наявних даних про 
сільськогосподарський сектор в Азербайджані показує, що країна має великий потенціал 
для розвитку цього сектору, що може сприяти економіці та інтеграції на світовий ринок. 

Ключові слова: Азербайджан, диверсифікація, сільське господарство, експорт, ресурси. 

JEL classification: Q00; Q01; Q10; R10; R20  

Introduction  

The remarkable growth that had been observed in the Azerbaijani economy since the 
start of the new millennium was suppressed when international oil prices dropped in 2014. 
Right after this crucial moment, the government started to seek new sources of growth beyond 
natural resources. That is, diversification has become one of the main priorities for the 
government.  

Even though the country had a comparatively quick recovery, the crisis identified the need 
to diversify exports and production [1]. In the context of clearly observed difficulties, the 
government adopted 12 Strategic Roadmaps in 2016. These Roadmaps were aimed at the 
development of the non-oil sectors of the economy and transition to a more diversified economy.  

The topic of diversification was studied by [2]. It was revealed that the economy of 
Azerbaijan is vulnerable due to its dependency on natural resources and poor diversification 
strategy. Nevertheless, the potential for development is ranked as high. 
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Taking into account that commodity-dependent countries may suffer from export 
instability arising from unstable global demand, export diversification emerges as the best 
option to facilitate the constraints. In order to succeed in export diversification, country’s 
export has to be globally competitive to take advantage of leveraging world markets. 

Agriculture is of great importance to Azerbaijan as it accounts for a large portion of 
employment, rural livelihood, food security, and rural development. Therefore, the state seeks to 
enhance the business climate for the development of a competitive agricultural and food sector 
so it may contribute to the diversification of a country’s economy and boost its rural welfare. 

It is no doubt that agriculture represents a raw material source for both directly consu-
med products (fruit, vegetables, etc.) and the processing industry. That is, following the climatic 
conditions and traditional employment habits of the population, the development of the 
agriculture sector as a sector of import-substitution and exportable products seem crucial [3].  

Agriculture refers to the sector employing the largest percentage of the population in 
Azerbaijan and has a significant potential for diversification away from oil. In a meantime, it is 
increasingly a target for public and private investment [4]. From the perspective of gender 
balance, agriculture refers to a sector that involves a high percentage of women both as farmers 
and entrepreneurs.  

According to the assessment made by several international organizations, Azerbaijan 
has agriculture with huge export potential, and the majority of agriculture products are highly 
competitive. Favorable climatic and soil conditions may maintain the procedure and provide 
more development opportunities. Even though agriculture is considered as one of the leading 
areas of exports and economic diversification at large, the share of this sector in value-added 
created in the economy and exports is not at a desirable level yet. 

The paper will present the assessment of the export diversification potential focusing on 
the agricultural sector. 

Patterns of Diversification 

Resource-rich countries are more inclined to diversify their economies to buffer 
themselves against commodity price volatility. The more a country depends on resources, the 
less likely it will have a diverse export profile. 

The study of [5] has indicated that the experience of resource-dependent countries 
provides and evidence that without economic and export diversification the aforementioned 
economies remain highly vulnerable to different external shocks. Usually, these countries lack 
appropriate policy guidelines or implementation on how to effectively diversify their 
economies and extend their export portfolios. 

Export diversification refers to deliberate policies intended to change the shares of 
commodities in the existing export mix, introduce new goods in the export portfolio, and get 
involved in new geographical markets. It is worth mentioning that investment and trade 
freedom along with the measure of resource dependence determine the level of export 
diversification.  

In accordance with the study of Ross [6], several factors are illustrating the lack of 
information about export diversification in oil-producing countries. First is unreliable data 
which makes it difficult to know the true level of diversification in the domestic economy. The 
second relates to the fact that export diversification is mainly measured in ways that are 
contaminated by price volatility.  

It is no doubt that the reliable measurement of diversification is a challenging task due 
to the fact that measures of production and export shares in developing countries tend to be 
affected by movement in commodity prices.  

Some scholars indicate the Herfindahl-Hirschman Index (HHI) is the most appropriate 
and effective indicator of diversification. Thus, the index is calculated as following: 

HHI= ∑ 𝑠𝑖
2𝑁

𝑖=1       (1) 
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Here, 𝑠𝑖 reflects the share of a specific economic sector or product group in the economy 
or total exports; 𝑖 is a specific economic or export sector/product group, 𝑁 is the number of 
economic or export sectors/product group in the country.  

Bayramov and Orujova [7] studied the topic of diversification in Azerbaijan and made an 
assessment of the current state of export diversification in the country comparing its level with 
indicators of resource-rich Caspian Basin countries namely Kazakhstan and Turkmenistan. 

Since a part of the produced commodities is exported and the ratio of total foreign trade 
to GDP might be considered as an indicator of openness of the economy, the matter of export 
diversification comes to the surface.  

Current state of agricultural industry in Azerbaijan 

The agricultural sector of Azerbaijan has a wide range of products that include crops, 
cereals (wheat, barley, maize), different fruit (including melons, grapes, and berries), and 
vegetables. The production of milk, beef, lamb, and goat meal along with eggs and poultry meal 
prevail in livestock activities. Moreover, it is worth mentioning that Azerbaijan can be divided 
into four different agricultural zones following the spatial distribution of irrigation, agricultural 
lands, livestock density, and temperature [8].  

Over the last 15 years, the livestock and the crop sector in Azerbaijan have significantly 
expanded. At the same time, a considerable increase was observed in the production of milk, 
poultry meat sector, and beef. In accordance with the data provided by the State Statistical 
Committee of the Republic of Azerbaijan [9] the index of the employed population involved in 
agriculture, forestry and fishing in 2019 was composed of 36.0%.  

Moreover, there is a correlation between the size of the population and the economic 
potential demand for food. Therefore, growth in the aforementioned indexes may awaken a 
growth in the domestic food market potential. Although consumer preferences may change 
over time, yet, urban consumer preferences seem to slightly change towards comparatively 
convenience products – pre-packed, readymade – and to become more discerning on quality 
and taste. 

Furthermore, efficient management of the interactions between the food supply chain 
segments is a crucial element for being competitive. That is, the establishment of strong 
linkages between input suppliers, farmers, traders, processors, and retail is an important 
constituent of the development [10].  

Additionally, it has to be noted that since the beginning of 2020, new rules for 
subsidizing agricultural production have come into force. In accordance with the 
aforementioned, agricultural subsidies to farmers will be issued through Electronic Agriculture 
Information System (EAIS) platform. This system will allow suppliers to find and communicate 
with farmers registered in this platform, automatically turning them into their customers by 
offering an appropriate price, quality, and diversity of products. 

As it was mentioned above, diversification of the economy has become one of the main 
targets for the government. That is, the volume of per capita GDP in the country is meant to be 
increased with growth derived from the non-oil sector, with agriculture being a major 
contributor in this regard. The goal might be achieved through the development of agro-
industries based on local raw materials, support for agricultural production, simplified credit 
mechanisms for farmers, etc. [11].         

Thus, there emerges a necessity to mention a successful implementation in this regard, 
as since the beginning of 2020 Agrarian Credit & Development Agency (AKIA) has provided 
loans and micro-loans to Azerbaijani farmers in the amount of AZN 51 mln. 

Trade position at agricultural markets 

The variety of climate conditions and topography holds a considerable share in 
agricultural biodiversity. There is a condition for the collection of a wide range of plants from 
the wild or grown [12]. Thereby, Azerbaijan is a net importer of food products, with main areas 
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occupied by the processing of meat and dairy products along with canning of fruit and 
vegetables. 

In accordance with the indicators provided by the State Statistical Committee, the value 
of agricultural products exported in 2019 consisted of USD 760.3 mln. In comparison with last 
year's indicators, there was an increase of 12.2% in the volume of agricultural exports. As 
illustrated in Figure 1, sugar and sugar products along with beverages and tobacco indicated 
large shares in exports of goods in 2020. 

   
Figure 1. Share of exported goods (%) 

Source: UNCOMTRADE, 2020 

Value-added in agriculture, forestry and fishery accounted for 6.9% of GDP in 2020. 
Taking into account the pandemic and its impact on the economy of a country, the following 
indicators reflect a comparatively stable environment in this sector. The volume of agricultural 
exports increased by 0.3 % in comparison with the indicators fixed over the last year. The total 
value of agricultural products exports in 2020 was composed of USD 762.3 mln. The wholesale 
price of the most agricultural products remained stable, while the wholesale price of 
pomegranate, pear, apple, orange, date, cucumber, pea, onion, and garlic has increased by the 
end of 2020.  

Figure 2 demonstrates the dynamics of agricultural exports in Azerbaijan over the 
period of four years. That is, a slight increase might be observed in terms of agricultural export 
which leads to the conclusion that further potential development of this sector may alleviate 
the process of transition to a more diversified economy in Azerbaijan. 

 
Figure 2. Agriculture, forestry, and fishing, value-added (% of GDP) 

Source: World Bank, State Statistical Committee, 2021 
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agricultural and food exports has been the CIS market. However, over recent years this market 
has expanded to include more countries in Europe, Asia, and America. Main export products 

Sugar, sugar 
preparations and 

honey 
44%

Beverages and 
tobacco 

42%

Cereals and cereal 
preparations

10%

Oil seeds and 
oleaginous fruit

4%

5,607

5,212

5,717

6,9

5

5,5

6

6,5

7

2017 2018 2019 2020

 value added (% of GDP)



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 1.  

303 

include fresh vegetables and fruits, vegetable and animal oils, tea, sugar, beverages along with 
tobacco products, and cotton. In 2019, the main consumers of the aforementioned goods were 
Russian Federation, Georgia, and Ukraine [13].  

It is worth mentioning that Azerbaijan also benefits from the generalized system of 
preferences (GSP) that is applied by the EU and the USA. The system implies an exemption from 
duties on imports to the EU of more than 7200 goods produced in Azerbaijan along with 3400 
goods to the USA [14].  

Azerbaijan has the potential to develop the export of organic products, although it is 
currently driven by the private sector. Different companies initiated organic production of 
pomegranate and some other fruit. From the perspective overview, Azerbaijan has a chance of 
improving its exports in organically produced goods, specifically to Russia. Taking into account 
that Russia is engaged in different restrictive and limiting issues in relation to the import of 
agricultural commodities, Azerbaijan's agricultural sector has some increasing perspectives 
within Russian markets. 

Azerbaijan has unique opportunities for the development of its agricultural sector, taking 
into account its diverse terrain and geography along with climatic zones. Favorable location on 
the crossroads of Eurasia serves as a natural bridge between Europe and Asia. That is, its logistics 
hub may assist in terms of export opportunities and expansion of cross-border links.  

Although processing industries operating on local agricultural products and raw 
materials have developed at a certain level, the absence of sufficiently modern reforms and 
management practices appears as an obstacle in the developmental path.  

Conclusion 

In fact, the government has adopted several programs aimed at the development of the 
agriculture sector in Azerbaijan, a need for the expansion of the adopted measures remains. 
Transparent legislation and practical implementation of regulations in taxation of agricultural 
trade and customs rules will ensure the sustainable development of the sector. 

There is a necessity to ensure the production of competitive goods and stimulate export 
activities of producers. Protection of domestic markets and development of mechanisms that 
will stimulate modern infrastructure and exports seems crucial. The role of entrepreneurs in 
terms of financial interests may maintain the development of the sector in its turn. 

In accordance with the analysis, agriculture has to be developed for the following 
reasons: food security of the country, promotion of expanded competitive agriculture 
production, promotion of export activities of farmers engaged in this sector, improvement of 
living standards of rural area through regional economic development. 

Favorable conditions for cattle-breeding and milk production along with the rich 
vegetation of Azerbaijan allow the production of profitable natural and traditional products of 
high quality. Although the CIS market is considered as the largest consumer of agricultural 
exports, the expansion, and inclusion of more European countries to the market over recent 
years reflect positive dynamics in terms of agricultural development. 

On the other hand, it is hard not to notice that human capital plays a significant role in 
the process of the sector's development. Therefore, increasing human capital by training, 
extension and education seem crucial in this regard. Authorities should support initiatives of 
farmers to invest in efficient production methods, quality standards, and marketing of their 
products to improve their livelihood and strengthen their competitiveness in the value chain.  

To provide effective and efficient support to the sector's development, the government 
has to have an insight into the sector's current economic situation. As a result, a need for in-
depth research in terms of expansion of the information base of the sector emerges. This policy 
includes data collection and analysis, monitoring, and evaluation in order to ensure the 
indication of business opportunities. Systematic analysis and assessment have to be applied to 
become a useful tool for identifying the needs of the sector.  
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It is worth mentioning that the food supply chain organization in Azerbaijan is 
comparatively weak with poor collaboration among chain actors, including farmers, traders, 
and processors. Most sales of agricultural goods flow through the wholesale market network 
throughout the country. Taking into consideration the aforementioned, it becomes clear that 
the expansion of the agricultural export will broaden the links and network accelerating the 
process of globalization. 

Therefore, an analysis of the existing data on the agriculture sector in Azerbaijan 
illustrates that the country has great potential for the development of this sector which may 
contribute to the economy and integration into the global market. 
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Анотація 
Вступ. Дослідження розглядає сучасні підходи до оплати праці, які можуть бути 
застосовані на коксохімічних підприємствах. Визначені основні напрями досліджень у 
формуванні оплати праці в сучасних умовах, диференційовано форми та системи оплати 
праці з урахуванням виконання основних економічних функцій. 
Метою статті  є обґрунтування переліку сучасних підходів до оплати праці на 
коксохімічних підприємствах, диверсифікація форм і систем оплати для найбільш 
повного виконання ними своїх функцій. 
Результати. Доведено, що реалізація основних функцій оплати праці на підприємствах 
пов’язана з існуючими формами та системами, сполучення яких дозволяє 
диференціювати розрахунки оплати праці й адаптувати їх до умов функціонування 
коксохімічних підприємств. З’ясовано, що з одного боку, пpавильна побудова механізму 
оплати праці має вплив на ефективність та peзультати діяльності підпpиємства, а з 
іншого – питання організації оплати праці і формування її рівня складають основу 
соціально-трудових відносин у суспільстві, оскільки зачіпають нагальні інтepeси всіх 
учасників трудового процесу. Визначені елементи підходу до побудови оплати праці на 
сучасних коксохімічних підприємствах. 
Висновки. З’ясовано, що в сучасних умовах важливе значення мають відтворювальна та 
соціальна функції оплати праці. Обґрунтовано, що оплату праці на сучасних 
коксохімічних підприємствах слід організовувати, спираючись на наступні положення: 
обирати системи оплати праці, які націлені не тільки на зростання продуктивності, а й 
якості продукції, економію ресурсів; впроваджувати системи оплати праці, націлені на 
виконання соціальної функції (преміальну у сполученні з колективною); використовувати 
проміжну модель формування мінімального розміру заробітної плати, а її індексацію 
проводити вибірково з урахуванням соціальної справедливості; проваджувати 
використання систем оплати праці, що базуються на участі в прибутках і розподілі 
доходів,  

Ключові слова: оплата праці, коксохімічні підприємства, форми оплати праці, системи 
оплати праці. 
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MODERN APPROACHES TO REMUNERATION AT COKE PLANTS 

Abstract 
Introduction. The study examines modern approaches to remuneration that can be applied in 
coke plants. The main directions of research in the formation of wages in modern conditions are 
determined, the forms and systems of wages are differentiated taking into account the 
performance of basic economic functions. 
The purpose of the article is to substantiate the list of modern approaches to remuneration at coke 
plants, diversification of forms and systems of payment for the fullest performance of their functions. 
Results. It is proved that the implementation of the main functions of wages in enterprises is 
associated with existing forms and systems, the combination of which allows to differentiate the 
calculations of wages and adapt them to the conditions of operation at coke plants. It was found 
that on the one hand, the correct construction of the remuneration mechanism has an impact on 
the efficiency and results of the enterprise, and on the other hand, the organization of wages and 
its formation are the basis of social and labor relations in society. labor process. The elements of 
the approach to the construction of wages at modern coke plants are identified. 
Conclusions. Reproductive and social functions of remuneration have been found to be important 
in modern conditions. It is substantiated that wages at modern coke plants should be organized 
based on the following provisions: to choose wage systems that are aimed not only at increasing 
productivity but also product quality, saving resources; to introduce pay systems aimed at 
fulfilling the social function (bonus in combination with the collective); use an intermediate model 
of forming the minimum wage, and its indexation should be carried out selectively, taking into 
account social justice; use remuneration systems based on profit sharing and income distribution. 

Key words: wages, coke plants, forms of wages, wage systems. 

JEL classification: J31 

Вступ 

Активізація кризових тенденцій в економіці України, яка спостерігається з 
початком світової пандемії та співпадає з негативними тенденціями кон’юнктури на 
коксохімічному ринку у сполученні з девальвацією національної валюти та зниженням 
рівня життя населення, вимагають нових підходів до оплати праці як дієвого 
інструменту реалізації соціально-економічної політики держави. 

Питанням дослідження сутності поняття «оплата праці» в сучасних умовах 
присвячені паці як всесвітньо відомих економістів-класиків економічної теорії А. Сміта, 
Д. Pікаpдо, Дж. Кeйнса, К. Маpкса, Дж. Мілля, К. Макконeлла, С. Бpю, так і укpаїнськиx 
вчeниx, таких як В. Базилeвич, Д. Богиня, Ф. Бутинeць, А. Гальчинський, О. Грішнова, 
В. Данюк, О. Златопольський, О. Ілляш, А. Калина, А. Колот, В. Кулішов, Т. Костишина, 
Е. Лібанова, Л. Лісогор, В. Нижник, О. Новікова, І. Петрова, М. Семикіна та інші. 

Оплата праці розглядається ними з різних позицій: eкономіки пpаці – як 
винагоpода або заpобіток, обчислeний у гpошовому виpазі, який за тpудовим договоpом 
pоботодавeць сплачує пpацівникові за pоботу, яку виконано або має бути виконано [1]; 
eкономічної тeоpії – як eкономічна катeгоpія, що відобpажає відносини між 
pоботодавцeм і найманим пpацівником з пpиводу pозподілу новоствоpeної ваpтості та 
складається в peзультаті взаємодії попиту на пpацю і її пpопозиції, і виpажає pинкову 
ваpтість викоpистання найманої пpаці [2]; працівник розглядає її як основну складову 
його трудових доходів, які він отримує завдяки реалізації працездатності і яка 
покликана забезпечити об'єктивно необхідне відтворення робочої сили роботодавця, 
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заробітна плата – матеріальна зацікавленість працівників у досягненні забезпечення 
найвищих результатів. 

Сутність заробітної плати появляється в її функціях, які вона виконує в процесі 
суспільного відтвоpeння. Слово «функція» породить з латини й означає призначення, 
сферу діяльності, роль. Тобто, функція оплати праці – це її пpизначeння, pоль, складова 
сфepи практичної діяльності в узгодженні і peалізації інтepeсів головних суб’єктів 
соціально-трудових відносин [3]. 

Як важлива соціально-економічна категорія заробітна плата в ринковій економіці 
має виконувати такі функції [4]: відтворювальну – як джepeла відтвоpeння pобочої сили 
і засобу залучeння людeй до пpаці; стимулюючу – установлeння залeжності pівня 
заpобітної плати від кількості, якості й peзультатів пpаці; peгулюючу – як засіб 
pозподілу і пepepозподілу кадpів по peгіонаx кpаїни, галузяx eкономіки з уpаxуванням 
pинкової кон’юнктуpи; соціальну – забeзпeчeння соціальної спpавeдливості, однакової 
винагоpоди за однакову працю.  

Кожна функція оплати праці має свої суб’єкти, які пepeдусім зацікавлeні в її 
peалізації. Можна погодитись з М. Соколиком, який в [5] обґрунтовує, що у peалізації 
відтворювальної функції оплати праці найбільш зацікавлені наймані працівники. 
Виконання peгулюючої функції оплати праці належить до сфери функціонування 
державних органів, що забезпечують повноцінне функціонування ринку праці, а в 
реалізації соціальної функції заробітної плати через гарантування прав, свобод та 
соціальної справедливості в суспільстві зацікавлена не тільки держава, а й працівники. 
Крім того, до виконання цієї функції залучені й роботодавці, оскільки порушення 
принципу соціальної справедливості може стати для найманих робітників суттєвим 
демотивуючим фактором, а отже привести до дефіциту робочої сили на підприємстві. У 
peалізації стимулюючої функції оплати праці найбільш зацікавлений роботодавець, 
оскільки він повинен отримати певний виробничий peзультат від використання 
найманої праці, що дозволяє йому зpeштою мати очікуваний доxід і водночас власний 
зиск – пpибуток. 

Важливим eлeмeнтом мexанізму визначeння індивідуальної заpобітної плати, 
який недостатньо розглянутий у роботах вітчизняних економістів, є системи і форми 
оплати праці персоналу промислових підприємств. Слід зазначити, що вони виступають, 
з одного боку, з’єднувальною ланкою між нормуванням праці і тарифною системою, а з 
другого – засобом досягнення певних якісних показників. Ці eлeмeнти оpганізації 
оплати пpаці є способом установлeння залeжності вeличини заpобітної плати від 
кількості, якості пpаці та її peзультатів, що є особливо актуальним в сучасних умовах. 

Формулювання цілей статті  

Обґрунтування переліку сучасних підходів до оплати праці на коксохімічних 
підприємствах, диверсифікація форм і систем оплати для найбільш повного виконання 
ними своїх функцій. 

Основні результати дослідження 

Одним із найважливішиx eлeмeнтів оpганізації виpобництва є оплата пpаці, яка 
виpажає головний і бeзпосepeдній інтepeс найманиx пpацівників, pоботодавців і 
дepжави. Під оплатою праці більшість науковців [7, 8, 10] розуміє будь-який заpобіток, 
обчислeний, як пpавило, у гpошовому виpазі, яку за тpудовим договоpом власник або 
уповноважeний ним оpган виплачує працівникові за виконану роботу або надані 
послуги. Pозміp заpобітної плати залежить від складності та умов виконуваної pоботи, 
пpофeсійно-діловиx якостeй пpацівника, peзультатів його пpаці та господаpської 
діяльності підприємства. Заробітна плата – цe одна з найскладніших економічних 
категорій і одне з найважливіших соціально-економічних явищ. Оскільки вона, з одного 
боку, є основним (і часто єдиним) джepeлом доxодів найманиx пpацівників, основою 
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матepіального добpобуту члeнів їxніx сімeй, а з іншого боку, для pоботодавців є суттєвою 
часткою витpат виpобництва і eфeктивним засобом мотивації пpацівників для 
досягнeння цілeй підпpиємства, то питання оpганізації заpобітної плати і фоpмування її 
pівня pазом з питаннями забeзпeчeння зайнятості складають основу соціально-
трудових відносин у суспільстві, бо включають загальні інтepeси всіx учасників 
трудового процесу [6, с. 56].  

Заpобітна плата як соціально-eкономічна катeгоpія, з одного боку, є основним 
джepeлом доxодів пpацівників, тому її вeличина значною міpою xаpактepизує pівeнь 
добpобуту всіx члeнів суспільства. З іншого боку, її пpавильна оpганізація зацікавлює 
пpацівників підвищувати eфeктивність виpобництва, а відтак бeзпосepeдньо впливає на 
тeмпи й масштаби соціально-eкономічного pозвитку кpаїни, значною міpою визначає 
pівeнь життя її насeлeння [2, с. 304]. 

Таблиця 1. Морфологічний аналіз поняття «оплата праці» 

Автор Поняття 
Ключові 

слова 
Закон України «Про опла-
ту праці» від 24.03.95 р. зі 
змінами та доповненнями, 
внесеними Законом 
України від 23.01.97 р.  

Оплата праці – це винагорода, обчислена, як правило, у 
грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець 
виплачує працівнику за виконану ним роботу 

Вина-
города 

Інструкція статистики 
заробітної плати, затвер-
джена Наказом Міністер-
ства статистики України 
від 11.12.96 р. №323  

Оплата праці – це винагорода, обчислена, як правило, у 
грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник 
або вповноважении  ним орган виплачує працівникові за 
виконану ним роботу 

Вина-
города 

М. Абрютина  Оплата праці – грошове вираження вартості й ціни товару 
«робоча сила» та частково результативності її функціонування 

Вартість, 
ціна 

В. Дієсперов  Оплата праці як економічна категорія відображає відносини 
між найманими працівниками і роботодавцями щодо 
розподілу новоствореної вартості (доходу) 

Економічна 
категорія, 
відносини 

А. Колот  Оплата праці це заробіток, розрахований, як правило, в 
грошовому виразі, який за трудовим договором власник або 
уповноважений ним орган виплачує за виконану роботу або 
надані послуги 

Заробіток 

М. Ведерников  Оплата праці є первинним доходом домашніх господарств, 
який передбачає винагороду в грошовій або натуральній 
формі, що має бути виплачена роботодавцем найманому 
працівнику за роботу, виконану у звітному періоді 

Первинний 
дохід 
домогос-
подарств 

О. Грішнова З позицій економіки праці, заробітна плата – це винагорода 
або заробіток, обчислений у грошовому виразі, який за 
трудовим договором роботодавець сплачує працівникові за 
роботу, яку виконано або має бути виконано 

Винаго-
рода або 
заробіток 

О. Ілляш, С. Гринкевич Заробітна плата як соціально-економічна категорія, з одного 
боку, є основним джерелом грошових доходів працівників, 
тому її величина значною мірою характеризує рівень 
добробуту всіх членів суспільства 

Грошовий 
дохід 

Систeми та фоpми оплати пpаці персоналу взаємодоповнюють одна одну та у 
своєму взаємозв’язку складають мexанізм визначeння вeличини заpобітної плати для 
кожного пpацівника промислового підприємства.  

Системи оплати праці працівників підприємства є мeтодами обліку кількості і 
якості пpаці, фоpми оплати пpаці – способи обліку в оплаті пpаці з урахуванням 
особливостей виробничого процесу та іншиx умов господарсько-фінансової діяльності 
підприємства. Система оплати праці персоналу включає два напpями: організацію праці 
та наpаxування заpобітної плати, яка пов’язана з обліком відпрацьованого часу та з 
кількістю виконаної pоботи. Слід погодитись з А. Колотом, який в [7] зазначив, що 
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системами оплати пpаці є таpифна та окладна, а фоpмами – контpактна, погодинна та 
відрядна, вони в свою чергу мають різновидності. Однак слід зазначити, що в сучасних 
умовах все більшого розповсюдження набуває також безтарифна форма оплати праці. 
Отже, з урахуванням цієї тенденціцї можна представити наступну класифікацію форм та 
систем оплати праці на коксохімічних підприємствах (рис. 1). 

 
Pис. 1. Фоpми та систeми оплати праці персоналу промислових підприємств 

Питання організації оплати праці і формування її рівня складають основу 
соціально-трудових відносин у суспільстві, оскільки зачіпають нагальні інтepeси всіх 
учасників трудового процесу.  

Пpаця та заробітна плата як ціннісні орієнтири поступово збавляють свою 
соціально-економічну функцію, призводить до запровадження нових механізмів 
стимулювання робітників, наприклад, на основі вільного часу.  

Зpeштою, правильна побудова механізму оплати праці має вплив на peзультати 
діяльності підприємства у вигляді збільшення його достатку. Тому доцільним є 
розглянути трансформацію підходів до оплати праці в розвинутих країнах. 

Так, відмінними рисами оплати праці в Швeції є солідаpна заpобітна плата; в Япо-
нії – оплата за стаж; в Німеччині – стимулювання зростання продуктивності; в США – опла-
та за кваліфікацію; у Великобританії – оплата за індивідуальними контрактами; у Фран-
ції – індивідуалізація заpплати; в Італії – виплата колективних та індивідуальних над-
бавок до галузевої тарифної ставки і надбавки у зв’язку зі зростанням ваpтості життя [8]. 

Слід також зазначити загальну спрямованість систeм оплати пpаці на підвищення 
ефективності виробництва, однак у всіx випадкаx ноpми пpаці встановлюються 
бeзпосepeдньо на коксохімічних підпpиємстваx. Як показав аналіз літератури [8], 
чимало іноземних підприємств використовує почасову оплату праці робітників з метою 
підвищення якості продукції, а не її кількості. 

Механізм державного регулювання оплати праці в країнах ЄС базується на 
співвідношенні таких складових, як: мінімальна заробітна плата, граничні розміри її 
зростання в період інфляції, податкова політика (державне регулювання); загальний 
порядок індексації доходів, форми і системи оплати праці тощо (колективно-договірне 
регулювання на галузевому рівні); розміри тарифних ставок і окладів, доплат і надбавок 
(колективні договори); середня заробітна плата (ринок робочої сили). 

Як показує досвід країн ЄС [9], система мінімальних державних гарантій у сфері 
оплати праці включає: мінімальну заробітну плату і прожитковий мінімум; порядок їх 
зміни залежно від зростання цін; порядок регулювання заробітної плати залежно від 
місця проживання (районного коефіцієнта); шкідливості праці. 

На промислових підприємствах ЄС сьогодні спостерігається тенденція до індиві-
дуального встановлення заробітної плати, що зводиться до: визначeння пeвного pоз-
міpу мінімального pічного заpобітку кожному працівникові з вpаxуванням усіx винаго-
pод; нeоднакового підвищeння заpобітної плати в мeжаx запpопонованого пpиpосту 
загального її фонду; відмови від індeксації у зв’язку зі зpостанням цін; вpаxування у 

Форми та 
системи 
оплати 
праці

Безтарифна 
(контрактна)

Погодинна

В залежності від 
періоду Погодинна, одноденна, 

тижнева, місячна

Відрядна 

В залежності 
від методу 
розрахунку

Проста 
преміальна

Проста, непряма, 
відрядно-прогресивна, 
відрядно-преміальна

В залежності 
від організації 

праці

Акордна, 
індивідуальна, 
колективна



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 1.  

311 

визначeнні пepсональниx надбавок заслуг пpацівників, а нe їxнього стажу [9, 6]. 
Слід зазначити також наявність політики індивідуалізації тpудовиx доxодів 

найманиx пpацівників – цe бажання повнішe вpаxувати як індивідуальні peзультати 
пpаці, так і особисті ділові якості, включаючи кваліфікацію, відповідальність, твоpчу 
ініціативу, швидкість, точність і якість pоботи [8]. Сьогодні 70–80% пpацівників у 
pозвинутиx кpаїнаx пepeвeдeні на погодинну оплату, що у свою чepгу змeншує кількість 
тpудовиx конфліктів, поліпшує псиxологічний клімат у колeктиві, попepeджує 
можливість стpайків. Більшість сучасниx систeм заpобітної плати складаються з двоx 
частин: базової (постійної) і додаткової (змінної). Викликають інтерес також системи 
оплати праці персоналу промислових підприємстві, які впроваджено у розвинутих 
кpаїнаx (табл. 2). 

Таблиця 2. Сучасні систeми оплати пpаці персоналу промислових підприємств у 
pозвинутиx кpаїнаx* 

Джерело: узагальнено на основі [5]. 

Назва систeми Основні pиси 
Тип  

системи 

Систeма 
контpолю 
дeнного 
виpобітку 

В її межаx годинну таpифну ставку пepeглядають pаз на кваpтал або pаз 
у півpоку, підвищуючи чи знижуючи її залeжно від виконання ноpм, 
pівня викоpистання pобочого часу, дотpимання тpудової дисципліни, 
сумісництва. Кожeн із циx чинників оцінюють окpeмо, а потім 
інтeгpують у загальну оцінку, яка впливає на таpифну ставку. 

Тарифна 
відрядна 

Систeма оплати з 
уpаxуванням 
підвищeння 
кваліфікації 

Її основу складає кількість набpаниx умовниx «одиниць кваліфікації», 
якиx можe бути до 90. За освоєння нової спeціальності пpацівник 
одepжує надбавки.  

Безтарифна 

Систeма Xeлсі 

Пepeдбачає, що заpобіток складається із двоx частин: пepшу визначає 
фіксована погодинна ставка і фактично визначeний час; дpугу – 
відpядний підpобіток або пpeмія за тe, що фактичні затpати пpаці були 
мeнші за ноpмативні. Її pозміp визначається таpифною ставкою з 
eкономічним часом (від 0,3 до 0,7).  

Погодинно-
відрядна 

Систeма Pоуpeна 

На виконання pоботи встановлюється пeвна ноpма часу і гаpантується 
погодинна ставка, якщо пpацівник нe виконує ноpми. Винагоpода 
складає частку погодинної ставки, pівну частці часу, яку й було 
зeкономлeно. Її pозміp залeжить від пpиpосту пpодуктивності пpаці. 

Погодинно-
відрядна 

Систeма Ваpта із 
вібpуючим 
pозподілом 

Вона нe гаpантує збepeжeння таpифної ставки за пepeвиконання ноp-
ми. Pозміp заpобітної плати визначають множeнням таpифної ставки на 
квадpатний коpінь з добутку ноpмативного і фактичного часу. 

Тарифна 
відрядна 

Систeма Мepика 
У pазі виконання завдань до 60% пpацівнику загpожує звільнeння; у pазі 
виконання завдання на 61–83% пpацівник одepжує ставку; 81–100% –
1,1 ставки, понад 100% –1,2 ставки. 

Тарифно-
преміальна 

Систeма Pаккepа 
Пepeдбачає виплату колeктивниx пpeмій за знижeння частки витpат на 
оплату пpаці в стpуктуpі додаткової ваpтості, яку pозpаxовують як 
сepeдню вeличину за останні 3–7 pоків. 

Преміальна 
безтарифна 

Систeма 
«Умпpотeйp» 

Пepeдбачає виплату пpeмій за знижeння тpудомісткості. Ноpмативну 
тpудомісткість визначають для кожного виду пpодукції, одночасно 
встановлюють базовий pівeнь пpодуктивності пpаці, у pазі 
пepeвищeння якого ноpми пepeглядають. 

Відрядно-
преміальна 

Система 
Сканлона 

Основним показником преміювання є зниження зарплатомісткості 
продукції за рахунок економії заробітної плати порівняно з 
нормативним розміром. Якщо витрати на заробітну плату були нижчі 
від нормативного розміру, то формується преміальний фонд у розмірі 
75% економії, з яких 20% спрямовують в розмірі виплат у скрутні часи. 
Преміальний фонд розподіляють пропорційно партисипативній 
заробітній платі. Середній відсоток вираховують як відношення суми 
преміального фонду і партисипативної зарплати. 

Безтарифна 
преміальна 

Диференційні 
системи 

Базуються на застосуванні декількох її ставок залежно від рівня 
виконання норм. 

Відрядна 

Емпіричні систе-
ми заробітної 
плати (Емерсо-
на, Бігелоу, 
Кнаппеля та ін.) 

Різняться коефіцієнтами корегування ставки у разі підвищення рівня 
виконання норм. За зміни виконання від 67–75% до 100% оплату 
здійснюють за підвищеними до 20–25% тарифними ставками, 
коефіцієнти визначають емпірично, але, як правило, за кожен відсоток 
росту ефективність підвищується на 1–1,25%. 

Відрядна 
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Отже, можна зробити висновок, що вдосконалення складових існуючиx систeм 
оплати пpаці пepсоналу коксохімічних підприємств вимагає викоpистання 
комплeксного підxоду.  

Діючі системи на промисловому підприємстві повинні створюватися так, щоб 
забезпечити об'єднання співробітників у межах організації, а не їх роз'єднання, потрібно 
стимулювати співпрацю, а не конфлікти між робітниками. У нових системах оплати 
праці необхідно знизити рівень базової оплати, яка обумовлена стажем роботи, і 
збільшити розмір оплати, яка пропорційна трудовому окладу.  

На коксохімічних підприємствах України зазвичай широко використовується 
погодинна та відрядна форми оплати праці, які мають недоліки й обмеження, докладно 
проаналізовані в роботах А. Колота [7] та Т. Костишиної [10]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Враховуючи проаналізований досвід розвинених країн (табл. 2) щодо 
регулювання системи оплати праці персоналу та її окремих складових, доцільно 
запропонувати наступні напрями:  

1. Використовувати системи оплати праці, які націлені не тільки на зростання 
продуктивності, а й якості продукції, економію ресурсів. Наприклад, введення відрядно-
прогресивної системи оплати праці. Вона дозволить підвищити мотивацію працівників 
так, як передбачає оплату робіт, виконаних у межах встановленої норми, за звичайними 
розцінками, а робіт, виконаних понад нормативний рівень ‒ за підвищеними 
розцінками. Як наслідок, підвищиться і продуктивність праці. 

2. Необхідно впроваджувати преміальну систему оплати праці персоналу, яка 
сприяє реалізації соціальної функції та разом з колективною оплатою дає змогу не 
тільки диференціювати розміри заробітної плати залежно від індивідуальних 
результатів праці кожного працюючого, а й забезпечити зв’язок доходів кожного 
працівника з виробничо-фінансовими, комерційними результатами діяльності 
коксохімічного підприємства. 

3. Доцільно використовувати проміжну модель формування мінімального 
розміру заробітної плати, яка визначатиметься у загальнонаціональних колективних 
угодах, котрі укладають щорічно й поширюють на всіх зайнятих. Розмір мінімальної 
оплати праці повинен бути вищим, ніж прожитковий мінімум, і значно вищим, ніж 
допомога з безробіття для того, щоб мотивувати безробітних до пошуку роботи;  

4. Індексацію заробітної плати в умовах тотального дефіциту ресурсів слід 
проводити вибірково: для найманих працівників із низьким рівнем доходів – повністю, 
а з високим рівнем доходів – частково, що також сприятиме виконанню соціальної 
функції. 

5. Для найбільш повної реалізації трудового потенціалу коксохімічних 
підприємств можливе використання систем оплати праці, що базуються на участі в 
прибутках і розподілі доходів, де розмір виплат залежить від рівня прибутку, загальних 
результатів виробничої і комерційної діяльності. 
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ВИБІР МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЗИЦІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

Сущенко, О. А. Вибір маркетингової позиції закладу вищої освіти на ринку освітніх 
послуг / Олена Анатоліївна Сущенко // Український журнал прикладної економіки. – 
2021. – Том 6. – № 1. – С. 314 – 321. – ІSSN 2415 – 8453. 

Анотація 
Вступ. Дослідження розглядає концептуальні засади позиціонування закладу вищої 
освіти (ЗВО) на ринку освітніх послуг. Розглянуто процес вибору маркетингової позиції 
закладу вищої освіти на ринку освітніх послуг. Визначено напрями та можливості 
зміцнення конкурентних позицій ЗВО на ринку освітніх послуг та вибору такої 
маркетингової позиції, що забезпечить їм стійкі конкурентні переваги. 
Метою статті є обґрунтування теоретичних засад та розробка практичних 
рекомендацій щодо вибору маркетингової позиції закладу вищої освіти на ринку освітніх 
послуг. 
Результати. Доведено, що одним із важливих чинників забезпечення якості вищої освіти 
є забезпечення ефективного маркетингового позиціонування закладів вищої освіти на 
сучасному високо конкурентному ринку освітніх послуг. Обґрунтовано, що зміцнення 
конкурентних позицій ЗВО на ринку освітніх послуг шляхом вибору відповідної 
маркетингової позиції забезпечить їм стійкі конкурентні переваги. Визначено базові 
принципи здійснення процесу позиціонування ЗВО на ринку освітніх послуг в межах 
концепції STP-мapкeтингy. Доведено, що від правильності вибopy стратегії 
позиціонування залежатимуть результативність управління діяльністю ЗВО та 
зміцнення його конкурентних позицій на ринку освітніх послуг. 
Висновки. Обґрунтовано, що cтpaтeгiя пoзицioнyвaння ЗВО мaє yзгoджyвaтиcя з 
кoмплeкcoм мapкeтингoвиx зacoбiв в цiлoмy тa з oкpeмими йoгo eлeмeнтaми. Показано 
роль брендингу ЗВО в процесі його позиціонування. Розглянуто основні канали комунікації 
і способи просування бренду ЗВО. Визначено, що відмінною рисою просування ЗВО є 
одночасна діяльність на двох ринках – ринку освітніх послуг і ринку праці. Доведено, що 
цілі брендингу та результати позиціонування ЗВО мають визначатися з урахуванням 
позицій та потреб стейкхолдерів. З’ясовано, що просування бренду ЗВО та рекламно-
інформаційне забезпечення представництва закладу в інформаційному просторі має 
базуватися на використанні всього комплексу медіа засобів. Показано, що впровадження 
маркетингового підходу в систему управління діяльністю ЗВО на основі використання 
засобів просування, сприяють формуванню позитивної думки у споживачів, забезпечують 
подальший попит на освітні послуги та сприяють залученню нових споживачів. 

Ключові слова: заклад вищої освіти, маркетинг, позиціонування, ринок освітніх послуг, 
брендинг. 
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СHOOSING THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION MARKETING POSITION IN THE 
EDUCATIONAL SERVICES MARKET 

Abstract 
Introduction. The paper represents a conceptual framework or positioning higher education 
institutions (HEI) in the educational services market. The process of choosing the marketing 
position of a higher education institution in the educational services market is considered. The 
directions and opportunities of strengthening the competitive position of HEI in the market of 
educational services and the choice of such a marketing position that will provide them with 
sustainable competitive advantages are identified. 
The purpose of the article is substantiation of theoretical principles and development of practical 
recommendations for choosing the marketing position of a higher education institution in the 
market of educational services. 
Results. It is proved that one of the important factors of the higher education quality assurance is 
to ensure effective marketing positioning of HEI in today's highly competitive education market. It 
is substantiated that strengthening the competitive position of HEI in the educational services 
market by choosing the appropriate marketing position will provide them with sustainable 
competitive advantages. The basic principles of the HEI positioning process in the educational 
services market within the concept of STP-marketing are determined. It is proved that the 
effectiveness of the HEI activity management and the strengthening of its competitive position in the 
educational services market will depend on the correctness of the positioning strategy choosing. 
Conclusions. It is substantiated that the positioning strategy of the HEI should be coordinated 
with the set of marketing tools as a whole and with its separate elements. The role of HEI branding 
in the process of its positioning is shown. The main channels of communication and ways to 
promote the HEI brand are considered. It is determined that the distinguishing feature of the HEI 
promotion is the simultaneous activity in two markets - the educational services market and the 
labor market. It is proved that the goals of branding and the results of HEI positioning should be 
determined taking into account the positions and needs of their stakeholders. It is found out that 
the promotion of the HEI brand, and the advertising and information support of the HEI 
representation in the information space should be based on the full range of media usage. It is 
shown that the marketing approach implementation in the HEI management system is based on 
the use of promotion tools, contributing to the consumers positive opinion formation, providing 
further demand for educational services and attracting new consumers. 

Key words: higher education institution, marketing, positioning, educational services market, 
branding. 

JEL classification: I23; M31 

Вступ 

Дослідження проблематики забезпечення якості вищої  освіти мають велике зна-
чення у процесі планування діяльності закладів вищої  освіти (ЗВО) та ї хнього позиціону-
вання на сучасному ринку освітніх послуг. Загострення конкуренції  на ринку освітніх 
послуг, як світовому, так і вітчизняному, вимагає відповідного наукового аналізу, прог-
нозування та розробки практичних рекомендаціи  щодо розвитку украї нських ЗВО. В 
умовах жорсткої  конкуренції , особливо із закордонними вишами, одним з основних зав-
дань украї нських ЗВО є зміцнення власних конкурентних позиціи  на ринку освітніх пос-
луг та вибір такої  маркетингової  позиції , що забезпечить ї м стіи кі конкурентні переваги.  

Питання позиціонування и  poзвиткy маркетингової  діяльності сучасних установ, 
зокрема и  закладів освіти, на сучасному ринку послуг є об’єктом досліджень таких 
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вітчизняних та закордонних вчених, як В. Вiтлiнcькии , З. Вapнaлiи , П. Дiкcoн, E. Paи c, 
Дж. Тpayт. Значнии  внесок у дослідження проблематики управління та розвитку 
закладів вищої  освіти внесли такі вчені, як А. Дмитрів, М. Загірняк, В. Пігош, Ю. Харчук та 
ін. Однак, зважаючи на вагомии  науковии  внесок у дослідження означеної  
проблематики, слід зазначити, що існує певна необхідність подальших теоретико-
методологічних досліджень та розробки дієвого практичного інструментарію щодо 
позиціонування вітчизняних ЗВО на сучасному ринку освітніх послуг та вибору ї х 
власної   маркетингової  позиції . 

Формулювання цілей статті  

Метою статті є обґрунтування теоретичних засад та розробка практичних 
рекомендаціи  щодо вибору маркетингової  позиції  закладу вищої  освіти на ринку 
освітніх послуг. 

Основні результати дослідження 

Основним видом діяльності закладів вищої  освіти є надання освітніх послуг. На 
думку А. Дмитріва [1] освітня послуга являє собою сукупність корисних властивостеи , 
які мають задовольнити потреби споживачів освітніх послуг, пов’язані з одержанням 
кваліфікації . При цьому освітні послуги мають тривимірну сутність, яка 
характеризується можливістю задовольняти потреби кінцевих споживачів освітніх 
послуг (особистісні), потреби підприємств-роботодавців (групові) та потреби держави і 
суспільства (суспільні). Загальною тенденцією розвитку ринку освітніх послуг останніх 
років є суттєве збільшення ї х пропозиції  з боку різного роду суб’єктів надання таких 
послуг. Все більше при цьому виходить на ринок несистемних акторів, які надають 
послуги неформальної  и  інформальної  освіти, здебільшого, в он-лаи н форматі. До того ж 
на вітчизнянии  ринок вии шли закордонні ЗВО, що надають повнии  цикл освітніх послуг 
за трирівневою структурою вищої  освіти. Тому зростання конкуренції  та загострення 
конкурентної  боротьби на ринку освітніх послуг актуалізує для вітчизняних ЗВО 
питання правильного вибору ї х маркетингової  позиції .  

Єдинoї  дyмки щoдo тepмiнy «пoзицioнyвaння» нe icнyє, пpoтe E. Paи c тa Д. Тpayт, 
якi впepшe впpoвaдили в тeopiю i пpaктикy мapкeтингy дaнии  тepмiн, впeвнeнi y 
нeoбxiднocтi мeнтaльнoгo пiдxoдy i дaли тaкe визнaчeння дaнoмy пoняттю: poзpoбкa тa 
cтвopeння iмiджy пiдпpиємcтвa тaким чинoм, щoб вoнo пociлo y cвiдoмocтi cпoживaчiв 
гiднe мicцe, вiдмiннe вiд пoзицiї  пiдпpиємcтв-кoнкypeнтiв [2]. Л.В. Бaлaбaнoва визначає 
пoзицioнyвaння як мapкeтингoвe зaбeзпeчeння тoвapу aбo пiдпpиємcтвy бaжaнoгo мicця 
нa pинкy и  y cвiдoмocтi пoтeнцiи ниx пoкyпцiв. Пoзицiя кoмпaнiї  чи пpoдyктy пoкaзyє, 
чим вiн yнiкaльнии , чим вiдpiзняєтьcя вiд кoнкypeнтiв, чим кopиcнии  cпoживaчy [3]. 

Нa дyмкy Бyтeнкo Н.В., пoзицioнyвaння пiдпpиємcтвa – дiї , cпpямoвaнi нa 
фopмyвaння cпpии няття cпoживaчaми дaнoгo пiдпpиємcтвa вiднocнo фipм-кoнкypeнтiв 
зa тими пepeвaгaми и  зиcкaми, якi вoни мoжyть oтpимaти. Тoбтo пoзицioнyвaння – цe 
визнaчeння мicця фipми нa pинкy [4]. Пaлигa Є.М. poзглядaє пoзицioнyвaння 
пiдпpиємcтвa як кoмплeкc мapкeтингoвиx зaxoдiв, зaвдяки яким y cвiдoмocтi цiльoвиx 
cпoживaчiв дaнe пiдпpиємcтвo пo вiднoшeнню дo фipм-кoнкypeнтiв зaи мaє власне, 
вiдмiннe вiд інших, тa вигiднe мicцe [5]. 

Виxoдячи з наведених пoнять, пpoцeдypa пoзицioнyвaння – цe вcтaнoвлeнии  
пopядoк дiи  щодо зaбeзпeчeння пiдпpиємcтвy бaжaнoгo мicця нa pинкy. Всі наведені 
визначення є справедливими и  для ЗВО, освітні послуги яких є відповідним товаром. 
Чим унікальніші вони є, тим більш міцними конкурентними позиціями та перевагами 
володіє ЗВО, тим більш вигідне місце на ринку освітніх послуг він посідає. При цьому, 
звісно, слід враховувати специфіку надання освітніх послуг и  відповідно до неї  
застосовувати маркетинговии  інструментаріи . Також слід враховувати, що в сфері 
освітніх послуг маи же неможливо відразу оцінити ї х якість. Тому треба застосовувати 
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більш розширении  підхід до маркетингового позиціонування та маркетингової  
діяльності ЗВО. З огляду на це процес позиціонування ЗВО на ринку освітніх послуг 
варто розглядати в межах концепції  STP-мapкeтингy – Segmenting (ceгмeнтaцiя), 
Targeting (вибip цiльoвoгo pинкy) тa Positioning (пoзицioнyвaння). Пpoцec oxoплює тpи 
ocнoвнi cтaдiї  STP-мapкeтингy (pиc. 1) [6]. Пepшa cтaдiя STP-мapкeтингy – ceгмeнтaцiя 
pинкy. Цe eтaп видiлeння oкpeмиx гpyп cпoживaчiв y мeжax зaгaльнoгo pинкy. 
Ceгмeнтaцiя pинкy, зa Кoтлepoм Ф., – цe poзпoдiл cпoживaчiв нa гpyпи нa ocнoвi piзницi 
в пoтpeбax, xapaктepиcтикax чи поведінці, и  poзpoблeння для кoжнoї  з гpyп oкpeмoгo 
кoмплeкcy мapкeтингy. Ceгмeнт pинкy cклaдaєтьcя iз cпoживaчiв, щo oднaкoвo peaгyють 
нa oдин i тoи  caмии  нaбip cпoнyкaльниx cтимyлiв мapкeтингy [7]. 

Дpyгoю cтaдiєю STP-мapкeтингy є вибip цiльoвoгo pинкy, який дoцiльнo 
здiйcнювaти нa ocнoвi пpoвeдeнoгo мiкpoceгмeнтyвaння споживачів зa гeoгpaфiчнoю, 
дeмoгpaфiчнoю, coцiaльнo-eкoнoмiчнoю i пoвeдiнкoвoю oзнaкaми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pиc. 1. Стадії STP-мapкeтингy 
Вибip цiльoвиx pинкiв, нa дyмкy Цигaнкoвoї Т.М. [8], являє coбoю вибip цiльoвиx 

ceгмeнтiв cepeд видiлeниx ceгмeнтiв pинкy, тoбтo тi, нa якi компанія opiєнтyвaтимe cвoю 
дiяльнicть. Для бiльш дeтaльнoгo вивчeння ocoбливocтeй пoвeдiнки споживачів, їx 
дoмiнaнтниx мoтивiв i пoтpeб, дoцiльнo здiйcнювaти мiкpoceгмeнтyвaння зa 
пcиxoлoгiчнo-пoвeдiнкoвими oзнaкaми: cпociб життя; cтyпiнь пpиxильнocтi споживачів 
дo пiдпpиємcтвa; cтaвлeння споживачів дo пiдпpиємcтвa; iнтeнcивнicть звернень до 
послуг підприємства. 

Пiдпpиємcтвo мoжe пpoпoнyвaти oдин aбo дeкiлькa продуктів нa oднoмy aбo 
дeкiлькox ceгмeнтax, щo дoзвoляє викopиcтoвyвaти чoтиpи мoжливi cтpaтeгiї: 
кoнцeнтpoвaнy ceгмeнтaцiю, poзшиpeння ceгмeнтiв pинкy, acopтимeнтy ceгмeнтaцiю i 
дифepeнцiйoвaнy ceгмeнтaцiю. Так, наприклад, відповідно до специфіки ринку освітніх 
послуг, це відображається на профілі ЗВО – економічний (напр., Харківський 
національний економічний університет ім. С. Кузнеця), юридичний (Національний 
юридичний університет ім. Ярослава Мудрого), медичний (Національний медичний 
університет ім. О. Богомольця), політехнічний (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського») та ін.  

Тpeтiм eтaпoм STP-мapкeтингy є пoзицioнyвaння, щo пepeдбaчaє визнaчeння 
мicця ЗВО cepeд аналогічних закладів. Oднaк, пpи вибopi cтpaтeгiї пoзицioнyвaння 
ocoбливo вaжливo вpaxoвyвaти peзyльтaти ceгмeнтaцiї, ocкiльки piзнi типи споживачів 
пo-piзнoмy поводяться y пpoцeci пpийняття piшeнь щoдo вибору закладу. Тому перед 
обранням відповідної стратегії пoзицioнyвaння нeoбxiднo визнaчити пepeлiк вaжливиx 
aтpибyтiв (фaктopiв), якими споживачі (потенційні здобувачі освіти) кepyютьcя y вибopi 
ЗВО. Дaлi дoцiльнo пpoвecти oцiнкy ключoвиx (виpiшaльниx) фaктopiв вибopy ЗВО i 
пoбyдyвaти кapту його позиціонування. Вiд пpaвильнocтi вибopy cтpaтeгiї позиціо-
нування залежатимуть результативність управління діяльністю ЗВО та зміцнення його 
конкурентних позицій на ринку освітніх послуг. Така стратегія, зa O.В. Зoзyльoвим [9] 
мoжe бaзyвaтиcь нa тaкиx пapaмeтpax, як цiнa i витpaти нa маркетинг (табл. 1).  

Poзpoбкa кoмплeкcy  мapкeтингy 

Вибip цiльoвoгo ceгмeнту 

Визнaчeння мoжливиx cтpaтeгiи  пoзицioнyвaння 
Пoзицioнyвaння пiдпpиємcтвa нa 

pинкy 

Вибip цiльoвoгo  pинкy 

Ceгмeнтaцiя pинкy 

Визнaчeння мicткocтi ceгмeнтiв 

Poзпoдiлeння pинкy нa ceгмeнти 

Визнaчeння фaктopiв ceгмeнтaцiї  

Визнaчeння пpивaбливocтi видiлeниx фipмoю ceгмeнтiв 
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Тaблиця 1. Мaтpиця пoзицioнyвaння пiдпpиємcтвa нa pинкy 

Показники 
Витpaти нa мapкeтинг 

Вищe, нiж y cepeдньoмy y 
кoнкypeнтiв 

Нижчe, нiж y cepeдньoмy y 
кoнкypeнтiв 

Ц
iн
a 

Нижчe, нiж y cepeдньoмy y 
кoнкypeнтiв 

Iнтeнcивний мapкeтинг 
Вибipкoвe пpoникнeння нa 

pинoк 
Вищe, нiж y cepeдньoмy y 

кoнкypeнтiв 
Шиpoкe пpoникнeння нa 

pинoк 
Пacивний мapкeтинг 

Oбpaвши кoнкpeтний ceгмeнт, заклад мaє визнaчити для ceбe, як пpoникнyти нa 
ньoгo й здoбyти кoнкypeнтнi пepeвaги. Пepeд цим пoтpiбнo дocлiдити пoзицiї вcix 
нaявниx нa pинкy кoнкypeнтiв i визнaчити cвoє мicцe нa pинкy. Власне пoзицioнyвaння 
нe мaє ceнcy, якщo вoнo нe пoв'язaнo iз ceгмeнтaцiєю pинкy; i нaвпaки, ceгмeнтaцiя 
нeдoцiльнa, якщo вoнa нe зaкiнчyєтьcя пoзицioнyвaнням. Тoмy пoзицioнyвaння й 
ceгмeнтaцiя виcтyпaють як двa бoки oднoгo пpoцecy. Крім того, poзpoблeнa cтpaтeгiя 
пoзицioнyвaння oбoв'язкoвo мaє yзгoджyвaтиcя з кoмплeкcoм мapкeтингoвиx зacoбiв в 
цiлoмy тa з oкpeмими йoгo eлeмeнтaми. Нeвiдпoвiднicть нaвiть oднoгo з eлeмeнтiв 
мapкeтингoвoгo кoмплeкcy пpoгoлoшeнiй cтpaтeгiї пoзицioнyвaння мoжe пpизвecти дo 
її pинкoвoгo пpoвaлy та втраті конкурентних переваг.  

Ocнoвними мeтoдaми кoнкypeнтнoї  бopoтьби нa pинкy пocлyг є пoлiпшeння якocтi 
пocлyг, швидкe oнoвлeння acopтимeнтy, нaдaння гapaнтiи , цiнова адаптивність, yмoви 
oплaти, iннoвaцiи ність, peклaмyвaння пocлyг тoщo. Відповідно до специфіки діяльності 
ЗВО на ринку освітніх послуг, такими методами мають бути: забезпечення високого рівня 
якості освіти; постіи не оновлення освітніх програм відповідно до потреб основних 
стеи кхолдерів і вимог ринку праці; забезпечення гідних умов оплати праці викладачів; 
впровадження кращих інноваціи них практик в освітню діяльність; розробка та реалізація 
відповідної  рекламної  кампанії  щодо позиціонування ЗВО на ринку освітніх послуг. 

Важливого значення при цьому має процедура брендингу закладу освіти, яка є 
ефективним засобом забезпечення та підвищення и ого конкурентоспроможності и  
репутації  на ринку. Слід зазначити, що тема брендингу вітчизняних ЗВО є відносно 
новою. І ї  дослідженням заи мались такі науковці, як С. Семенюк [10], І. Грищенко, 
Н. Крахмальова [11], І. Кучерак [12] та ін. 

Просування бренду ЗВО здіи снюється за допомогою вибору каналів комунікації  і 
способів просування, що відбувається у відповідності зі специфікою позиціонування і 
цільовою аудиторією. Головною відмінною рисою просування ЗВО є одночасна 
діяльність на двох ринках – ринку освітніх послуг і ринку праці. Тому необхідно 
просувати якісні та сучасні освітні програми на ринку освітніх послуг для здобувачів 
вищої  освіти, та водночас просувати випускників на ринку праці як основнии  результат 
діяльності ЗВО. Тобто, цілі брендингу та результати позиціонування ЗВО мають 
визначатися з урахуванням позиціи  та потреб стеи кхолдерів.  

При цьому важливим складовим елементом брендингу є репутація ЗВО. Фактично 
репутація освітньої  послуги є складовим елементом репутації  ЗВО. Під репутацією ми 
розуміємо думку стеи кхолдерів про ЗВО, сформовану на основі особистого контакту з 
ЗВО або іншіи  достовірніи  інформації . Посилення репутації  освітньої  послуги 
автоматично спричинить за собою посилення репутації  ЗВО, а значить, і бренду ЗВО. 
Наявність зворотного зв'язку в даному випадку логічна, оскільки сильна репутація ЗВО 
в цілому буде позитивно впливати на кожен з елементів, тобто і на репутацію освітньої  
послуги в тому числі.   

Важливу роль репутація та бренд ЗВО має і при визначенні вартості освітньої  пос-
луги. Традиціи но на вартість освітньої  послуги впливає, крім інших чинників, і додана 
вартість бренду ЗВО. При цьому маємо відповіднии  взаємозв’язок – чим сильніше бренд 
(а відповідно, і и ого додана вартість), тим вище може бути вартість освітньої  послуги (а 
відповідно, і загальнии  обсяг залучених до ЗВО коштів); чим краще сам освітніи  продукт 
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ЗВО, тим вище може бути и ого вартість і одночасно тим сильніше буде и ого бренд. 
Зростання конкуренції  на ринку освітніх послуг, поява нових акторів, що діють у сфері 
інформальної  освіти, зумовило активізацію діяльності ЗВО щодо вибору ї х маркетин-
гової  позиції  та власного просування на ринку. Впровадження маркетингового підходу 
в систему управління діяльністю ЗВО на основі використання засобів просування 
сприяють формуванню позитивної  думки у споживачів, забезпечують подальшии  попит 
на освітні послуги та сприяють залученню нових споживачів. 

При просуванні бренду ЗВО на міжнародному ринку освітніх послуг основним 
інструментарієм для цього, особливо в умовах пандемії  коронавірусу, є Інтернет ресурси. 
Наи важливішім при цьому є забезпечення необхідного рівня прозорості та публічності 
ЗВО в Інтернет-просторі, оприлюднення на офіціи ному веб-саи ті точної  та достовірної  
інформації  про заклад та и ого основнии  освітніи  продукт (освітні програми) в обсязі, 
достатньому для інформування всіх зацікавлених стеи кхолдерів. 

З розвитком Інтернет-простору як засобу передачі інформації  сфера рекламної  
діяльності вии шла на новии  рівень. Більшість абітурієнтів отримують інформацію через 
Інтернет, а інші канали відходять на другии  план, хоча и  мають використовуватись 
одночасно (профорієнтаціи на робота в школах, виставкова діяльність, реклама). 
Інтернет виступає засобом просування освітніх послуг і залучення потенціи них 
споживачів, дозволяє встановити сприятливе середовище для комунікації  та обміну 
інформацією, сприяє формуванню іміджу і репутації  ЗВО.  

Веб-саи т є основною формою інтернет-активності і вирішує наступні завдання: 
представляє ЗВО в мережі Інтернет; транслює стратегію позиціонування; надає базову 
інформацію про діяльність закладу; формує і підтримує позитивнии  імідж ЗВО; формує 
канал зворотного зв'язку з реальними і потенціи ними споживачами освітніх послуг 
(абітурієнтами і студентами); сприяє вдосконаленню освітніх послуг ЗВО; вибудовує 
ефективні комунікації  з науковим співтовариством і академічною спільнотою; сприяє 
залученню грантових коштів; дозволяє запровадити цифровии  документообіг.  

Для забезпечення ефективності веб-саи ту ЗВО необхідним є не тільки и ого пос-
тіи на технічна підтримка, але и  максимально зручне юзабіліті – навігація та релеван-
тнии  контент. Тобто, на своєму офіціи ному саи ті ЗВО інформує всіх стеи кхолдерів і за-
цікавлені сторони про аспекти освітнього процесу, а саме: структура ЗВО; освітні про-
грами та ї х зміст; фактичнии  контингент здобувачів; профілі викладачів, наукових керів-
ників, здобувачів; пропозиції , що надходять за результатами громадських обговорень 
освітніх програм; наявність різних каналів зворотного зв’язку зі здобувачами; наявність 
різних форм та оприлюднення результатів он-лаи н опитувань здобувачів; оприлюд-
нення рішень Вченої  ради на саи ті ЗВО та ін. (як, наприклад, саи т ХНЕУ ім. С. Кузнеця - 
https://www.hneu.edu.ua, та кафедри ЗВО - http://tourism.hneu.edu.ua) (рис. 2).  

 
Рис. 2. Головна сторінка сайту ХНЕУ ім. С. Кузнеця  

http://tourism.hneu.edu.ua/
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Висновки та перспективи подальших розвідок 

В цілому, Інтернет-комунікації  забезпечують ЗВО такі переваги в процесі взаємо-
дії  зі стеи кхолдерами, як велике охоплення аудиторії  в різних краї нах, цілодобовии  
режим роботи, можливість зворотного зв'язку. Використання сучасних технологіи  допо-
магає формувати позитивнии  імідж ЗВО, надавати релевантну актуальну інформацію 
потенціи ним здобувачам. Просування бренду ЗВО та рекламно-інформаціи не забезпе-
чення представництва закладу в інформаціи ному просторі має базуватися на викорис-
танні всього комплексу медіа засобів. Медіа засоби – це канали та інструменти зберіган-
ня, розповсюдження и  подання інформації  в інформаціи ному просторі з певною метою. 
Серед них основними, що використовуються задля просування ЗВО та и ого бренду на 
ринку освітніх послуг, слід визнати такі: 

міжособистісні комунікації  – це спілкування людеи , яке здіи снюється через 
безпосередніи  контакт, за допомогою різних засобів комунікаціи ної  взаємодії . Такі 
комунікації  є логічним продовженням масових комунікаціи  ы відрізняються від них тим, 
що інформаціи ні повідомлення налаштовуються у відповідності до сфери інтересів, 
локації  та інших сегментаціи них характеристик реципієнта; 

соціальні мережі – забезпечили масове та максимально швидке охоплення 
аудиторії , представництво в інформаціи ному просторі не тільки персоналіи , але и  
навчальних закладів, установ та ін. Соціальні мережі стали суттєвим засобом впливу на 
громадську думку та формування іміджу и  репутації  бренду/установи/особистості. Так, 
будь-якии  відгук або коментар (позитивнии  чи негативнии ), залишении  одним 
користувачем, може бути каталізатором для іншого і, як наслідок, спонукати до певного 
ставлення або споживчого вибору. Зручною та позитивною практикою є ведення ЗВО 
власних сторінок у соціальних мережах. Наприклад, ХНЕУ ім. С. Кузнеця представлении  
маи же у всіх соціальних мережах (Facebook, Instagram, LnkedIn, Twitter, YouTube, Tik-
Tok), посилання на які є на офіціи ному веб-саи ті закладу. Особливо популярними 
останнім часом стали такі платформи, як Tik-Tok, Instagram, де не тільки ЗВО розміщує 
відповіднии  контент стосовно своєї  діяльності, але и  и ого студенти обмінюються 
інформацією (рис. 3): 

 
Рис. 3. Instagram-сторінка кафедри туризму ХНЕУ ім. С. Кузнеця  

блоги, мікроблоги, влоги, подкасти – різновид соціальних мереж, які можуть 
створюватися у вигляді окремих саи тів, лендпеи джів, на яких розміщуються записи 
користувачів (статті, замітки, повідомлення, короткі оновлення статусу та ін.). Такі 
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засоби дозволяють користувачам ділитися певним інформаціи ним контентом, 
власними думками та враженнями; 

Інтернет-форуми – спосіб організації  спілкування користувачів саи тів, 
виступають як комунікаціи на платформа, що надає можливість учасникам форуму 
обговорювати певну проблематику.  

Таким чином, розробка стратегії  позиціонування закладу вищої  освіти та вибір 
и ого маркетингової  позиції  на ринку освітніх послуг на основі застосування концепції  
STP-мapкeтингy дозволить реалізувати на практиці процес брендінгу ЗВО та дозволить 
и ому заи няти власну нішу не тільки на вітчизняному, але и  на міжнародному ринку 
освітніх послуг.  
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 
АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ 

Федірець, О. В. Формування механізму управління розвитком підприємств агропродо-
вольчої  сфери / Олег Володимирович Федірець // Украї нськии  журнал прикладної  
економіки. – 2021. – Том 6. – № 1. – С. 322 – 329. – ІSSN 2415 – 8453. 

Анотація 
Вступ. В даній статті представлено теоретичні та практичні засади процесу 
формування механізму управління розвитком підприємства, визначено його основні 
складові та взаємозв’язки в системі управління. В дослідженні використано 
монографічний, систематизації та формалізації, графічний та абстрактно-логічний 
наукові методи економічних досліджень.  
Метою даної статті є комплексне дослідження передумов формування механізму 
управління розвитком підприємства та визначення основних складових що впливають 
на його функціонування. 
Результати. В статті доведено, що успішний розвиток підприємства спричиняє не 
тільки виробничо-технологічний та матеріально-ресурсний потенціал, а і рівень 
компетентності й кваліфікації управлінців, які мають стратегічне мислення. 
внутрішнього зростання представляється можливим більш повно використовувати 
виробничо-ресурсний і кадровий потенціал підприємства, оскільки в цьому випадку 
основна ставка робиться на досвід, навички персоналу, організаційну культуру і традиції 
підприємства. При цьому, зовнішній розвиток дозволяє підприємству розширюватися 
набагато швидше і використовувати більш економічні способи, ніж внутрішнє 
зростання, внаслідок значного збільшення ресурсної бази та частки ринку. За 
консервативного шляху розвитку передбачається збільшення випуску та обсягів 
продажів вже освоєних видів продукції, технологія виробництва яких не зазнала істотних 
змін. В свою чергу, інноваційний розвиток здійснюється на основі нововведень. Ідеальна 
модель розвитку передбачає, що в об’єкт підприємництва в міру розвитку науки і 
науково-технічного прогресу вносять необхідні інноваційні зміни, що забезпечують його 
стійкість і підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності. 
Висновки. Наукову новизну в даній статті представляє систематизація напрямків 
управління розвитком підприємств, що дало можливість виявити зв’язок процесу 
управління і системи управління розвитком. Практичну значущість в представленому 
науковому дослідженні мають визначені складові механізму формування системи 
управління розвитком в підприємствах. Перспективи подальших досліджень в даному 
напрямі слід зосередити на такому важливому питанні як пошук найоптимальнішої 
ринкової позиції управління розвитком. 

Ключові слова: розвиток, система, управління розвитком, механізм, формування, 
система управління. 
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FORMATION OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF THE 
ENTERPRISES OF THE AGRICULTURAL SPHERE 

Abstract  
Introduction. This article presents the theoretical and practical principles of the process of 
forming a mechanism for managing the development of the enterprise, identifies its main 
components and relationships in the management system. The study uses monographic, 
systematization and formalization, graphic and abstract-logical scientific methods of economic 
research. 
The purpose of this article is a comprehensive study of the prerequisites for the formation of a 
mechanism for managing the development of the enterprise and identify the main components 
that affect its functioning. 
Results. The article proves that the successful development of the enterprise causes not only the 
production-technological and material-resource potential, but also the level of competence and 
qualification of managers who have strategic thinking. internal growth is possible to more fully 
use the production and resource and human resources of the enterprise, because in this case the 
main focus is on experience, staff skills, organizational culture and traditions of the enterprise. At 
the same time, external development allows the company to expand much faster and use more 
economical methods than internal growth, due to a significant increase in resource base and 
market share. With a conservative way of development, it is expected to increase the output and 
sales of already mastered products, the production technology of which has not undergone 
significant changes. In turn, innovative development is based on innovations. The ideal model of 
development assumes that in the object of entrepreneurship, as science and scientific and 
technological progress make the necessary innovative changes that ensure its sustainability and 
increase the efficiency of production and economic activity. 
Conclusions. The scientific novelty in this article is the systematization of areas of enterprise 
development management, which made it possible to identify the relationship between the 
management process and the development management system. Certain components of the 
mechanism of formation of system of management of development in the enterprises have 
practical value in the presented scientific research. Prospects for further research in this area 
should focus on such an important issue as finding the best market position for development 
management. 

Key words: development, system, development management, mechanism, formation, 
management system. 

JEL classification: Q13 

Вступ 

В умовах зростаючої  конкуренції  питання різностороннього дослідження 
факторів і принципів стратегічного розвитку підприємства як основної  ланки економіки 
є надзвичаи но актуальною. У зв’язку з цим особливе значення має детальне вивчення 
тем з теоретичної  і практичної  точки зору щодо управління розвитком суб’єкта 
господарювання, що здіи снюється за допомогою принципів системно-стратегічного 
підходу. У сучасних умовах центром стратегічної  поведінки суб’єкта господарювання 
постало створення потенціалу зміни, враховуючи и ого здатність гнучко реагувати на 
зміни зовнішнього і внутрішнього середовища.  

Однак часто підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства можуть 
спричинити не лише кардинальні зміни, які пов’язані з и ого реструктуризацією. 
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Вірогідно, що будь-яке рішення, пов’язане з вибором напрямку розвитку, повинно 
прии матися з урахуванням фактичного і потенціи ного стану внутрішнього і 
зовнішнього середовища, довгострокових і короткострокових цілеи , можливостеи  
підприємства своєчасно гнучко реагувати відповідно до постіи но змінних умов 
зовнішнього середовища. 

Варто зазначити, що крім посилення конкуренції  за ресурси і прискорення змін 
зовнішнього середовища існує багато інших факторів значення системно-стратегічного 
підходу в управлінні розвитком підприємства. Наприклад, з’являються нові потреби 
споживачів, а також нові можливості для ведення підприємницької  діяльності; 
підвищується доступність сучасних технологіи ; змінюються позиції  споживачів; 
змінюється розуміння впливу людського капіталу і т. д. 

Проблемам управління розвитком підприємств присвячені наукові праці Н. 
Вдовенко, Ю. Данька, О. Дорофєєва [1], Ю. Лопатюка [2], Ю. Лупенка, П. Макаренка, О. 
Трохимець [3], О. Ходаківської  [4], Д. Шияна [5]. Однак, проблемні питання побудови 
відповідних механізмів та систем, коректного визначення напрямів економічного 
розвитку підприємств обумовлюють необхідність подальших наукових досліджень. 

Мета та завдання статті 

Мета статті – дослідження передумов формування механізму управління 
розвитком підприємства та визначення основних складових що впливають на и ого 
функціонування.  

Виклад основного матеріалу 

Стратегічнии  вибір – це рішення щодо вибору способів підвищення 
конкурентоспроможності суб’єкта господарювання, и ого подальшого розвитку залежно 
від зміни видів бізнесу або інтенсифікації  освоєного бізнесу. При певних обставинах для 
покращення конкурентної  позиції  на ринку і підвищення стіи кості може бути достатнім 
дещо реформувати підприємство після того як з’являться перші негативні ознаки 
фінансово-економічного стану. 

Успішнии  розвиток підприємства спричиняє не тільки виробничо-технологічнии  
та матеріально-ресурснии  потенціал, а і рівень компетентності и  кваліфікації  
управлінців, які мають стратегічне мислення. Визначення наи більш оптимальних 
напрямків розвитку підприємства залежить від розуміння и ого менеджерів певних 
питань: 

стратегічні принципи щодо управління розвитком підприємств; 
основи, концепції  та фактори розвитку економічних систем;  
базові стратегії  розвитку бізнесу; 
принципи формування основних елементних стратегіи  підприємства; 
типологія стратегіи  підприємства. 
Правильнии  та ефективнии  вибір стратегії  і напрямку розвитку підприємства 

буде у тому випадку, коли фахівці даної  сфери володіють: 
методами і основними процесами формування стратегії ;  
прии омами і методами аналізу зовнішнього середовища підприємства;  
способами оцінки і методами контролю реалізації  стратегії ;  
компетентностями, які потрібні для прогнозу ефективності стратегічних змін; 
способами оцінки фінансових, виробничих та інвестиціи них ризиків;  
можливістю оцінити відповідність основних цілеи  елементним стратегіям 

підприємства. 
На дании  момент в науково-практичних дослідженнях можна виявити різні 

варіанти трактування поняття «розвиток підприємства». Багато фахівців вважають, що 
розвиток підприємства – це и ого зростання. Дане твердження є очевидним, оскільки 
головною метою розвитку є економічне зростання. Однак, не звертаючи увагу на те, що 
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поняття «розвиток» і «зростання» взаємопов’язані, за свої м змістом можуть відрізня-
тися. Тому не варто ототожнювати дані поняття. Дослідники трактують поняття розви-
ток як процес переходу в більш досконалии  стан; перехід від застарілого стану до якісно 
нового; перехід від нижчого до вищого, від простого до складного. Розвинути – це зна-
чить посилити, щось зміцніти; довести до тої  чи іншої  міри досконалості; підняти рівень 
чого-небудь; поширити, розширити, поглибити зміст або застосувати що-небудь [1, 2, 5]. 

Враховуючи різні обставини «розвиток підприємства» можна трактувати по 
різному. В першу чергу варто врахувати тои  факт, що основна мета розвитку суб’єкта 
господарювання – це и ого збереження як соціально-економічної  системи, в основі чого 
покладено стіи кість взаємодії  до змін у зовнішньому середовищі, а також підвищення 
конкурентоспроможності. По друге, на динаміку розвитку впливають зміна стадіи  
життєвого циклу підприємства та якісні і кількісні зміни у зовнішньому і внутрішньому 
середовищі. 

Науковці, яким імпонує еволюціи нии  підхід стверджують, що зміна стадіи  
життєвого циклу підприємства – це і є розвиток. Але розвиток підприємства є також і 
результатом цілеспрямованих зусиль, що спричиняють постіи ні зміни сучасного світу. 
Тобто зміна стадіи  життєвого циклу підприємства не завжди уособлює и ого розвиток. 
Тому варто визнати тои  факт, що в умовах еволюціи ного підходу розвиток підприємства 
– це цілеспрямована зміна стадіи  життєвого циклу підприємства, що у довгостроковіи  
перспективі забезпечить підтримання підприємства як економічно-соціальної  системи. 

Зростання підприємства, яке часто трактують як збільшення величини 
підприємства і розширення виробництва є однією із форм, в результаті якої  
проявляється розвиток підприємства. Проте виробнича сфера передбачає розвиток 
підприємства у випадку, коли масштаби діяльності є незмінними. 

Також варто зауважити, що при бажанні короткострокового росту може відбутися 
крах підприємства у довгостроковому періоді.  

Варто зазначити, що економічне зростання і розвиток підприємства проявля-
ються у взаємному проникненні і доповненні один одного в єдиному процесі простого 
або складного відтворення. Зростання, що є складовою частиною життєвого циклу 
підприємства, включає періоди становлення, піднесення, реорганізації  і нового піди ому. 

Зростання підприємства, що полягає головним чином в збільшенні обсягів 
виробництва і розширення масштабів и ого діяльності (кількіснии  ріст), 
характеризується подвіи ною природою. Це проявляється в тому, що, з одного боку, 
зростання є метою розвитку підприємства, з іншого боку, являє собою фактор, умову 
и ого розвитку. Залежно від різних ознак зростання може бути: екстенсивним і 
інтенсивним; внутрішнім і зовнішнім; обмеженим і розширеним; горизонтальним, 
вертикальним і диверсифікованим; інноваціи ним і консервативним. 

Екстенсивнии  розвиток характеризується збільшенням обсягу виробництва за 
рахунок залучення додаткових ресурсів. В умовах інтенсивного розвитку отримання 
додаткового обсягу виробництва забезпечується при колишніх витратах ресурсів за 
рахунок підвищення ефективності ї х використання. 

Внутрішніи  розвиток підприємства – це розширення зсередини, а не через 
об’єднання з іншими суб’єктами бізнесу (через придбання, злиття або поглинання) [5, с. 
125]. Внутрішніи  (або органічнии ) розвиток передбачає збільшення масштабів 
діяльності за рахунок власних ресурсів підприємства, є наслідком реінвестування 
капіталу в розширення профільного бізнесу або освоєння нового виробництва. Метою 
внутрішнього розвитку може бути збільшення підприємством своєї  частки на вже 
освоєному ринку продукції , що виробляється або прагнення до виходу на нові ринки. 
Крім того, органічнии  розвиток може залучити підприємство в вертикальну експансію 
щодо джерел поставок або ринкових точок збуту, а також в диверсифікацію в абсолютно 
нові для підприємства види діяльності. 
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В умовах внутрішнього зростання представляється можливим більш повно 
використовувати виробничо-ресурснии  і кадровии  потенціал підприємства, оскільки в 
цьому випадку основна ставка робиться на досвід, навички персоналу, організаціи ну 
культуру і традиції  підприємства. Внутрішніи  розвиток може бути єдиною 
альтернативою на ранніи  стадії  життєвого циклу підприємства або коли немає 
можливості відповідного придбання Орієнтація на внутрішні ресурси, з одного боку, є 
позитивним фактором. З іншого боку, наявні ресурси та набуті навички можуть бути 
занадто обмеженими для підтримки програми розширення і зміцнення позиції  
підприємства на ринку. Тому досить часто підприємства поєднують стратегії  
внутрішнього і зовнішнього зростання, що сприяє більш успішному виходу на нові 
ринки і освоєння нових видів діяльності. 

Зовнішніи  розвиток – це спосіб зростання бізнесу, якии  передбачає розширення 
суб’єктом господарювання своєї  ділової  активності не через внутрішніи  розвиток, а за 
допомогою и ого об’єднання з іншими підприємствами шляхом злиття, придбання або 
поглинання, що спричиняє утворення нового господарюючого суб’єкту. Зовнішніи  
розвиток дозволяє підприємству розширюватися набагато швидше і використовувати 
більш економічні способи, ніж внутрішнє зростання, внаслідок значного збільшення 
ресурсної  бази та частки ринку. Звісно ж можливість економії  витрат на масштабі через 
раціоналізацію діяльності об’єднаних компаніи . Зовнішніи  розвиток може прии мати 
форми горизонтальної , вертикальної  або диверсифікованої  експансії . 

Горизонтальнии  розвиток означає збільшення обсягів виробництва однакових 
товарів на вже існуючих і нових ринках. Вертикальнии  розвиток досягається за рахунок 
об’єднання технологічно взаємопов’язаних виробництв або організації , внаслідок чого 
відбувається наближення до постачальника або кінцевого споживача.  

Диверсифіковании  розвиток передбачає розширення масштабів діяльності і 
пошук нових можливостеи  за межами освоєної  галузі [2, с. 75]. 

Інноваціи нии  розвиток здіи снюється на основі нововведень. Ідеальна модель 
розвитку передбачає, що в об’єкт підприємництва в міру розвитку науки і науково-
технічного прогресу вносять необхідні інноваціи ні зміни, що забезпечують и ого 
стіи кість і підвищення ефективності виробничо-господарської  діяльності.  

Консервативнии  шлях розвитку передбачає збільшення випуску та обсягів 
продажів вже освоєних видів продукції , технологія виробництва яких не зазнала 
істотних змін. 

Кількіснии  ріст, що супроводжується розширенням масштабів діяльності і 
збільшенням обсягів виробництва, є надзвичаи но важливим напрямом, формою, в якіи  
проявляється розвиток підприємства. Поряд з цим розвиток підприємства може 
здіи снюватися і з інших наи важливіших напрямків, до числа яких відносяться: 

підвищення якості продукції , що випускається; 
раціоналізація використання виробничих ресурсів; 
зростання рівня комплексності використання природних ресурсів; 
оновлення номенклатури і асортименту; 
вихід на ринок нових товарів; 
створення привабливого іміджу підприємства і товару; 
освоєння і утримання сегментів ринку; 
вдосконалення організаціи но-технічного рівня; 
реорганізація підприємства. 
Відповідно до цього багато фахівців визначають розвиток підприємства як 

підвищення ефективності ї ї  функціонування за допомогою вдосконалення техніки і 
технології , якісну зміну і оновлення господарської  системи, вдосконалення організації  
виробництва і праці, покращення якості продукції , що випускається [3, с. 223]. 

Таким чином, під розвитком підприємства, з прагматичної  точки зору, слід 
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розуміти кількісні і (або) якісні зміни у внутрішньому стані підприємства і у 
взаємовідносинах и ого з зовнішнім середовищем, що призводять в довгостроковіи  
перспективі до підвищення конкурентного статусу підприємства і збереженню и ого як 
соціально-економічної  системи [2, с. 34]. 

Система управління розвитком бeбезперечно має бути адаптована до 
управлінського процесу. Так, місце системи управління розвитком наведено на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зв’язок процесу управління і системи управління розвитком 
Джерело: опрацьовано автором на основі [2, 3, 5]  

Як випливає із рис. 1, система управління розвитком, що заснована на системному 
управлінському підході, має активізувати позитивнии  досвід управлінських процесів і 
забезпечити можливість цілеспрямованого розвитку, що відповідає потребам і 
очікуванням товариства відповідно до принципів, умов, цілеи , завдань і функціи  
формування такої  системи. 

Отже, необхідність формування у підприємстві стратегічної  системи управління 
розвитком пояснюється: 

відсутністю єдиного цілісного підходу до розвитку товариства; 
недоліками в існуючих системах управління, що призводить до настання 

кризових ситуаціи , до втрати ринкових позиціи , ділової  репутації , банкрутства; 
неузгодженістю процесів управління, що викликає проблеми із спроможністю 

ефективно або навіть беззбитково функціонувати. 
Оскільки механізм формування системи пояснює відносини всередині системи за 

ї ї  складовими частинами, виникає необхідність з’ясування змісту цих складових частин. 
Механізм формування системи управління пропонується розглядати за такими 

аспектами: компоненти механізму, базові механізми формування системи і підтримуючі 
механізми (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Складові механізму формування системи управління розвитком 
підприємств агропродовольчої сфери 

Джерело: опрацьовано автором на основі [2, 3, 4]  

Процес управління  

Система управління  

Система управління розвитком  
Управлінськии  

підхід: системнии  

Мета побудови 
системи: розвиток 

Підсистема 
управління  

Керовані елементи підсистеми 
управління  

Зовнішні фактори впливу на 
управлінські рішення  

Механізм формування системи управління розвитком  

Компоненти механізму: 
мета, завдання, засоби, методи, основні керовані елементи системи 

Базові механізми: 
1. Механізм системності у прии нятті управлінських рішень 

2. Механізм узгодженості цілеи  управління керованими елементами за 
підсистемами управління 

3. Механізм забезпечення взаємодії  підсистем управління 

Підтримуючі механізми: 
1. Механізм управління розвитком 

2. Механізм динамічної  інтеграції  рівнів управління 
3. Механізм системної  спрямованості діяльності 
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Представлені на рис. 2 такі компоненти механізму, як засоби і методи, 
безпосередньо залежать від цілеи  розвитку. 

Слід підкреслити, що мета системи управління розвитком і мета побудови 
механізму ї ї  формування мають відповідати основному призначенню системи – 
реалізації  цілеи  розвитку. Так, метою розглядуваної  системи управління визначено 
протидію негативному впливу оточуючого середовища для забезпечення стратегічної  
спрямованості розвитку даного підприємства та ведення ефективного господарювання. 
За мету побудови механізму формування системи управління розвитком прии нято 
розробку дієвих засобів і методів стратегічного управління розвитком товариства, що 
відповідають принципам і меті формування системи управління та забезпечують 
ефективне функціонування системи в цілому. 

Завданнями механізму визначено, по-перше, об’єднання взаємозалежних 
процесів за першочерговістю здіи снення (протікання), за силою впливу на розвиток, за 
призначенням процесу; по-друге, регулювання взаємозв’язків усередині системи 
управління на основі синхронізації  і оптимізації  процесів, що забезпечують виконання 
цілеи  і завдань розвитку. Основними керованими елементами системи, що утворюють 
один із компонентів механізму, визначено такі: виробничии  процес, реалізаціи нии  
процес, види ресурсів, індикатори фінансового стану товариства. 

Залежно від характеру, інтенсивності і масштабу перетворень зміни можуть бути 
помірними, радикальними або фундаментальними. Так, наприклад, зміни, пов’я-зані з 
інтеграціи ним розвитком підприємства в рамках освоєної  галузі, відносяться до числа 
радикальних перетворень, оскільки в цьому випадку потрібні істотні внутріш-ньо-
організаціи ні зміни. Іноді освоєння випуску нової  продукції  передбачає суттєві зміни в 
виробничому процесі, в сфері маркетингу і логістики. До фундаментальних змін 
відносяться перетворення в організаціи но-управлінськіи  та виробничо-технологічніи  
структурі; в культурі виробництва і менеджменту. Дании  тип змін проводиться, якщо 
підприємство змінює галузь, вид продукту і місце на ринку.  

Помірні зміни – це незначні перетворення в сфері виробництва, організації  
менеджменту та в маркетинговому середовищі з метою підтримки інтересу до продукту 
і підвищення ефективності поточної  діяльності підприємства. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Управління розвитком підприємства є відносно самостіи ним комплексом ціле-
спрямованих заходів з планування, контролю, організації  та регулювання стратегічних 
змін якісного та кількісного характеру.  

В умовах зростаючої  конкуренції , а також постіи ного пошуку наи оптимальнішої  
ринкової  позиції  управління розвитком господарюючого суб’єкта передбачає розробку 
і реалізацію ефективних стратегічних управлінських рішень, які спрямовані на 
перспективу і постіи ні зміни у внутрішньому і зовнішньому середовищі підприємства; 
демонструють гнучкість до постіи них змін умов зовнішнього і внутрішнього 
середовища, а також здатність забезпечити и ого швидку адаптацію до них. 

Варто зауважити, що коли підприємство обирає напрям розвитку враховується 
и ого персонал та и ого готовність та бажання прии мати участь у реалізації  продуктових, 
технологічних і організаціи них інноваціи , а також спроможність керівництва 
протистояти локальному опору змінам. Також обов’язковою умовою ефективного 
розвитку підприємства є створення привабливого іміджу підприємства і товару як 
складової  інвестиціи ного іміджу регіону, де функціонує чи тільки планує здіи снювати 
свою діяльність. 
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Анотація 
У статті досліджено бухгалтерський інжиніринг у складі обліково-аналітичного 
забезпечення управління економічною активністю підприємств торгівлі. Доведено 
необхідність упровадження нових чи удосконалення існуючих облікових технологій, 
здатних забезпечити формування інформаційної бази з перспективним вектором, 
зокрема бухгалтерського інжинірингу. Бухгалтерський інжиніринг визначено як 
технологію бухгалтерського обліку, котра базується на облікових методах та 
інструментах, та є елементом облікової політики. Визначено заходи, що передують 
моделюванню системи бухгалтерського обліку при використанні технології інжинірингу. 
Представлено інструментарій та механізм технології бухгалтерського інжинірингу, 
розкрито зміст окремих його складових. Обґрунтовано технологію бухгалтерського 
інжинірингу в системі обліково-аналітичного забезпечення управління економічною 
активністю та ідентифіковано напрями впливу такої технології на управління 
об’єктами власності в перспективі. Розглянута технологія включає групування рахунків 
та сальдо за ними, складання вступного та похідного балансу, використання отриманих 
результатів в аналітичних процедурах й управлінні. 

Ключові слова: бухгалтерський інжиніринг, економічна активність, управління, 
обліково-аналітичне забезпечення, облікова політика. 
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ACCOUNTING ENGINEERING IN ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF 
MANAGEMENT OF ECONOMIC ACTIVITY OF TRADE ENTERPRISES 

Abstract 
Accounting, as a model of system of analysis of economic activity uses new technologies of 
formation and processing of information for its grouping in reporting, analysis of indicators of 
activity and decision-making. Accounting engineering technology is effective for optimizing 
business processes of enterprises. 
The purpose of article is to substantiate feasibility of implementing technology of accounting 
engineering as an element of accounting policy in system of accounting and analytical 
management of economic activity of a commercial enterprise. 
The article analyzes the interpretation of concept of «accounting engineering» and provides a 
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 definition of this concept as an accounting technology and an element of accounting policy. A 
number of measures that should be implemented to ensure the modeling of accounting system 
using engineering technology are identified. The tools and mechanism of accounting engineering 
are presented and content of separate components is revealed. Accounting engineering, by 
consolidating and adjusting property of enterprise to fair value, allows you to determine 
indicators of economic activity by following types: financial, personnel, market, production, 
management, investment, innovation. The technology of accounting engineering in system of 
accounting and analytical support of economic activity is substantiated and influence of such 
technology on management of property objects in future is characterized. The accounting 
architecture of accounting and analytical support system is based on accounting policy, working 
plan of mega accounts, accounting nomenclatures and register of business transactions, 
mechanism of constructing derivative balance sheets, grouping derivative balance sheet items into 
the system of economic activity indicators, evaluation and monitoring of economic activity 
indicators. The use of the concept of accounting engineering tools is aimed at implementation and 
effective operation of integrated management and financial accounting systems and management 
of economic activity of enterprise. 

Keywords: accounting engineering, management of economic activity, accounting and analytical 
support accounting policy. 

JEL classification: F10; M41 

Вступ 

Вимоги до формування якісної  системи обліково-аналітичного забезпечення 
управління економічною активністю підприємств торгівлі визначають необхідність 
упровадження нових чи удосконалення існуючих технологіи  та інструментів. На ретель-
ну увагу заслуговують методи аналізу та положення облікової  політики торговельного 
підприємства. За неефективного прии няття рішень через ретроспективність даних 
обліку вчені и  практики все більше уваги звертають на облікові технології , які забезпе-
чують формування інформаціи ної  бази з перспективним вектором. Така інформація в 
системі обліково-аналітичного забезпечення дозволяє надавати всебічні відповіді на 
запит власників, інвесторів та кредиторів, з питань, які за класичною моделлю бухгал-
терського обліку, здебільшого, залишаються не вирішеними. Враховуючи те, що вплив 
зовнішніх чинників є сьогодні досить потужним, відноситься до значної  кількості 
управлінських сфер та вимагає швидкого реагування, рекомендовано упровадження 
удосконаленого методичного інструментарію, яким є бухгалтерськии  інжиніринг. 

Бухгалтерському інжинірингу як обліковіи  технології  приділено увагу у працях віт-
чизняних науковців, зокрема: Р.Ф. Бруханського, І.А. Герасимович, І.Ю. Замули, В.М. Жук, 
Л.Л. Рафаілової , В.К. Макарович, І.В. Нагорної , О.В. Чумак, М.В. Шумеи ко, І.А. Юхименко-
Назарук та ін. Ученими розкрито сутність бухгалтерського інжинірингу з вивченням 
ретроспективи и ого розвитку, описано базис механізму та інструментів бухгалтерського 
інжинірингу, акцентовано на можливостях щодо управлінських рішень. У тои  же час, деякі 
аспекти інтеграції  складових бухгалтерського інжинірингу та и ого впливу на формування 
економічної  активності, як індикатора економічної  діяльності торговельного підпри-
ємства, потребують розширення та поглибленого наукового пошуку. 

Мета та завдання статті 

Мета статті полягає в обґрунтуванні доцільності впровадження технології  
бухгалтерського інжинірингу як елементу облікової  політики в систему обліково-
аналітичного забезпечення управління економічною активністю торговельного 
підприємства. 
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Виклад основного матеріалу 

Ефективність управління економічною активністю підприємств торгівлі визнача-
ється відповідним інформаціи ним супроводом цього процесу. Кількість та якість необ-
хідної  для управління інформації , ї ї  релевантність, своєчасність отримання, аналітичної  
обробки і представлення для прии няття рішень визначається інформаціи ними потреба-
ми менеджменту, і потребує організації  бази даних і бази знань в системі обліково-
аналітичного забезпечення управління економічною активністю торговельних підпри-
ємств. Ця система призначена для збирання, систематизації , опрацювання, зберігання, 
використання та поширення інформації  для управління.  

Функціонування системи обліково-аналітичного забезпечення управління еконо-
мічною активністю забезпечують підсистеми, що виконують основні функції  інформа-
ціи ної  підтримки управлінських рішень, а саме – облік та аналіз. Облік спрямовании  на 
накопичення інформації  (робота зі створення інформаціи ного забезпечення), а аналіз – 
на ї ї  обробку і створення нової  інформації , яка прии нятна, зрозуміла та оцінена ї ї  корис-
тувачами як корисна (робота зі створення аналітичного забезпечення). В комплексі це 
призводить до формування в системі обліково-аналітичного забезпечення інформації  
двох видів, а саме про: господарські факти (об’єкти, процеси тощо), як абсолютно досто-
вірні твердження про події , що реально мали місце, и  оцінку фактів, що повідомляються.  

В процесі створення и  отримання обліково-аналітичної  інформації  для 
управління в підсистемах обліку та аналізу виконуються наступні процедури: 

✓ збір і первинна оцінка інформації на достовірність і відповідність;  
✓ обробка і накопичення інформації у різних розрізах; оцінка, аналіз та 

узагальнення інформації;  
✓ моделювання, прогнозування і підготовка інформаційних та аналітичних 

повідомлень у межах поточного інформування суб’єктів управління;  
✓ обґрунтування прийняття управлінських рішень. 
Бухгалтерськии  облік, як модель інформаціи ної  системи аналізу економічної  

активності в інноваціи ному середовищі, використовує нові технології , способи и  
інструменти генерації  и  обробки інформації  для ї ї  групування у звітності, аналізу 
показників діяльності та прии няття рішень на ї ї  основі. Моделювання в 
бухгалтерському обліку визначено як комплексне застосування методів та наукових 
підходів для відображення господарських процесів і явищ и  стимулювання бажаного 
розвитку бухгалтерського обліку, в якому бухгалтерськии  інжиніринг розглядають як 
процес застосування запозичених з інших наук специфічних інструментів, що 
організовується для посилення значущості бухгалтерського обліку та результатів и ого 
звітності в управлінні ресурсами та економіці підприємства [3].  

Вченими бухгалтерськии  інжиніринг розглядається як облікова концепція, що 
включає в себе побудову структурованого плану рахунків з використанням нових видів 
облікової  архітектури, агрегованих і дезагрегованих об’єктів з метою забезпечення бух-
галтерського супроводу управління економічними процесами і визначення результатів 
діяльності підприємства, побудову похідних балансів [1; 2; 7]. І. А. Юхименко-Назарук 
бухгалтерськии  інжиніринг розкриває як сукупність управлінських діи , спрямованих на 
забезпечення відповідності господарської  діяльності підприємства вимогам, які 
забезпечують інше бухгалтерське відображення що відповідає обраніи  стратегії  та 
цілям менеджменту [6, с. 165]. Під поняттям «бухгалтерськии  інжиніринг» автори 
розуміють нову систему методів визначення фінансового стану підприємства та запасу 
и ого стіи кості, зокрема як інструмент управління грошовими потоками, резервами, 
ризиками підприємства, а наи головніше, фінансовою стіи кістю [5]. Інжиніринг – це 
сукупність прии омів та методів, які компанія використовує для прогнозування власного 
розвитку з метою підвищення ефективності бізнесу, спрямовании  на розробку оптима-
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льного рішення за заданими параметрами суб’єкта господарювання та відповідно до 
и ого стратегічних цілеи  [8, с. 138]. Огляд літератури та аналіз наукових публікаціи , 
дозволили визначити бухгалтерськии  інжиніринг як технологію бухгалтерського 
обліку, котра базується на облікових методах та інструментах, що формують елементи 
інформаціи ного підґрунтя обліково-аналітичного забезпечення на умовах справедливої  
вартості маи на для оперативного и  стратегічного управлінні економічною активністю.  

З огляду на інформативність бухгалтерського та управлінського обліку, питання 
управління окремими економічними процесами (індикатори економічної  активності, 
потенціал, ризики) чи складовими економічної  активності залишаються такими, які 
важко розкрити. Тому в рамках стратегічного управлінського обліку за використання 
технології  бухгалтерського інжинірингу з’являється можливість розкривати більш пов-
но інформацію облікової  системи за різними аналітичними розрізами, зважаючи на 
можливість формування прогнозних та гіпотетичних показників. Технологія бухгалтер-
ського інжинірингу передбачає використання методичних прии омів інших наук, які 
впроваджуються для удосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення 
управління економічною діяльністю підприємства через розширення функціоналу 
інформаціи ної  системи. 

Для того, щоб забезпечити моделювання системи бухгалтерського обліку при 
використанні технології  інжинірингу, варто врахувати и  здіи снити ряд заходів: 

✓ проаналізувати фінансову структуру та фінансову модель підприємства; 
✓ розглянути можливість упровадження інноваціи них методів фінансового та 

операціи ного управління; 
✓ оцінити асортиментну структуру товарних груп та супутніх продуктів; 
✓ оцінити діяльність підприємства з огляду на виконання цілеи  сталого розвитку 

(рітеи л, масмаркети тощо): виокремлення економічної , екологічної  та соціальної  сер 
діяльності та складання транспарентної  управлінської  звітності; 

✓ проаналізувати вплив виявлених результатів на рівень економічної  
активності, як важливого оціночного показника діяльності.  

На основі зазначеного, бухгалтерський інжиніринг використовують з метою 
розробки алгоритму для усунення збиткової діяльності, посилення платоспроможності, 
підвищення конкурентоспроможності, збільшення доданої вартості чи капіталізації, 
активізації економічної діяльності. Зважаючи, що облікова політика розглядається як 
методична основа обліково-аналітичного забезпечення управління економічною 
активністю, за умов упровадження бухгалтерського інжинірингу, доцільно формувати 
розділи з фінансового та управлінського обліку. Деякі підприємства розробляють два 
окремих регламенти: облікова політика з бухгалтерського обліку та облікова політика з 
управлінського обліку. В останній, передбачається більше можливостей визначити та 
закріпити альтернативні положення, які регламентують використання механізмів та 
інструментів бухгалтерського інжинірингу на підприємстві. Отже, бухгалтерський 
інжиніринг, шляхом укрупнення об’єктів майна підприємства, коригуючи їх на певні 
умови та справедливу оцінку їх вартості, дозволяє визначати показники економічної 
активності за такими її видами як: фінансова, кадрова, ринкова, комерційна, 
управлінська, інвестиційна, інноваційна. Взаємозв’язок облікової та аналітичної 
складових системи через технологію бухгалтерського інжинірингу подано на рис. 1. 

Враховуючи тои  факт, що на основі інструментів інжинірингу формується система 
даних обліково-аналітичного забезпечення управління економічною активністю, 
виділимо такі и ого складові: 

✓ два автономних робочих плани рахунків або один інтегровании  за фінансовим 
та управлінським обліком; 

✓ мега рахунки (агреговані) и  відповідні кореспонденції  таких рахунків, 
відповідно до специфіки діяльності; 
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✓ перелік облікових номенклатур і господарських операціи  фінансового та 
управлінського обліку; 

✓ інтегровані облікові регістри за фінансовим та управлінським обліком; 
✓ похідні баланси за фінансовим та управлінським обліком або інтегровании  

похіднии  баланс; 
✓ формування системи показників оцінки економічної  активності;  
✓ результати використання бухгалтерського інжинірингу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Бухгалтерський інжиніринг в системі обліково-аналітичного забезпечення 
управління економічною активністю підприємств торгівлі 

Застосування інжинірингових інструментів бухгалтерського обліку охоплює 
декілька видів агрегованих облікових операціи : агрегування рахунків та сальдо на 
кінець періоду, оцінка господарських операціи  з високим ризиком, оцінка маи на за 
справедливою вартістю, умовнии  (гіпотетичнии ) продаж маи на, визначення чистих 
активів та чистих зобов’язань. Такии  алгоритм технології  бухгалтерського інжинірингу 
з інноваціи ними інструментами призначении  для аналізу проектів чи бізнес-процесів 
(юніт економіка, зокрема) за рівнем ризиків та індикаторами економічної  активності за 
економічною, соціальною та екологічно сферами. Реалізація технології  бухгалтерського 
інжинірингу в системі обліково-аналітичного забезпечення управління економічною 
активністю структурно у взаємозв’язку подано на рис. 2. 

Облікова архітектура системи обліково-аналітичного забезпечення ґрунтується 
на основі облікової  політики (способів, методів, інструментів, технологіи ), робочого 
плану мега рахунків, облікових номенклатур та реєстру господарських операціи , 
механізму побудови похідних балансових звітів, групуванні статеи  похідного балансу в 
систему показників економічної  активності, оцінці та моніторингу показників 
економічної  активності. Складання вступного балансу здіи снюють на основі 
агрегованих сальдо за мега рахунками та коригують ї х на «регульовані» операції  
(втрати, зіпсовані запаси, брак, події  після дати балансу, МШП, рекомендації  аудиторів, 
балансові та позабалансові записи, які впливають на об’єкт управління) шляхом 
складання коригуючих кореспонденціи  з подальшою справедливою оцінкою статеи  
балансу. На цьому етапі під час оцінки припускається, що усе маи но підлягає продажу, а 
усі зобов’язання – погашенню. Враховуючи зовнішні та внутрішні чинники, мету 
застосування інжинірингової  технології , ї ї  інструменти можуть впливати на 
забезпечення процесів стіи кого розвитку, упередження ризиків, виявлення резервів, 
сприяти реінжинірингу господарських операціи  чи процесів, враховувати інфляціи ні 
процеси, передбачати доцільність реструктуризації  чи інших процедур. 

Економічна активність, як агреговании  оціночнии  показник економічної  діяль-
ності, визначається системою репрезентативних індикаторів, базою розрахунків для 
яких є баланс, у якому подається вартіснии  вираз маи на станом на звітну дату. Класич-
нии  баланс, у формі фінансової  звітності виражає вартість маи на за історичною вартіс-
тю, у тои  час як похідні баланси за справедливою (ринковою), що дозволяє зрозуміти 
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власнику реальнии  стан маи на за активами та зобов’язаннями. Похідні балансові звіти, 
які використовуються в цілях управління економічними процесами та ресурсним 
потенціалом підприємства за [4, с.132] такі: управління власністю, управління 
платоспроможністю, управління резервною системою та управління ризиками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Технологія бухгалтерського інжинірингу в системі обліково-аналітичного 
забезпечення управління економічною активністю підприємств торгівлі 

Також, реальну вартість об’єктів майна за похідним балансом використовують 
при здійсненні аналітичних процедур для оцінки операційної діяльності, розрахунку 
прогнозних даних, побудови стратегічного управлінського обліку, встановлення 
можливостей виконувати стратегію розвитку та реалізовувати нові інвестиційні 
проекти тощо. 
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рішень і спроможністю формувати обліково-аналітичне забезпечення управління 
економічною активністю за перспективними прогнозами, зважаючи на стратегічні цілі. 
Розглянута технологія включає групування рахунків та сальдо за ними, складання 
вступного та похідного балансу, використання отриманих результатів в аналітичних 
процедурах и  управлінні. Це дозволяє підвищувати ефективність економічної  діяльності 
в маи бутньому, упереджувати та ідентифікувати ризики, оцінювати інвестиціи ні 
проекти, передбачати вплив на діяльність низки зовнішніх чинників.  
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Анотація 
У статті проаналізовано процес удосконалення та реформування інституціонально-інс-
титуційного управління життєдіяльністю підприємств промисловості з урахуванням 
сучасних складних умов розвитку економіки України. В проведеному дослідженні наголо-
шено на важливості підприємств харчової промисловості, мета створення яких, пов’язана 
з формуванням якісних умов для здоров’я та безпеки населення країни. Важливу роль для 
забезпечення цього потрібна нормативно-правова база, яка визначає та регулює правові 
правила діяльності підприємств виробників продуктів харчування. Автором комплексно і 
ґрунтовно проаналізовано стан правового регулювання підприємств-виробників продук-
тів харчування в нашій державі, в тому числі з урахуванням процесу управління їх життє-
забезпеченістю. Виявлено недоліки та проблеми інституціонально-інституційного 
управління життєзабезпечення підприємств харчової промисловості. Запропоновано 
шляхи їх вирішення за рахунок формування інституту гігієнічних вимог, тобто сукупність 
норм державного регулювання безпечності та якості харчових продуктів, державного 
контролю, які впливають через інституціонально-інституційні механізми та заходи на 
процес управління життєзабезпеченістю підприємств харчової промисловості. 

Ключові слова: життєзабезпечення, харчова промисловість, безпека життя та 
здоров’я, прибуток, контроль, держава. 
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STRATEGIC DIRECTION OF DEVELOPMENT OF INSTITUTIONAL MANAGEMENT OF LIFE 
SUPPORT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Abstract 
The article considers the process of improvement and reform of institutional management of 
industrial enterprises, taking into account the current difficult conditions for the development of 
economy in Ukraine. The conducted study emphasizes the importance of food industry enterprises, 
the purpose of which is to create high-quality conditions for the health and safety of the country’s 
population. The important role to ensure this is required by the regulatory framework that 
determines and regulates the legal rules for the activities of food manufacturers. The author 
comprehensively and thoroughly analyzes the state of legal regulations of food manufacturers in 
our country, takin g into account the process of managing their life support. The shortcomings 
and problems of institutional management of life support for food industry enterprises were 
identified. Ways of their solution are proposed due to the formation of the institute of hygienic 
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of food safety and quality, state control, which affect through institutional mechanisms and 
measures on the process of life support management of food industry enterprises. There is a 
substantiation of theoretical, scientific-methodical and applied issues of institutional of life 
support of food industry enterprises, development of practical proposals aimed at improving 
management, analysis of a set of norms and state regulations of food safety and quality, state 
control. The methodological basis of the study is a set of methods of scientific knowledge, namely 
logical, system-structural and others. In conclusion, it is believed that based on the fact that our 
country's food security directly depends on the development of the food industry, it is unacceptable 
that today there is no legal document that would define the strategic guidelines and future 
directions of operation and development of the food industry in the country. 

Keywords: life support, food industry, life and health safety, profit, control, state. 

JEL classification: D02; L60 

Вступ 

У сучасних турбулентних умовах питання економічної  стабілізації  вимагає пра-
вильних управлінських фінансових рішень щодо формування векторів управління жит-
тєзабезпечення підприємства, особливо виробників продуктів харчування. Вирішення 
проблем підприємств харчової  промисловості знаходиться у площині державної  під-
тримки підприємництва зазначеної  сфери економіки, посилення державного контролю 
за якістю сировини та готової  продукції , а також інституціонально-інституціи ного коре-
гування відносин між споживачами харчових продуктів і операторами ринку харчових 
продуктів, а також визначання механізму ефективного управління життєзабезпечення 
діяльності підприємств.  

Теоретичними питаннями із дослідження проблематики управління на підпри-
ємствах харчової  промисловості заи мались такі науковці: В. Андріи чука, О. Березіна, 
П. Гаи дуцького, І. Іртищева, І. Крамаренко, П. Макаренка, М. Маліка, М. Місюка, А. Че-
реп [1]. Однак, різноманітність підходів до визначення стратегічних напрямів ефектив-
ного функціонування та відсутність єдиного напряму реформування інституціонально-
інституціи ного управління життєдіяльністю підприємств харчової  промисловості свід-
чить про невирішеність багатьох питань ефективності життєзабезпечення підприємст-
ва. Питання впливу організаціи но-правових на управління життєзабезпечення підпри-
ємств харчової  промисловості потребує деталізації  та подальших наукових досліджень. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є: дослідити теоретичні аспекти організаціи но-правових засад уп-
равління життєзабезпечення підприємств харчової  промисловості, оцінити актуальнии  
стан зазначених підприємств та запропонувати можливі вектори покращення ситуації  з 
метою економічного розвитку краї ни в цілому. 

Виклад основного матеріалу 

Харчова промисловість є однією із провідних системоутворюючих галузеи  украї н-
ської  економіки. Вона безпосередньо задіяна в забезпеченні продовольчої  безпеки 
нашої  держави, формуванні ї ї  міжнародного потенціалу и  здатна позитивно впливати на 
динаміку економічного зростання Украї ни. В теперішніи  час підприємства харчової  
промисловості за рахунок об’єктивних умов не можуть розвиватися, тому існує потреба 
у визначенні достатнього рівня щодо управління життєзапезпечення діяльності таких 
підприємств. Саме тому державна політика реформування інституціонально-інститу-
ціи ного управління життєдіяльністю підприємств харчової  промисловості є важливим 
кроком для того, щоб сформувати та підтримати зазначені підприємства, а не віддати 
позиції  бізнесу та збанкротувати. Діяльність підприємств харчової  промисловості базує-
ться на економічному та трудовому надбанні нашої  держави. В положеннях Основного 
Закону Украї ни [2] регламентовано, що держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів 
права власності (стаття 13). Зазначимо, що у науковому дослідженні будемо аналізувати 
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Закони Украї ни, розподіливши ї х на дві групи: закони загальної  дії  та закони спеціальної  
дії , якими регулюються відносини у сфері життєзабезпеченості цих підприємств.  

Важливими актами загального законодавства в регулюванні питань управління 
життєзабезпеченістю підприємств харчової  промисловості є: Господарськии  кодекс 
Украї ни, якии  упорядковує правові основи господарювання в сучасних ринкових 
відносинах в Украї ні, забезпечує ріст ділової  активності суб’єктів господарювання, 
сприяє розвитку підприємництва у сфері харчової  промисловості тощо [2]. Закон 
Украї ни «Про стандартизацію», якии  регламентує відносини, пов’язані з діяльністю у 
сфері стандартизації  та застосуванням ї ї  результатів. У харчовіи  промисловості и ого 
застосування насамперед стосується до сфери якості харчових продуктів, проте 
необхідно зауважити, що дія даного Закону не поширюється на санітарні заходи 
безпечності харчових продуктів [3, ст. 2]. 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Законодавча база регулювання управління життєзабезпеченням 
підприємств харчової промисловості України (розроблено автором) 

Закон Украї ни «Про захист прав споживачів», якии  врегульовує відносини між 
споживачами харчових продуктів і операторами ринку харчових продуктів, встановлює 
права споживачів, а також визначає механізм ї х захисту та основи реалізації  державної  
політики у сфері захисту прав споживачів [4] тощо. Закони спеціальної  дії  регулюють 
безпосередньо відносини у сфері управління життєзабезпечення діяльності [16] і 
підприємств харчової  промисловості. Серед них основним нормативно-правовим 
документом є Закон Украї ни «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» [5].  

У Законі значна увага приділяється регламентуванню санітарних заходів та окре-
мих показників якості харчової  продукції . Не можливо не погодитись з думкою науков-
ців Т. Бондарєвим та Л. Сінічкіною, які зазначають, що «інститут санітарних заходів 
безпечності харчових продуктів – це застосування нормативно-правових актів, вимог та 
процедур для захисту життя та здоров’я людеи  від ризику, що виникає від харчових 
домішок, забруднюючих речовин, токсинів або хвороботворних організмів у харчових 
продуктах» [7, с  25]. 

Також важливим інституціонально-інституціи ним суб’єктом середовища харчо-
вої  промисловості Украї ни є оператор ринку харчових продуктів – суб’єкт господарю-
вання, якии  провадить діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в управ-
лінні якого перебувають потужності, на яких здіи снюється первинне виробництво, ви-
робництво, реалізація та/або обіг харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних 
заходів [6, ст. 1, п. 55].  

Необхідно зазначити, що до фізичних осіб відносяться тільки ті, які провадять 
діяльність з метою або без мети отримання прибутку та заи маються виробництвом 
та/або обігом харчових продуктів або інших об’єктів санітарних заходів [6, ст. 1; 16].  

На наш погляд, інститут гігієнічних вимог – це сукупність правових правил, поло-
жень та процедур, яких повинні дотримуватися підприємства харчової  промисловості у 
процесі управління ї х життєзабезпеченістю. На рис. 3 показано загальну систему інсти-
туту гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами в Украї ні, де окрім 
інституту гігієнічних вимог, наявні інститути державного регулювання безпечності та 
якості харчових продуктів, державного контролю, які впливають через інститу-
ціонально-інституціи ні механізми та заходи на процес управління життєзабезпечення 
діяльністю підприємств харчової  промисловості. 

Законодавча база Украї ни 

Загальні закони Спеціальні закони 

Спеціалізовані закони  
Життєзабезпеченість підприємства 

Інституціональне середовище 
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Акредитовані лабораторії  є важливою інституцією в системі управління життє-
забезпеченістю підприємств харчової  промисловості, оскільки здіи снюють дослідження 
(випробування) щодо діагностики безпечності та окремих показників харчових продук-
тів та інших об’єктів санітарних заходів [10]. Важливим сучасним аспектом відкритості 
та прозорості у сфері харчової  промисловості є те, що підприємства повинні обов’язково 
надавати інформацію про харчові продукти, які вони виробляють. Так, у нормативно-
правовому акті загальної  дії  – Законі Украї ни «Про інформацію для споживачів щодо 
харчових продуктів» [11], регламентуються організаціи но-правові основи надання 
споживачам інформації  про харчові продукти з метою забезпечення високого рівня 
захисту здоров’я громадян і задоволення ї х соціальних та економічних інтересів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Загальна система інституту гігієнічних вимог щодо поводження з 
харчовими продуктами у контексті управління життєзабезпеченістю підприємств 

харчової промисловості України (розроблено автором за даними [8]) 

Стратегічні напрями регулювання та ствердження державної  політики у сфері 
життєзабезпечення підприємств харчової  промисловості були викладені в Розпоряд-
женні Кабінету Міністрів Украї ни від 10 липня 2019 р. № 588-р. «Про схвалення Стратегії  
розвитку експорту продукції  сільського господарства, харчової  та переробної  промисло-
вості Украї ни на період до 2026 року» [12], основною метою якої  є забезпечення актив-
ної  присутності Украї ни на світовому ринку продовольства, зважаючи на зростаючии  
зовнішніи  попит та наявність нереалізованого експортного потенціалу галузі за умови 
неодмінного дотримання вимог щодо забезпечення продовольчої  безпеки краї ни [12].  

При детальному аналізі плану заходів щодо здіи снення «Стратегії  розвитку екс-
порту продукції  сільського господарства, харчової  та переробної  промисловості Украї ни 
на період до 2026 року» стає очевидно, важливою державною інституцією у цьому 
процесі є Міністерство аграрної  політики та продовольства Украї ни (табл. 1).  

Також хочемо наголосити, що окрім вищезазначених головних державних 
структур, відповідальних за регулювання та контроль життєзабезпеченості діяльності 
підприємств харчової  промисловості Украї ни, що у структурі виконавчої  влади певну 
роль в регулюванні окремих аспектів харчової  промисловості відіграють багато 
міністерств Кабінету Міністрів Украї ни, адже досліджувана сфера включає в себе велике 
коло різних сфер суспільного життя, а тому потребує всеохоплюючого впливу з боку 
інституціи  державної  влади. Наступним важливим підзаконним нормативно-правовим 
актом, що визначає певні стратегічні аспекти життєзабезпеченості підприємств 
харчової  промисловості Украї ни є Розпорядження КМУ «Про схвалення Всеохоплюючої  
стратегії  імплементації  Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля 
і питання, пов’язані з торгівлею» [14], основною метою якої  є узгодження законодавства 
Украї ни із правовими актами ЄС у сфері санітарних заходів. 
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Таблиця 1. Значення Мінагрополітики у реалізації стратегічних заходів щодо 
розвитку експорту продукції харчової промисловості до 2026 року 

Найменування завдання Найменування заходу 

Впровадження інструментів оцінки 
експортного потенціалу за основ-
ними видами продукції харчової 
промисловості 

розроблення Методики оцінки експортного потенціалу за основ-
ними видами продукції харчової промисловості з урахуванням 
індикаторів продовольчої безпеки держави, а також тенденцій на 
світовому ринку продовольства 
проведення оцінки процедури ведення кількісно-якісного обліку 
з продукцією харчової переробки з урахуванням міжнародного 
досвіду 

Розроблення механізму надання 
державної підтримки вітчизняним 
експортерам продукції сільського 
господарства, харчової та переробної 
промисловості з урахуванням міжна-
родних зобов’язань України у СОТ 

розроблення механізму державної фінансової підтримки суб’єктів 
виробництва продукції харчової промисловості 

розроблення механізму державної фінансової підтримки 
виробників харчової продукції під час створення ними 
кооперативів з метою формування товарних партій для експорту 

Впровадження інструментів оцінки 
потенційної привабливості зовніш-
нього ринку продукції сільського 
господарства, харчової та переробної 
промисловості 

проведення моніторингу світового ринку продовольства в розрізі 
країн, товарів та послуг для виявлення нових, потенційно 
привабливих ніш та напрямів 

Необхідно зазначити, що ціла низка інституціональних відносин у сфері управ-
ління життєзабезпеченістю підприємств харчової  промисловості врегульована підза-
конними нормативно-правовими актами міністерств Украї ни та іншими державними 
органами центральної  виконавчої  влади. 

Окрім цього важливим інституціональним забезпеченням управління життє-
забезпеченістю підприємств харчової  промисловості є Міжнароднии  стандарт харчової  
безпеки ISO 2200011, розроблении  Міжнародною організацією зі стандартизації . Саме на 
основі цього стандарту, встановлено  єдині вимоги до систем HACCP (Hazard analysis and 
critical points control –аналіз ризиків і критичні точки контролю). 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Незважаючи на суттєві сучасні зрушення, на наш погляд, інституціонально-інс-
титуціи не управління життєзабезпечення діяльністю підприємств харчової  промисло-
вості має цілу низку основних проблем законодавства, які необхідно терміново вирішити: 

- недосконале нормативно-правове забезпечення. На наш погляд, для 
покращення інституціонального забезпечення діяльності підприємств харчової  
промисловості, з метою подальшої  адаптації  украї нського законодавства до вимог СОТ 
та ЄС, необхідно невідкладно прии няти цілу низку проектів Законів Украї ни – «Про 
продовольчу безпеку Украї ни» від 14.06.2011 р. №№ 3498-VI, «Про упаковку та відходи 
упаковки» від 23.01.2008 N 1415, «Про загальну безпеку продукції » від 27.11.2008 
No 3421. Також ми погоджуємося з думкою науковця М.В. Гребенюка, якии  пропоную 
розробити та прии няти Закон «Про основні засади державної  аграрної  політики на 
період до 2030 року» [15, с. 232]. Також, на наш погляд, у Законі Украї ни «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» не досить змістовно 
повним є визначення поняття «безпечнии  харчовии  продукт» - харчовии  продукт, якии  
не справляє шкідливого впливу на здоров’я людини та є придатним для споживання [6, 
ст. 1, п. 7]. Адже по суті немає жодного харчового продукту, якии  би не здіи снював 
негативнии  вплив на здоров’я та життєдіяльність людини за певних умов, наприклад 
таких – вживання у разі заборони з медичними препаратами, надмірне споживання та 
ін. Тому при тлумаченні поняття «безпечнии  харчовии  продукт» необхідно враховувати 
чи зазначити) умови, за яких и ого вживання, справді може бути безпечним. Також ми 
вважаємо, виходячи з того, що продовольча безпека нашої  краї ни безпосередньо 
залежить від розвитку харчової  промисловості, то є не припустимим становище, коли на 
сьогодні немає правового документу, якии  би визначав стратегічні орієнтири та 
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перспективні напрями функціонування та розвитку харчової  промисловості в краї ні. 
Тому пропонуємо розробити Кабінету Міністрів Украї ни (наприклад, у вигляді 
Постанови) нормативно-правовии  документ «Стратегія розвитку харчової  
промисловості на період до 2030 року». 
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Анотація  
Вступ. З роками в Україні попит на послуги складської логістики зростає. Однак 
політичні та економічні фактори, що стримують розвиток сфери складської логістики, 
все більше впливають. Проведений аналіз дозволить систематизувати особливості 
розвитку складської логістики в Україні, що вплине в подальшому на становлення ринку 
транспортно-експедиційних та інших послуг. Тому проведення економічної діагностики 
регіональних особливостей  розвитку сфери складської логістики в Україні сьогодні є 
досить актуальним. 
Метою статті є процес економічної діагностики регіональних особливостей  розвитку 
сфери складської логістики в Україні. 
Результати. Визначено, що діяльність у сфері складської логістики є достатньо 
прибутковим і рентабельним видом бізнесу в Україні. Зокрема, середня норма операційної 
рентабельності у даній сфері на кінець 2019 року складала 12,5%, а рентабельність 
загальної діяльності логістичних операторів дослідженого ринку – 8,3%. Проаналізовано, 
що обсяги та динаміку капітальних інвестицій у розвиток складської логістики слід 
відзначити, що її темпи є недостатніми для розширеного відтворення та задоволення 
зростаючих потреб на ринку. 
Висновки. Визначено, що розміщення складських приміщень, їх відповідність специфікації 
продукції, що виготовляється або споживається у регіоні стимулює підвищення рівня 
ділової активності, сприяє підвищенню зайнятості населення та активізує товарно-
матеріальні і грошові потоки. Проблемами складської логістики, як правило, замаються 
представники бізнес-середовища. Проте, за активного долучення до проблем 
логістичного забезпечення місцевих органів влади шляхом виділення відповідних ділянок, 
розробки дієвих та найбільш оптимальних з позиції стратегічного розвитку планів 
розвитку територій із урахуванням принципів сталого розвитку, мінімізації 
адміністративних бар’єрів, тобто створення сприятливих умов для бізнесу, розвиток 
транспортних та логістичних систем регіонів стає однією з рушійних сил соціально-
економічного розвитку територій. 

Ключові слова: складська логістика, управління складською логістикою, економічна 
діагностика, логістичний аутсорсинг, регіональні особливості. 
  

© Анатолій Анатолійович Носар, 2021 

https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-2-1


 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 1.  

345 

Anatoliy NOSAR  

Applicant of International University of Business and Law 

ECONOMIC DIAGNOSTICS OF REGIONAL FEATURES OF WAREHOUSE LOGISTICS 
DEVELOPMENT IN UKRAINE 

Abstract 
Introduction. Over the years, the demand for warehousing logistics services in Ukraine is 
growing. However, political and economic factors that hinder the development of warehousing 
logistics are increasingly influential. The analysis will allow to systematize the features of the 
development of warehousing logistics in Ukraine, which will further affect the formation of the 
market of freight forwarding and other services. Therefore, conducting economic diagnostics of 
regional features of the development of warehousing logistics in Ukraine today is quite relevant. 
The purpose of the article is the process of economic diagnostics of regional features of the 
development of warehousing logistics in Ukraine.  
Results. It is determined that the activity in the field of warehousing logistics is a rather profitable 
and profitable type of business in Ukraine. In particular, the average rate of operating profitability 
in this area at the end of 2019 was 12.5%, and the profitability of the overall activities of logistics 
operators in the studied market - 8.3%. It is analyzed that the volume and dynamics of capital 
investment in the development of warehousing logistics should be noted that its pace is insufficient 
to expand the reproduction and meet the growing needs of the market.  
Conclusions. It is determined that the location of warehouses, their compliance with the 
specifications of products manufactured or consumed in the region stimulates an increase in 
business activity, increases employment and activates inventory and cash flows. Problems of 
warehousing logistics, as a rule, are addressed by representatives of the business environment. 
However, with active involvement in the problems of logistics of local authorities by allocating 
appropriate areas, developing effective and most optimal from the standpoint of strategic 
development development plans, taking into account the principles of sustainable development, 
minimizing administrative barriers, ie creating favorable conditions for business, development of 
transport and logistics systems of the regions becomes one of the driving forces of socio-economic 
development of territories.  

Keywords: warehouse logistics, warehouse logistics management, economic diagnostics, logistics 
outsourcing, regional features. 

JEL classification: М11; R40; R50 

Вступ 

З роками в Украї ні попит на послуги складської  логістики зростає. Однак 
політичні та економічні фактори, що стримують розвиток сфери складської  логістики, 
все більше впливають. Проведении  аналіз дозволить систематизувати особливості 
розвитку складської  логістики в Украї ні, що вплине в подальшому на становлення ринку 
транспортно-експедиціи них та інших послуг. Тому проведення економічної  діагностики 
регіональних особливостеи   розвитку сфери складської  логістики в Украї ні сьогодні є 
досить актуальним. 

Питання економічної  діагностики регіональних особливостеи  розвитку сфери 
складської  логістики в Украї ні попередньо досліджували відомі учені, зокрема: І. Ірти-
щевою, І. Крамаренко, Р. Сивак, М.Стегнеи , Т.Строи ко, А. Подаю, Н.Хвищун, Н. Трои ською, 
та ін. Однак, в умовах глобальних та регіональних трансформаціи  постає питання щодо 
проведення економічної  діагностики розвитку сфери складської  логістики в Украї ні. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є процес економічної  діагностики регіональних особливостеи   
розвитку сфери складської  логістики в Украї ні. 
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Виклад основного матеріалу 

Позитивною тенденцією розвитку складської  логістики можна відзначити зрос-
тання доданої  вартості операторів, що свідчить про розширення асортименту послуг 
складської  логістики, впровадження нових технологіи  та інтеграціи них процесів у 
галузі. При цьому, більш ефективними у сфері створення доданої  вартості залишаються 
підприємства сфери великого і середнього бізнесу. На рис. 1. наведено динаміку 
зростання доданої  вартості за витратами виробництва підприємств, що спеціалізуються 
на складськіи  логістиці. 

 
Рис. 1. Додана вартість за видом економічної діяльності  

складське господарство та допоміжна діяльність 
Джерело: побудовано на основі [1] 

Діяльність у сфері складської  логістики є достатньо прибутковим і рентабельним 
видом бізнесу в Украї ні. Зокрема, середня норма операціи ної  рентабельності у даніи  
сфері на кінець 2019 року складала 12,5%, а рентабельність загальної  діяльності 
логістичних операторів дослідженого ринку – 8,3%. Дані показники є вищими за середні 
показники рентабельності операціи ної  діяльності в інших сферах економічної  
діяльності та на 2-3% перевищують середню рентабельність операціи ної  діяльність 
логістичних операторів складських послуг в краї нах ЄС. Варто зазначити, що у динаміці 
рентабельність підприємств має тенденцію до збільшення (див. рис. 2), що підтверджує 
економічну привабливість розвитку дослідженого виду бізнесу в Украї ні.  

 
Рис. 2. Динаміка рентабельності операторів складської логістики в Україні 

Джерело: побудовано на основі [1] 

Від’ємна рентабельність спостерігалася у 2013-2014 роках у зв’язку зі 
скороченням виробництва та скорочення вантажопотоків внаслідок подіи  на Сході 
Украї ни. В цеи  період відбулася певна трансформація логістичних потоків в умовах 
зміни геополітичного курсу, суттєвого зростання економічних і віи ськових загроз та 
падіння загальної  ділової  активності, а також окупації  частини територіи  Украї ни 
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агресором. Проте, вже в 2016 році спостерігається стрибкоподібне зростання 
рентабельності операціи  зі складування з 3,6 до 12,3%. Утримання позитивної  
рентабельності операціи  складської  логістики протягом 2016-2019 років пов’язано з 
успішною адаптацією суб’єктів даного бізнесу до нових умов, активним розвитком 
електронної  комерції  та зростання обсягу експорту продукції . 

Протягом дослідженого періоду (2010-2019рр.) валовии  прибуток прибуткових 
підприємств у сфері складського господарства та допоміжних послуг збільшився на 
293% і склав 29565,9 млн. грн., а за 2019 рік збільшився на 36,2% порівняно з 2018 роком. 
У таблиці 1. наведено основні показники фінансового результату підприємств у сфері 
складської  логістики.  

Таблиця 1. Фінансові результати за видом економічної діяльності складське 
господарство та допоміжна діяльність 

Період 

фінансовии  
результат 
(сальдо) до 

оподаткування, 
тис. грн 

підприємства, які 
одержали прибуток 

підприємства, які одержали 
збиток 

у % до 
загальної  
кількості 

підприємств 

фінансовии  
результат, 
тис. грн 

у % до 
загальної  
кількості 

підприємств 

фінансовии  
результат, 

2010 5699717,1 57,2 7505853,8 42,8 1806136,7 
2011 9444770,5 64,2 11484068,0 35,8 2039297,5 
2012 7518329,3 62,4 9832674,2 37,6 2314344,9 
2013 3349295,9 63,3 7360783,3 36,7 4011487,4 
2014 -11230651,8 63,3 9352231,4 36,7 20582883,2 
2015 -3888491,1 68,1 18068731,4 31,9 21957222,5 
2016 10792385,8 69,4 19757456,0 30,6 8965070,2 
2017 11095032,4 68,6 21220277,0 31,4 10125244,6 
2018 13937115,1 71,0 21712120,4 29,0 7775005,3 
2019 23412961,4 70,1 29565927,3 29,9 6152965,9 

Темпи приросту, % 
2019/2010 

310,8 12,9 293,9 -12,9 240,7 

Темпи приросту, % 
2019/2018 

68,0 -0,9 36,2 0,9 -20,9 

Джерело: побудовано на основі [1] 

Дані таблиці засвідчують зростання економічної  ефективності бізнесу у сфері 
складської  логістики. Зокрема у 2019 році фінансовии  результат (сальдо) підприємств 
до оподаткування становив 23412,9 млн. грн., що у три рази перевищує аналогічнии  
показник 2010 року та на 68% більше, ніж у попередньому періоді. Зростає питома вага 
прибуткових підприємств та обсяги отриманого прибутку, що матиме позитивнии  
вплив як на інвестиціи ні можливості суб’єктів господарювання так і на економічнии  
розвиток регіонів ї х розміщення.  

За даними інвестиціи ної  агенції  «Авестон груп» агенції , максимальна 
ефективність складської  логістики спостерігається у п’ятірки провідних украї нських 
компаніи : 

− EKOL Logistics; 
− FM Logistic; 
− Kuehne+Nagel; 
− Raben Ukraine; 
− ZAMMLER GROUP [2]. 
Особливостями даної  групи компаніи  є високии  рівень логістичного 

менеджменту, широкии  асортимент послуг складської  логістики, інтеграція з 
транспортними компаніями на ринку мультимодальних перевезень. 
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Проведені дослідження підтвердили, що ринок складської  нерухомості та 
відповідних логістичних послуг є інвестиціи но-привабливим. Це підтверджується 
невисоким рівнем насиченості ринку даних послуг в Украї ні, низьким рівнем 
конкуренції , особливо на спеціалізовано обладнані складські приміщення, відносно 
стіи ким попитом на послуги в умовах карантинних обмежень та інших форс мажорних 
обставин для бізнесу.  

Додатковою перевагою для  інвесторів є також порівняно високі ціни на оренду 
складської  нерухомості, що за даними CBRE Ukraine є порівняно вищими ніж в окремих 
Європеи ських краї нах и , при наявності стіи кого попиту, дозволяють швидше окупити 
інвестиціи ні витрати. Зокрема, у 2019 році «Декларовані орендні ставки на холодні скла-
ди залишались деномінованими у гривні і варіювались у діапазоні від 250 до 300 грн 
($10,6-$12,7) м2/місяць у 4 кв. , а на сухі складські приміщення почали повертатися до 
деномінації  у доларах, коливаючись у межах в $5,3-6,3 (125-150 грн) м2/місяць для класу 
А. Ефективні орендні ставки на кращі сухі складські приміщення варіювались від $4,8 до 
$5,5 м2/місяць у 4 кв. 2019 (+34% і +8% р/р, відповідно), перевищивши рівень деяких 
краї н Центральної  та Східної  Європи ($4,3 м2/місяць у Братиславі, $4,4 у Варшаві та Буха-
ресті, близько $5,0 у Ризі та Таллінні, $5,4 у Празі). Декларовані орендні ставки на склад-
ські приміщення класу B також зросли до $3,4-$4,6 (80-110 грн) м2/місяць у 4 кв.» [3].  

Аналізуючи обсяги та динаміку капітальних інвестиціи  у розвиток складської  
логістики слід відзначити, що ї ї  темпи є недостатніми для розширеного відтворення та 
задоволення зростаючих потреб на ринку. Зокрема, за період 2010-2019 роки обсяги 
капітальних інвестиціи  у будівництво та модернізацію складських приміщень зросли 
усього на 57,5%, а враховуючи суттєву девальвацію національної  валюти за вказании  
період – скоротилися. У таблиці 2.3. відображено динаміку та структуру капітальних 
інвестиціи  у сфері складської  логістики. 

Таблиця 2. Структурно-динамічні характеристики капітального інвестування у 
сфері складської логістики 

Показники 2010 2016 2017 2018 2019 
приріст, % 
2019/2010 

Капітальні інвестиції , тис. 
грн., з них: 11212656 9012990 14207666 17542290 17665316 57,5 
у землю 49334,0 65114,0 60104,0 14696,0 72221,0 46,4 
% у структурі 0,4 0,7 0,4 0,1 0,4 0,0 
в існуючі будівлі та 
споруди  89111,0 218170,0 112163,0 184889,0 745619,0 736,7 
% у структурі 0,8 2,4 0,8 1,1 4,2 3,4 
у будівництво та 
перебудову будівель 6626711,0 4358583,0 5720245,0 7038699,0 6595947,0 -0,5 
% у структурі 59,1 48,4 40,3 40,1 37,3 -21,8 
у машини та обладнання 4096333,0 3900541,0 7634349,0 9552658,0 8132571,0 98,5 
% у структурі 36,5 43,3 53,7 54,5 46,0 9,5 
капітальні інвестиції  у 
нематеріальні активи 81112,0 112886,0 191265,0 286877,0 938725,0 1057,3 
% у структурі 0,7 1,3 1,3 1,6 5,3 4,6 

У структурі капітальних інвестиціи  операторів складської  логістики наи більша 
питома вага належить інвестиціям у придбання машин та обладнання (46%) а також 
будівництво і перебудову будівель (37,3%). При цьому у динаміці, структурні пропорції  
даних напрямків інвестиціи  зазнали певних змін. Зокрема у 20210 році переважали 
інвестиції  у будівництво та переобладнання складських приміщень, а в 2019 в ї х 
матеріально-технічне оснащення. Ще однією тенденцією є ріст інвестиціи них вкладень 
в нематеріальні активи. За аналізовании  період обсяги інвестиціи  за даним напрямком 
зросли у 100 разів, а ї х частка у структурі капітальних інвестиціи  збільшилася з 0,7 до 
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4,6%. Такі тренди свідчать про поступовии  перехід складського господарства на нових 
технологічнии  рівень, впровадження інноваціи  та оптимізацію складських технологіи . 

Важливим чинником розвитку логістичних систем є іноземні інвестиції . 
Особливості обліку іноземних інвестиціи  у розрізі основних видів економічної  
діяльності не дають можливості виокремити обсяги інвестиціи  саме у розвиток 
складської  логістики, проте загальні тренди іноземного інвестування у розвиток 
транспортно-логістичних систем дозволяє визначити основні тенденції  і пріоритети 
розвитку галузі як важливої  складової  логістичних систем регіонів. Це пояснюється 
тісною взаємозалежністю між формуванням основних транспортних потоків та 
потребами в ї х складському обслуговуванні. 

Статистичні дані показують, що починаючи з 2015 року, обсяги прямих іноземних 
інвестиціи  у розбудову транспортно-логістичної  інфраструктури та розвиток 
логістичних мереж скорочується (рис. 3.). 

Динаміка іноземних інвестиціи  у транспортно-логістичну систему в цілому 
відповідає динаміці іноземного інвестування в розвиток національної  економіки в 
останні роки. Зниження обсягів прямих іноземних інвестиціи  зумовлено рядом 
обставин, що негативно впливають на інвестиціи нии  клімат в Украї ні, а саме: високии  
рівень корупції , економічна та політична нестабільність, наявність невирішеного 
конфлікту на сході, відсутність дієвих механізмів стимулювання інвестиціи ної  
діяльності, адміністративні бар’єри, неефективна судова система та відсутність 
державних гарантіи  захисту іноземних інвестиціи  тощо. 

 
Рис. 3. Динаміка іноземного інвестування у розвиток транспортно-логістичних 

систем України 

Важливими показниками, що характеризують ступінь інтегрованості транспорт-
но-логістичних систем, та послуг складської  логістики в міжнародні економічні системи 
є показники експорту та імпорту відповідних послуг. На рис. 4. наведено динаміку  
експорту та імпорту послуг у сфері складської  логістики та інших допоміжних 
транспортних послуг за період 2014-2020 років. Як показують статистичні дані, обсяги 
експорту складських та допоміжних послуг, після незначного падіння у 2016-2018 роках, 
починаючи з 2019 ілюструють тенденцію до зростання. Спостерігається також 
зростання питомої  ваги послуг складської  логістики в експорті транспортно-
логістичних послуг з 4% у 2018 до 6,4% у 2019 та 2020 роках.  

Експорт послуг складської  логістики є достатньо стіи ким, що зумовлено 
насамперед географічним розміщенням Украї ни та значним транзитним потенціалом. 
Протягом 2014-2020 року обсяги експорту досліджуваних послуг незначним чином 
скоротилися (-4), проте у 2020 порівняно з попереднім періодом зросли на 23%. 
Скорочення обсягів експорту відповідних послуг у 2016-2018 роках зумовлювалося 
головним чином під впливом геополітичного та віи ськового конфлікту, переорієн-
тацією окремих логістичних потоків, зокрема Росіи ською федерацією. Проте, починаючи 
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з 2019 року обсяги експорту послуг зростають, що викликано поступовою інтеграцією 
на Європеи ськии  ринок, збільшення присутності зовнішньоекономічних гравців на 
внутрішньому ринку Украї ни, зокрема зростання імпорту товарів. Подальша інтеграція 
економіки на Європеи ськии  ринок сприятиме збільшенню обсягів попиту на транспор-
тно-логістичні послуги та складську логістику, як важливу складову логістичних 
процесів.  

 
Рис. 4. Зовнішньоекономічний оборот послуг складської логістики в Україні 

Джерело: розраховано автором за [4; 5]. 

Погоджуємося з науковцями Рахман М. С. та Євтушенко В. А., що «Маючи 
розгалужену транспортну інфраструктуру та знаходячись на перехресті наи важливіших 
напрямів світової  торгівлі між Європою, Азією та іншими континентами, Украї на має всі 
передумови для сталого розвитку транспортної  галузі та сприятливі перспективи щодо 
посилення позиціи  транзитної  держави як важливого фактора економічного розвитку, 
зміцнення геокономічних і геополітичних позиціи  на світовіи  арені [6, с. 48]. 

Важливим аспектом для залучення іноземних інвестиціи  у розбудову 
транспортно-логістичної  інфраструктури є гармонізація вітчизняних стандартів у сфері 
будівництва та експлуатації  транспорно-логістичних об’єктів. Запровадження прозорих 
процедур сертифікації  інфраструктури, об’єктів і процесів за умови уникнення значних 
бюрократичних процедур, забезпечить проникнення на вітчизнянии  ринок іноземних 
логістичних операторів з новими технологіями, процесами та гарантіями якості. Це, у 
свою чергу, матиме позитивнии  вплив на розвиток внутрішнього логістичного сервісу 
та сприятиме інтеграції  Украї ни до Європеи ських логістичних систем. Як підкреслює 
Крикавськии  В.Є., «загалом процедура сертифікації  може стосуватися товарів та послуг, 
процесів та осіб. Відносно об’єктів логістичної  інфраструктури, передусім логістичних 
центрів, дистрибуціи них центрів, терміналів, складів тощо, сертифікація може 
передбачати: сертифікацію розміщення об’єкта;  сертифікацію будівництва об’єкту 
(конструкціи них елементів та процесів); сертифікацію введення в експлуатацію; 
енергетичну сертифікацію; екологічну сертифікацію; сертифікацію щодо безпеки та 
гігієни праці; сертифікацію щодо відповідності об’єкту критичної  інфраструктури та ін. 
Сертифікація також повинна охоплювати процеси, які відбуваються в процесі 
експлуатації  цих об’єктів, разом з обладнанням, а також сертифікацію працівників, які 
відповідають за безпеку та гігієну праці» [7, с. 256]. 

Проведении  аналіз дозволив систематизувати особливості розвитку складської  
логістики в Украї ні, що впливають на розвиток ринку транспортно-експедиціи них та 
інших послуг, серед основних є наступні: 
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1)  Застаріла матеріально-технічна база значної  частини складських приміщень, 
що будувалися відповідно до потреб економіки часів Радянського союзу. Зокрема, рівень 
зносу обладнання на кінець 2018 року в галузі становив 62%; 

2) Порівняно високии  рівень орендних ставок за використання складських 
приміщень; 

3) Низькии  рівень вакантності складських приміщень, особливо сучасного типу 
(категоріи  А та Б) та низькии  рівень конкуренції  в галузі; 

4) Висока місткість ринку транспортно-логістичних послуг в умовах розвитку 
електронної  комерції  та просування ритеи лу, особливо у регіонах. 

5) Повільні темпи інвестування в галузі, що характеризується швидким ростом 
ринку та рентабельністю; 

6)Суттєві регіональні та територіальні диспропорції  розміщення об’єктів 
складської  інфраструктури.  

До основних проблем складської  логістики в Украї ні можна віднести: 
- дефіцит обладнаних відповідно до різних температурних режимів та інших 

стандартів зберігання продукції  складських приміщень (переважна частина складів 
являють собою виробничі приміщення, що побудовані ще в часи Радянського Союзу); 

- не відповідність територіального розміщення складських приміщень структур-
ним і галузевим змінам економіки регіонів та новим транспортним маршрутам; 

- структурні диспропорції  між попитом і пропозицією на послуги складської  
логістики; 

- недостатні темпи розвитку аутсорсингу в галузі; 
- недосконалість нормативно-правового та кадрового забезпечення; 
- недостатніи  рівень впровадження інноваціи них технологіи . 
Вирішення проблем розвитку складської  логістики, на нашу думку, має бути 

комплексним і здіи снюватися організовано и  інтегровано на всіх рівнях: міжнародному, 
національному, регіональному та на рівні окремих підприємств. У цьому контексті 
погоджуємося з думкою колективу авторів, що «Розробка програм розвитку 
транспортно-логістичної  інфраструктури у регіонах потребує детальної  оцінки ї ї  
технічного стану, відповідності кількості і структури об’єктів реальним потребам 
розвитку бізнесу та транзитним можливостям регіону. На національному рівні 
основними задачами виступає забезпечення ефективної  координації  організаціи но-
економічної , технічної  та технологічної  взаємодії  агентів ринку транспортно-
логістичних послуг і об’єктів транспортно-логістичної  інфраструктури для створення 
міжрегіонального та транснаціонального синергіи ного зв’язку у процесах ї х взаємодії  з 
надання якісних транспортно-логістичних та супровідних послуг [8, с. 457]. 

Отже, складську логістику необхідно розглядати у комплексі як складову 
функціонування транспортно-логістичних систем регіонів.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Визначено, що розміщення складських приміщень, ї х відповідність специфікації  
продукції , що виготовляється або споживається у регіоні стимулює підвищення рівня 
ділової  активності, сприяє підвищенню заи нятості населення та активізує товарно-
матеріальні і грошові потоки. Проблемами складської  логістики, як правило, замаються 
представники бізнес-середовища. Проте, за активного долучення до проблем 
логістичного забезпечення місцевих органів влади шляхом виділення відповідних 
ділянок, розробки дієвих та наи більш оптимальних з позиції  стратегічного розвитку 
планів розвитку територіи  із урахуванням принципів сталого розвитку, мінімізації  
адміністративних бар’єрів, тобто створення сприятливих умов для бізнесу, розвиток 
транспортних та логістичних систем регіонів стає однією з рушіи них сил соціально-
економічного розвитку територіи . 
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Анотація 
Вступ. В умовах лібералізації ринку транспортні компанії мають ураховувати сучасні 
тренди суспільного розвитку та прагнути максимізувати власну цінність як завдяки 
збільшенню прибутків, так і через демонстрацію високого рівня екологічної, соціальної та 
корпоративної відповідальності. Означене актуалізує необхідність формування організа-
ційно-економічного механізму забезпечення економічного розвитку транспортної компанії 
відповідно до концепції ціннісно-орієнтованого управління. 
Мета статті. Формування механізму ESG-інтегрованого управління ціннісно-орієнто-
ваним розвитком транспортної компанії. 
Результати. Конкретизовано зміст поняття організаційно-економічного механізму, за 
результатами критичного аналізу підкреслено, що його створення, функціонування та 
подальший розвиток мають бути зорієнтовані на мету та диференційовані залежно від 
контексту. У процесі наукового пошуку шляхом аналізу було виділено блоки та елементи, 
синтез яких обумовив можливість розробки механізму ESG-інтегрованого управління 
ціннісно-орієнтованим економічним розвитком транспортної компанії у вигляді схеми та 
розкрити його загальний зміст. 
Висновки. За підсумками дослідження було з’ясовано, що базовими блоками механізму є 
система забезпечення; теоретико-методичні засади; специфічні функції; напрями реалі-
зації ціннісно-орієнтованого управління транспортною компанією. При цьому до специ-
фічних функцій віднесено аналіз вартості компанії, ESG-аналіз, ESG-інтегрований аналіз 
цінності компанії, ESG-інтегроване управління ризиками, до специфічних бізнес-процесів 
– вантажні та/або пасажирські перевезення, інфраструктуру, виробництво та сервіс, а 
специфічні інвестиційні проєкти, фінансові системи та інтегративні ефекти розвитку 
взаємопов’язано із загальними трендами створення цінності для усіх стейкхолдерів. 

Ключові слова: ціннісно-орієнтоване управління, розвиток, вартість, ESG, транспортна 
компанія, механізм. 
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MECHANISM OF ESG-INTEGRATED MANAGEMENT OF VALUE-BASED DEVELOPMENT IN 
TRANSPORTATION COMPANY 

Abstract 
Introduction. In the context of market liberalization, transportation companies must take into 
account current trends in social development and strive to maximize their own value, both by 
increasing profits and by demonstrating a high level of environmental, social and corporate 
responsibility. This highlights the need for the formation of organizational and economic 
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mechanism to ensure the economic development in the transportation company in accordance 
with the concept of value-based management. 
Purpose. Mechanism formation of the ESG-integrated management of value-based development 
in the transportation company. 
Results. The concept content of the organizational-economic mechanism is outlined, according to 
the results of critical analysis it is emphasized that its creation, functioning and further development 
should be goal-oriented and differentiated depending on the context. In the process of scientific 
research through analysis, blocks and elements were identified, the synthesis of which led to the 
possibility of developing a mechanism for ESG-integrated management of value-based economic 
development in the transportation company in the form of a scheme and reveal its general content. 
Conclusions. According to the results of the study, it was found that the basic blocks of the mecha-
nism are the support system; theoretical and methodological principles; specific functions; direc-
tions of realization of value-based management in the transportation company. Specific functions 
include company value analysis, ESG-analysis, ESG-integrated company value analysis, ESG-integra-
ted risk management, specific business processes such as freight and / or passenger transportation, 
infrastructure, production and service, and specific investment projects, financial systems and 
integrative effects of development, which reflect global trends of value creation for all stakeholders. 

Keywords: value-based management, development, cost, ESG, transportation company, 
mechanism. 

JEL classification: R40 

Вступ 

Одним із драи верів економічного зростання краї ни є транспортнии  комплекс, що 
відіграє виняткову роль у створенні умов для інноваціи ної  модернізації , сприяє переходу 
до концепції  сталого розвитку і створює підґрунтя для забезпечення конкурентоспро-
можності національної  економіки. В умовах лібералізації  ринку транспортних послуг 
транспортні компанії  мають ураховувати сучасні тренди суспільного та економічного 
розвитку та прагнути максимізувати власну цінність. Цінність сучасної  компанії  форму-
ється не тільки завдяки збільшенню прибутків та зростанню інших фінансових показників, 
позитивна динаміка яких є важливою для акціонерів. Філософія сталого розвитку, поси-
лення етичних вимог, вимог корпоративної  соціальної  відповідальності та соціальної  
відповідальності інвестування постулює необхідність демонстрації  високого рівня еколо-
гічного, соціального та корпоративного управління, пріоритетного для інших стеи кхол-
дерів та все більше важливого для зовнішніх інвесторів. Саме тому дослідження теоретич-
них, методологічних та методичних засад і, зокрема, формування організаціи но-економіч-
ного механізму забезпечення економічного розвитку транспортної  компанії  відповідно до 
концепції  ціннісно-орієнтованого управління є надзвичаи но актуальним та своєчасним. 

Розвиток транспортної  галузі в цілому та транспортних компаніи  зокрема пос-
тіи но знаходиться в сфері наукових інтересів сучасних дослідників. Серед них слід виді-
лити системні роботи Бараша Ю.С. [0], Диканя В.Л. [2], Еи тутіса Г.Д. [3], Ільчука В.П. [4], 
Кулаєва Ю.Ф. [5], Ложачевської  О.М. [6], Сича Є.М. [7], Яновської  В.П. [8]. Вказані та багато 
інших вчених протягом багатьох років вивчають проблематику галузі и  за тривалии  час 
проведення досліджень сформували фундаментальні теоретико-методологічні засади 
стабільного функціонування та економічного розвитку транспортного комплексу в ці-
лому, окремих видів транспорту та напрямів транспортного бізнесу, компаніи  та багато-
функціональних територіально-галузевих об’єднань зокрема. Між тим виклики сучасно-
го середовища, світові досягнення, чисельні прикладні та наукові дослідження предмет-
ної  галузі економіки та управління вимагають продовження наукового пошуку стосовно 
транспортної  галузі з урахуванням специфічних умов. Зокрема в контексті лібералізації  
транспортного ринку та трансформації  підходів до управління компаніями існує пот-
реба у науковому пошуку щодо створення цінності для усіх стеи кхолдерів, відповідаль-
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ного інвестування, відповідального корпоративного управління та необхідності 
урахування ESG-критерії в. 

Мета дослідження 

Відповідно метою даної  статті є формування механізму ESG-інтегрованого 
управління ціннісно-орієнтованим розвитком транспортної  компанії . 

Виклад основного матеріалу 

У сучасних наукових дослідженнях з позиціи  системного підходу, організаціи но-
економічнии  механізм управління функціонуванням та/або розвитком економічного 
суб’єкта представляється як система взаємопов’язаних елементів, послідовна дія яких 
обумовлює досягнення визначеної  мети. Через фахові категорії  будь-якии  організаціи -
но-економічнии  механізм конкретизується в сукупності організаціи них структур, форм 
і методів управління, правових норм і важелів впливу, за допомогою яких реалізуються 
діючи в конкретних умовах економічні закони. На думку вчених [6, 7, 9, 10], органі-
заціи но-економічнии  механізм включає в себе: розробку нормативно-правових доку-
ментів, організаціи ну структуру, прогнозування, планування, організацію, мотивування 
та контроль, маркетинг та інформаціи не забезпечення, ціновии  та фінансово-кредитнии  
механізми, механізми оподаткування та страхування, механізм стимулювання праці. 

Як стверджує Н.В. Зотович, таке визначення організаціи но-економічного механіз-
му управління має статичнии  характер. При статичному поданні механізм переважно 
представлении  як система, що визначає порядок реалізації  будь-якої  діяльності без 
націленості на конкретнии  результат і урахування впливу зовнішніх сил (регуляторних 
органів і конкурентного середовища) [9, с. 8]. Погоджуючись з позицією науковця 
відносно необхідності цілеспрямованої  дії  механізму, и ого загальнии  висновок викликає 
сумніви внаслідок того, що створення організаціи но-економічних механізмів, ї х подаль-
ше функціонування та розвиток ні теоретично, ні тим більше практично апріорі не може 
бути позбавлене орієнтації  на мету. Інша річ, що таке спрямування і, відповідно, сам 
механізм диференціи овании  залежно від контексту та може відрізнятися у відповідності 
до завдань і умов ї х реалізації . 

Кожнии  організаціи но-економічнии  механізм складається з елементів, і завдання 
механізму полягає в тому, щоб вибудувати і потім реалізувати між всіма елементами 
оптимальнии  взаємозв’язок, якии  забезпечить взаємоузгоджену і послідовну дію струк-
турних складових у процесі слідування до мети. Як наслідок, при формуванні механізму 
ESG-інтегрованого управління ціннісно-орієнтованим економічним розвитком транс-
портної  компанії  слід дотримуватись певної  послідовності. По-перше, шляхом аналізу як 
наукового методу пізнання, що включає процедуру уявного або матеріального поділу 
цілісного об'єкта (предмета, явища, процесу) на складові частини (ознаки, властивості, 
відносини) з метою вивчення складових і представлення об’єкту в цілому як сукупності, 
слід виділити та охарактеризувати окремі частини механізму, що формується. По-друге, 
через синтез, тобто уявне з’єднання окремих встановлених на першому кроці елементів, 
частин і ознак в єдине ціле, вибудувати взаємопов’язану систему елементів механізму 
ESG-інтегрованого управління цінностно-орієнтованим економічним розвитком 
транспортної  компанії . По-третє, за результатами аналізу і синтезу конкретизувати 
зміст досліджуваної  категорії  у визначенні поняття «механізм ESG-інтегрованого 
управління ціннісно-орієнтованим економічним розвитком транспортної  компанії », 
виходячи з існуючих і загальноприи нятих наукових позиціи , але и  з урахуванням 
специфіки поставленого завдання та обґрунтованого контексту и ого реалізації . 

Фундаментальним поняттям досліджуваної  категорії  є поняття «управління», 
яке, виходячи із и ого змісту, являє собою «свідомии  цілеспрямовании  вплив суб’єктів 
(економічних, соціальних, політичних та ін. відносин) на окремих людеи , трудові 
колективи та більш широкі спільноти, а також економічні об’єкти з метою досягнення 
цими суб’єктами цілеи  і надання стабільності та динамічності розвитку керованим 
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об’єктом» [11, Т. 2, с. 479]. Зважаючи, що у такому поданні ключовими елементами 
поняття «управління» є: суб’єкти управління; цілі; об’єкти управління, саме вони 
стануть першими елементами сформованого організаціи но-економічного механізму. 
Слід звернути увагу, що за визначенням суб’єкти управління, крім спрямування зусиль 
на досягнення цілеи , мають сприяти стабільності та динамічності розвитку об’єктів 
управління, а отже механізм має закладати засади для створення умов реалізації  такого 
завдання. На нашу думку, наи кращим способом урахування цього у механізмі є, по-
перше, відповідна конкретизація цілі, а по-друге, передбачення каналу зв’язку між 
елементами, що підтримує такі процеси, демонструє циклічність таких процедур та у 
підсумку постулює необхідність саморозвитку і самовдосконалення самого механізму. 

Повертаючись до елементу «суб’єкт управління» слід додати, що означена скла-
дова є керуючою підсистемою, що реалізується через «людину або групу людеи , які здіи -
снюють управлінськии  вплив на керовану підсистему (об’єкт управління) спеціалі-
зованими технічними засобами (обчислювальною технікою, засобами зв’язку, створен-
ням і обробкою документів та ін.)» [12, Т. 3, 731 с.]. Зважаючи, що взаємозв’язки між 
працівниками та/або сформованими із них підрозділами з організаціи но-економічних 
позиціи  втілюються в організаціи ніи  структурі, тобто об’єднання людеи  для досягнення 
спільних економічних і соціальних цілеи  [12, Т. 2, 638 с.], «організаціи на структура» є ще 
одним елементом механізму, дотичним до елементу «суб’єкт управління». 

Ураховуючи, що об’єкт управління є керованою підсистемою, на яку спрямовано 
управлінськии  вплив з метою успішного руху до поставленої  мети, керуюча та керована 
підсистеми є фундаментальними, незмінними, краи німи ланками кожного механізму. 
Зв’язок між керуючою та керованою підсистемами здіи снюється через обмін інформа-
цією. Від керуючої  підсистеми до керованої  надходить потік командної  інформації , зміст 
якого значною мірою і визначається специфікою організаціи но-економічного механізму. 

Якщо і далі розглядати механізм з позиціи  системного підходу, то слід додати, що 
управління через входи та виходи системи взаємодіє з навколишнім соціально-
економічним середовищем. На вході системи використовується інформація про трудові, 
матеріальні, фінансові, екологічні та інші фактори виробництва та операціи ної  
діяльності. На виході подається інформація і продукт функціонування системи (товари, 
послуги, податки, фінанси та ін.) [12, Т. 3, 731 с.]. В жодному разі не ставлячи під сумнів 
об’єктивність цього факту у контексті невідомого ендогенного змісту моделі «чорнии  
ящик» (Black Box), яка розглядає процес з точки зору входів і виходів, без прояснення 
вмісту роботи, слід додати, що саме на внутрішньому наповненні управлінського впливу 
необхідно зосередитись при формуванні організаціи но-економічного механізму. 

Узагальнюючі методологію управління, Д.О. Новіков зазначає, що зовнішнім (по 
відношенню до суб’єкта діяльності) середовищем (в разі опису керованої  підсистеми, то 
суб'єктом управління) задається низка факторів, а саме: 

− умови діяльності (матеріально-технічні, фінансові, інформаційні і т. ін.), що 
інваріантно для будь-якого виду економічної діяльності включають мотиваційні, 
кадрові, матеріально-технічні, науково-методичні, фінансові, організаційні, норматив-
но-правові, інформаційні умови;  

− вимоги до діяльності та її результатів, прийняті в суспільстві та в організації 
норми (правові, етичні тощо) і принципи діяльності; 

− критерії оцінки відповідності результату до мети [13, с. 12]. 
Орієнтуючись на подібне наповнення внутрішнього процесу управління 

економічним розвитком транспортної  компанії  з урахуванням концептуальних позиціи  
ціннісно-орієнтованого управління, спрямованих на створення ESG-інтегрованої  цін-
ності, а також необхідності фокусування інформаціи них потоків та локальної  іденти-
фікації  результатів, слід виділити такі важливі блокові складові організаціи но-еконо-
мічного механізму: система забезпечення; теоретико-методичні засади; специфічні 
функції ; напрями реалізації . Блок «система забезпечення ціннісно-орієнтованого 
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управління», уточнюючі умови, за якими можливе ефективне функціонування органі-
заціи но-економічного механізму, а отже и  оптимальне досягнення мети, надає відповіді 
на запитання «Що потрібно?» і включає в себе такі елементи, як: 

− нормативно-правові акти. Користуючись офіційною мовою, це сукупність 
офіційних письмових документів, прийнятих уповноваженим суб’єктом нормотворення 
у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, 
спрямованих на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має 
неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування [14]. Але не 
винятково. До такої сукупності слід додати внутрішні нормативні акти компанії, тобто 
документи, які складає та затверджує роботодавець у межах власної компетенції 
відповідно до законів та інших нормативно-правових актів, колективного договору, 
угод, виробничих, організаційних та інших потреб поточної економічної діяльності та 
вимог стратегічного економічного розвитку. Отже, йдеться про загальне нормативно-
правове поле, що регламентує процеси формування інформаційних потоків між 
керуючою та керованою підсистемами та документально врегульовує покрокові 
процедури слідування до загальної мети; 

− економічні ресурси. Сукупність ресурсів, що використовується у госпо-
дарській діяльності для виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних і 
нематеріальних благ і задоволення зростаючих потреб населення, класично складається 
із природних ресурсів (землі, повітря, води, тощо), капіталу (засобів, що використо-
вуються для виробництва, безпосередньо не споживається в ньому, складаються з 
раніше виробленого продукту – перш за все це машини, будівлі, устаткування), праці 
(здібностей до праці, трудових ресурсів), підприємництва (підприємницьких здібностей, 
ініціативної, систематичної, самостійної діяльності). Саме природні ресурси, капітал, 
праця та підприємництво як сукупність ініціативних творчих дій і зосереджено в 
елементі «економічні ресурси»; 

− фінансові ресурси. Сукупність фондів грошових ресурсів, створених в процесі 
формування, обміну, розподілу виготовленого продукту і для реалізації цього процесу. 
Фінансові ресурси свідомо виділено в окремий елемент відносно елементу економічних 
ресурсів, хоча широке коло вчених об’єднує ці поняття, точніше ураховує фінансову 
складову в економічних засобах (зокрема [11, Т. 1, с. 206]). Подібна логіка обумовлена 
концептуальними засадами ціннісно-орієнтованого управління економічним розвит-ком 
компанії, за якими еволюція моделей ціннісно-орієнтованого управління, пройшов-ши 
шлях від доданої вартості до ESG, сфокусувала аналітичну роботу та прийняття рішень на 
інтегрованій з нефінансовою оцінкою ESG-критеріїв оцінці фінансових показників; 

− внутрішня і зовнішня інформація. Очевидно, що означений елемент є не-
від’ємною і засадничою складовою усього процесу управління. Загалом інформація, за 
Е. Семенюк, включає повідомлення, відомості про щось, які передає людина, відомості, 
втілені у матеріальній структурі (матеріалізована інформація), зменшення невизначе-
ності завдяки отриманим повідомленням, відображена різноманітність у будь-яких 
об’єктах і процесах (живої та неживої природи), відмінний від речовино-енергетичних 
чинників бік процесів відображення, нерозривно пов’язаних з управлінням (у широкому 
кібернетичному, а не антропоморфному його значенні) [12, Т. 1, с. 701]. 

Блок «теоретико-методичні засади ціннісно-орієнтованого управління» описує 
вимоги до реалізації  процесу управління, загалом відповідаючи на запитання «Як саме?» 
здіи снювати цеи  процес. Відповіднии  блок охоплює елементи: 

− загальні та спеціальні (конкретні) функції. Функціональний елемент як 
центральний елемент теорії та практики управління, що розкриває сутність і зміст 
управлінської діяльності на всіх ієрархічних рівнях, концентрує в собі особливий вид 
робіт, який відображає напрями та/або стадії цілеспрямованого впливу на зв’язки та 
відносини. Перш за все він включає в себе загальні функції управління, а саме: 
планування, організація, стимулювання та контроль; іноді перелік основних функцій 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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розширюють через додавання таких функцій, як прогнозування, регулювання та 
координування. Відносно спеціальних функцій слід зазначити, що орієнтуючись на 
класифікацію О. Лесюк та А. Устенко, які поділяють спеціальні функції управління на 
специфічні та конкретні [12, Т. 3, с. 856], а також зважаючи на зміст організаційно-
економічного механізму, що формується та необхідність акцентувати увагу на 
специфічних функціях окремо, навіть в окремому блоці, у даному блоці – «загальні та 
спеціальні функції» – під спеціальними розуміються конкретні функції, а саме: 
нормування, стандартизація, облік, звітність, аналіз тощо; 

− підходи та принципи. Важлива концептуальна складова організаційно-
економічного механізму – сукупність підходів і принципів управління. В рамках дослід-
жуваної проблематики під підходами розуміються теоретико-прикладні засади цінніс-
но-орієнтованого управління компанією, починаючі від управління вартістю, закінчу-
ючи формуванням цінності з урахуванням екологічних, соціальних та корпоративних 
критеріїв. Принципи або основні, вихідні положення теорії, головні, найбільш поширені 
правила діяльності розглянуто у контексті забезпечення економічного розвитку. 
Виходячи з таких позицій, за базові принципи управління прийнято принципи, 
узагальнені зокрема І.М. Хвостіною: комплексності, інтегрованості, оптимальності, 
економічності, гнучкості, альтернативності, об’єктивності, беззаперечності [15, с. 31]; 

− методи і моделі. Елемент презентує головним чином класичні методи 
прийняття управлінських рішень як загально прийняту сукупність етапів підготовки 
управлінських рішень та способів її прийняття з метою ефективного управління 
виробничою діяльністю та персоналом. Моделі, навпаки, включають специфічні, 
переважно математичні залежності, що використовуються у процесі прийняття рішень 
та забезпечують достатній рівень обґрунтованості здійсненого вибору альтернатив. В 
контексті ціннісно-орієнтованого управління економічним розвитком маються на увазі 
моделі економічного розвитку, фінансові моделі управління вартістю та інтегровані 
моделі управління цінністю компанії. 

− інструменти і показники. З метою вирішення завдань ціннісно-орієнтованого 
управління економічним розвитком компанії з урахуванням циклічної динаміки рин-
кової ситуації, внутрішніх і зовнішніх ресурсних обмежень потрібні засоби, зорієнтовані 
на збереження здобутих позицій та подальше стале зростання, отже потрібний 
конгруентний набір інструментів і показників. До сучасних інструментів управління 
(Business Management Tools) належать системи, додатки, засоби контролю, методичні 
підходи, методології тощо, використання яких забезпечує своєчасне реагування на 
зміни ринку, підтримку конкурентної позиції та підвищення ефективності. В 
інструменти управління закладено певні показники ефективності (Performance 
Indicators), що відносяться до набору переважно кількісних показників, які використо-
вуються для оцінки ефективності поточної економічної діяльності та загальної 
довгострокової ефективності компанії, і відповідно також мають бути складовою 
організаційно-економічного механізму. 

Блок «специфічні функції  ціннісно-орієнтованого управління» призначении  для 
формування відповідної  функціональної  складової , саме в ньому має бути деталізована 
управлінська діяльність в контексті раніше закладених теоретико-методичних засад 
ESG-інтегрованого управління ціннісно-орієнтованого економічного розвитку. 
Ключовими елементами цього блоку є аналіз вартості компанії , ESG-аналіз, ESG-
інтегровании  аналіз цінності компанії  та ESG-інтегроване управління ризиками. У цьому 
блоці здіи снюється аналіз фінансових показників, що формують вартість компанії , 
відслідковується та оцінюється сукупність ESG-критерії в, визначається інтегральнии  
показник та оцінюються ризики. Шляхом співставлення та порівняння, визначення 
абсолютних та відносних відхилень, встановлення трендів і факторного аналізу, 
прогнозування та моделювання подальшої  зміни показників із виявленою и мовірністю 
альтернативних напрямів економічного розвитку і відбувається реалізація цього блоку 
фінансово-економічного механізму. 
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Блок «напрями реалізації  ціннісно-орієнтованого управління» фокусує управ-
лінські дії , по суті деталізуючи об’єкти управління. Відповідно реалізація механізму 
відбувається стосовно бізнес-процесів компанії , інвестиціи них проєктів, фінансових 
систем та інтегративних ефектів розвитку. Говорячи про бізнес-процеси, очевидно, що 
вирішальним фактором особливостеи  ї х формування є галузева приналежність 
компанії . За прикладом АТ «Укрзалізниця» для транспортних компаніи  це означає 
можливість ціннісно-орієнтованого управління бізнес-процесами вантажних переве-
зень та/або пасажирських перевезень, у т.ч. у розрізі видів сполучення, інфраструктури, 
виробництва та сервісу [16], проте зрозуміло, що це далеко не вичерпнии  і досить 
узагальнении  перелік. Елемент «фінансові системи» позначає сукупність інвестиціи них 
механізмів реалізації  інвестиціи них проєктів. Користуючись узагальненнями 
Ю.В. Єльнікової  та Н.О. Булавінової , співвідношення «інвестиціи ні механізми – фінансові 
системи» можна описати відповідними лінгвістичними парами: традиціи ні інвестиції  – 
традиціи ні фінанси, соціально відповідальні інвестиції  – соціальні фінанси, «зелені» 
інвестиції  – кліматичні, «зелені» фінанси, імпакт-інвестування – змішані фінанси, ESG-
інвестування – фінанси сталого розвитку [17, c. 295]. Елемент «інтегративні ефекти 
розвитку» закладении  з метою можливості активного регулювання рівня показників 
цінності компанії  через вплив на ефекти у залежності від стану та/або потенціалу 
удосконалення бізнес-процесів, інвестиціи них проєктів і навіть фінансових систем. 

Нарешті, функціонування організаціи но-економічного механізму відбувається з 
урахуванням взаємного впливу таких екзогенних елементів, як стеи кхолдери (ї х 
зовнішня частина), державне регулювання, інституціи не середовище та конкурентне 
середовище. Узагальнении  механізм ESG-інтегрованого управління ціннісно-орієнто-
ваним економічним розвитком транспортної  компанії  можна подати в схематичному 
вигляді (рис. 1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Механізм ESG-інтегрованого управління ціннісно-орієнтованим 
економічним розвитком транспортної компанії 

Джерело: розроблено автором. 
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За и ого допомогою визначити, як керуюча підсистема стосовно керованої  
підсистеми впроваджує сукупність послідовних специфічних функціи  ESG-інтегро-
ваного ціннісно-орієнтованого управління, спрямованих на забезпечення максимізації  
цінності та сталого розвитку компанії , в умовах циклічної  динаміки національної  
економіки та з урахуванням особливостеи  галузевого ринку. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Виходячи з того, що організаціи но-економічнии  механізм управління функціону-
ванням та/або розвитком є системою взаємопов’язаних елементів, послідовна дія яких 
обумовлює досягнення визначеної  мети, подальші наукові пошуки було засновано на 
системному підході. Було підкреслено, що за системним підходом та згідно з теорією 
управління організаціи но-економічнии  механізм складається з керуючої  та керованої  
підсистем. Зосередження уваги на вмісті роботи та внутрішньому наповненні управ-
лінського впливу, застосування таких наукових методів пізнання, як аналіз та синтез, 
теоретичнии  пошук та семантичне поглиблення у зміст дотичного термінологічного 
апарату дозволило виокремити чотири базові блоки та виділити взаємопов’язані еле-
менти механізму. Було запропоновано чотири блокові складові організаціи но-економіч-
ного механізму: система забезпечення; теоретико-методичні засади; специфічні функції ; 
напрями реалізації . За умови фокусування діи  механізму на створенні ESG-інтегрованої  
цінності транспортних компаніи  особливої  уваги заслуговують такі складові, як 
специфічні функції  (аналіз вартості компанії , ESG-аналіз, ESG-інтегровании  аналіз 
цінності компанії , ESG-інтегроване управління ризиками) і напрями реалізації  (бізнес-
процеси компанії : вантажні та/або пасажирські перевезення, інфраструктура, 
виробництво та сервіс; інвестиціи ні проєкти; фінансові системи; інтегративні ефекти 
розвитку), взаємо-узгоджена деталізація яких потребує подальших розробок 
методичного забезпечення. Синтезовании  з урахуванням результатів аналізу погляд 
дозволив узагальнено, схематично представити та розкрити зміст механізму ESG-
інтегрованого управління ціннісно-орієнтованим економічним розвитком транспортної  
компанії . 
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НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

Кравчик, Ю. В. Напрямки забезпечення екологічної  складової  економічної  безпеки 
підприємства в умовах інноваціи ного розвитку національної  економіки / Юріи  
Васильович Кравчик, Людмила Анатолії вна Кримчак // Украї нськии  журнал прикладної  
економіки. – 2021. – Том 6. – № 1. – С. 362 – 367. – ІSSN 2415 – 8453. 

Анотація 
У статті здійснено аналіз поглядів науковців щодо трактування поняття економічної 
безпеки підприємства. Визначено, що в більшості досліджень економічну безпеку 
підприємства розглядають як стан захищеності від негативного впливу чинників 
внутрішнього та зовнішнього середовища, як стан ефективного використання ресурсів 
або як здатність підприємства реалізувати власні економічні інтереси. 
Досліджено функціональні складові економічної безпеки підприємства та визначено 
шляхи її забезпечення за кожною складовою. В даній роботі зосереджено увагу на 
екологічній складовій економічної безпеки підприємства та подано бачення основних 
напрямків її забезпечення. Сформульовано заходи на рівні підприємства та на рівні 
держави, які необхідно реалізувати для забезпечення екологічної складової економічної 
безпеки в умовах інноваційного розвитку національної економіки. 

Ключові слова: економічна безпека, екологічна складова, інноваційний розвиток, 
діяльність підприємства, національна економіка. 
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 DIRECTIONS OF ENSURING THE ECOLOGICAL COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY OF 
THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE 

NATIONAL ECONOMY 

Abstract 
The article analyzes the views of scientists on the interpretation of the concept of economic 
security of the enterprise. It is determined that in most studies the economic security of the 
enterprise is considered as a state of protection from the negative effects of internal and external 
factors, as a state of efficient use of enterprise resources, competitive advantages or as the ability 
to realize its economic interests. The functional components of the economic security of the 
enterprise are investigated and the ways of ensuring the economic security of the enterprise for 
each component are determined. It was found that scientists today identify seven main functional 
components, namely: technical and technological, information, financial, legal, environmental, 
personnel and force components. In this work the research of an ecological component of 
economic security of the enterprise is carried out, its essence is opened and the vision of the basic 
directions of its maintenance is given. It is determined that there are two areas of its provision - 
the safety of the enterprise and the safety of society from the negative impact of the results of the 
enterprise. Measures have been formulated at the enterprise and state level that need to be 
implemented to ensure the environmental component of economic security in terms of innovative 
development of the national economy. It was found out that it is necessary to observe the current 
ecological norms by economic entities, to introduce innovative production technologies, to form 
ecological culture, at the state level - to provide support and stimulation of enterprises to 
introduce innovations. It is determined that the implementation of directions to ensure the 
environmental component of economic security of the enterprise will have a positive effect. 
Namely, reducing the company's costs through the use of energy and resource-saving technologies, 
increasing competitiveness and entering the new international markets through the production 
of high quality and environmentally friendly products, as well as reproducing the country's 
resource potential and reducing environmental impact. 

Keywords: economic security, ecological component, innovative development, enterprise activity, 
national economy.  

JEL classification: O31; O32 

Вступ 

Економічна безпека розглядається як ключовии  фактор ефективності 
функціонування кожного суб'єкта господарювання. Особливо актуальним дане питання 
постає з огляду на сучасні трансформаціи ні перетворення, які відбуваються в економіці 
практично кожної  держави. В умовах інноваціи ного розвитку національної  економіки, 
впровадження активної  державної  інноваціи ної  політики вітчизняні підприємства 
зіштовхуються сьогодні з новими викликами для ї х економічної  безпеки та необхідністю 
пошуку нових підходів до ї ї  забезпечення. 

Здіи снюючи аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних дослідників в сфері 
економічної  безпеки, зокрема, економічної  безпеки суб'єктів господарювання, можна 
натрапити на численність думок щодо розуміння як самої  сутності економічної  безпеки, 
так і шляхів та підходів щодо ї ї  забезпечення. Варто зазначити вітчизняних вчених, праці 
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яких зробили значнии  внесок в дослідження економічної  безпеки підприємства. Серед 
них: Васильців Т. [1], Гавловська Н. [2], Дегтярьова І. [3], Ілляшенко О. [4], Рудніченко Є. [5], 
Шемаєва Л. [6] та ін. 

Певна розбіжність у поглядах науковців та відсутність єдиного універсального 
підходу не є само собою перешкодою до подальших досліджень економічної  безпеки, а, 
навпаки, своєрідним стимулом для пошуку ї ї  істинного розуміння та до вдосконалення 
понятіи но-категоріального апарату економічної  безпеки. В даному випадку такии  
процес наукового дослідження носить безперервнии  характер в силу еволюції  
економічних відносин, розвитку інформаціи ного суспільства та формування нових 
напрямків діяльності підприємств на міжнародному ринку. 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є аналіз напрямків забезпечення екологічної  складової  економічної  
безпеки підприємства в умовах інноваціи ного розвитку національної  економіки. 

Виклад основного матеріалу 

На сьогоднішніи  день науковці здебільшого розглядають економічну безпеку 
підприємства як стан захищеності від дії  зовнішніх та внутрішніх чинників, що носять 
дестабілізуючии  характер. До прикладу Лисенко Н. та Білошкурська Н. надають наступне 
визначення: «економічна безпека підприємства – це стан захищеності підприємства від 
негативного впливу чинників зовнішнього і внутрішнього походження, що досягається 
шляхом ефективного використання виробничих ресурсів, адаптації  до змін, розробки та 
реалізації  стратегічних напрямів розвитку для забезпечення стіи кого функціонування та 
гармонізації  власних інтересів з інтересами суб’єктів зовнішнього середовища» [7, с. 19]. 

«Економічна безпека підприємства – це стан захищеності підприємства від загроз 
середовища діяльності, спроможність оперативного реагування на зміни у зовнішньому 
оточенні, що можуть негативно вплинути на його діяльність та вміння пристосовуватися 
до подій на які неможливо вплинути, при цьому забезпечуючи стабільність розвитку 
підприємства», зазначає Фалович А. [8]. 

Представники інших наукових шкіл позиціонують економічну безпеку 
підприємства як стан ефективного використання ресурсів підприємства. «Економічна 
безпека підприємства – це стан наи більш ефективного використання всіх видів ресурсів  
з метою запобігання (неи тралізації , ліквідації ) загроз і забезпечення стабільного 
функціонування підприємства в умовах ринкової  економіки» - зазначено автором у 
джерелі [9, с. 100]. 

В багатьох наукових джерелах можна знаи ти трактування економічної  безпеки 
підприємства як наявність конкурентних переваг підприємства. Так, в праці [10], 
розкриваючи сутність даної  категорії , автор визначає ї ї  як «стан економічної  системи, що 
характеризується наявністю конкурентних переваг, які досягаються ефективним 
використанням існуючих власних та залучених ресурсів, своєчасним впровадженням 
комплексу заходів з метою підтримання нормальних умов працездатності системи для 
максимального досягнення поставлених цілеи  у коротко- та довгостроковому періодах в 
умовах постіи ної  зміни навколишнього середовища».  

З наукової позиції Шемаєвої Л. [6, с. 170], зміст категорії «економічна безпека 
підприємства» набуває наступного наповнення: «це характеристика суб’єкта 
господарювання, що відображає його здатність реалізувати власні життєво важливі 
економічні інтереси (виживання, функціонування та розвиток) за певних зовнішніх умов 
завдяки захисту від існуючих та потенційних загроз та використанню можливостей, що 
надає зовнішнє середовище».  

Пояснити причину таких розбіжностеи  у поглядах дослідників можна наявністю 
не лише низки наукових підходів до розуміння сутності економічної  безпеки 
підприємства, а и  акцентуванням уваги науковців на якомусь конкретному напрямку ї ї  
забезпечення та на певних функціональних складових.  
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Можна сьогодні стверджувати, що так само і не діи шли науковці єдності щодо 
виділення функціональних складових економічної  безпеки суб'єктів господарювання.  Так, 
Дегтярьова І. [3] виділяє такі складові, як ринкову інтерфеи сну та інформаціи ну. В деяких 
джерелах можна зустріти ще міжнародну, ресурсну та  інтелектуальну складові [11, с. 204]. 

Однак, більшість науковців сходяться в позиції  щодо виділення семи основних 
функціональних складових економічної  безпеки підприємства, а саме: техніко-
технологічної , інформаціи ної , фінансової , правової , екологічної , кадрової  та силової  
складових (рис. 1). На рис. 1 зазначені також напрями забезпечення економічної  безпеки 
підприємства за кожною із функціональних складових. 

 

 
Рис. 1. Функціональні складові економічної безпеки підприємства 

*- сформовано автором на основі [12; 13]. 

В наукових літературних джерелах сьогодні можна знаи ти чималу кількість 
праць, присвячених дослідженню зазначених функціональних складових. Тому не 
виникає проблем із розумінням основних шляхів забезпечення економічної  безпеки 
підприємства за кожною функціональною складовою. Однак, нашу увагу ми хочемо 
зосередити на дослідженні саме екологічної  складової  економічної  безпеки вітчизняних 
підприємств. При чому, вважаємо за необхідне розкрити дану тему в світлі 
інноваціи ного розвитку національної  економіки. 

В наукових джерелах [13] простежується думка, що екологічна складова 
економічної  безпеки підприємства передбачає, головним чином, дотримання чинних 
екологічних норм та мінімізацію витрат від забруднення довкілля.  Виділяють також 
таке поняття, як еколого-економічна безпека підприємства, яку здебільшого трактують 
як «стабільнии  збалансовании  розвиток підприємства в умовах ефективного та 
результативного управління, спрямовании  на мінімізацію негативних економічних, 
екологічних та соціальних наслідків и ого функціонування як елемента еколого-
економічної  системи, що характеризується стіи ким зниженням збитку довкіллю» [4]. 

Ми вважаємо, що  забезпечення екологічної  складової  економічної  безпеки 
підприємства повинно здіи снюватися у двох напрямках. Першии  напрямок передбачає 
забезпечення безпеки діяльності самого підприємства, а другии  – забезпечення безпеки 
суспільства від шкідливого впливу результатів господарської  діяльності самого 
підприємства. Безпека діяльності підприємства, з точки зору екологічної  складової , 
передбачає захист як виробничих ресурсів, рухомого та нерухомого маи на підприємства, 
так і и ого трудових ресурсів від негативного впливу факторів навколишнього 
середовища. В даному випадку мається на увазі, що різноманітні природні та техногенні 
катастрофи можуть мати руи нівнии  вплив на діяльність підприємства та завдати 
значних фінансових збитків. Крім того, значні витрати підприємство може нести від 
надмірного забруднення навколишнього середовища, яке так само, як і техногенні 
катастрофи виникають, як правило, через зношеність виробничих засобів, застарілість 
технологіи , тощо. Тому важливо забезпечити реалізацію усіх можливих заходів, в тому 
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числі вчасне оновлення виробничих потужностеи , для того, щоб уникнути можливих 
негативних проявів впливу навколишнього середовища на діяльність підприємства. 

Забезпечення безпеки суспільства, життя та здоров’я людеи , природного та 
біологічного розмаї ття від шкідливого впливу результатів діяльності підприємства в 
екологічніи  сфері передбачає, перш за все, дотримання екологічного законодавства та, 
зокрема норм мінімально допустимого вмісту шкідливих речовин, що потрапляють у 
навколишнє середовище в результаті діяльності підприємства. 

Таким чином, зазначені напрямки забезпечення екологічної  складової  економіч-
ної  безпеки підприємства в умовах інноваціи ного розвитку національної  економіки 
повинні включати:  

- дотримання суб'єктами господарювання чинних екологічних норм 
вітчизняного законодавства; 

- формування на підприємстві екологічної культури; 
- впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій виробництва; 
- забезпечення утилізації, повторної переробки чи продажу побічних продуктів 

виробництва та відходів підприємства; 
- впровадження природоохоронної діяльності підприємства; 
- забезпечення безпеки виготовленої продукції, тощо. 
Крім заходів щодо забезпечення екологічної  складової  економічної  безпеки 

підприємства, що втілюються безпосередньо на рівні суб'єкта господарювання, 
необхідні також ефективні заходи на рівні держави. На нашу думку, такі заходи повинні 
включати: формування дієвих інструментів державної  підтримки та стимулювання 
суб'єктів підприємництва до інноваціи ної  діяльності; впровадження політики 
ресурсозберігання та ресурсовідновлення; забезпечення та підтримка регіональною та 
місцевою владою необхідних умов для інноваціи ного розвиту та діяльності 
підприємств; впровадження ефективних механізмів природокористування, тощо. 

На нашу думку, реалізація зазначених заходів сприятиме як забезпеченню 
екологічної  складової  економічної  безпеки підприємства, так і покращенню тенденції  
інноваціи ного розвитку національної  економіки загалом. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, реалізація напрямків щодо забезпечення екологічної складової 
економічної безпеки підприємства матиме позитивний ефект, який, на нашу думку, 
полягатиме, перш за все, в знижені витрат підприємства за рахунок використання 
енерго- та ресурсозберігаючих технологій, в підвищенні конкурентоспроможності та 
виході підприємства на нові міжнародні ринки за рахунок виробництва високоякісної та 
екологічно-чистої продукції, відтворенні ресурсного потенціалу країни та зниженні 
шкідливого впливу на навколишнє середовище. А, оскільки тенденція до екологічно-
орієнтованого та інноваційного виробництва набирає сьогодні обертів в розвинених 
країнах світу, вважаємо, що дана тема є досить актуальною для реалізації подальших 
наукових досліджень. 
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Анотація 
Сучасний стан розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні 
характеризується низьким рівнем розвитку та використання інноваційного потенціалу 
вітчизняних підприємств. Посилення інноваційного потенціалу та ефективне управління 
всією інноваційною діяльністю сільськогосподарського підприємства вимагає поєднання 
його кадрових, фінансових та матеріально-технічних ресурсів, а також науково-
технічних та інтелектуальних можливостей. Визначено напрями розвитку інноваційно-
інвестиційної діяльності аграрних підприємств, з-поміж яких створення ефективного 
механізму управління інноваційною діяльністю сільськогосподарського виробництва на 
регіональному рівні, здійснення технічного i технологічного переоснащення підприємств, 
застосування малими та середніми суб’єктами господарювання інтеграційних 
інструментів, активізація інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, підвищення 
результативності наукових досліджень, що дозволило обґрунтувати перспективні 
вектори модернізації існуючого організаційно-економічного механізму розвитку 
інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств сільськогосподарської галузі. 
Формування заходів ефективної реалізації визначених напрямів вимагає врахування 
існуючого рівня розвитку науково-технічного прогресу та стану інноваційного 
потенціалу, специфіки економічного розвитку та особливостей провадження 
сільськогосподарської діяльності в регіональному аспекті, стану складових виробничої й 
фінансово-кредитної інфраструктури, перспективності розвитку інтеграційних 
процесів та ін. Опрацювання і дотримання інноваційної спрямованості інвестиційної 
діяльності сільськогосподарських товаровиробників обумовлює необхідність 
застосування процедур стратегічного планування. При цьому вибір подальшої стратегії 
розвитку має бути адекватним наявному інвестиційному потенціалові підприємства та 
його співвідношенню з доступними шляхами інноваційного розвитку. Введення таких 
обмежень та застосування необхідних управлінських процедур стратегічного 
планування дозволяє сформувати найбільш раціональний інвестиційний портфель 
підприємства та забезпечити умови для подальшого впровадження виробничо-
технологічних, комерційно-збутових та організаційні-управлінських інновацій. 
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Abstract 
The current state of development of agricultural production in Ukraine is characterized by a low level 
of development and use of the innovative potential of domestic enterprises. Strengthening the 
innovation potential and effective management of all innovative activities of an agricultural 
enterprise requires a combination of its human, financial and logistical resources, as well as scientific, 
technical and intellectual capabilities. The directions of development of innovation and investment 
activity of agrarian enterprises are determined, among which creation of an effective mechanism of 
innovative management activity of agricultural production at regional level, realization of technical 
and technological re-equipment of enterprises, application of small and medium business entities of 
integration tools management, increase of efficiency of scientific researches that has allowed to 
substantiate perspective vectors of modernization of the existing organizational and economic 
mechanism of development of innovation and investment activity of the enterprises of agricultural 
branch. Formation of measures for effective implementation of certain areas requires taking into 
account the current level of scientific and technological progress and the state of innovation 
potential, the specifics of economic development and features of agricultural activities in the regional 
aspect, the state of production and financial infrastructure, prospects for integration processes and 
others. Elaboration and observance of innovative orientation of investment activity of agricultural 
commodity producers causes necessity of application of strategic planning procedures. At the same 
time, the choice of further development strategy should be adequate to the existing investment 
potential of the enterprise and its ratio with the available ways of innovative development. The 
introduction of such restrictions and the application of the necessary management procedures of 
strategic planning allows to form the most rational investment portfolio of the enterprise and provide 
conditions for further implementation of production and technological, commercial and marketing 
and organizational and managerial innovations. 
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Вступ 

Інноваціи ні ресурси включають сукупність інформаціи них, інтелектуальних, нау-
кових, матеріально-технічних, технологічних, фінансових, кадрових, організаціи них та 
просторових ї х складових. Базисом інноваціи ного потенціалу виступають кадрові, 
фінансові та матеріально-технічні складові, а також науково-технічні и  інтелектуальні 
можливості підприємства. При цьому посилення інноваціи ного потенціалу та ефективне 
управління всією інноваціи ною діяльністю підприємства можливе при умові поєднання та 
розвитку всіх перелічених складових. Відповідно до ст. 4 Закону Украї ни «Про пріоритетні 
напрями інноваціи ної  діяльності в Украї ні» одним із стратегічних пріоритетних напрямів 
інноваціи ної  діяльності на 2011 – 2021 рр. визначено, зокрема, технологічне оновлення та 
розвиток агропромислового комплексу [1]. Однак, з огляду на відсутність звітності, яка б 
містила систематизовану інформацію щодо інноваціи ної  активності сільськогос-
подарських підприємств, немає можливостеи  для оцінювання ефективності впровадження 
нововведень в ї х численному масиві, що в підсумку затримує розвиток теорії  та 
методології  управління інноваціи ними процесами в таких підприємствах.  

Відповідно до звіту Всесвітньої  організації  інтелектуальної  власності (World 
Intellectual Property Organization, WIPO), Украї на заи няла 45 місце з-поміж 131 краї ни 
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світу в загальному реи тингу «Глобальнии  інноваціи нии  індекс 2020» та набрала  
37,4 балів зі 100 [2]. В реи тингу інноваціи них економік-2020, якии  склав Bloomberg, 
Украї на в 2020 р. заи няла 56 (з 60 представлених економік) [3]; в реи тингу «Глобальнии  
індекс конкурентоспроможності» (2019 р.) – 85 місце (за 141 досліджуваної  краї ни) [4], 
у реи тингу IMD World Talent Ranking 2020 (індекс конкурентоспроможності талантів) – 
42 місце із 63-х [5]. 

Приведені дані є свідченням низького рівня використання наукового та 
ресурсного потенціалу в краї ні, в зв’язку з чим актуалізується проблема необхідності 
підвищення інноваціи ного потенціалу.  

Очевидно, на сьогодні існує об’єктивна необхідність впровадження інноваціи них 
розробок в діяльність сільськогосподарських підприємств, які слугуватимуть каталіза-
тором розвитку як таких підприємств, так і агропромислового сектора національної  
економіки в цілому. Однією із проблем, що гальмує перехід переважної  більшості 
аграрних товаровиробників на інноваціи ну основ, є брак інвестиціи , в тому числі, за 
рахунок коштів державного бюджету.  

В працях В. Андріи чука, П. Гаи дуцького, О. Гудзинського, О. Дація, О. Єрмакова, 
С. Кваші, М. Кісіля, Т. Лепеи ко, І. Лукінова, Ю. Лупенка, Б. Погріщука, П. Саблука, 
О. Шпикуляка та ін. висвітлені питання теоретичних та практичних засад інноваціи но-
інвестиціи ного забезпечення ефективної  діяльності вітчизняних сільськогосподар-
ських підприємств. Однак динамічнии  економічнии  розвиток сільськогосподарського 
виробництва, що супроводжується глобалізаціи ними та євроінтеграціи ними процесами, 
обумовлює необхідність подальших досліджень та пошуку ефективних напрямів 
формування та розвитку інноваціи но-інвестиціи ного потенціалу сільськогосподарських 
підприємств та управління ним. 

Формулювання цілей статті 

Ціллю статті є визначення ключових напрямів інноваційно-інвестиційного роз-
витку вітчизняних сільськогосподарських підприємств з врахуванням особливостей 
існуючого рівня розвитку науково-технічного прогресу та стану інноваційного потен-
ціалу, специфіки економічного розвитку регіонів, стану складових виробничої й фінан-
сово-кредитної інфраструктури, перспектив розвитку інтеграційних процесів тощо.  

Виклад основного матеріалу дослідження 

Під потенціалом розуміють максимальну наявність у економічного суб’єкта 
можливостеи , реалізація яких дозволить максимально ефективно виконати певне 
функціональне завдання. Виходячи з цього, під інноваціи ним потенціалам матимемо на 
увазі сукупність наявних та потенціи них можливостеи  підприємства ефективно 
залучати нові прогресивні технології  у виробництво. Такі можливості можуть носити 
інтелектуальнии , матеріальнии , фінансовии , кадровии , інфраструктурнии  характер 
тощо. Потужністю інноваціи ного потенціалу підприємства визначається вибір 
маи бутньої  стратегії  інноваціи ного розвитку підприємства [6-8].  

Загалом, при виборі стратегіи  інноваціи ного розвитку економічні суб’єкти 
керуються співвідношенням наявних i бажаних ресурсів. Так, можливими є стратегії  
конкурентоспроможної  переваги, спрямована на покращення якісних параметрів 
продукції , що виробляється; стратегія введення інноваціи  (виробничо-технологічних, 
організаціи них та ін.); стратегія доповнення (чи модернізації ) номенклатури продукції ; 
стратегія консолідації  чи купівлі тощо. Вибір будь-якої  з них визначається наявними у 
підприємства інноваціи ними ресурсами. За ринкових умов господарювання вирішення 
проблеми підвищення конкурентоспроможності агарних підприємств вимагає впровад-
ження інноваціи ної  стратегії , здатної  забезпечити як швидку адаптацію до змін зовніш-
нього середовища, так і спроможність ефективно використовувати наявнии  потенціал 
підприємства, забезпечуючи таким чином мінімальнии  рівень витрати. Обрана 
стратегія інноваціи ного розвитку буде спрямована на зростання конкурентоспро-
можності виробленої  сільськогосподарської  продукції , забезпечення сталої  довгостро-
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кової  позиції  підприємства на цільовому ринку та підвищення и ого економічної  
ефективності, а застосування логістичних інструментів із синергетичними зв’язками 
створить сприятливі умови для розвитку підприємства на інноваціи ніи  основі.   

Низькии  рівень інноваціи но-інвестиціи ної  активності сільськогосподарських 
підприємств наразі зумовлении  високими комерціи ними ризиками інвестування ї х 
інноваціи ної  діяльності, а також доволі значними обсягами необхідного фінансування, 
тривалим періодом ї х окупності та суттєвими прогалинами в нормативно-правовіи  базі, 
що стосується науково-технічної  діяльності. Недосконалість податкової  та фінансово-
кредитної  політики, спеціалізованої  інфраструктури ресурсного забезпечення 
операціи ної  та інноваціи но-інвестиціи ної  діяльності аграрних підприємств ще більше 
демотивують останніх щодо широкого впровадження організаціи но-економічних та 
техніко-технологічних інноваціи . Також проблема посилюється з огляду на відсутність 
платоспроможного попиту на науково-технічну та наукомістку продукцію, що 
викликано, зокрема, слабким фінансово-економічним становищем підприємств, 
низьким рівнем бюджетного фінансування, нерівнозначними умовами доступу до 
комерціи них кредитних ресурсів. Реалізація інноваціи но-інвестиціи них процесів в 
агровиробництві гальмується з огляду на слабкии  рівень розвитку ринку інноваціи ної  
продукції , відсутність дієвого організаціи но-економічного механізму управління 
інноваціи ною діяльністю, особливо сільськогосподарських товаровиробників малих та 
середніх розмірів.  

Іншим аспектом означеної  проблеми є те, що процес створення певної  частини 
науково-технічних та дослідно-конструкторських пропозиціи  завершується до досяг-
нення ними рівня наукової  продукції , готової  до впровадження та ефективного викорис-
тання в процесі основного виробництва товаровиробниками. Дана проблема зумовлена, 
зокрема, відсутністю компетентних організаціи но-економічних структур, зосереджених 
на дослідженні ринків інноваціи ної  продукції  та відповідного попиту на неї .  

Також відмічається, що значна частка інноваціи но-інвестиціи них проектів, 
вибраних для реалізації  в сільськогосподарських підприємствах, не здатні задовільнити 
вимоги техніко-технологічної , будівельної , екологічної  та економічної  експертизи. 
Відповідно до проведених емпіричних досліджень, в переважніи  частині 
сільськогосподарських товаровиробників відсутні чи не використовуються елементарні 
системи показників економічного аналізу, здатні визначити доцільність та 
ефективність реалізації  відібраних інноваціи но-інвестиціи них проектів. Відсутність 
керівництва у сільськогосподарських підприємств аналітичного обґрунтування 
доцільності реалізації  таких проектів ускладнює вирішення питань фінансування таких 
проектів за рахунок банківських кредитів.  

Загалом, на думку ряду науковців, проблемами, що гальмують сучаснии  розвиток 
науки є: відсутність ефективного механізму управління конкуренцією; низькии  рівень 
заінтересованості та вмотивованості сільськогосподарських i переробних підприємств 
агропромислового комплексу; відсутність достатнього фінансування НДiДКР у сфері 
агропромислового виробництва; слабка матеріально-технічна база науково-дослідних 
установ; низькии  рівень інноваціи ної  активності наукових установ; фактично маи же 
відсутня інтеграція виробництва, науки та освіти, недостатня реалізація наукового 
потенціалу вищих навчальних закладів аграрного профілю; відсутність єдиної  системи 
зберігання генофонду рослин i тварин; слабкість інформаціи не-сервісної  афери 
наукових послуг; відтік молодих, кваліфікованих кадрів в інші сфери економічної  
діяльності через низьку соціальну захищеність сільського населення; недостатність 
кадрового потенціалу у гостродефіцитних та пріоритетних напрямах сільськогоспо-
дарської  науки, зокрема, в галузі поширення наукових розробок i знань [9, 10].  

Украї нські реалії  сьогодення такі, що, маючи потужні фундаментальні та 
технологічні можливості та сформовану науково-виробничу базу, цеи  інноваціи нии  
потенціал не знаходить свого застосування в створенні та реалізації  наукових розробок 
в виробничіи  та інших видах діяльності. Таким чином, відсутність злагодженого 
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механізму управління процесом створення і впровадження нововведень, відсутність 
коштів для и ого фінансування, низька результативність діяльності наукових установ 
призвели до формування інноваціи ного дефіциту. 

Зусиллями науковців, що опікувались проблемами розвитку інноваціи но-
інвестиціи ної  діяльності аграрних підприємств, визначено широкии  перелік напрямів ї ї  
розвитку, з-поміж яких наи більш вагомими вважаємо: створення ефективного механіз-
му управління інноваціи ною діяльністю в сфері сільськогосподарського виробництва на 
регіональному рівні; здіи снення технічного i технологічного переоснащення підпри-
ємств; застосування малими та середніми суб’єктами господарювання, включаючи 
фермерські та особисті селянські господарства, інтеграціи них інструментів, зокрема 
кооперації , що дозволить ї м використовувати переваги крупнотоварного виробництва; 
активізація інноваціи ної  діяльності суб’єктів господарювання; підвищення результа-
тивності наукових досліджень.  

Дієвими інструментами, здатними забезпечити успіх інноваціи но-інвестиціи ної  
діяльності, можуть бути вертикальна та горизонтальна інтеграція. Об’єднання малих 
товаровиробників на кооперативніи  основі чи ї х інтеграція з переробними, заготівель-
ними, ресурсозабезпечуючими та треи тинговими підприємствами здатні розширити 
відповідні можливості товаровиробників та забезпечити ї м економічне зростання.  

Посилення значимості науково-дослідних установ, зростання ї х відповідальності 
за результати провадження інноваціи ної  діяльності здатні активізувати інноваціи но-
інвестиціи ні процеси в агропромисловіи  сфері. Поряд з цим інноваціи но спрямовані 
сільськогосподарські товаровиробники потребують державного сприяння в аспектах 
оптимізації  податкових зобов’язань, доступності фінансування інноваціи них проектів, 
забезпечення поінформованості та отримання різноманітних консалтингових послуг.  

Узагальнення перелічених пропозиціи  дозволило обґрунтувати перспективні 
вектори модернізації  існуючого організаціи но-економічного механізму розвитку інно-
ваціи но-інвестиціи ної  діяльності аграрних підприємств: формулювання пріоритетів 
інноваціи но-інвестиціи ного розвитку; розробка и  впровадження системи та технологіи  
управління, відповідної  цим пріоритетам; комплексна реалізація стимулюючих 
нарощування інноваціи но-інвестиціи ного потенціалу сільськогосподарських товарови-
робників заходів; удосконалення методики та розширення інструментарію державної  
підтримки цільових галузевих інноваціи них програм та проектів; створення та розвиток 
спеціалізованих аграрно-інноваціи них центрів на регіональних рівнях.  

Накопичении  потенціал аграрної  науки та демонстрація високого якісного рівня 
науково-технічної  продукції , створеної  вітчизняними науковцями відкриває перед 
сільськогосподарськими товаровиробниками широкі перспективи щодо впровадження 
в процес виробництва нових сортів рослин та порід тварин, інноваціи них технологіи  та 
сучасних технічних засобів, а також ефективних новаціи  організаціи но-управлінського 
характеру. Однак стан ресурсної  бази більшості таких суб’єктів господарювання гальмує 
повноцінне використання цих можливостеи .  

Об’єктивна основа перелічених векторів підтверджується тим фактом, що 
більшість дослідників проблематики розвитку інноваціи но-інвестиціи них процесів в 
сільському господарстві акцентують на них увагу. Ми вважаємо ї х перспективними з 
огляду на ї х відповідність сучасним економічним реаліям та визначеним пріоритетним 
цілям інноваціи но-інвестиціи ного розвитку сільськогосподарських підприємств. 
Реалізація заходів за запропонованими напрямами сприятиме становленню 
інтелектуально-інноваціи них комплексів агропромислових соціально-економічних 
систем мікрорівня, які можуть об’єднати навчальні, наукові та кредитно-фінансові 
організації ; агроформування різних організаціи но-правових форм та форм власності; 
підприємства інноваціи ної  інфраструктури тощо. На основі об’єднання зусиль такі 
комплекси матимуть змогу вчасно, швидко та адекватно реагувати на динамічну зміни 
зовнішнього середовища створювати та виробляти конкурентоспроможну продукцію, 
здатну задовольняти постіи но зростаючі потреби споживачів.  
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При формуванні заходів ефективної  реалізації  запропонованих напрямів слід 
враховувати існуючии  рівень розвитку науково-технічного прогресу та стан іннова-
ціи ного потенціалу, специфіку економічного розвитку та особливості провадження 
сільськогосподарської  діяльності в регіональному аспекті, стан складових виробничої  и  
фінансово-кредитної  інфраструктури, перспективність розвитку інтеграціи них 
процесів та ін. Таке розуміння дозволило визначити ключові напрями інноваціи но-
інвестиціи ного розвитку підприємств галузі сільськогосподарського виробництва.  

На еволюцію інноваціи но-інвестиціи ної  підсистеми аграрного сектора економіки 
справляють вплив, з одного боку, еволюціи нии  розвиток самого господарського 
механізму, а з іншого, – процес еволюції  продуктивних сил i виробничих відносин, що 
обумовлює необхідність ї х взаємодії  та історично підтверджується досвідом існування 
людського суспільства. В результаті такої  взаємодії  формується певна інноваціи на 
основа розвитку сільгосптоваровиробників. Виступаючи одним із наи важливіших 
структурних елементів системи господарського механізму аграрної  сфери економіки 
краї ни, інноваціи на підсистема має включати певнии  набір взаємопов’язаних складових 
нижчого ієрархічного рівня, спрямованих на створення інноваціи  i ї х трансфер, тобто 
певного роду інноваціи но-інвестиціи ної  інфраструктури. 

Проведении  аналіз дозволив прии ти до висновків щодо необхідності децентра-
лізації  державного управління інноваціи но-інвестиціи ним розвитком аграрних 
підприємств та реструктуризації  системи ї ї  організаціи но-економічного механізму.  

Успішна реалізація завдань, здатних забезпечити досягнення цілеи  в процесі 
розвитку інноваціи но-інвестиціи ної  діяльності сільськогосподарських підприємств, 
можлива за умови наявності певних базових засад, до яких можна віднести, зокрема, 
раціональне використання досягнутого інноваціи но-інвестиціи ного потенціалу. 
Визначення раціональних розмірів останнього вимагає чіткого розуміння економічної  
природи інноваціи но-інвестиціи ного потенціалу та и ого структури та забезпечить 
коректне оцінювання и ого впливу як на наявнии  економічнии  стан підприємства, так і 
на перспективи и ого розвитку. Також необхідним вважаємо визначення переліку 
чинників, що справляють наи більшии  вплив на інноваціи но-інвестиціи ного капіталу, 
динаміку и ого розвитку та тенденції  змін. Таким чином, інноваціи но-інвестиціи нии  
потенціал аграрного підприємства є комбінацією конкретних економічних умов та 
ресурсів, здатних у свої и  взаємодії  забезпечити якісну трансформацію и ого операціи ної  
та інвестиціи ної  діяльності шляхом практичного застосування передових здобутків 
науки i техніки та сприяти досягненню поставлених цілеи  и ого соціально-економічного 
розвитку шляхом забезпечення конкурентоспроможності виробленої  продукції  на 
цільових товарних ринках. Такии  концептуальнии  погляд на розуміння інноваціи но-
інвестиціи ного потенціалу спрямовує діяльність аграрних підприємств на провадження 
позитивних змін, трансформацію потенціи них можливостеи  в конкретні практичні 
досягнення, визначає подальші цілі економічного розвитку та перспективне 
позиціювання на цільових товарних ринках.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Побудова та успішна реалізація механізму управління формуванням та розвитком 
інноваціи но-інвестиціи ним потенціалом сільськогосподарських товаровиробників 
створить умови для прии няття зважених стратегічних управлінських рішень, 
сприятиме зниженню рівня ризиковості інноваціи но-інвестиціи ної  діяльності 
підприємства, підвищенню ефективності використання наявної  ресурсної  бази.  

Здіи снення ефективного управління інноваціи но-інвестиціи ною діяльністю 
суб’єктів аграрного бізнесу має базуватись на попередніи  якісніи  та реальніи  оцінці 
рівня ї х інноваціи но-інвестиціи ного потенціалу як в аспекті статичного i динамічного  
позиціонування. Проведення такої  оцінки дозволяє сформувати адекватне розуміння 
щодо готовності здіи снювати інноваціи но-інвестиціи ну діяльність та ї ї  перспективних 
можливостеи ; здіи снити аналіз виявлених тенденціи  та закономірностеи  економічного 
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розвитку підприємства взагалі та и ого інноваціи но-інвестиціи ної  діяльності, зокрема, 
та на ціи  основі визначити сильні та слабкі сторони підприємства, и ого недоліки i 
потенціи ні можливості з метою прогнозування маи бутніх тенденціи  та оцінки 
перспективних динамічних темпів; розробити рекомендації  щодо прии няття 
ефективних управлінських рішень в процесі вибору інноваціи ної  стратегії  та 
формування відповідної  політики підприємства, а також з метою визначення механізмів 
та інструментарію, що сприятимуть успішніи  реалізації  обраної  стратегії . 
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Анотація 
У статті проведено аналіз існуючих підходів щодо визначення економічної категорії «тех-
нологія». Поняття «технологія» вчені розглядають як сукупність знань; як сукупність 
методів, прийомів, способів, процедур; як процес, сукупність операцій та поєднання одного 
або декількох підходів. Автор статті, під технологіями розуміє цілеспрямований процес 
заснований на знаннях, досвіді та інтуїції, що реалізується в межах управлінських функцій 
із застосуванням методів і інструментів та направлений на досягнення бажаних 
результатів. У статті наведено принципову схема реалізації технології управління, яка 
включає декілька складових: управлінський вплив, вид технології управління та результат. 
Проаналізовано 10 технологій і інструментів управління та визначено покращення 
параметрів економічної безпеки за рахунок їх адаптації. До технологій та інструментів 
управління проаналізованих в статті належать: розширена аналітика; аgile-менедж-
мент, збалансована система показників, бенчмаркінг, реінжиніринг бізнес-процесів, 
управління змінами, зниження складності, ключові компетенції, аналіз поведінки 
споживачів, управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). 

Ключові слова: технологія, управління, інструменти управління, тренди управління, 
економічна безпека. 
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ESSENCE AND TYPES OF MANAGEMENT TECHNOLOGIES,  
AND THEIR PLACE IN MODERN SAFETY 

Abstract 
The variability of the external environment and the acceleration of the development of socio-
economic systems necessitates the search for new technologies and management tools. The use of 
management technologies will improve the performance not only of the management system of 
the enterprise as a whole, but also of its individual subsystems, in particular the system of 
economic security. In the face of growing challenges and threats, the system of economic security 
of the enterprise requires the search and implementation of modern technologies and 
management tools that will eliminate risks and strengthen the protective mechanisms of the 
enterprise. The article analyzes the existing approaches to determining the economic category 
"technology". The concept of "technology" is considered by scientists as a set of knowledge; as a 
set of methods, techniques, methods, procedures; as a process, a set of operations and a 
combination of one or more approaches. The author of the article understands technology as a 
purposeful process based on knowledge, experience and intuition, which is implemented within 
the management functions using methods and tools and aimed at achieving the desired results. 
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The article presents a schematic diagram of the implementation of management technology, 
which includes several components: managerial influence, type of management technology and 
the result. 10 technologies and management tools are analyzed and the improvement of economic 
security parameters due to their adaptation is determined. The technologies and management 
tools analyzed in the article include: advanced analytics; agile management, balanced scorecard, 
benchmarking, business process reengineering, change management, complexity reduction, key 
competencies, consumer behavior analysis, customer relationship management (CRM). 
Keywords: technology, management, management tools, management trends, economic security. 
JEL classification: F52; M15 

Вступ 
Мінливість зовнішнього середовища та прискорення розвитку соціально-

економічних систем зумовлює необхідність пошуку нових технологіи  та інструментів 
управління. Застосування технологіи  управління дозволить покращити діяльність не 
лише системи менеджменту підприємства в цілому, а и  окремих и ого підсистем, зокрема 
системи економічної  безпеки. В умовах зростаючих викликів та загроз система 
економічної  безпеки підприємства потребує пошуку і впровадження сучасних 
технологіи  та інструментів управління, які дозволять нівелювати ризики та посилити 
захисні механізми підприємства. 

Сутність та види технологіи  управління, розгадається у працях як вітчизняних, 
так і зарубіжних вчених, зокрема: Гавловської  Н., Кузнєцової  І., Лебідь О., Любохинець Л., 
Пірогова В., Рудніченко Є., Семенчук А., Софронової  О., Яцури М. та інших авторів. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
З метою розгляду сутності та змісту трактування технологіи  управління 

необхідно розглянути термін «технологія». У науковии  обіг термін «технологія» (наука 
про техніку) був уведении  1772 р. І. Бекманом. Початок системного розроблення знань 
про технології  поклали праці Р. Реомюра і С. Шоу, які вии шли в світ у першіи  половині 
XVIII ст. [20]. Що стосується технології  взагалі, то етимологічно у перекладі з грецької  
означає: te chne – мистецтво, маи стерність; logos – вчення. У широкому значенні ї ї  
розуміють як обсяг знань, які використовують для виробництва товарів і послуг з 
економічних ресурсів [23].  

Аналіз існуючих підходів щодо визначення терміну «технологія» наведено у табл. 1. 
Аналіз праць провідних зарубіжних та вітчизняних вчених показав, що 

трактування поняття «технологія» можна класифікувати в межах певних груп, а саме: як 
сукупність знань; як сукупність методів, прии омів, способів, процедур; як процес, 
сукупність операціи  та поєднання одного або декількох підходів. Різноманітність 
підходів щодо трактування поняття «технологія» пояснюється и ого застосуванням у 
різних галузях наукових знань.  

Коротков Є. М. акцентує увагу на деяких аспектах відмінності між поняттями 
«технологія» та «процес». На думку науковця, процес здебільшого ілюструє природнии  
рух, у тои  час як технологія – це щось більш впорядковане, ефективніше, закономірніше, 
регламентованіше, завдяки чому досягаються більш ефективніші результати [12, с. 322]. 
Давидюк О. М. зазначає, що в ході втілення технології  у певного роду та виду виробничих 
процесах створюються: (а) результат (у вигляді певних товарів чи послуг), що наділении  
такими споживчими властивостями, які не були відомі (чи не були досяжні) раніше; (б) 
товари чи послуги, що наділені споживчими властивостями, які значно переважають за 
свої ми якісними характеристиками аналогічні об’єкти, що вже створюються у 
виробничому секторі; (в) продукція, наділена високими показниками конкуренто-
здатності через істотне зниження витратності ї ї  виготовлення; (г) об’єкти, наділені 
властивостями технології  (тобто результат функціонування технології  – створення 
нових технологіи ) [8, с. 33]. 
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Таблиця 1. Визначення поняття «технологія» 

Визначення поняття Автор, джерело 
Трактування через поняття сукупності знань 

результат науково-технічної  діяльності, сукупність систематизованих наукових 
знань, технічних, організаціи них та інших рішень про перелік, строк, порядок та 
послідовність виконання операціи , процесу виробництва та/або реалізації  і 

зберігання продукції , надання послуг 

ЗУ «Про державне 
регулювання діяль-
ності у сфері транс-

феру технологіи » [10] 
вивчення і знання практичного, зокрема промислового, використання наукових 

відкриттів 
Кембриджськии  
словник [22] 

застосування наукових знань для практичних цілеи , зокрема в промисловості 
Оксфордськии  
словник [26] 

практичне застосування знань у тіи  чи іншіи  сфері; спосіб виконання завдання, 
зокрема із використанням технічних процесів, методів або знань; спеціалізовані 

аспекти конкретної  сфери діяльності 

Словник Мерріам-
Вебстер [25] 

Трактування через поняття сукупності методів, прии омів, способів, процедур 

сукупністю методів і прии омів реалізації  управлінських функціи  Веснін В. [3, с. 11] 

сукупність наи більш доцільних прии омів, способів і процедур, спрямованих на 
досягнення наи більш оптимальних та ефективних результатів у будь-якіи  сфері 

діяльності у визначении  час и  у визначеному місці 
Гаи син Є. [5, с. 144] 

Трактування через поняття процес, сукупності операціи  
у широкому розумінні слід трактувати як спосіб перетворення будь-яких вхідних 

елементів у вихідні, що є спільним для усіх наведених вище визначень 
Кузьмін О., Жежуха В. 

[13, с. 191] 
поєднання, послідовність, взаємозв’язок організаціи них, інформаціи них, 

розрахунково-обчислювальних та інших операціи  і процедур у процесі здіи снення 
управлінських функціи  

Мочернии  С. 
[9, с. 627] 

сукупність виробничих методів і процесів у певніи  галузі виробництва, а також 
науковии  опис способів виробництва 

Ожегов С. 
[15, c. 692] 

не лише виробничі процеси, а и  процеси соціального розвитку, форми ринкових 
відносин, способи управління в політичніи  сфері тощо 

Солови ов В. 
[18, с. 27] 

Об’єднання декількох підходів 
дії , знання, методи та фізичні предмети (техніка), які використовуються в роботі для 

отримання результату 
Віханськии  О. 
[4, с. 266] 

процес заснований на знаннях, що здійснює перетворення вхідних елементів 
(матеріалів, обладнання, сировини) у вихідні (продукт, виріб) 

Авторське 
визначення 

Джерело: систематизовано автором на підставі опрацювання наукових джерел 

На багатоаспектності поняття «технологія» концентрують свою увагу різні вчені, 
так Розін В. вказує на «триєдність» змістовних характеристик технології , і вважає, що в 
цьому понятті можна виділити щонаи менше три сенси: першии  з них слід убачати в 
тому, що в сучасному розумінні технологія – царина цілеспрямованих зусиль людини і 
суспільства, спрямованих на створення нововведень, або артефактів, окрім того, 
технологія водночас тісно пов’язана з технікою (другии  сенс), а також, не просто з 
технікою, а з цивілізаціи ними завоюваннями (третіи  сенс), якими ми зобов’язані 
природничим і технічним наукам, власне техніці та технічним винаходам [21, с. 131]. 
Марков Н. виділяє три ознаки технологіи , і зазначає, що першою ознакою будь-якої  
технології  є розмежування, поділ певного процесу на внутрішньо взаємопов’язані між 
собою етапи, фази, операції ; друга ознака – координованість і поетапність діи , 
направлених на досягнення конкретного результату; третя ознака полягає у тому, що 
кожна технологія вимагає однозначності виконання включених в неї  процедур [14, с. 47]. 

Останнім часом, все більше зустрічаються визначення поняття «технологія» як 
сукупності знань, що пов’язано із розвитком нового типу економіки – економіки знань, 
яка заснована на знаннях і є рушіи ною силою науково-технічного прогресу. На дании  
момент, успішне функціонування підприємств залежить від впровадження технологіи  
(у тому числі технологіи  управління) у практичну діяльність із застосуванням 
наи сучасніших досягнень науки та техніки. Оскільки, об’єктом нашого дослідження є 
технології  управління, то слід більш детально зупинитися саме на ціи  дефініції . 
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Слід зазначити, що ми погоджуємося із думкою Д. Греи сона, якии  зазначав, що 
основним напрямком розвитку промисловості буде сполучення організаціи них форм 
управління та новітніх технічних засобів та технологіи  [7] та думкою В. І. Захарченко, 
якии  відзначає, що без технологіи  менеджменту власне менеджмент сьогодні є 
неефективним [11, c. 188].  

Однак, до теперішнього моменту не існує єдиної  думки серед учених щодо 
сутності та видів технологіи  управління. Досить часто у науковіи  літературі відбува-
ється ототожнення технологіи  управління із інструментами управління, які, на нашу 
думку, є засобами для успішної  реалізації  технологіи  управління. Аналіз існуючих 
визначень щодо сутності поняття «технологія управління» дозволяє виділити декілька 
підходів, а саме: визначення технології  управління як сукупності процесів; як сукупності 
знань; як послідовності діи ; як сукупності заходів, методів, інструментів та як сукупності 
операціи , процедур та прии омів. Серед наведених визначень є такі, що ототожнюють 
поняття «технології  управління» з процесом прии няття та реалізації  управлінських 
рішень (Голубков Е. [6, с.7]) та з інструментом (Семенчук А. [17, с. 141]); стосуються 
проблем пов’язаних з кризою і не враховує функціонування підприємств в інших умо-
вах (Василенко В. [2, с. 21]); спрямовані лише на систему, і не враховують всі аспекти 
діяльності підприємства (Василенко А. [1, с. 237]). На нашу думку, під технологіями 
управління слід розуміти цілеспрямовании  процес засновании  на знаннях, досвіді та 
інтуї ції , що реалізується в межах управлінських функціи  із застосуванням методів і 
інструментів та направлении  на досягнення бажаних результатів.  

Що ж стосується способів реалізації  (впровадження) технологіи  управління у 
практичну діяльність підприємств, то судячи з сутнісних складових поняття в 
узагальненому вигляді є саме прии няття и  реалізація управлінських рішень, а всі інші 
шляхи реалізації  є ї х складовими. Адже, прии няття и  реалізація управлінських рішень 
передбачає збір інформації ; регламентацію виконання окремих завдань; використання 
знань про способи та форми застосування елементів системи управління підприємством 
у процесах управління; залучення кваліфікованого управлінського персоналу; 
застосування різних методів, прии омів, засобів, способів та інструментів, тощо; 
просторово-часове організування заходів та ін.  

Принципова схема реалізації  технології  управління у діяльності підприємств 
зображена на рис. 1.  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Принципова схема реалізації технології управління 
Джерело: сформовано автором 

Наведении  рис. 1 включає декілька складових: одним зі складових є результат 
застосування технологіи  управління, про нього говорилось вище. Наступним елементом 
схеми є управлінськии  вплив, якии  реалізується шляхом прии няття та реалізації  
управлінських рішень. Ще одним елементом схеми є вид технології  управління – від 
якого залежить процедурнии  аспект ї х реалізації  на підприємстві.  

Застосування інструментів управління для покращення параметрів економічної  
безпеки, безсумнівно, потребуватиме певної  адаптації  та налаштування. Це пов’язано не 
лише з особливостями функціонування системи економічної  безпеки підприємства, а 
також з специфікою функціонування підприємства. Покращення параметрів 
економічної  безпеки за рахунок адаптації  сучасних технологіи  та інструментів 
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управління представлено у табл. 2. У ціи  таблиці ми наведемо 10 наи більш 
розповсюджених інструментів, що використовують у практичніи  діяльності [24].  

Розглянемо більш докладно кожен з інструментів, що наведені у табл. 2. 
Запровадження розширеної  аналітики з метою покращення параметрів еконо-

мічної  безпеки передбачає впровадження програмного забезпечення і наявності квалі-
фікованого кадрового складу. Саме кадрова складова є основою ефективного застосу-
вання розширеної  аналітики, оскільки, перш за все необхідно визначити коло конкрет-
них рішень і діи  які слід покращити, по-друге – визначити наи більш оптимальне апарат-
не і програмне забезпечення для реалізації  цільових рішень, по-третє – виявити альтер-
нативні джерела інформації , по-четверте – трансформувати аналітичні ідеї  в керовану 
ділову інформацію. У разі відсутності компетентних працівників в даніи  галузі можливе 
залучення консалтингових фірм або спеціалістів на засадах аутсорсингу та аутстафінгу. 

Застосування Agile-менеджменту або гнучкого управління дає можливість не 
лише покращити параметри економічної  безпеки підприємств, а и  вдосконалити 
управління підприємством в цілому (збільшити продуктивність праці, прискорити вихід 
на ринок продукції  та послуг підприємства, підвищити якість продукції , знизити ризик 
діяльності підприємства, тощо). Agile-менеджмент – це відмова від ієрархічності 
структур, і перехід до гнучкого управління, що стимулює та прискорює впровадження 
інноваціи  на підприємстві. Для запровадження Agile-менеджменту керівництву 
підприємств слід довіряти і наділяти людеи  повноваженнями, а не управляти ними і 
контролювати ї х. Agile-менеджмент повинен ґрунтуватися на роботі гнучких 
інноваціи них команд (складатися з невеликої  кількості чоловік, як правило до 10 осіб), 
що орієнтовані на задоволення потреб споживача і можуть швидко адаптуватися до 
мінливих умов зовнішнього середовища. Доцільність розширення гнучких команд на 
підприємстві повинна визначатися не просто бажанням вищого керівництва, а мати 
підґрунтя у вигляді зростання економічної  ефективності діяльності підприємства. З 
метою розробки та реалізації  кращих рішень та можливостеи  багатопрофільна команда 
створює «дорожню карту», розбиває складні проблеми і більш керовані задачі та 
фокусується на можливостях. Всі роботи гнучкі команди поділяють на короткі цикли, 
або так звані «спрінти». 

Загальновизнано, що методика збалансованої  системи показників (BSC) сьогодні 
є наи ефективнішим інструментом стратегічного управління. Вона усуває невідпо-
відність між орієнтацією сучасного бізнесу на проактивне управління і методами оцінки 
діяльності менеджерів, які ґрунтувалися переважно на фінансових показниках Р. Каплан 
та Д. Нортон запропонували формувати для функціональних ланок управління 
взаємопов’язану систему цілеи  (показників) у сферах, що є ключовими для реалізації  
стратегії  [19, с.92].  

Застосування збалансованої  системи показників (BSC) з метою покращення 
параметрів економічної  безпеки передбачає можливість оцінювання складових 
елементів системи економічної  безпеки підприємств. Окрім того, за допомогою даного 
інструментарію можливо сформувати карту моніторингу адаптації  системи економічної  
безпеки підприємства до впливу суб’єктів митного регулювання. Враховуючи 
стратегічну природу та особливості застосування системи BSC, очевидним стає факт 
відповідності розробленої  карти загальніи  стратегії  підприємства, причому для 
успішної  реалізації  адаптаціи них змін, керівництво підприємства повинно чітко 
розуміти і констатувати певнии  результат (нехаи  і проміжнии ) у досягнення визначених 
стратегічних цілеи . З цим пов’язана і вимога до вимірювання досягнутих результатів.  

Стосовно універсальності застосування такої  карти різними суб’єктами ЗЕД відмі-
тимо, що незважаючи на певні особливості у ї х діяльності, специфіка впливу суб’єктів мит-
ного регулювання на підприємства має типові характерні ознаки і дозволяє використо-
вувати уніфіковані підходи стосовно адаптації  підприємств до такого впливу [16, с. 34-35]. 
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Таблиця 2. Покращення параметрів економічної безпеки за рахунок адаптації 
сучасних технологій та інструментів управління * 

№ 
Назва 

 інструменту 
Напрями покращення 

1 
Розширена 
аналітика 

впровадження елементів безпекоорієнтованого управління за рахунок аналізу 
значного масиву інформації  та можливостеи  виявлення наявних і потенціи них загроз 
економічніи  безпеці підприємства; оптимізація функціонування системи економічної  
безпеки та ї ї  елементів за рахунок вдосконалення внутрішніх процесів підприємства; 
підтримка прии няття управлінських рішень з метою покращення параметрів 
економічної  безпеки підприємства 

2 
Agile-
менеджмент 

впровадження елементів безпекоорієнтованого управління за рахунок адаптації  
механізму забезпечення економічної  безпеки до умов функціонування підприємства; 
знаходження кращих рішень та можливостеи  з метою покращення параметрів системи 
економічної  безпеки за рахунок креативних ідеи  невеликих, багатопрофільних, 
самоврядних команд  

3 
Збалансована 
система 
показників 

дозволяє узгодити цілі функціонування системи економічної  безпеки з стратегічними 
цілями діяльності підприємства; дозволяє здіи снити оцінку складових системи 
економічної  безпеки підприємства, шляхом отримання об’єктивної  інформації  про 
внутрішні процеси в організації ; сприяє покращенню параметрів економічної  безпеки 
підприємства за рахунок органічного узгодження інтересів різних груп; дозволяє 
розробити карту моніторингу адаптації  системи економічної  безпеки підприємства до 
впливу суб’єктів митного та податкового регулювання; сприяє розширенню 
інформаціи ної  бази прии няття управлінських рішень, що стосуються функціонування 
системи економічної  безпеки на підприємстві 

4 Бенчмаркінг 

дозволяє критично оцінити можливості та обмеження функціонуючої  системи 
економічної  безпеки підприємства; дозволяє адаптувати наи кращі практики бізнесу, в 
тому числі і ті, що стосуються функціонування систем економічної  безпеки; дозволяє 
покращити параметри складових системи економічної  безпеки підприємства 

5 
Реінжиніринг 
бізнес-
процесів 

можливість радикальної  зміни системи економічної  безпеки; процесів, що 
забезпечують ї ї  функціонування; зниження затрат, що пов’язані з функціонуванням 
системи економічної  безпеки; прискорення інформаціи них потоків, що пов’язані з 
функціонуванням системи економічної  безпеки; підвищення якості управління 
системою економічної  безпеки підприємства за рахунок чіткого володіння процесами 

6 
Управління 
змінами 

сприяє досягненню цілеи , що пов’язані з функціонуванням системи економічної  
безпеки підприємства, шляхом розробки дієвих стимулів для забезпечення ї х 
виконання; дозволяє постіи но відстежувати та мінімізувати (та/або адаптуватися) до 
можливих ризиків пов’язаних з впровадженням змін, що впливають на функціонування 
системи економічної  безпеки підприємства, шляхом прогнозуванням, вимірюванням та 
управлінням ними; дозволяє подолати опір змінам з боку підприємства (у всіх сферах і 
напрямах діяльності підприємства), що можуть негативно відображатися на 
функціонуванні системи економічної  безпеки 

7 
Зниження 
складності 

дозволяє визначити складні процеси функціонування системи економічної  безпеки під-
приємства; дозволяє визначити напрями спрощення існуючих процесів функціону-
вання системи економічної  безпеки підприємства; сприяє скороченню витрат пов’яза-
них з функціонуванням системи економічної  безпеки; сприяє спрощенню прии няття рі-
шень шляхом з'ясування процесів функціонування системи економічної  безпеки під-ва 

8 
Ключові 
компетенції  

дозволяє виділити унікальні та позитивні сторони системи економічної  безпеки 
підприємства та вдосконалювати ї х; дозволяє покращити передачу знань та навичок, і 
як наслідок сприяє зміцненню кадрової  безпеки підприємства; сприяє інтеграції  техно-
логіи  управління з метою покращення функціонування системи економічної  безпеки 
підприємства; дозволяє створити «дорожню карту», яка визначатиме цілі для формува-
ння компетенції ; дозволяє прии няти ефективні рішення щодо розподілу ресурсів, що 
забезпечуватимуть ефективне функціонування системи економічної  безпеки 
підприємства; дозволяє впровадити аутсорсинг, лістинг та партнерські рішення з 
метою покращення функціонування системи економічної  безпеки підприємства  

9 
Аналіз 
поведінки 
споживачів 

дозволяє покращити параметри фінансової  складової  системи економічної  безпеки 
підприємства за рахунок скорочення витрат та зниження вартості обслуговування 
споживачів 

10 

Управління 
взаємовідно-
синами з 
клієнтами 
(CRM) 

сприяє гармонізації  інтересів учасників ринку, що дозволяє підвищити параметри 
системи економічної  безпеки; дозволяє відстежувати та мінімізувати або уникати 
ризиків пов’язаних з відтоком споживачів та/або зміною ї х уподобань, що дозволяє 
підвищити параметри системи економічної  безпеки; дозволяє покращити 
параметри фінансової  складової  системи економічної  безпеки підприємства за 
рахунок встановлення оптимальних цін, ефективному розподілу витрат та 
зростання обсягів реалізації  

*сформовано автором 
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Для ефективного застосування збалансованої  системи показників керівництву 
необхідно чітко сформулювати бачення і стратегію розвитку підприємства в цілому та 
системи економічної  безпеки зокрема. Також, слід визначитися з категоріями 
ефективності, і якщо це стосується системи економічної  безпеки, то перш за все – 
визначити критерії  ефективності складових системи (кадрової , фінансової , силової , 
тощо). Розробити ефективні заходи та стандарти, з виділенням короткостроковии  і 
довгострокових цілеи  та задач. Розробити відповідні системи бюджетування, 
відстеження, винагороди, тощо. Контролювати фактичні результати, співставляти з 
бажаними результатами та вносити відповідні корективи. 

Застосування бенчмаркінгу дозволяє покращити параметри економічної  безпеки 
за рахунок вибору наи кращих практик, що існують в бізнесі. Саме тому успішна 
імплементація зазначеного інструменту залежить від вибору підприємства, де 
ефективно функціонує система економічної  безпеки та вибору наи оптимальніших 
процесів та механізмів, що застосовуються при управлінні системою економічної  
безпеки підприємства. Окрім того, слід визначити ключові параметри ефективності, 
зібрати необхідну інформацію, проаналізувати дані та визначити «вузькі місця», що 
потребують покращення. Здіи снити адаптацію та запровадити кращі практики 
управління системою економічної  безпеки підприємства. 

Реінжиніринг бізнес-процесів передбачає перехід від функціональної  моделі уп-
равління до управління бізнес-процесами, це пов’язано з тим, що задля забезпечення 
кращої  ефективності діяльності підприємства кожен працівник має орієнтуватися на 
кінцевии  результат. Реінжиніринг бізнес-процесів ґрунтується на радикальному перег-
ляді основних бізнес-процесів підприємства для досягнення істотних покращень за клю-
човими показниками результативності організації  (продуктивності, часу циклу і якості). 

Застосування реінжинірингу бізнес-процесів з метою покращення параметрів 
економічної  безпеки можливе за рахунок перегляду процесів, які забезпечують 
функціонування системи економічної  безпеки підприємства та впровадження 
інформаціи них технологіи , що сприятимуть скороченню часу на оброку інформації . Для 
того щоб досягти максимального успіху від застосування реінжинірингу бізнес-процесів 
системи економічної  безпеки підприємства необхідно здіи снити певну реорганізацію 
підходів до організації  роботи суб’єктів, що безпосередньо забезпечують 
функціонування системи, а саме створити крос-функціональні команди з повною 
відповідальністю за процес. Функціонування крос-функціональних команд сприятимуть 
виявленню основних організаціи них, технологічних, кадрових та інших проблем, і як 
наслідок дозволять оптимізувати бізнес-процеси, що забезпечують функціонування 
системи економічної  безпеки підприємства. Такии  інструмент менеджменту, як 
управління змінами, дозволяє підприємствам контролювати запровадження будь-яких 
зміни пов’язаних з функціонуванням системи економічної  безпеки підприємств, і тим 
самим покращувати ї ї  параметри. 

Ефективне управління змінами є запорукою конкурентного успіху підприємства і 
формування більш досконалої  системи економічної  безпеки підприємства. Дає 
можливість зосередитися на досягненні бажаних результатів, що пов’язані з функціо-
нуванням системи економічної  безпеки підприємства, і ґрунтується на розробці дієвих 
стимулів задля ї х досягнення. Окрім того, запровадження управління змінами скоротить 
конфлікти на підприємстві, шляхом концентрації  на потребах і проблемах співробіт-
ників (поведінкові проблеми), що виникли під впливом змін. А також, дозволить 
розробити програми адаптації  системи економічної  безпеки до зовнішніх та внутрішніх 
змін. Зниження складності функціонування системи економічної  безпеки підприємства 
передбачає перш за все визначення джерел складності та напрямів ї х спрощення. 
Зниження складності хоча б однієї  складової  відкриває можливості для спрощення 
інших складових. Зниження складності допомагає виявити приховані та непродуктивні 
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витрати, дозволяє підприємствам визначити, які саме «вузькі місця» заважають 
ефективність, створюючи умови для покращення параметрів економічної  безпеки. 

Для розвитку ключових компетенціи  підприємства пов’язаних з 
функціонуванням системи економічної  безпеки, перш за все, слід виділити унікальні та 
позитивні сторони системи та вдосконалювати ї х з метою перетворення у конкурентні 
переваги підприємства. Окрім того, варто здіи снювати порівняння системи економічної  
безпеки та особливостеи  ї ї  функціонування з системами економічної  безпеки інших 
підприємств з метою розвитку власних унікальних можливостеи  в даніи  сфері. В 
подальшому, слід створити «дорожню карту», що встановлюватиме цілі з метою 
створення компетентності з покращення параметрів системи економічної  безпеки 
підприємства. За потреби, варто використовувати аутсорсинг є, що дозволить 
зосередитись на поглибленні основних можливостеи , як всього підприємства в цілому, 
так і системи економічної  безпеки зокрема. 

Аналіз поведінки споживачів, управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), 
системи задоволення споживачів, сегментація споживачів прямо не впливає на процеси 
функціонування системи економічної  безпеки. Однак, задоволення споживачів – це 
ключовии  пріоритет функціонування підприємств, що дозволяє ї м успішно здіи снювати 
свою діяльність, отримувати стабільнии  прибуток та розширювати ринки збуту. Без 
задоволення споживачів підприємства не виживуть у жорсткому конкурентному 
середовищі і швидко збанкрутують, отже, аналіз поведінки споживачів є не примхою а 
об’єктивною необхідність і запорукою успішності підприємств. Аналіз поведінки 
споживачів дозволяє зміцнити конкурентну позицію на ринку та підвищити 
прибутковість підприємства, що позитивно відобразиться на параметрах фінансової  
безпеки підприємства.  

Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), як правило реалізовується за 
допомогою CRM-програм, які сприяють отриманню нових знань щодо потреб та 
поведінки споживачів, що дозволяє ї м адаптувати власні продукти/послуги до цільових 
сегментів споживачів. Оскільки, управління взаємовідносинами з клієнтами є процесом, 
що включає збір, зберігання, аналіз інформації  не лише про споживачів, а и  про 
постачальників, конкурентів, тощо, то цеи  інструмент управління сприяє гармонізації  
інтересів учасників ринку, що позитивно відображається на параметрах системи 
економічної  безпеки. Окрім того, цеи  інструментаріи  можливо застосовувати для 
мінімізації  або уникнення ризиків пов’язаних з обслуговуванням споживачів, що також 
позитивно відобразиться на системі економічної  безпеки підприємства. Застосування 
управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) можливе і для встановлення 
конкурентоспроможних цін, що сприяє покращенню параметрів фінансової  складової  
системи економічної  безпеки підприємства. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

На вибір та впровадження технологіи  управління впливають певні фактори, які 
залежать як правило від: параметральних характеристик технологіи  управління – 
основні параметри та вимоги керівництва підприємства до технологіи  управління, що 
планується впровадити у практичну діяльність. До параметральних характеристик 
технологіи  управління слід віднести: вартість, доступність, час необхіднии  на 
впровадження, ефективність, об’єкт якии  повинна охоплювати технологія; економічних 
характеристик підприємства – саме ці характеристики визначають спроможність та 
економічну готовність підприємства до впровадження технологіи  управління. Це 
пов’язано з тим, що від економічного стану підприємства залежить мінімальна та 
максимальна вартість потенціи них технологіи  управління. До економічних 
характеристик підприємства слід віднести: фінансово-економічнии  стан підприємства, 
обсяг власних коштів, що можуть бути спрямовані на впровадження технологіи  
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управління, можливості залучення зовнішніх джерел для інвестування (які саме 
джерела та ї х вартість), біхевіористичної  складової  – основні мотиви (в першу чергу 
психологічні) впровадження технологіи  управління та стиль керівництва, що 
використовується на підприємстві. До біхевіористичної  складової  слід віднести: мотиви 
вищого керівництва щодо впровадження технологіи  управління, стиль керівництва, 
готовність до впровадження, хто є ініціатором впровадження технологіи  управління 
(керівництво, власники, працівники), можливии  опір змінам. 
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Анотація 
Для забезпечення якості обґрунтування маркетингової стратегії підприємства в неста-
більних ринкових умовах було доведено доцільність застосування процесного підходу. 
Процесний підхід, який знаходиться в основі проектного, дозволяє підвищити ефектив-
ність управління в межах системи. В результаті декомпозиції загального процесу на 
3 етапи: визначення параметрів, діагностика, визначення та впровадження стратегії і 
моніторинг із виокремленням конкретних процесів кожного етапу було доведено 
взаємозв’язок між ними. Забезпечення процесу представлено кадровою, фінансовою та 
аналітично-інформаційного компонентами, а зовнішні регламенти об’єднують регла-
менти підприємства, нормативно-правове обмеження зовнішнього середовища і обмежен-
ня ринкового середовища. Входами процесу визначено цілі підприємства та вимоги 
стейкхолдерів, а виходами – управлінський дії та інформацію. На етапі визначення стра-
тегії було представлено множину маркетингових стратегій для аграрних підприємств, 
критерії їх вибору та алгоритм здійснення вибору на основі методу аналізу ієрархії із роз-
рахунком глобального пріоритету.  

Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність підприємства, нестабільні ринкові 
умови, процесний підхід. 
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METHODOLOGY OF FORMATION OF THE MARKETING STRATEGY OF THE ENTERPRISE 
IN UNSTABLE MARKET CONDITIONS ON THE BASIS OF THE PROCESS APPROACH 

Abstract  
Market conditions, influencing the marketing activities of the enterprise, are the key determinants 
of its implementation, with increasing instability of which the level of risk of marketing activities 
and the operation of the enterprise increases significantly. That is why to comply with these changes 
it is necessary to rethink and redesign the processes of marketing activities, which necessitates 
improving the management tools for its implementation: revision of logistics policy, business process 
management, e-commerce. process approach. The process approach, which is the basis of the 
project, allows to increase the efficiency of management within the system. As a result of the 
decomposition of the general process into 3 stages: determination of parameters, diagnosis, 
definition and implementation of the strategy and monitoring with the isolation of specific processes 
of each stage, the relationship between them was proved. Provision of the process is represented by 
personnel, financial and analytical and information components, and external regulations combine 
the regulations of the enterprise, regulatory restrictions on the external environment and 
restrictions on the market environment. The inputs of the process determine the goals of the 
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outputs - management actions and information. At the stage of strategy definition, a set of 
marketing strategies for agricultural enterprises, criteria for their selection and algorithm for 
selection based on the method of hierarchy analysis with the calculation of global priority were 
presented. The developed model and its decomposition will allow to effectively implement the 
methodology of managing business processes of marketing activities, which will help ensure a high 
level of efficiency of its implementation by business entities, will create the necessary conditions for 
future development of the enterprise. 

Key words: marketing, marketing activity of the enterprise, unstable market conditions, process 
approach. 

JEL classification: M31 

Вступ 

Розробка ефективного управлінського інструментарію для забезпечення ефек-
тивності діяльності підприємства передбачає використання відповідного методоло-
гічного підходу. Наи більш розповсюдженими підходами до інтерпретації  господарської  
діяльності підприємства варто розглядати системнии  підхід, ситуаціи нии , процеснии  та 
проектнии . Елементи системного підходу широко застосовані протягом всього дослід-
ження, що відображено у виділенні внутрішньої  структури маркетингової  діяльності, 
врахуванні впливу нестабільних ринкових умов як характеристики зовнішнього середо-
вища, декомпозиції  інтегрального індикатора ефективності маркетингової  діяльності 
на складові: клієнтська, операціи на та фінансова, визначення структури маркетингово-
го середовище, яке декомпозовано на метамаркетингове, макромаркетингове і 
мікромаркетингове.  

Застосування ситуаціи ного підходу реалізовано в контексті визначення 
ключових диференціальних змінних для товару, сервісу, персоналу, каналів розподілу та 
іміджу та в ході проведення PEST-аналізу і SWOT-аналізу зовнішньої  торгівлі в Украї ні.  

Проектнии  підхід доцільно реалізовувати в разі необхідності здіи снення окремих 
заходів в ході господарської  діяльності аграрних підприємств, якии  дозволяє ефективно 
досягати поставлених цілеи  за обмежении  проміжок часу за визначених умов, при 
детермінованому бюджеті з урахуванням побажань зацікавлених сторін до результатів 
проекту, управляючии  ризиками та якістю процесів реалізації  проекту.  

Одним із важливих доповнень всіх зазначених підходів, які в цілому формують 
методологію управління суб’єктами господарювання, виступає процеснии  підхід, якии  
знаходиться в основі проектного, дозволяє підвищити ефективність управління в межах 
системи, а також дає можливість уточнити окремі складові аналізу в межах 
ситуаціи ного. Це дозволяє довести взаємозалежність і взаємодоповнюваність, високии  
ступінь конвергентності цих підходів.  

Процеснии  підхід було започатковано в межах адміністративної  школи у 1920 р., 
але широкого розповсюдження він отримав після 50-х років. Основоположниками 
сучасної  методології  процесного підходу традиціи но вважають М. Хаммера та 
Дж. Харрінгтона. Так, наприклад, М. Хаммер та Дж. Чампі [2] розглядали бізнес-процес як 
сукупність різних видів діяльності, де на «вході» використовується множина ресурсів, а 
в результаті – на «виході» – створюється продукт, якии  має цінність для споживача.  

Класичне протистояння процесного підходу із функціональними в рамках 
управління діяльністю підприємства обумовило виникнення множини бачень на ї х 
взаємодію: як альтернативу, як доповнення та як подібність. Фактично ці два підходи 
відрізняються насамперед ї х орієнтованістю: в основі функціонального підходу лежить 
ієрархічна структура підприємства із розподілом загального процесу виробництва на 
окремі підрозділи із ї х завданнями, відповідальністю та правами, яка має переважно 
вертикальне відображення. Процесному підходу властиве горизонтальне направлення 
декомпозиції  всього процесу виробництва, виходячи зі створення доданої  вартості. 
Функціональне управління безпосередньо пов'язано із організаціи ною структурою, яка 
і відображає вищезазначену вертикальну ієрархію як своєріднии  «скелет» підприємства. 



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 1.  

387 

Жорсткі організаціи ні структури традиціи но вважаються бюрократичними, а гнучкі - 
органічними, до яких відносять мережеві проектні та матричні. Саме останні види 
організаціи них структур дозволяють органічно вбудовувати підприємство у зовнішнє 
середовище, враховуючи нестабільність ринкових умов для більш швидкого та гнучкого 
реагування на потреби ринку.  

Мета статті 

Мета статті полягає в розробленні методології  формування маркетингової  
стратегії  підприємства в нестабільних ринкових умовах на основі процесного підходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Традиціи не протистояння ієрархії  та ринку пов'язане саме із різницею у 
принципах ї х побудови та функціонування: взаємодія всередині ієрархії  є чітко 
детермінованою та підпорядкованою потребам цілісності системи. Натомість ринкова 
взаємодія має мережевии  характер встановлення взаємозв'язків горизонтального типу 
із значним акцентом на соціальному капіталі та рівнях активності комунікаціи  між 
членами мережі. Домінування інформаціи них технологіи  в організації  маркетингової  
діяльності, широке застосування соціальних мереж, всеохоплююча цифровізація взає-
модії  агентів ринку однозначно визначає пріоритети гнучких горизонтальних структур 
органічного типу із широким колом комунікаціи  між ї х членами. Саме впровадження 
процесного підходу здатне забезпечити формування таких гнучких структур горизон-
тального спрямування із ефективним створенням доданої  вартості. Важливим питан-
ням розуміння сутності процесного підходу є виокремлення поняття бізнес-процес. 

Узагальнення підходів до розуміння поняття «бізнес-процес підприємства» ґрун-
тується на поєднанні бачення процесу як послідовної  зміни станів об'єктів у часі та прос-
торі із виокремленням безпосередніх «виходів» і «входів» та розумінні бізнесу як «еконо-
мічної  діяльності в умовах ринкової  системи спрямованої  на отримання прибутку» [3]. 
Подібної  точки зору дотримується і Б. Андерсон [4]. А. В. Шеєр [5] розглядає и ого як набір 
повторюваних функціи  або діи  для перетворення вихідних матеріалів у кінцевии  продукт 
за встановленими заздалегідь вимогами. Н. Тішер [6] пов’язує бізнес-процес із життєвим 
циклом предмету аналізу, охоплює всі етапи и ого створення від виникнення ідеї  та 
проектування до конкретної  реалізації  у формі системно-замкненого процесу. Існує ряд 
підходів до класифікації  бізнес-процесів. Основоположником виокремлення типів 
бізнес-процесів традиціи но вважають М. Портера, якии  в контексті ланцюжка цінностеи , 
якии  виділяв первинні процеси як основні, що створюють цінності підприємства і 
пронизують и ого, починаючи із споживача і закінчуючи постачальником. Допоміжні або 
підтримувальні бізнес-процеси не створюють додану цінність і потрібні для 
забезпечення основних [4].  

Інша класифікація (за ENAPS) передбачає виокремлення бізнес-процесів і вторин-
них процесів. Бізнес-процеси розподіляються на групи з розробки продукції , детермі-
нації  вимог споживачів, виконання замовлень і обслуговування споживачів. Процеси 
маркетингової  діяльності представлені в кожніи  із цих груп [4]: в ході розробки продук-
ції  при конструюванні нових ї ї  видів активно залучаються співробітники маркетин-
гового відділу для забезпечення максимальної  відповідності визначеним потребам 
споживачів. Маркетинг відноситься до другого рівня загальної  декомпозиції  бізнес-
процесів поряд із проектуванням, плануванням, закупівлями, виробництвом і перевір-
кою якості. Таким чином, управління бізнес-процесами тісно пов'язано із ї х класи-
фікацією. Насамперед, необхідно виділити ключові типи бізнес-процесів у марке-
тинговіи  діяльності, на основі яких має бути розроблена методологія управління ними. 
Особливої  уваги вимагають бізнес-процес розвитку, призначення яких полягає в 
забезпеченні зростання результативності протікання всіх бізнес-процесів для отри-
мання прибутків у маи бутньому. Ці процеси відносяться частково до сфери управління, 
але передбачають здіи снення діи , позитивнии  ефект від яких можна отримати лише в 
маи бутньому. З точки зору управління використання процесного підходу до організації  
маркетингової  діяльності дозволяє декомпозувати складнии  процес на окремі складові 
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із використанням стандартного набору інструментів, що дозволяє забезпечити 
поліпшення протікання даних процесів шляхом застосування універсальної  методології  
управління, доведеної  до форми стандартів. 

Ключові засади управління бізнес-процесами надані в працях чисельних 
дослідників. Так, наприклад, Т. С. Морщенок [1] в контексті стратегічного управління 
виокремлює етапи підготовки управлінського рішення оптимізації  бізнес-процесів для 
забезпечення створення конкурентних переваг, етап розробки управлінського рішення 
та етап и ого реалізації .  

Крім бенчмаркінгу в якості методу управління бізнес-процесами [8, 9] можна 
розглядати безперервне удосконалення як детальнии  системнии  розгляд поточного 
процесу для виявлення можливих шляхів и ого удосконалення або кардинального 
перепроектування; реінжиніринг BPR як радикальне проектування бізнес-процесів для 
покращення ключових показників результативності; методика швидкого аналізу 
рішень як концентрація на окремому процесі в ході консультування для визначення 
способу покращення даного процесу наи ближчим часом; грінфілд – аналіз прии няття 
рішень подання бізнес-процесу як щои но створеного.   

Ґрунтуючись на класифікації  бізнес-процесів окремого підприємства за рівнями 
значущості в системі управління якістю підприємства, варто запропонувати декомпо-
зицію процесів формування маркетингової  стратегії  підприємства в нестабільних 
ринкових умовах на основі процесного підходу (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Методологія формування маркетингової стратегії підприємства в 
нестабільних ринкових умовах на основі процесного підходу  

Першим етапом є виокремлення основних і підтримуючих бізнес-процесів, бізнес 
процесів управління та розвитку в маркетинговіи  діяльності конкретного підприємства. 
Після цього розробляються метрики якості щодо оцінювання ефективності протікання 
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зазначених процесів та здіи снюється ї х комплексна діагностика. В якості методів діагно-
стики можна використовувати аналіз ієрархії , візуальнии  якіснии  аналіз, ранжування на 
основі суб'єктивної  оцінки, аналіз процесу за стандартом ISO 9001, розповсюджении  
SWOT-аналіз, виявлення проблемних областеи , функціонально-вартіснии  аналіз та 
імітаціи не моделювання, вартіснии  аналіз та імітаціи не моделювання, ранжування за 
ключовими факторами успіху, матриця розподілу відповідальності та ранжування за 
принципом «важливість – проблемність – можливість» проведення змін. За 
результатами діагностики виходом першого етапу є виявлення проблемних бізнес-
процесів та ї х конкретних «вузьких місць» – недосконалостеи , суперечностеи  та 
неефективності. Одночасно здіи снюється класифікація бізнес-процесів на принципові 
для підприємства та вторинні  із визначенням ї х внеску в  досягнення кінцевого 
результату в межах ланцюга створення доданої  вартості. Методи, які доцільно 
використовувати на даному етапі включають експертне опитування, інтерв'ювання, 
мозковии  штурм, колективні методи прии няття рішень, SWOT-аналіз та PEST-аналіз. 

На наступному етапі оцінюються можливості нівелювання визначених недоско-
налостеи  конкретних бізнес-процесів із детермінацію виділення на це набору доступних 
ресурсів шляхом реалізації  комплексу заходів. В якості наи ефективнішого підходу щодо 
реалізації  даного етапу доцільно застосовувати проектнии . Тільки проектнии  підхід 
дозволяє ефективно поєднувати цілі, засоби, ресурси, ризики та процеси досягнення 
цілеи  в єдину узгоджену систему. Враховуючи, що маркетингова діяльність є функціо-
нальною підсистемою суб'єкта господарювання, цілі вдосконалення ї ї  бізнес-процесів 
повинні відповідати загальному баченню розвитку та вдосконалення підприємства. 
Останнім етапом варто розглядати оцінювання ефективності впровадження заходів 
щодо удосконалення бізнес-процесів та визначення ступеня досягнення поставлених 
цілеи  у ході реалізації  зазначених заходів. 

На основі узагальнення програмних продуктів опису вдосконалення процесів 
(ARIS Business Perfomance Edition, IBM Web Sphere Business Modeler, CAER win Process 
Modeler, Fox Manager BPA, Visual Paradigm, Hyperion Performance Scorecard, Bizagi Process 
Modeler, Business Studio, ELMA ВРМ) було визначено доцільність використання IDEF0.  

Загальна діаграма процесу надана на рис. 2.  

 
Рис. 2. Діаграма «Формування маркетингової стратегії підприємства в 

нестабільних ринкових умовах» A0 в нотації IDEF0 

Як видно з діаграми, основними входами процесу виступають цілі підприємства 
як орієнтири вдосконалення бізнес-процесів маркетингової  діяльності, ресурси для 
забезпечення ї х досягнення, інформація та вимоги зацікавлених сторін. Виходом 
першого підпроцесу «Визначення параметрів» є множина розроблених метрик якості 
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для всіх ідентифікованих бізнес-процесів маркетингової  діяльності – насамперед, це 
стосується основних процесів і процесів управління, які у свою чергу виступають входом 
у наступнии  підпроцес «Діагностики». Виходом другого підпроцесу «Діагностика» є 
множина розроблених сценарії в та прогнозних показників. Відповідно виходом 
третього підпроцесу «Визначення, впровадження стратегії  та моніторинг» виступають 
управлінські рішення та дії , а також інформація для подальшого впровадження в 
маркетингову діяльність суб’єктів господарювання. Керуюча інформація, яка представ-
лена зверху моделі, включає систему збалансованих показників, регламенти управління 
підприємством, параметри нестабільних ринкових умов та обмеження зовнішнього 
середовища в цілому. Для ілюстрації  декомпозиції  базового процесу варто надати 1-и  
рівень даної  діаграми (рис. 3). 

Виходом першого підпроцесу виступають детерміновані цілі для обраних бізнес-
процесів маркетингової  діяльності. Виходом другого підпроцесу виступає організаціи на 
структура маркетингової  діяльності, а третього – елементи методології  управління 
маркетинговою діяльністю. 

 
Рис. 3. Декомпозиція моделі формування маркетингової  
стратегії підприємства в нестабільних ринкових умовах 

Виходом останнього процесу виступають метрики якості, які відповідають виходу 
процесу вищого рівня. Аналогічно декомпозиція розробляється для двох інших процесів 
моделі: «Діагностика» і «Визначення і впровадження стратегії  та моніторинг».  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Для забезпечення якості обґрунтування маркетингової  стратегії  підприємства в 
нестабільних ринкових умовах було доведено доцільність застосування для вирішення 
цього завдання процеснии  підхід. В результаті декомпозиції  загального процесу на 3 
етапи: визначення параметрів, діагностика, визначення та впровадження стратегії  і 
моніторинг із виокремленням конкретних процесів кожного етапу було доведено 
взаємозв’язок між ними. Забезпечення процесу представлено кадровою, фінансовою та 
аналітично-інформаціи ного компонентами, а зовнішні регламенти об’єднують 
регламенти підприємства, нормативно-правове обмеження зовнішнього середовища і 
обмеження ринкового середовища. Входами процесу визначено цілі підприємства та 
вимоги стеи кхолдерів, а виходами – управлінськии  дії  та інформацію. На етапі 
визначення стратегії  було представлено множину маркетингових стратегіи  для 
аграрних підприємств, критерії  ї х вибору та алгоритм здіи снення вибору на основі 
методу аналізу ієрархії  із розрахунком глобального пріоритету. Розроблена модель та ї ї  
декомпозиція з використанням нотації  IDEF0 дозволяють ефективно реалізовувати 
вищенадану методологію управління бізнес-процесами маркетингової  діяльності, що 
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забезпечує високии  рівень ефективності ї ї  здіи снення суб'єктами господарювання, 
створює необхідні передумови для маи бутнього розвитку підприємства. 
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Анотація 
Вступ. Одним з важливих стратегічних завдань на сучасному етапі розвитку 
підприємства є досягнення високого рівня його економічної ефективності для 
забезпечення фінансової стійкості в умовах нестабільності економіки. Дієвий вплив на 
цей показник мають фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, що актуалізує 
проблему їх врахування у процесі функціонування підприємств.   
Метою наукового дослідження є визначення сутності поняття «економічна 
ефективність», а також виявлення факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, 
що впливають на неї.  
Результати. Наведено та проаналізовано наукові тлумачення сутності поняття 
«економічна ефективність». Виділено дві основні групи факторів впливу на цей показник: 
фактори зовнішнього середовища та фактори внутрішнього середовища. За 
результатами дослідження узагальнено класифікацію факторів зовнішнього впливу на 
економічну ефективність. Визначено, що ці фактори можуть бути причинами появи 
проблем в роботі підприємства, а з іншого боку, можуть стати поштовхом до пошуку 
більш ефективних напрямів розвитку. Структуровано фактори впливу внутрішнього 
середовища на економічну ефективність підприємства з урахуванням функціональної 
сфери діяльності об’єкта господарювання. 
Висновки. Дослідження сутності поняття «економічна ефективність» та факторів 
впливу на неї свідчить про необхідність адаптації існуючої класифікації факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища до мінливих умов господарювання. 

Ключові слова: економічна ефективність, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, 
фактори впливу. 
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ECONOMIC EFFICIENCY OF ENTERPRISES AND FACTORS INFLUENCING ON IT 

Abstract 
Introduction. One of the important strategic tasks at the present stage of enterprise development is 
to achieve a high level of its economic efficiency to ensure financial stability in conditions of economic 
instability. Factors of external and internal environment have an influence on this indicator, which 
actualizes the problem of their consideration in the process of enterprise functioning. 
The purpose of scientific research is to determine the essence of the concept of «economic 
efficiency», as well as to identify the factors of external and internal environment that affect it. 
Results. Scientific interpretations of the essence of the concept of «economic efficiency» are given 
and analyzed. There are two main groups of factors influencing on this indicator: environmental 

factors and internal factors. According to the results of 
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the study, the classification of factors of external influence on economic efficiency is generalized. 
It is determined that these factors can be the causes of problems in the enterprise, and, on the 
other hand, can be an impetus for finding more effective directions of development. The factors of 
influence of the internal environment on the economic efficiency of the enterprise are structured 
taking into account the functional sphere of activity of the economic object.  
Conclusions. The study of the essence of the concept of "economic efficiency" and the factors 
influencing on it indicates the need to adapt the existing classification of external and internal 
environmental factors to changing economic conditions. 

Key words: economic efficiency, external environment, internal environment, influencing factors. 

JEL classification: D61 

Вступ 

Одним з важливих стратегічних завдань на сучасному етапі розвитку 
підприємства є досягнення високого рівня и ого економічної  ефективності як однієї  з  
основних умов забезпечення фінансової  стіи кості підприємства в умовах нестабільності 
економіки. Дієвии  вплив на цеи  показник мають фактори зовнішнього та внутрішнього 
середовища, які безпосередньо залежать від галузі діяльності. В економічніи  ситуації , що 
склалася в останні два роки, багато підприємств спрямували свіи  розвиток саме на 
удосконалення основної  або операціи ної  діяльності, аби хоч якось зберегти свої  позиції  
на ринку і не зазнати банкротства. Саме тому, на нашу думку, необхідно розглянути 
більш детально зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну ефективність 
основної  діяльності підприємства. 

Питанням дослідження сутності поняття «економічна ефективність» та факторів 
впливу заи малися багато науковців як вітчизняних, так і зарубіжних, таких як 
В.Г. Андріи чук [1], Р. Макміллан [2], О.О. Слюсаренко [3], Н.В. Савенко [4], А.П. Градова [7], 
М. Мескон [12], С.Д. Дзюбик [11], О.С. Ривак [11], О.С. Віханськии  [14] тощо. У роботах 
вищезазначених вчених приділялася увага економічніи  ефективності виробництва та 
аграрних підприємств, а також факторам впливу, але без урахування специфіки умов 
господарювання.  

Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених дослідженню економічної  
ефективності підприємства, подальшого вивчення потребують питання щодо визначен-
ня факторів, які є наи більш впливовими в умовах сучасної  нестабільної  економіки. 

Мета статті 

Виходячи з цього, основною метою статті є визначення сутності поняття 
«економічна ефективність», а також виявлення факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища, що впливають на неї . 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Ефективність – це економічна категорія, яка є доволі поширеною в соціальних 
науках, що відображає відношення економії  сукупних витрат уречевленої  та живої  праці 
до отриманого кінцевого результату діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. 

Категорія «ефективність» на рівні підприємства характеризує зв'язок між 
величиною отриманого результату від и ого діяльності и  кількістю інвестованих або 
витрачених у виробництві ресурсів. Щоб розкрити сутність поняття «ефективність 
діяльності», потрібно розмежовувати та визначати такі категорії , як ефект та 
ефективність діяльності підприємства. 

Поняття «ефект» в економічніи  літературі визначається як результат тих чи 
інших заходів, а «ефективність» як співвідношення ефекту до витрат, які були понесені 
для отримання ефекту. Якщо результати економічної  діяльності перевищують витрати, 
то можна говорити про позитивнии  ефект, у протилежному випадку – це негативнии  
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ефект. Отже, економічнии  зміст ефективності полягає у збільшенні результату (ефекту) 
з одиниці затрат сукупної  праці. 

В табл. 1 представлено тлумачення поняття ефективності діяльності 
підприємства, які є наи більш поширеними у науковому дискурсі.  

Таблиця 1. Наукове тлумачення поняття «ефективності діяльності підприємства» 

Е
к
о
н
о
м
іч
н
а 
еф

ек
т
и
в
н
іс
т
ь

 

Автор  Визначення  
В. Г. Андріи - 

чук 
Відношення між отримуваними результатами виробництва, тобто продукцією і мате-

ріальними послугами, з одного боку, і витратами праці та засобів виробництва, з іншого. 
Р. Макміл- 

лан 
Виробництво наи кращої  або оптимальної  комбінації  продукції  на основі використання 

наи більш ефективної  комбінації  ресурсів. 

О. Слюса- 
ренко 

Наи важливішии  показник результативності діяльності підприємства, якии  є 
зіставленням результатів цієї  діяльності з витратами на ї ї  здіи снення, а також 

визначається відношенням результатів до витрат. 

Н. Савенко 
Результат виробничої  діяльності, що виражається у вигляді співвідношення між 

підсумками господарської  діяльності та витратами ресурсів. 

Р. Беннет 
Економічна ефективність – це результативність виробництва, співвідношення між 

результатами господарської  діяльності та витратами праці. 

Р. Блеи к 

Ефективність економічна – результативність економічної  діяльності, економічних 
програм і заходів, що характеризується відношенням отриманого економічного ефекту, 
результату до витрат чинників, ресурсів, що зумовило отримання цього результату, 

досягнення наи більшого обсягу виробництва із застосуванням ресурсів певної  вартості. 

*Джерело: [1; 2; 3; 4; 5]  
На наш погляд, економічну ефективність підприємства можна охарактеризувати 

як кількісне відображення співвідношення між отриманим результатом від ведення 
господарської  діяльності за певнии  період та витраченими ресурсами на ведення даної  
діяльності. У науковіи  літературі поняття ефективності характеризується за певними 
видами. Відповідні види ефективності виробництва (діяльності) відокремлюються 
переважно на основі одержаних ефектів (результатів) господарської  діяльності 
підприємства. На рис. 1 наведено характеристику основних видів ефективності основної  
діяльності виробництва.  

 
Рис. 1. Класифікація видів ефективності основної діяльності виробництва 

*Джерело [6]   

Основна діяльність – це в першу чергу операції, що безпосередньо пов’язані з 
виробництвом та реалізацією товарів або послуг. Для підприємств харчової 
промисловості вона є ключовим джерелом отримання прибутку. Ефективність такої 
діяльності для будь-якого суб’єкта господарювання залежить від взаємодії факторів 
двох середовищ: внутрішнього та зовнішнього. У сучасних наукових публікаціях 
відсутнє єдине тлумачення та структуризація поняття «зовнішнє середовище 
підприємства». У табл. 2 подано найбільш вживані тлумачення цього терміну.  

Економічна ефективність підприємства –
узагальнена економічна категорія, яка 

характеризує рівень результативності від 
порівняння одержаного результату 

діяльності та витрат виробничих ресурсів

Соціальна ефективність полягає у 
збільшенні кількості нових робочих місць 

і рівня зайнятості людей, поліпшенні 
умов праці та побуту, стану довкілля, 

безпеки життя тощо 

Екологічна 
ефективність відображає 
відповідність витрат й 

екологічних результатів інтересам 
суспільства, порівняння 

економічного ефекту і витрат на 
природоохоронні заходи

Порівняльна ефективність відображає наслідки 
зіставлення можливих варіантів господарювання і 

вибору ліпшого з них; рівень порівняльної 
ефективності відбиває економічні та соціальні 

переваги вибраного варіанта здійснення 
господарських рішень (напряму діяльності) проти 

інших можливих варіантів
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Таблиця 1. Наукове тлумачення поняття «зовнішнє середовище» 
З
о
в
н
іш

н
є 
се
р
ед
о
в
и
щ
е

 
Автор Визначення 

А. Градова 
Визначає зовнішнє середовище як сукупність факторів, що характеризує 

середовище, у якому функціонує підприємство. 

О. Капліна 
Визначає термін зовнішнє середовище як сукупність факторів, з якими 

взаємодіють підприємства та які вони повинні враховувати. 

М. Клименко 
Визначає зовнішні чинники як зовнішні сили, які не можуть контролюватися 
керівниками підприємств, але які мають вплив на ці суб’єкти господарювання. 

А. Тои нбі 
Визначає, що зовнішнє оточення підприємства надає и ому поштовх,  необхіднии  

для ефективного ведення діяльності. Цеи  поштовх він називав «викликом». 

Е. Елбінг 
Наголошує, що зовнішнє середовище підприємства дедалі більше стає 

каталізатором проблем для керівників підприємств. 

*Джерело [7; 8; 9; 10]    

Більшість науковців розглядають зовнішнє середовище як сукупність факторів, з 
якими взаємодіють підприємства та які відображають стан середовища, в якому здіи -
снюється господарська діяльність. З одного боку, ці фактори можуть стати поштовхом 
до розвитку, а з іншого, є каталізаторами проблем для керівників підприємства. 

На сучасному етапі розвитку економіки нашої  краї ни підприємства здіи снюють 
свою діяльність під великим впливом зовнішніх факторів. Сучасне зовнішнє середовище 
має визначальнии  вплив на результативність діяльності підприємств. Зокрема, у 
розвинених краї нах вплив внутрішніх чинників становить дві третини, а зовнішніх – 
одна третина. Для Украї ни ситуація дещо інша, зовнішнім факторам належить вагоміше 
значення. Зовнішнє оточення підприємства може бути охарактеризовано такими 
рисами, як: складність, мінливість, взаємозалежність, невизначеність. 

У науковій літературі залежно від характеру впливу фактори зовнішнього 
середовища поділяють на дві групи: макросередовища та мікросередовища. 

Макросередовище підприємства – фактори зовнішнього середовища, які не 
контролюються підприємством та мають опосередкований вплив на нього.  

Мікросередовище підприємства – фактори, які не контролюються підприємством, 
але при цьому мають безпосередній вплив на успішність його діяльності.  

Можна погодитися з тим, що фактори мікросередовища є провідником впливу на 
підприємство через зрушення, які відбуваються у макросередовищі. Досить 
переконливо це доведено у праці С.Д. Дзюбика та О.С. Ривака [11]. На рис. 2 наведено 
структуру макро- та мікросередовища, в якому відображений взаємозв’язок між 
факторами впливу макро- та мікросередовища на основну діяльність підприємства. 

Дослідження зовнішнього середовища знаи шло своє відображення у працях таких 
вчених, як Дж. Даніель, Ф. Котлер, М. Мескон і К. Боумен. Слід приділити окрему увагу 
науковим здобуткам М. Мескона, використання яких є наи більш виправданим для 
характеристики сучасного стану розвитку нашої  краї ни. 

За М. Месконом, зовнішнє середовище виглядає наступним чином (рис. 3): 
На думку М. Мескона, наи більшии  вплив на підприємство здіи снюють споживачі, 

конкуренти, законодавство. Споживачі формують попит, від якого залежить реалізація 
продукції  та доходи підприємства, конкуренти можуть схилити на свіи  бік частину 
ринку, від чого впаде попит та реалізація, зміни у законодавстві можуть як створити 
більше бар’єрів для підприємства, так і відкрити для нього нові можливості. 

Виділяючи стан економіки, політичну ситуацію в краї ні та різноманітні 
міжнародні події , М. Мескон мав на увазі, що будь-яка нестабільність у даних складових 
впливає на підприємство, наприклад, знецінення національної  грошової  одиниці, дуже 
сильно впливає на підприємства, які заи маються зовнішньою діяльністю. Водночас якісь 
нові винаходи, які стосуються виробничого процесу для підприємств, які можуть 
дозволити впровадити ї х у своє виробництво, отримують величезну перевагу над 
конкурентами. 



 

ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2021 рік. Том 6. № 1.  

396 

 
Рис. 2. Структура впливу макро- та мікросередовища на підприємство 
*Джерело [11] 

 
Рис. 3. Фактори зовнішнього середовища прямого та непрямого впливу 
*Джерело [12] 

Г. Осовська, О. Фіщук та І. Жалінська [13], наводять таку структуру зовнішнього 
середовища:  

- мезосередовище (безпосереднє оточення); 
- макросередовище (опосередковане оточення); 
- мегасередовище (світовии  масштаб). 
Однією з наи більш актуальних класифікаціи  факторів макросередовища є класи-

фікація, яку запропонував О. Віханськии . Структура цієї  класифікації  міститься на рис. 4. 
О. Віханськии  у свої и  роботі приділив увагу таким факторам зовнішнього 

середовища, як демографічні тенденції , економічнии  стан держави, діяльність уряду, 
структурні тенденції  в економіці, науково-технічнии  прогрес, природно-екологічні 
фактори та тенденції  ресурсного забезпечення.  

 
Рис. 4. Структура зовнішнього середовища підприємства за О. Віханським  
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*Джерело [14] 

Як вже зазначалося, вагомии  вплив на ефективність основної  діяльності підпри-
ємства мають також внутрішні фактори. Директор Центру управління і організаціи них 
змін (США) Р. Дафт визначає внутрішнє середовище як сукупність організаціи ної  
структури, технології  виробництва з усією матеріально-технічною базою та корпора-
тивної  культури, яка наи більшою мірою формує конкурентні переваги фірми [18]. 

Систематизовані тлумачення терміну «внутрішнє середовище» наведено у 
табл. 3.  

Таблиця 3. Наукове тлумачення поняття «внутрішнє середовище» 

З
о
в
н
іш

н
є 
се
р
ед
о
в
и
щ
е

 Автор Визначення 

Г. Монастир-
ськии  

Визначає, що внутрішнє середовище організації  – це все те, що знаходиться 
всередині неї , сформоване матеріально-технологічною, фінансово-економічною та 

соціально-психологічною підсистемами. 

Л. Шморгун 
Відокремлює такі підсистеми внутрішнього середовища, як виробнича, 

технологічна, технічна, інформаціи на, соціальна, просторова; управлінська. 

Г. Мошек, 
Л. Гомба, 

Л. Піддубна 

Визначають внутрішнє середовище як комплекс взаємопов’язаних підсистем – 
соціальної , матеріально-технічної , інформаціи ної , структури управління, 

технологічної  та фінансово-економічної , за допомогою яких здіи снюється процес 
управління та досягнення цілеи  усієї  системи. 

*Джерело [15; 16; 17]  

Внутрішнє середовище підприємства характеризується внутрішніми змінними. 
Внутрішнє середовище містить в собі корпоративну культуру, технологію 

виробництва, організаціи ну структуру, всі основні засоби, які належать підприємству.  
Відомі американські економісти М. Мескон, Ф. Хедоурі та М. Альберт виділяли 

п’ять основних факторів внутрішнього середовища підприємства: цілі, структура, 
завдання, технологія та робочии  персонал [12]. 

Цілі можна охарактеризувати як очікуваний результат, якого намагається 
досягти група працюючих разом. Структура – це взаємозалежність між рівнями 
управління та видів робіт, при якій можливо найбільш ефективно досягти поставлених 
цілей. Завдання – це види робіт, які потрібно виконати певним способом та у вказаний 
термін. Працівники – найважливіший змінний фактор підприємства. Його вплив на 
підприємство залежить від здібностей, досвіду, поведінки, ставлення до роботи, 
оточення, наявності лідерських якостей. Технології – це спосіб перетворення вхідних 
елементів (сировина, обладнання) у вихідні (продукт, послуга). 

Отже, внутрішнє середовище – це та частина загального середовища, яка 
перебуває в межах організації . Внутрішнє середовище інтерпретується як універсальне, 
незалежне від організаціи но-правової  форми організації , и  об'єднує всі функціональні 
сфери ї ї  діяльності: маркетинг, виробництво, фінанси, кадри, дослідження и  розвиток. 
Кожну з цих сфер можна охарактеризувати за допомогою основних факторів, які можуть 
бути джерелом і переваг, і недоліків організації . У загальному вигляді система факторів 
внутрішнього середовища виглядає наступним чином (рис. 5).  

Внаслідок впливу всіх цих факторів постіи но відбуваються певні структурні 
зрушення всередині підприємства, а також якісні та кількісні зміни техніко-економічних 
показників, які и ого характеризують. 

Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства тісно взаємопов'язані: з одного 
боку, підприємство створює внутрішнє середовище під впливом та на базі врахування 
факторів зовнішнього середовища, з другого – підприємство адаптується до 
зовнішнього середовища за допомогою факторів внутрішнього середовища. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Економічна ефективність є основою фінансової  стіи кості підприємства в умовах 
нестабільності економіки. Більшість науковців розглядають ї ї  як відношення 
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результатів діяльності до понесених витрат. Дієвии  вплив на цеи  показник здіи снюють 
фактори зовнішнього та внутрішнього середовища. В науковіи  літературі зовнішнє 
середовище розглядають як сукупність факторів, з якими стикаються підприємства та 
які відображають стан середовища, в якому здіи снюється господарська діяльність. З 
одного боку, ці фактори є причинами появи проблем в роботі, а з іншого, можуть стати 
поштовхом до пошуку більш ефективних напрямів розвитку. 

 
Рис. 5. Загальна система чинників внутрішнього середовища підприємства 

*Джерело [15; 16; 17] 

Аналіз факторів впливу внутрішнього середовища на економічну ефективність 
основної  діяльності підприємства дозволив сформувати загальну структуру таких 
факторів з урахуванням внутрішньої  структури об’єкта господарювання. 

Дослідження сутності поняття «економічна ефективність» та факторів впливу 
свідчить про необхідність адаптації  існуючих класифікаціи  чинників зовнішнього та 
внутрішнього середовища до сучасних умов господарювання.  
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Анотація 
У статті проведено систематизацію теоретичних підходів до розуміння потенціалу 
економічного зростання, яка дозволила розглядати його, як фактори та джерела 
зростання й формування економічної потужності країни, як результати розвитку 
продуктивних сил у галузі та засоби задоволення суспільних потреб загалом та як 
процеси ідентифікації та створення певних спектрів підприємницьких можливостей; 
формування, структуризації та побудови показників максимально можливих виробничих 
потужностей і критеріїв оптимальності виробничих планів зокрема для окремих 
суб’єктів аграрного бізнесу. Під потенціалом економічного зростання можна розуміти 
зростання обсягу пропозиції товарів (робіт, послуг), що створені за певний обраний 
фінансовий період. Потенціал економічного зростання можна визначати багатьма 
чинниками, найвагомішими з яких можна вважати фактори впливу попиту та 
пропозиції. Чинники пропозиції зумовлюватимуть фізичну спроможність потенціалу до 
зростання. Визначають наступні: кількісні та якісні характеристики природних 
ресурсів; кількісні та якісні характеристики трудових ресурсів; обсяги капіталів; 
технологічний розвиток та потенціал. Встановлено, що потенціал економічного 
розвитку суб’єктів бізнесу наразі пов'язаний зі зростанням наукоємних виробництв в 
основі базових галузей. Виявлено, що надзвичайна увага приділяється стійким 
потенціалам економічного зростання, зокрема потенціалу зростання добробуту 
господарюючих суб’єктів. Крім того встановлено, що потенціал економічного зростання 
має стати похідною для того напряму розвитку, який враховуватиме соціалізацію 
економічної системи загалом. Суб’єкти торгівлі, фермерства, підприємництва, 
винахідництва – потенційно вигідні види діяльності, а особи, що в цьому зайняті, 
користуються повагою. Важливими соціокультурними чинниками потенціалу 
економічного зростання є позитивні ставлення до інновацій. У розвинених країнах світу 
потенціал економічного зростання оцінюють як великі блага для людей. Нарешті, за 
умов тривалого періоду потенціал економічного зростання залежатиме від політичної 
структури та організації суспільства.  

Ключові слова: потенціал економічного зростання, економічний розвиток, суб’єкти 
аграрного бізнесу. 
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Abstract 
The article systematizes theoretical approaches to understanding the potential of economic growth, 
which allowed to consider it as factors and sources of growth and formation of economic power, as 
a result of productive forces in the industry and means of meeting social needs in general, and as 
processes of identifying and creating certain spectra of business opportunities; formation, 
structuring and construction of indicators of the maximum possible production capacities and 
criteria of optimality of production plans, in particular, for separate subjects of agrarian business. 
The potential for economic growth can be understood as an increase in the supply of goods (or 
services) created during a certain selected financial period. The potential for economic growth can 
be determined by many factors, the most important of which are the factors influencing supply and 
demand. Supply factors will determine the physical capacity of the potential to grow, and the 
following: quantitative and qualitative characteristics of natural resources; quantitative and 
qualitative characteristics of labor resources; volumes of capital; technological development and 
potential. It is outlined that the potential of economic development of business entities is currently 
associated with the growth of knowledge-intensive industries in the basic industries. It was found 
that special attention is paid to the sustainable potential of economic growth, especially the 
potential for increasing the welfare of economic entities. In addition, it was established that the 
potential for economic growth should be derived from the direction of development that will take 
into account the socialization of the economic system as a whole. Business, farming, 
entrepreneurship, and invention are potentially profitable activities, and those involved are 
respected. Positive attitudes towards innovation are important socio-cultural factors of economic 
growth potential. In the developed world, the potential for economic growth is considered as a great 
benefit to the people. Finally, over a long period of time, the potential for economic growth will 
depend on the political structure and organization of society. 

Keywords: potential of economic growth, economic development, subjects of agrarian business. 
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Вступ 

Потенціал економічного зростання суб’єктів бізнесу є центральною проблемою в 
економіці, яка постає перед багатьма краї нами. За динамікою розвитку потенціалу 
економічного зростання можна судити про стан розвитку національної  економіки, про 
становище життєвого рівня суспільства, про можливості вирішення проблем 
обмеженості ресурсів. Він є основним показником розвинення і добробуту будь-яких 
краї н. Навіть є однією з головних макроекономічних цілеи  держави, досягнення яких 
зумовлює необхідність випереджального зростання національних доходів порівняно зі 
збільшенням чисельності населення. 

Різноманітні види потенціалу, окремі аспекти и ого теоретичних основ розгля-
дали у свої х працях багато вчених-економістів, зокрема Герасимчук В., Горбунов Є., 
Дергалюк М., Задоя А., Ігнатовськии  П., Крук Д., Круш П., Мочалов Б., Мосін В., Орєхова А., 
Плишевськии  Б., Самоукін Л., Тодосеи чук А., Ульянченко О., Фігурнов Є., Цигичко А., 
Чумаков К. та ін. [1-9]. Не дивлячись на значну кількість наукових праць за даною 
тематикою, теоретичні підходи до розуміння потенціалу економічного зростання 
потребують подальшого дослідження і систематизації . 

Формулювання цілей статті 
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Мета статті: провести систематизацію теоретичних підходів до розуміння 
потенціалу економічного зростання. 

Виклад основного матеріалу  

Під потенціалом економічного зростання можна розуміти зростання обсягу 
пропозиції  товарів (робіт, послуг), що створені за певнии  обрании  фінансовии  період. 
Потенціал економічного зростання можна визначати багатьма чинниками, 
наи вагомішими з яких можна вважати фактори впливу попиту та пропозиції . Чинники 
пропозиції  зумовлюватимуть фізичну спроможність потенціалу до зростання. 
Визначають наступні:  

1) кількісні та якісні характеристики природних ресурсів; 
2) кількісні та якісні характеристики трудових ресурсів; 
3) обсяги капіталів; 
4) технологічнии  розвиток та потенціал. 
Перелічені чинники потенціалу пропозиції , що можна вважати базою потенціалу 

для економічного зростання, визначатимуть можливості фізичного збільшення обсягів 
товарів. Лише наявність значних кількісних або покращених за якісними 
характеристиками ресурсів, враховуючи ї х техніко-технологічнии  потенціал, даватиме 
змогу суб’єктам виготовляти більші обсяги товарів. 

Потенціал економічного зростання залежатиме також від чинника попиту. Тобто 
середовище макроекономічного розвитку матиме забезпечувати відповіднии  рівень 
сукупних видатків. За такого рівня повністю використовуватимуться наявні ресурси. 
Несприятливі умови макросередовища (високі податкові чи відсоткові ставки, низькии  
рівень завантаження виробничих можливостеи  та потужностеи  тощо) сповільнюватиме 
потенціал економічного зростання. В першу чергу через те, що він не забезпечуватиме 
повнішого використання обмежених за кількістю наявних ресурсів. 

Чинники попиту и  пропозиції , що впливають на потенціал економічного 
зростання, між собою взаємопов'язані. Так, неповнота використання потенціалу в 
розрізі трудових ресурсів сповільнюватиме темпи нагромадження та споживання 
капіталів. Навпаки, знижении  темп запровадження інноваціи  та нововведень з 
одночасним інвестиціи ним забезпеченням зможе спричиняти негативні наслідки, 
особливо в частині збільшення рівня безробіття. 

До факторів розподілу, які також є складовими потенціалу економічного 
зростання, можна віднести окремо розподіл природних ресурсів, а також трудових і 
фінансових. Він повинен бути організовании  за таких умов, при яких більшою мірою 
сприятиме потенціалу економічного зростання (приросту обсягів товарів, поліпшенню 
ї х якісних характеристик та вдосконалення виробництва). 

Існує низка інших чинників, які впливатимуть на потенціал економічного 
зростання. Однак вони складно піддаватимуться кількісним характеристикам. Це, в 
першу чергу, соціокультурні та інституціи ні фактори. Зокрема, значнии  вплив з 
позитивним результатом на потенціал економічного зростання суб’єктів бізнесу 
матимуть сприятливі соціальна, політична і культурна атмосфери, що склалися в 
заданих умовах. При цьому суспільнии  вплив розглядатиме матеріальнии  результат 
комерціи ного успіху як головної  бажаної  соціальної  мети.  

Суб’єкти торгівлі, фермерства, підприємництва, винахідництва – потенціи но 
вигідні види діяльності, а особи, що в цьому заи няті, користуються повагою. Важливими 
соціокультурними чинниками потенціалу економічного зростання є позитивні 
ставлення до інноваціи . У розвинених краї нах світу потенціал економічного зростання 
оцінюють як великі блага для людеи . Нарешті, за умов тривалого періоду потенціал 
економічного зростання залежатиме від політичної  структури та організації  
суспільства. Краї на, політична система якої  спирається на принципи демократії , 
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характеризується впорядкованими відносинами по праву власності, процедурам 
укладання и  виконання договорів, здіи снюється, зазвичаи , значно скоріше, ніж в краї ні 
з недемократичною, неправовою структурою. 

Збільшення обсягів національного виробництва можливе через досягнення 
окремих результатів. По-перше, це можливо за рахунок зростання кількості чинників, а 
також через збільшення ефективності ї хнього використання. Тому слід розрізняти 
наступні типи потенціалу економічного зростання, зокрема екстенсивнии  тип та 
інтенсивнии .  

Екстенсивнии  тип розвитку потенціалу економічного зростання являє собою 
нарощення обсягів виробництва продукції  на основі зростання кількості чинників 
відносно технологіи . Інакше кажучи, обсяг продукції  зростатиме через збільшення 
площі сільськогосподарських угідь та таких ресурсів. При цьому продуктивність 
залишатиметься незмінною. 

Інтенсивнии  тип розвитку потенціалу економічного зростання слід розуміти як 
збільшення обсягів виробництва продукції  на основі зростання ефективності 
використання обмежених ресурсів. Тобто через збільшення продуктивності та росту 
кваліфікації  робітників, поліпшення використання реальних капіталів, використання 
новітніх машин, технологіи  і механізмів, ефективнішу організацію діяльності суб’єктів 
господарювання тощо. За цього типу розвитку потенціалу економічного зростання 
продуктивність підвищується. 

Одночасно необхідно звернути увагу на фактори, які стримують потенціал 
економічного зростання. До них належать такі:  

- обмеження зі сторони сукупного попиту (тобто недостатність рівня сукупних 
затрат призводитиме до того, що діи снии  темп збільшення відставатиме від потенціи но 
можливого),  

- соціальна та політична атмосфера в діяльності суб’єктів бізнесу, рівень 
ресурсних та екологічних обмежень, державне регулювання приватного бізнесу 
(можливості законодавчої  діяльності щодо регулювання діяльності тощо). 

До чинників, які негативним чином впливатимуть на процес розвитку потенціалу 
економічного зростання, належать, в першу чергу, невідповідності в площині 
господарської  діяльності, недобросовісність при ставленні до виробництва, 
несприятливість природно-кліматичних умов (в першу чергу, для умов 
сільськогосподарського виробництва). Тобто всі ті чинники, що стримують зростання 
продуктивності та розвитку потенціалу економічного зростання загалом. 

Економічнии  розвиток підприємств та потенціал економічного зростання являє 
собою процес, що забезпечує перехід від одного становища до іншого з урахуванням 
мінливих процесів. Особливостями кожного окремого економічного становища 
господарюючих суб’єктів є неможливість повного повторення кількісних та якісних 
характеристик, а також сил впливу чинників, які и ого визначатимуть. 

Базовою основою розвитку потенціалу економічного зростання суб’єктів бізнесу 
вважають різноманітні зміни як за внутрішнім, так і за зовнішнім характерами, що є 
результатами взаємодіи  економічних об'єктів та ї х різних характерних властивостеи . 
Соціальні та економічні зміни у суб’єктів бізнесу матимуть об'єктивність характеру, 
тому слід вважати, що розвиток системи на різних рівнях (а також в розрізі 
підприємства) може бути цілеспрямованим або не спрямованим (спонтанним). 

Розвиток потенціалів економічного зростання можна розглядати як процеси 
збільшення можливості та бажань задовольняти власні запити та потреби інших. Тому 
розвиток потенціалів економічного зростання економічної  та виробничої  систем являє 
собою процеси переходу систем у нові якісні стани через нагромадження кількісних 
потенціалів, змін та ускладнень структур і складу. Наслідком останнього має стати 
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збільшення ї ї  здатностеи  чинити опір впливам чинників зовнішнього середовища та 
збільшення результативності функціонування. 

Необхідним є звертати увагу на тои  факт, що потенціал економічного розвитку не 
слід ототожнювати з процесом економічного зростання. Зростання означає збільшення 
в розмірах або в кількості, а розвиток – збільшення здатностеи  та компетенціи . Для 
росту характерними є кількісні характеристики, в тои  час як для розвитку 
характеристики атрибутивні. Економічнии  розвиток містить в собі окремі елементи 
зростання. Між функціоналом економічного зростання та розвитком існує також тіснии  
зв'язок. Тобто вони підсилюють дії  один одного, між ними виникатиме зв'язок схожии  
на ефект синергії . Для економічного зростання характерне необов'язкове зростання 
цінностеи  підприємств, однак розвиток без цього неможливии . 

Таблиця 1. Особливості теоретичних підходів до визначення потенціалу 
економічного зростання 

Мочалов Б., 
Мосін В., 

Крук Д. [4, 9] 

Ігнатовськии  П., 
Плишевськии  Б., 
Тодосеи чук А., 
Цигичко А. [5, 7] 

Самоукін Л., 
Герасимчук В. [2, 3] 

Горбунов Є., 
Фігурнов Є., 
Задоя А. [1, 8] 

Визначення 
сукупної  здатності 
галузеи  економіки і 

окремих 
підприємств 

Визначення сукупності наявних 
ресурсів 

Визначення резуль-
татів економічних і 
виробничих відносин 
між суб’єктами госпо-
дарської  діяльності 

Ототожнення сутності 
понять «економічнии  
потенціал», «еконо-
мічна міць», «народ-
ногосподарськии  

потенціал» 

Виділяється і 
оцінюється лише 
одна складова 
економічного 
потенціалу - 
здатність 
виконувати 

виробничу функцію. 
Це важлива, але не 
єдина складова 
економічного 
потенціалу 

виробничої  системи. 

Не відділяються суттєві 
відмінності поняття «економічнии  
потенціал» від інших економічних 
понять, таких як «національне 

багатство», «ресурси», 
«матеріально-технічна база». 
Принциповою відмінністю між 

поняттями «ресурси» і 
«потенціал» є те, що ресурси 

існують незалежно від суб’єктів 
економічної  діяльності, потенціал 
окремого підприємства, галузі 

неможливо відокремити від таких 
суб’єктів 

Враховується лише 
досягнутии  рівень 

результатів 
економічної  діяльності, 
тоді як економічнии  

потенціал характеризує 
реальну, фактичну 

здатність створювати 
максимальнии  обсяг 
матеріальних благ з 

урахуванням 
відповідних ресурсних 

обмежень 

Неможливо виділити 
характерні ознаки та 
структурні елементи 
названих понять. 
Відсутні відповідні 

підходи до 
субординації  понять 

В економічніи  науковіи  літературі значну увагу приділяють визначенню сутності 
категорії  «економічнии  розвиток» та категорії  «потенціал економічного зростання», 
оскільки проблеми забезпечення розвитку и  зростання завжди були визначальними в 
діяльності суб’єктів бізнесу, окремих галузеи  та національної  економіки загалом. 

Розвиток економічної  системи можна визначати як процеси закономірних змін, 
перехід суб'єкту господарювання з одного становища в інше, більш досконале. А також 
зміна застарілого якісного становища на нове, складніше и  вище за рівнем. Виходячи з 
останнього, розвиток являє собою складне за змістом поняття. Економічнии  розвиток 
одночасно має в своєму розумінні спрямовании  рух об'єктів, зміни ї х якісних станів, а 
також передумови постіи ного зростання. 

Особливостями досліджених економічних категоріи  можна визначити свідомі 
культивації  ідеи  потенціалу економічного зростання и  економічного розвитку в 
суспільстві. Це проявляється через відділення сучасного і маи бутнього, встановлюючи 
при цьому пріоритети за маи бутнім. Одночасно сутність економічного розвитку 
відображатиме стратегії , а сутність зростання полягатиме у тактиці досягнення цілі на 
маи бутню тривалу перспективу. 
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Наразі, в умовах постіи ної  конкретизації  потенціалу економічного розвитку, 
гостро постають питання екологічних та соціальних проблем і пов'язаних з цим загроз 
існування живої  природи. Тому актуальними є проблеми постіи ного формування та 
регулярного забезпечення можливостеи  сталого розвитку. Він, за визначеннями 
спеціалізованої  Комісії  ООН, забезпечуватиме потреби нинішніх поколінь. При цьому 
водночас не позбавлятиме маи бутні покоління можливостеи  задоволення власних 
життєво необхідних потреб. 

Серед визначених ключових категоріи  первинними є потенціал економічного 
зростання, яке є джерелом розвитку та ї х обов'язковою передумовою. Це закономірно 
привело до розроблення довгострокових стратегіи  економічного розвитку Украї ни (до 
2030 р.) на базі логічного ланцюга «стабілізація – ріст – розвиток». 

Потенціал економічного розвитку суб’єктів бізнесу наразі пов'язании  зі 
зростанням наукоємних виробництв в основі базових галузеи . Так, надзвичаи на увага 
приділяється стіи ким потенціалам економічного зростання, при чому особливо 
потенціалу зростання добробуту господарюючих суб’єктів. Тому потенціал 
економічного зростання має стати похідною для того напряму розвитку, якии  
враховуватиме соціалізацію економічної  системи загалом. 

Характеристика об'єктивних та суб'єктивних аспектів процесу економічного 
розвитку та потенціалу економічного зростання доводить, що ї ї  становище є проміжною 
стадією у становленні якісної  нової  розвинутої  моделі. Потенціал економічного 
розвитку підприємств впливатиме на ї х потенціал, в першу чергу, саме на ресурснии  
потенціал. Процеси змін потенціалу підприємств відбуваються безперервним шляхом, з 
різними швидкостями, які залежать від рівнів самих потенціалів. Обсяги наявних 
обмежених ресурсів мають велике значення для потенціалу економічного зростання 
підприємств. Однак, ї х наявність не зумовлює потенціал розвитку. Недостатність 
обмежених ресурсів не зможе ї х зупинити, тому що чим більшого розвитку досягають 
підприємства, тим вони менше від них залежатимуть і здатні краще розпоряджатись 
окремими ресурсами. Тим самим, результативніше зможуть формувати свіи  власнии  
ресурснии  потенціал. В умовах зміни у зовнішньому середовищі одною з першочергових 
завдань має стати формування и  оцінювання оперативних та перспективних 
потенціальних можливостеи  підприємств, тобто ї х потенціалу. Це зумовлено 
необхідністю забезпечення результативності функціонування і зростання 
конкурентоспроможності підприємств на окремих цільових ринках. 

Потенціал економічного розвитку підприємств оцінюються на основі 
використань систем показників, які слід поділити на окремі групи. До показників однієї  
групи відносять рівень результативності досягнення цілі для розвитку підприємств 
(зростання бізнес-процесів; задоволення запитів та очікувань потенціи них споживачів; 
розвинення внутрішніх підприємницьких можливостеи ; задоволення запитів та потреб 
власників бізнесу). 

Показники іншої  групи призначено для оцінки потенціалів підприємств, зокрема, 
наступних: обсяги виробництва продукції ; фінансові показники; показники 
забезпеченості основними фондами та ефективність ї х використання; показники 
результативності використання матеріальних ресурсів; показники ефективності 
використання трудових ресурсів та використання персоналу; показники 
результативності операціи ної  діяльності; показники ефективності використання 
нематеріальних активів та інші).  

Розуміння сутності потенціалу дозволяє ідентифікувати и ого не лише через якісні 
та кількісні показники існуючого стану об’єкта, а в площині процесів та тенденціи  
розвитку ефективності функціонування окремих суб’єктів та економічної  системи 
загалом, через призму наявних та потенціи них можливостеи , які зможуть проявити себе 
в певних обмежених умовах функціонування суб’єктів ринкових відносин. При чому до 
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основної  особливості формування потенціалу підприємств, насамперед, віднесено ї х 
ресурсне забезпечення, яке є подальшим базисом формування напрямів розвитку ї х 
виробничо-комерціи ної  діяльності. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, проведена систематизація теоретичних підходів до розуміння 
потенціалу економічного зростання дозволила розглядати и ого як фактори та джерела 
зростання и  формування економічної  потужності краї ни, як результати розвитку 
продуктивних сил у галузі та засоби задоволення суспільних потреб загалом та як 
процеси ідентифікації  та створення певних спектрів підприємницьких можливостеи ; 
формування, структуризації  та побудови показників максимально можливих 
виробничих потужностеи  и  критерії в оптимальності виробничих планів зокрема для 
окремих суб’єктів аграрного бізнесу. 
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