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are especially relevant. The paper aims to examine the features of R&D systems in the EU countries and assess the 
opportunities and perspectives of applying their experience in fostering the development of the national research 
system. The organizational structures of R&D systems in the EU countries are analyzed. The typical structure of R&D 
systems in the EU countries is developed. The paper revels that R&D systems in the EU countries consist of three 
components – coordination, operation, and research and innovation generation links. The authors prove that most 
countries actively develop a network of business, research and innovation support organizations and institutions 
stimulating cooperation between research and industry and helping to commercialize the research results, namely 
scientific and technological parks, technology transfer centers, clusters, competence centers, incubators, accelerators, 
etc. Special attention is focused on scientific-technological parks and their role in knowledge and technology transfer 
to the EU market. The conclusions are made regarding the opportunities to use the best practices of the EU countries 
in R&D stimulation in Ukraine.    

Keywords: R&D systems, innovation, European Union, scientific-technological parks, research commercialization. 

JEL classification: O32 

Вступ 

Економічне зростання країн та їх регіонів та його динаміка визначається в першу 
чергу ефективністю здійснення інноваційної та науково-дослідної діяльності та 
дієвістю інструментів їх управління. Стимулювання розвитку науки та інновацій є 
основним компонентом реалізації політики соціально-економічного розвитку на 
засадах смарт-спеціалізації, що є однією з пріоритетних на порядку денному ЄС, та яка 
лежала в основі політики Згуртованості ЄС на 2014-2020 роки. У цей період було 
розроблено безліч інструментів та ініціатив щодо розвитку як академічної науки, так і 
досліджень на підприємствах та в рамках новітніх інноваційно спрямованих структур, 
таких як науково-технологічні парки, кластери, інкубатори тощо. Крім того, були 
зроблені значні кроки в плані відкритості результатів науково-дослідницької діяльності 
та збільшення мобільності дослідників. В Україні ж наука є мало затребуваною 
суспільством та не виступає потужним генератором соціально-економічного розвитку 
країни на інноваційній основі. Така ситуація спричинена відірваністю досліджень від 
виробництва та недосконалою системою функціонування та управління науково-
дослідної сфери.    

Актуальність питань розвитку науки та досліджень підтверджується значною 
увагою до різних аспектів цих питань з боку закордонних та українських дослідників. 
Питаннями ефективності науки та досліджень займаються К. Аппенберг, К. Хомскі, 
М. Піва, М. Віварел, З. Потужакова, Д. Кіселакова, Б. Софранкова, В. Дериховська, 
К. Павлюк тощо. Особливості наукового потенціалу України та її регіонів досліджуються 
в роботах А. В. Дубодєлової, Л. С. Лісовської, Й. С. Ситника, Н. А. Кваші, І. О. Новік та інших 
вчених. Організаційні структури науково-дослідних систем країн світу аналізують у 
своїх роботах Т. Креспі, І. Гаріфуллін, Д. Канг, А. де Маєр, М. Чіонсел, К. Козза тощо. Але 
окремі питання стимулювання розвитку науково-дослідного потенціалу країн та їх 
регіонів потребують додаткової уваги, наприклад, які ініціативи чи наявні інструменти 
розвитку цієї сфери, наявні в ЄС, можна використати в Україні та яким чином, чи які 
важливі елементи організаційної структури науково-дослідних систем країн ЄС 
доцільно імплементувати у вітчизняну систему. 

Мета та завдання статті 

Метою статті Метою статті є дослідження особливостей розвитку науково-
дослідних систем країн-членів ЄС та оцінка можливостей та перспектив використання їх 
досвіду у стимулюванні розвитку національної дослідницької системи. 

Виклад основного матеріалу 

Сучасна політика ЄС у сфері досліджень та інновацій бере свій початок від 2014 
року, коли Європейським комісаром з питань досліджень, інновацій та науки став Карлос 
Моедас, який закріпив своє бачення розвитку цієї сфери у парадигмі, відомій під назвою 
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«3О-ті», в якій 30 позначає не тільки період досягнення цілей, а й те, на яких саме цілях 
вона будується. Їх є 3: відкриті інновації (open innovations), відкрита наука (open science) 
та відкритість світові (open to the world). В основу нової політики був покладений той 
факт, що ЄС може протистояти викликам глобалізованого світу тільки якщо відкриє свої 
дослідницькі та інноваційні системи на декількох рівнях – зробить знання та дані 
доступними, послабить регуляторні бар’єри у інноваціях, спростить інструменти 
фінансування, сприятиме ефективній комунікації у науковій сфері та співпрацюватиме 
з міжнародними партнерами.  

В основі нової парадигми закладено декілька основних орієнтирів [1]. Перший – 
це протистояння соціальним викликам через науку, що включає в себе максимізацію 
впливу досліджень, фінансованих ЄС, зміцнення лідерства ЄС у фундаментальних науках 
та усунення розривів у розвитку досліджень та інновацій у країнах-членах ЄС. Цей 
орієнтир базується у великій мірі на покращенні мобільності дослідників та інноваторів 
через фінансові ініціативи ЄС. Інструментами реалізації орієнтиру є надання найбільших 
грантів за програмою Горизонт 2020 тільки проектам, які мають партнерів з принаймні 
3 країн-членів ЄС або асоційованих країн, надання Європейською радою з наукових 
досліджень грантів науковцям на різних етапах їх професійного становлення, введення 
на теренах ЄС так званого «знаку якості» (Seal of Excellence), що присвоюється проектам, 
які через обмеження у виділеному фінансуванні ЄС не були затверджені до виконання, 
але привернули увагу Спільноти своїм високим потенціалом [2].  

Другим орієнтиром політики ЄС є фінансування передових інновацій. Він також 
має 3 основних цілі: зміни у системі фінансування, зосередження на інноваціях, що 
формують ринок, та посилення стимулів для здійснення приватних інвестицій у 
дослідження та інновації. В рамках орієнтиру діють такі інструменти: ініціатива 
VentureEU, що підтримує приватні фонди фондів (funds of funds), тобто структури, що 
акумулюють кошти та інвестують у низку окремих фондів, що мають частки в портфелі 
інноваційних компаній [3]; Акселератор, що пропонує компаніям гранти та інвестиції в 
акціонерний капітал, а також навчальні програми і консультації [4]; «швидкий шлях до 
інновацій», що передбачає допомогу у скороченні часу реалізації інноваційної ідеї на 
ринку, надаючи гранти на суму до 3 млн євро, при умові, що заявки подаються 
установами, зареєстрованими у принаймні 3 країнах ЄС, таким чином стимулюючи 
транскордонну співпрацю тощо.  

Демократизація досліджень та інновацій є третім орієнтиром політики ЄС у цій сфері, 
який спирається на прискорення дифузії знань в ЄС та мобілізації громадянського 
суспільства. Пріоритетним завданням за цим орієнтиром є зробити науку більш відкритою. 
Для цього Європейська Комісія у 2016 році відкрила на 4 роки Платформу політики 
відкритої науки (Open Science Policy Platform), що надавала рекомендації щодо необхідних 
заходів політики, перегляду найкращих практик, вироблення керівних принципів політики 
та заохочення їх активного впровадження, було започатковано моніторинг відкритої науки 
(Open Science Monitor) для аналізу даних з реалізації політики відкритої науки, встановлено 
вимогу щодо відкритого доступу для всіх проектів, що фінансуються за рахунок коштів 
програми "Горизонт 2020". Та створено Європейську хмаринку відкритої науки (European 
Open Science Cloud) для організації надійного віртуального середовища, де можна зберігати, 
обмінюватись, обробляти і повторно використовувати дані для досліджень (публікації, 
програмне забезпечення тощо). 

Четвертим орієнтиром політики ЄС є удосконалення формування політики та 
скорочення бюрократії. В рамках орієнтиру діє Механізм наукових консультацій (Scientific 
Advice Mechanism), що становить собою групу з семи видатних науковців - головних 
наукових радників, які за запитом Комісії або за власною ініціативою надають консультації 
з питань, що є критично важливими для розробки політики чи законодавства ЄС, та 
Інструмент підтримки політики в рамках Горизонт 2020 (Horizon 2020 Policy Support 
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Facility), який пропонує ознайомлення з кращими практиками науково-дослідних робіт та 
забезпечує незалежну експертизу високого рівня на запит держав-членів ЄС. 

П’ятим орієнтиром визначено посилення міжнародної співпраці і наукової 
дипломатії. Між ЄС і третіми країнами підписані Угоди про асоціацію «Горизонт 2020». 
Дослідники з асоційованих країн мають такий же статус, що і дослідники з країн ЄС, і 
можуть брати участь у програмі на тих самих умовах. Асоціація з Горизонтом 2020 
відбувається шляхом укладення міжнародної угоди, яка визначає фінансовий внесок у 
Горизонт 2020. У найбільш суспільно важливих напрямках створюються партнерства з 
досліджень та інновацій, яких на сьогодні налічується чотири. Ініціатива «ЄС для 
інновацій» (EU4Innovation Initiative) пропонує заходи зі зближення дослідницьких та 
інноваційних систем країн Східного партнерства та ЄС [5]. 

Науково-дослідні системи більшості країн ЄС є централізованими, основну роль у 
стимулюванні та фінансуванні досліджень відіграє держава. Винятком є Бельгія, де 
основні повноваження у розробці та реалізації політики у сфері досліджень та інновацій, 
а також її фінансування, мають регіони, а федеральний уряд відповідає лише за 
федеральні наукові інститути, законодавство з прав власності та стандартизації, 
дослідження у сфері атомної енергетики, безпеки, охорони здоров’я, корпоративне 
оподаткування та соціальну безпеку [6]. У деяких країнах центральна влада делегує 
частину повноважень у сфері координації досліджень та інновацій регіонам. Зокрема у 
Словаччині регіони мають повноваження у сфері освіти, професійної підготовки та 
регіональних інновацій, в Іспанії – вищої освіти, а в Польщі кожен з 16 регіонів має 
окремий бюджет на науково-дослідні роботи та інновації на основі фінансування з 
Європейських структурних та інвестиційних фондів, а регіональні органи влади 
контролюють його виконання. Натомість в Угорщині, навпаки, була проведена реформа 
для централізації системи досліджень та інновацій, оскільки регіони без джерел 
фінансування не могли вести ефективну політику, а інші територіальні одиниці нижчого 
рівня не відіграють жодної значної ролі у формуванні політики в галузі науки, 
технологій та інновацій [7].  

Науково-дослідні системи країн ЄС є трьох компонентними, елементи є 
взаємопов’язаними, і кожен з них у більшості країн складається з розгалуженої мережі 
учасників процесу генерації нових знань та інновацій. Верхньою ланкою системи є 
координаційна, яка включає в себе органи законодавчої та виконавчої влади, а також 
дорадчі, консультаційні органи, комісії чи комітети при них чи за участі їх представників. 
Деякі країни мають велику кількість таких допоміжних структур при органах влади, 
зокрема Литва та Хорватія. Також ця ланка може включати спеціальні органи 
координації національної політики з політикою ЄС, як, наприклад, в Австрії. 

Наступним компонентом науково-дослідних систем в ЄС є операційний, який 
включає в себе структури та фонди, які забезпечують виконання та фінансування 
відповідної політики в державі. Здебільшого – це державні організації, але в Австрії, 
наприклад, важливу роль відіграє Дослідницька асоціація Крістіана Допплера, що діє на 
засадах державно-приватного партнерства як неприбуткова організація, що фінансує 
фундаментальні дослідження у спеціально створених «КД-лабораторіях» при 
університетах та неуніверситетських дослідницьких інституціях та прикладні 
дослідження при університетах прикладних наук [8]. Кількість таких структур та фондів 
різниться за країнами ЄС, їх може бути лише декілька, але зорієнтованих на основні типи 
досліджень, або велика кількість для охоплення всіх специфічних елементів системи 
науки та інновацій. В Австрії, крім згаданої державно-приватної організації, діють ще 3 
фонди – Австрійський науковий фонд фінансує фундаментальні дослідження, Агентство 
сприяння дослідженням фінансує науково-дослідні роботи, а Національний 
промоційний банк спеціалізується на фінансуванні стартапів та інноваційних проектів 
на підприємствах [9]. А в Литві фондів фінансування є 9. У Фінляндії дуже важливим 
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елементом цієї ланки є компанії, які фінансують значну частку досліджень установ 
вищої освіти та державних дослідницьких організацій [10].   

Третім компонентом системи є установи, що виконують дослідження та 
генерують інновації. Здебільшого, це державні дослідницькі організації, підприємства та 
вищі навчальні заклади. В Австрії також вагому роль серед виконавців досліджень 
відіграють «КД- Лабораторії» (Лабораторії Крістіана Допплера) та «ДР-Центри» (Центри 
Джозефа Рессела), створені в рамках діяльності Дослідницької асоціації Крістіана 
Допплера на основі державно-приватного партнерства. Хорватія за підтримки 
Європейського фонду регіонального розвитку активно розвиває дослідження у Центрах 
дослідницьких досягнень, які об’єднують найкращих науковців у певній галузі для 
посилення конкурентоспроможності та визнання на міжнародному рівні за якістю та 
обсягом наукової продукції. У Данії значна частина досліджень проводиться при 
медичних закладах. Більшість країн активно розвиває мережу організацій підтримки 
бізнесу, досліджень та інновацій, установ, що стимулюють співпрацю між наукою та 
промисловістю, та допомагають у комерціалізації результатів досліджень – технологічні 
центри, технологічні платформи, наукові і технологічні парки, центри трансферу 
технологій, кластери, центри компетенцій, інкубатори, акселератори, інноваційні 
брокери тощо. У частині країн кластери, технологічні парки, інкубатори є повноцінними 
елементами третього компоненту науково-дослідних систем, тобто основними 
виконавцями досліджень (Франція, Австрія, Хорватія, Іспанія), в більшості ж країн вони 
та інші з перелічених структур діють швидше як посередницькі організації (Литва, 
Латвія, Словенія), але є важливою ланкою систем. Їхня діяльність може фінансуватись 
також державою, наприклад, Міністерство науки, досліджень та економіки Австрії 
фінансує діяльність технологічних центрів, в Хорватії ціла мережа агенцій та фондів 
допомагає розвитку центрів дослідницьких досягнень, технологічних центрів, наукових 
парків, інкубаторів, акселераторів та кластерів, у Франції – інкубаторів та кластерів, в 
Литві – наукових і технологічних парків, бізнес інкубаторів, інноваційних центрів та 
центрів відкритого доступу, в Литві – контактних пунктів трансферу технологій, бізнес 
інкубаторів та технологічних центрів, в Іспанії – секторальних асоціацій та кластерів, 
наукових та технологічних парків, технологічних центрів тощо. 

Типову структуру науково-дослідних систем країн ЄС представлено на рис. 1.  
Значну роль у трансфері знань та технологій на ринок відіграють науково-

технонологічні парки [12]. Сьогодні в Євросоюзі є понад 365 таких парків, у яких 
працюють 750 000 осіб, загальний обсяг капітальних інвестицій яких сягає майже 12 
мільярдів євро. Вони сприяють регіональному економічному розвитку та появі нових 
технологічних компаній. 

Наукові та технологічні парки ЄС як і їх більшість у світі є місцем, де функцінують 
та співпрацюють здебільшого малі та середні підприємства, локального чи 
регіонального рівня. З часом на території успішних парків розміщуються великі 
мультинаціональні підприємства. Найважливішим учасником парків є університети, 
хоча місцеве самоврядування теж відіграє важливу роль як джерело фінансування 
державним сектором. Наукові та технологічні парки (НТП) пропонують широкий спектр 
послуг для доповнення до майнових рішень, які вони можуть запропонувати своїм 
клієнтам (див. табл. 1). 

Перелік технологічних секторів, які розвиваються у наукових та технологічних 
парках, наведено на рис. 2. Результати, що створюються НТП, сильно випливають із 
політичних механізмів, які стоять за їх створенням, завдяки новому працевлаштуванню, 
особливо зайнятості з високою доданою вартістю, що є найважливішим рушієм 
політики у більшості країн-членів. 
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Рис. 1. Типова структура науково-дослідних систем країн ЄС 
Джерело: розроблено авторами на основі [11]. 

Таблиця 1. Перелік основних послуг, які надаються НТП у ЄС 

Послуга 

Частка 
НТП у ЄС, 

які 
надають 

ці послуги 

Послуга 

Частка 
НТП у ЄС, 
які нада-

ють ці 
послуги 

Професійна підтримка бізнесу  
та інноваційні послуги 

Загальні послуги 

Бухгалтерські, юридичні та супутні послуги 62,9% Секретарські послуги 43,5% 

Власні венчурні фонди і фонди стартового 
капіталу 

32,2% Організація заходів 59,7% 

Допомога з іншими венчурними фондами та 
фондами стартового капіталу 

77,4% Маркетинг та просування 56,4% 

Розвиток бізнесу / Підтримка 79% 
Зв’язки з громадськістю / 

інвесторами 
62,9% 

Консультації з питань інтелектуальної 
власності. Патентні повірені і т. д. 

66,1% 
Банківський офіс / Банківські 

послуги 
37,1% 

Розвиток організацій-резидентів 41,9% Туристичне агентство 16,1% 
Послуги з управління  

(консультування та ін.) 
75,8% 

Допомога з корпоративним 
переїздом 

29% 

Налагодження зв’язків (зовнішніх) 83,9% Соціальні та рекреаційні послуги  
Налагодження зв’язків (внутрішніх) 85,5% Дитячий садок 27,4% 

Навчальні курси 32,2% Медичні послуги 30,6% 
Послуги, пов’язані з майном Кафетерія 91,9% 

Устаткування лабораторії / Оренда 
лабораторного обладнання 

58,1% Готель 17,7% 

Аудиторія / Конференц-зал 91,9% Ресторан 62,9% 
Конференц-зали 93,5% Кейтеринг 79% 

Охоронний нагляд (24 години) 66,1% Магазини / торговий центр тощо 12,9% 
Охоронний нагляд (лише в робочий час) 16% Спортивні засоби 40,3% 
Електронні системи безпеки в загальних 

зонах 
74,2% 

Майданчики для гольфу (в парку 
або в межах 10 км) 

25,8% 

Електронні системи безпеки для окремих 
будівель 

61,3% Громадський транспорт 61,1% 

Кімната для відеоконференцій 54,8% 
Житлова площа (будинки, 

квартири тощо) 
12,9% 

Джерело: [12]. 

Комітет 
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Міністерство Міністерство 

Фонд Агенція Центр Фонд Агенція 
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організації 
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          Посередницькі організації: 
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К
о

о
р

д
и

н
ац

ій
н

и
й

 
р

ів
ен

ь
 

О
п

ер
ац

ій
н

и
й

 
р

ів
ен

ь
 

В
и

к
о

н
ав

ц
і 

д
о

сл
ід

ж
ен

ь
 

Комітет 



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021 рік. Том 6. № 3.  

16 

 
Рис. 2. Частка наукових та технологічних парків, у яких розвиваються зазначені 

сектори економіки, % 
Джерело: підготовлено на основі [12]. 

Діяльність, яку проводять більшість НТП, сфокусована на створенні якісних 
робочих місць, заснованих на знаннях, зокрема: 

- функціонування інкубаційних та стартових програм для інноваційних 
підприємств, заснованих на знаннях; 

- функціонування селективних критеріїв вступу, в результаті яких НТП в ЄС 
приймають в основному підприємства в певних технологічних сферах, які швидко 
розвиваються; 

- надання інноваційних послуг та послуг із підтримки бізнесу. 
Основними внесками НТП у розвиток місцевої економіки є створення робочих 

місць у сферах з високою доданою вартістю, створення нових технологічних 
підприємств та забезпечення трансферу технологій від етапу розробки до виробництва. 

Основним джерелом фінансування діяльності НТП виступають органи місцевого 
самоврядування. Також важливими джерелами фінансування є і структурні фонди 
Європейської комісії та організації регіонального економічного розвитку. Вагомою є 
також участь національного уряду та місцевих університетів, а також банків. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Аналіз політики розвитку науково-дослідної діяльності у ЄС та країнах-членах, а 
також організаційних структур їх науково-дослідних систем засвідчує наявність 
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декількох ключових елементів, які забезпечують ефективність цієї сфери, але є 
відсутніми або недостатньо розвиненими в Україні. По-перше, ЄС активно створює 
сприятливе середовище розвитку науки та інновацій, розвиваючи законодавче та 
нормативне забезпечення та створюючи різноманітні ініціативи та інструменти 
підтримки відповідної політики, що сприяють розширенню джерел фінансування 
досліджень, мобільності дослідників, створенню довготривалих партнерств, захисту 
прав інтелектуальної власності, залученню венчурних інвестицій, зміцненню публічно-
приватного партнерства в галузі науки тощо. Крім того, багато робиться для того, щоб 
зробити науку і дослідження більш відкритими, а їх результати більш доступними. В 
Україні ж системна політика розвитку науки та досліджень є практично відсутньою, а 
результати такої діяльності часто недоступні як для науковців, так і суспільства загалом. 
Така ситуація склалась передусім через те, що координаційний рівень у науково-
дослідній системі України є доволі слабким, на відміну від європейських країн, де він 
включає велику кількість допоміжних структур при органах влади, профільних у різних 
аспектах такої діяльності, та спеціальні органи координації національної політики з 
політикою ЄС для стимулювання та спрощення процесу використання відповідних 
інструментів ЄС в державі.  

Другий компонент науково-дослідних систем – операційний – теж доволі слабкий 
в Україні. Якщо в країнах ЄС він представлений розгалуженою системою фондів, агенцій, 
асоціацій, банків та підприємств, що фінансують дослідження, то в Україні така 
інституція фактично лише одна – Національний фонд досліджень. А організації 
підтримки бізнесу, досліджень та інновацій, установи, що стимулюють співпрацю між 
наукою та промисловістю, та допомагають у комерціалізації результатів досліджень, що 
становлять собою третій рівень науково-дослідних систем, якщо і представлені в 
Україні, то є абсолютно неінтегрованим у загальну систему, сфери їх діяльності не є 
наукомісткими чи інноваційними, а ті, що потребують залучення передових знань та 
технологій, запозичують їх закордоном.  

Відтак формування цілеспрямованої політики розвитку науково-дослідної сфери 
України повинне відбуватись з врахуванням основних викликів сьогодення,  успішних 
прикладів розвитку науково-дослідних систем країн ЄС, розробки низки інструментів 
фінансування наукової діяльності, необхідності нагального вирішення питань 
кадрового забезпечення у цій сфері, забезпечення синергії науки та виробництва, 
практичній складовій впровадження результатів досліджень, розвитку мереж 
підтримки досліджень та інновацій тощо. 
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Анотація 
У статті проаналізовано теоретико-методологічні підходи, на основі яких сформовано власне бачення 
сутності стратегії інноваційного розвитку нафтотранспортним підприємством. Визначено, що 
інвестиційні стратегії розвитку нафтотранспортної мережі зосереджуються на внутрішньому та 
зовнішньому інвестуванні. Доведено, що ефективність інвестиційних стратегій визначається 
прибутковістю капіталовкладень у проєкти розвитку інфраструктурних об’єктів нафтотранспортної 
мережі. Охарактеризовано основні проблеми, які сьогодні виникають у системі транспортування 
нафтопродуктів, зокрема за умов жорсткої конкуренції. Обґрунтовано, що позитивний ефект у діяльності 
нафтотранспортної мережі є тоді, коли в різні проєкти залучаються інші підприємства корпорації, 
оскільки це дозволяє здійснити перерозподіл інвестиційних доходів і витрат. Обґрунтовано сутність та 
особливості формування інноваційних стратегій розвитку нафтотранспортних підприємств в умовах 
системних змін та інтегрованості в ринкову систему країн-членів ЄС. Запропоновано низку підходів, 
спрямованих на якісне інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку нафтотранспортних підпри-
ємств, що є сьогодні вкрай важливим під час вибору стратегії управління в умовах жорсткої конкуренції. 

Ключові слова: інфраструктура, логістика, нафтотранспортні підприємства, управління, інноваційні 
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Abstract 
The search for innovative directions to obtain competitive advantages for retaining the market positions is among the most 
important tasks for the efficient activity of companies in conditions of political and economic changes. The key to changes 
must be in the business management system that combines all elements of business activity and is mapped based on the 
respective development strategies. Therefore, the major role in the process of the company’s innovative development is 
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management. The article aims to examine theoretical-methodological foundations for the development of business 
management innovative strategies. The paper analyzes the theoretical-methodological approaches that are the basis for 
the development of the author’s understanding of the nature of the oil transport company’s innovative development 
strategy. It determines that investment strategies of the oil transport network development focus on domestic and external 
investment. The fact that the efficiency of investment strategies is defined by the return on investment in the projects related 
to the development of infrastructural facilities of the oil transport network is proven. The main problems in the current 
system of oil products transportation, including in conditions of fierce competition, are characterized. The article 
substantiates that the positive effect in the oil transport network activity emerges when other companies of the corporation 
are engaged in various projects since it allows them to redistribute investment income and expenditures. The article 
substantiates the nature and features of the elaboration of oil transport companies’ innovative development strategies in 
conditions of systemic changes and integration with the market system of the EU countries. It offers a range of approaches 
to the development of a qualitative investment framework for the innovative development of oil transport companies, which 
is currently of utmost importance for the selection of management strategies in conditions of fierce competition. 

Keywords: infrastructure, logistics, oil transport companies, management, innovative strategies.  

JEL classification: D92, L81, P45 

Вступ 

Сьогодні ефективність діяльності більшості підприємств залежить від якості 
стратегічного планування та управління. Стратегічне управління є об’єктивною перед-
умовою ефективного функціонування та конкурентного розвитку нафтотранспортних 
підприємств. Взаємоузгоджуваність місії, цілей і напрямів діяльності підприємства 
шляхом усвідомлення поточної ситуації досягнення відповідності між внутрішніми мож-
ливостями підприємства та вимогами ринкового середовища забезпечує формування 
стратегії діяльності підприємства, реалізація якої забезпечує досягнення ним успіху та ук-
ріплення конкурентних позицій на ринку. Тому сучасна концепція стратегічного уп-
равління дозволяє виробити комплекс засобів і методів, що забезпечують адаптацію 
підприємств до європейських ринкових умов господарювання. Ефективне управління з 
використанням основної своєї функції «планування» є основою для розроблення системи 
взаємопов’язаних заходів, спрямованих на стабілізацію економічної ситуації на нафто-
транспортних підприємствах і створення передумов подальшої їх ефективної роботи.  

Розроблення інноваційної політики нафтотранспортного підприємства передба-
чає визначення стратегічних цілей його інноваційного розвитку та вибір інноваційної 
стратегії з урахуванням внутрішньо організаційного потенціалу та ринкових можливос-
тей і загроз. Тому аналізуючи думки науковців, варто враховувати їх тлумачення щодо 
змісту інноваційного розвитку і його використання для ефективного стратегування. 

Так, Л. Фаей та Р. Ренделл [1] під стратегією інноваційного розвитку пропонують 
розуміти стратегію, що будується навколо нових, «проривних» продуктів або рішень. 

На думку Г. П’ятницької, інноваційний розвиток це стратегія на довгостроковий 
курс, що розрахований на перспективу та передбачає формування переваг завдяки 
різного роду інноваціям (так званих «інноваційних переваг») [2]. 

К. Харук під стратегією інноваційного розвитку розуміє інноваційну діяльність 
підприємства, спрямовану на одержання нових продуктів, послуг і технологій, 
маркетинг й управління, перехід до нових організаційних структур, застосування нових 
видів ресурсів і нових підходів до використання традиційних ресурсів [3].  

Натомість Ю. Горська вважає, що ця стратегія спрямована на розвиток і 
використання потенціалу підприємств торгівлі, що розглядається як реакція на зміни 
зовнішнього середовища [4]. 

С. Філиппова вважає, що для вирішення низки проблем, які можуть виникнути на 
підприємстві, слід створити в його організаційній структурі відділи інноваційного 
розвитку, що мають виконувати такі функції: моніторинг перспективних інноваційних 
розробок для їх реалізації; визначення напрямів інноваційного розвитку; відбір 
найбільш перспективних інноваційних проєктів тощо [5, с. 97]. 

К. В. Полясковська вважає, що стратегія інноваційного розвитку це 
довгостроковий курс, що розрахований на перспективу (зважаючи на характеристики 
найпоширеніших видів інноваційних стратегій підприємств: традиційної, імітаційної, 
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залежної, опортуністичної, оборонної, наступальної) та передбачає формування переваг 
завдяки різного роду інноваціям [6, с. 97]. 

К. Клименко оперує таким поняттям як інвестиційний потенціал, де поняття 
інноваційного потенціалу корелює з поняттям інноваційного розвитку, тобто визначає 
інноваційний потенціал підприємства як сукупність ресурсів або їх комбінацію [7]. 

Натомість С. Ілляшенко вважає, що інноваційний потенціал – це процес 
господарювання, що спирається на безупинні пошук і використання нових способів і 
сфер реалізації потенціалу підприємств у мінливих умовах зовнішнього середовища у 
межах обраної місії та прийнятої мотивації діяльності і пов’язаний з модифікацією 
наявних і формуванням нових ринків збуту [8]. 

Говорячи про інвестиційний потенціал, варто звернути увагу на його можливості 
формування конкурентоспроможності. Зокрема, важливими є сучасні моделі організації, 
які діють як засіб інноваційних процесів конкурентоспроможності економіки України 
загалом і можливостей активного розвитку підприємницької діяльності [9]. Іншим 
підходом, який можна вважати основою конкурентоспроможності, є діджиталізація та 
дизайн-менеджмент, які є сучасними інструментами інвестиційно-інноваційного 
впливу на розвиток економічних процесів підприємства [10]. 

Нового значення стратегічному управлінню надають З. Шершньова та С. Оборсь-
ка, які трактують стратегічне управління як багатоплановий, формально-поведінковий 
управлінський процес, який допомагає формулювати та виконувати ефективні стратегії, 
що сприяють балансуванню відносин між організацією, включаючи її окремі частини, і 
зовнішнім середовищем, а також досягати встановлених цілей [11]. Саме вони вперше 
згадують про поведінковий процес, який в умовах активного розвитку поведінкової 
економіки відіграє важливу роль у стратегуванні підприємницької діяльності та 
залученні інвестиційних потоків. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є дослідження теоретико-методологічних засад формування 
інноваційних стратегій управління підприємствами.  

Виклад основного матеріалу 

Узагальнення теоретико-методологічного аналізу сутності значень інновацій-
ного розвитку та стратегічного управління розвитку підприємств, дозволяє нам стверд-
жувати, що стратегія інноваційного розвитку – це управління підприємством, яке на 
основі оцінки стану внутрішнього та зовнішнього середовища виявляє і реалізує свій 
інноваційний потенціал, формує стійкий розвиток у короткостроковому та довго-
строковому періодах. Сучасний інструментарій стратегічного управління інноваційним 
розвитком нафтотранспортних підприємств сьогодні можливий через  упровадження в 
основні функції управління елементів діджиталізації, що, як зазначалось, забезпечує 
конкурентоспроможність, прозорість і багаторівневість стратегічного управління. 

Явище «діджиталізація» можна використовувати у всіх сферах підприємницької 
діяльності, адже воно є новим етапом розвитку економіки шляхом впровадження 
досягнень науково-технічного прогресу та інноваційних методів діяльності, 
використання новітніх технологій, прискореного розвитку наукомістких видів 
економічної діяльності, становлення менталітету творчого, ефективного, раціонального 
бізнесу [10]. Оскільки діяльність нафтотранспортних підприємств потребує постійного 
оновлення логістичних напрямів, то цей напрям зі своїми інноваційними підходами дає 
можливість швидкого реагування на виклики.  

Підприємства нафтотранспортної мережі є структурними господарськими 
суб’єктами корпоративних об’єднань. В. Куцик [12] у своєму дослідженні акцентує увагу 
на інвестиційній діяльності інтегрованих корпоративних систем, де стверджує про 
відсутність і необхідність запровадження економічного механізму стимулювання 
довгострокових інвестицій, у якій насамперед зацікавлені суб’єкти господарювання, 
оскільки їх інвестиційна привабливість є основним чинником інтеграції промислових і 
фінансових капіталів.  



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021 рік. Том 6. № 3.  

22 

Натомість О. Малинка [13] здійснила аналіз формування капіталу бренду 
АЗС «ОККО». Авторка методом використання теоретичної моделі процесу управління 
виявила відсутність системності в діяльності з управління брендом в АТ «Концерн 
Галнафтогаз» та зробила висновок про необхідність зміни пріоритетів в управлінні не 
лише брендом, але і активами підприємства загалом. 

Закцентовані управлінські проблеми дозволяють визначити певні процеси 
формування і реалізації стратегії інноваційного розвитку «діджиталізації» нафто-
транспортних підприємств, які має здійснюватися з урахуванням таких чинників [14]: 
якість інноваційної стратегії управління підприємством; стан інноваційного потенціалу 
підприємства; рівень ефективності менеджменту; наявність необхідних ресурсів для 
впровадження інновацій; стан законодавства у сфері інноваційної діяльності; рівень 
мотивації праці та очікуваного ефекту від впровадження інновацій; стан розвитку ринку 
інновацій у нафтотранспортній сфері. 

Що ж до механізм формування інноваційної стратегії нафтотранспортних 
підприємств, то він мав би включати в себе: розроблення стратегії розвитку підприємств 
із визначенням його місії; аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища, а саме 
державної політики щодо підтримки нафтотранспортної сфери як стратегічної, а також 
інноваційного потенціалу підприємства як можливості створювати та використовувати 
інновації з урахуванням ресурсного забезпечення потенціалу підприємства; визначення 
цілей і завдань з урахуванням запроваджуваних інновацій; етапи реалізації та контролю 
інноваційної стратегії з урахуванням особливостей господарської діяльності. 

Формування науково-обґрунтованого механізму розвитку інноваційної 
діяльності в нафтотранспортних підприємствах дозволить істотно підвищити його 
ефективність і забезпечити динамічний і сталий розвиток. 

Основними чинниками, які впливають на інноваційний потенціал, є: частка 
щорічного оновлення продукції підприємства; збільшення витрат на інноваційні 
продукти; частка інноваційних витрат у загальному обсязі витрат підприємства; рівень 
фінансування інноваційних продуктів; частка впроваджених підприємством нових і 
суттєво вдосконалених технологічних процесів у загальній їх кількості тощо. 

Однак сьогодні, крім перерахованих вище чинників, потрібно зважати на 
необхідність підприємством забезпечувати швидке реагування на потреби ринку, 
мобільність, точність і якісний зворотний зв’язок. Тому оцінюючи рівень інноваційного 
потенціалу, а через нього економічного потенціалу підприємства, слід оцінювати 
спроможність підприємства до нововведень. 

Стабільне функціонування більшості нафтотранспортних підприємств полягає в 
забезпеченні магістралей нафтопроводу, які були ще побудовані до незалежності України. 
Тому транзитні потужності української мережі залежать від домовленостей країни-поста-
чальника та країн-замовників, а саме країн-членів ЄС. Тому підтримка належного рівня 
функціонування нафтотранспортних підприємств не тільки забезпечує вітчизняний ринок 
нафтопродуктами, але і є основним інфраструктурним джерелом транспортування нафто-
продуктів. Тому політика стратегічного управління має бути побудована таким чином, щоб 
унеможливити диверсифікацію шляхів експорту нафтопродукції, адже це зменшує 
виробничий потенціал української інфраструктури нафтотранспортної корпорації. 

Обрання підприємством управлінської стратегії інноваційного розвитку 
відштовхується від можливостей прийняття правильного інвестиційного рішення щодо 
початку нового процесу стратегічного планування, що включає етапи маркетингового 
обґрунтування доцільності інвестицій, попереднього оцінювання рівня інвестиційних 
витрат і розрахунку їх окупності, оцінювання відповідності технічним, екологічним та 
іншим корпоративним стандартам підприємства. Інвестиції в оптимізацію наявної 
нафтотранспортної мережі можуть включати капіталовкладення як в модернізацію 
обладнання або в розвиток персоналу, так і оновлення корпоративних вимог щодо 
зовнішніх атрибутів впізнаваності самого підприємства. Використання 
стандартизованих підходів до будівництва нових інфраструктурних об’єктів дозволяє 
забезпечити підприємству реалізацію цілей його розвитку через скорочення термінів 
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будівництва та мінімізацію витрат на інвестиційний проєкт і посилити позиціонування 
бренду через уніфікацію зовнішнього виду інфраструктурних об’єктів. 

Правильна стратегія управління інноваційним розвитком нафтотранспортного 
підприємства може усунути ті проблеми, які накопичилися, а також модернізувати 
підприємство загалом, що призведе до його економічного зростання. Найефективнішим 
є підприємство тоді, коли воно змогло залучити якомога більше споживачів, які готові 
вкладати свої інвестиції в інноваційну підтримку інфраструктурних об’єктів. Зокрема, 
це є важливим чинником готовності до інтеграції на європейський ринок.  

Як зазначає Л. Гораль та ін., інноваційний розвиток як основний фактор успіху 
дозволяє розглянути управління підприємством як складну економічну систему, що 
складається з підсистем управління. У самій же системі стратегічного управління загалом 
виділяють такі функціональні підсистеми, як управління матеріально-технічним 
постачанням; управління виробництвом; управління персоналом;  управління збутом; 
управління інформацією; управління ризиками; управління організацією; управління 
інноваціями; управління фінансами. Автори трактують, що метою впровадження 
стратегічного управління є необхідність забезпечення безперервного та сталого розвитку 
підприємства в динамічних умовах зовнішнього середовища. Перехід підприємства до 
стратегічного управління забезпечує можливість передбачення майбутнього розвитку та 
прийняття своєчасних управлінських рішень, цілей і стратегій [15]. 

Варто зазначити, що, враховуючи специфіку діяльності нафтотранспортних 
підприємств, одним з основних напрямів інвестиційного стратегування діяльності 
підприємства є модернізація обладнання. Ще один напрям спрямування інвестиційних 
потоків це: корпоративна культура та розвиток людських ресурсів підприємства; 
стратегії підвищення якості обслуговування споживачів тощо. А оскільки максимізація 
капіталовкладень підприємством спрямована на інвестиційні проєкти, які направлені 
на реалізацію стратегічних планів розвитку основного бізнесу, то це дозволяє 
створювати необхідний запас фінансової міцності підприємства, який також впливає і 
на стабільний розвиток інших інфраструктурних об’єктів корпорації. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Підводячи підсумок, можемо стверджувати, що стратегічне управління на основі 
інвестиційного розвитку підприємств нафтотранспортної мережі зосереджуються як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому інвестуванні. Де внутрішнє інвестування 
підпорядковано загальній політиці розвитку підприємства в інтегрованій 
корпоративній системі, основою якої є забезпечення якісного функціонування і сталого 
зростання як окремого підприємства нафтотранспортної мережі, так і материнської 
корпорації. Ефективність застосування та підтвердження правильності управлінської 
політики визначається окупністю та прибутковістю інвестиційних капіталовкладень у 
стратегічні проєкти. Чим більша залученість підприємств нафтотранспортної мережі в 
один інвестиційний проєкт із використанням великої кількості інфраструктурних 
об’єктів, тим більше забезпечення дохідної частини усій корпорації. Оскільки 
відбувається системність і ланцюгова реакція у використанні потенціалу кожного з 
залучених підприємств. Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні 
основних індикаторів, що суттєво впливають на залучення інвестицій та інновацій в 
розвиток нафтотранспортних підприємств. 
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ЕКОЛОГО–ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОСТІ ІНТЕНСИВНОГО 
ВИРОЩУВАННЯ АГРОКУЛЬТУР В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА 

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ 

Зось–Кіор М. В., Гнатенко І. А., Пархоменко О. П., Солод О. В. Еколого–економічна 
ефективність інноваційності інтенсивного вирощування агрокультур в умовах 
глобалізації, цифровізації та формування ринку землі. Український журнал прикладної 
економіки та техніки. 2021. Том 6. № 3. С. 25 – 31. 

Анотація  
Вступ. Стаття присвячена питанням еколого–економічної ефективності інноваційності інтенсивного 
вирощування агрокультур в умовах глобалізації, цифровізації та формування ринку землі. На основі 
дослідження було запропоновано впорядкування ринково–кон’юнктурних особливостей землеробства, що 
призводять до керованості природокористування. 
Метою дослідження стало вивчення еколого–економічної ефективності інноваційності інтенсивного 
вирощування агрокультур в умовах глобалізації, цифровізації та формування ринку землі. 
Результати. Показано, що окрім позитивних наслідків щодо збереження біорозмаїття, вживання 
природоохоронних заходів, зокрема зі збільшення рівня лісистості, що вже фактично відбулося на 5 млн га 
посівів кормових культур і частці площ пасовищ і сіножатей, простежуються ще й елементи 
конкурентних відносин держави та мікро– і міні–агентів. Деякі з цих агентів виснажують землю до рівня 
економічно невигідного господарювання, а потім консервують ці землі, отримуючи державні компенсації, 
тобто дохід від користування землею акумулюють у себе, а витрати на відтворення родючості ґрунтів 
перекладають на державу. Це посилює роль спільних агентів і зумовлює потребу враховувати в показниках 
екологічної ефективності управління земельними ресурсами аграрного сектора економіки інтереси всіх 
суб’єктів управління земельними ресурсами. 
Висновки. Доведено, що процес виведення з активного обробітку сільськогосподарських земель вступає в 
конфлікт із регіональними та глобальними агентами. Так, позиція багатьох науковців, практиків, 
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протилежна попередній. Суть її полягає в тому, що з огляду на загострення глобальної продовольчої кризи, 
обумовленої постійним зростанням населення планети та виснажливим використанням сільськогоспо-
дарських угідь в окремих країнах світу (надмірний екологічний слід), потрібно максимально залучити у 
виробничий оборот площ земель, виведених із обробітку через значний дисбаланс у відтворювальній 
структурі національних господарств, які традиційно були одними із основних виробників продовольства. 
До таких країн належить Україна, де значні площі угідь активно використовувалися у відтворювальному 
процесі завдяки здійсненню масштабних меліорацій. Це посилює роль показників меліорованості не тільки 
для оцінки екологічної, а й інших видів ефективності управління земельними ресурсами. 

Ключові слова: еколого–економічна ефективність, інноваційність, інтенсивне вирощування агрокультур, 
глобалізація, цифровізація, формування ринку землі. 
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Zos–Kior M., Hnatenko I., Parkhomenko O, Solod O. Ecological and economic efficiency of 
innovation of intensive crops growing in the conditions of globalization, digitalization and land 
market formation. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 3, 
рр. 25 – 31.  

Abstract  
Introduction. The article considers the issues of ecological and economic efficiency of innovation of intensive 
agricultural crops cultivation in the conditions of globalization, digitalization and formation of the land market. 
Based on the study, it was proposed to streamline the market and market conditions of agriculture, which lead to the 
manageability of nature. 
The purpose of the paper was to study the ecological and economic efficiency of innovative intensive cultivation of 
crops in the context of globalization, digitalization and land market formation. 
Results. It is shown that in addition to the positive effects on biodiversity conservation, environmental protection 
measures, in particular the increase in forest cover, which has already occurred on 5 million hectares of forage crops 
and the share of pastures and hayfields, there are also elements of competitive relations between the state and micro- 
and mini-agents. Some of these agents deplete the land to the level of economically unprofitable management, and 
then preserve these lands, receiving state compensation, i.e. the income from land use accumulates, and the cost of 
restoring soil fertility is transferred to the state. This strengthens the role of joint agents and necessitates the 
consideration of the interests of all subjects of land management in the indicators of environmental efficiency of land 
management in the agricultural sector of the economy. 
Conclusions. It is proved that the process of withdrawal from active cultivation of agricultural land comes into conflict 
with regional and global agents. Thus, the position of many scientists, practitioners, statesmen and international figures 
is radically opposite to the previous one. It means that given the exacerbation of the global food crisis due to the constant 
growth of the world's population and the depleting use of agricultural land in some countries (excessive ecological 
footprint), it is necessary to involve as much as possible in the turnover of land withdrawn from cultivation due to 
significant imbalance in the reproductive structure of national economies, which have traditionally been one of the main 
food producers. Such countries include Ukraine, where large areas of land have been actively used in the reproduction 
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process through the implementation of large-scale reclamation. This enhances the role of land reclamation indicators 
not only to assess environmental but also other types of land management efficiency. 

Key words: ecological and economic efficiency, innovation, intensive cultivation of agricultural crops, globalization, 
digitalization, land market formation. 

JEL classification: O32; Q57 

Вступ 

Формування методичних засад інтегральної ефективності управління 
земельними ресурсами неможливе без екологічної складової, тому актуальним в цьому 
контексті є дослідження ієрархії пріоритетів в залежності від економічних результатів 
національних суб’єктів земельних відносин, критеріїв та показників цього виду 
ефективності, їх ваги при агрегуванні, а також інтересів усіх суб’єктів управління 
земельними ресурсами. 

Виокремлення екологічної ефективності управління земельними ресурсами в 
самостійну форму зумовлене щонайменше двома причинами: 

1) необхідність створення екологічно безпечного для людей і тваринного та 
рослинного світу довкілля, за якого зберігається біологічна рівновага і водний баланс 
території, поліпшується обіг органічних речовин, забезпечується розширене 
відтворення економічної родючості ґрунту, супроводжуване підвищенням умісту 
гумусу, здійснюється виробництво екологічно чистої аграрної продукції і не 
допускається забруднення навколишнього середовища хімічними засобами 
сільськогосподарського призначення; 

2) потреба в існуванні індикатора для визначення гармонійного розвитку 
виробництва [6]. 

Логічно, що вся історія землеробства, відтак, і сучасної цивілізації, – це спроба 
досягти компромісу між прагненням одержати високий урожай і збереженням 
родючості землі на майбутнє [2]. Відповідно, графічна інтерпретація організаційно–
економічного механізму раціонального сільськогосподарського землекористування 
зображена на рис. 1. На осі абсцис відкладено сукупну кількість наданих разом 
екологічних та економічних благ, а на осі ординат – їх сукупну вартість.  

 
Рис. 1. Графічна модель організаційно–економічного механізму раціонального 

сільськогосподарського землекористування 

Крива АВ відображає кількість екологічних благ, які можна одержати з 
конкретної земельної ділянки, а крива СD – обсяг економічної продукції, яку можна 
одержати з неї. Організаційна складова представлена у вигляді стрілок, спрямованих до 
точки Е – місця перетину кривих АВ і СD [9].  

Графік наочно демонструє, що найбільше екологічних благ земельна ділянка 
може надати у разі мінімальної кількості одержаних від неї економічних результатів. Зі 
збільшенням обсягів одержання економічної продукції зменшується екологічна 
цінність ділянки. У точці Е створюється рівновага між одержаними від земельної 
ділянки як екологічних, так і економічних благ. Ця точка є показником ефективності 
організаційно–економічного механізму раціонального сільськогосподарського 
землекористування [4]. 
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Якщо держава не контролюватиме ефективність землекористування, то 
сільськогосподарські підприємства вживатимуть заходів щодо охорони земельних угідь, 
виходячи з простого порівняння граничних часткових вигід і граничних часткових 
витрат [1]. Аби досягти ефективності управління земельними ресурсами на 
національному рівні, необхідно, щоб граничні суспільні витрати на підвищення 
родючості ґрунтів відповідали граничним суспільним вигодам [8].  

Отже, державну політику в галузі сільськогосподарського землекористування 
слід будувати на основі організаційно–економічного механізму, який поєднує у собі 
систему ефективного використання земельних ділянок для задоволення потреб 
суспільства як у продуктах харчування, так і у збереженні землі як природного ресурсу, 
а отже, – й підвищення екологічного стану довкілля. 

Мета та завдання статті 

Метою дослідження є вивчення еколого–економічної ефективності 
інноваційності інтенсивного вирощування агрокультур в умовах глобалізації, 
цифровізації та формування ринку землі. 

Виклад основного матеріалу 

У контексті цього дослідження слід наголосити на тому, що світове 
співтовариство визнало факт критичної точки глобальних перетворень у біосфері. Це 
викликало необхідність радикального перегляду існуючих методів управління і 
розробки нових підходів до організації людського життя, заснованих на принципах 
екологізації суспільного виробництва. 

Серед основних критеріїв, що застосовуються у світовій практиці для визначення 
впливу країн світу на навколишнє середовище, найбільш широко застосовується два: 
екологічний слід та енергоефективність як співвідношення ВВП на кількість спожитого 
умовного палива. Критерій «екологічний слід» – міра впливу людини на середовище 
проживання, яка дозволяє розрахувати розміри прилеглої території, необхідної для 
виробництва споживаних нею ресурсів і зберігання відходів. Цю одиницю вимірювання 
можна визначити як співвідношення між своїми потребами та обсягами наявних 
екологічних ресурсів, у першу чергу земельних. Таким способом можна виміряти тиск 
(вплив) на навколишнє середовище будь–якої людини, підприємства, організації, 
населеного пункту, країни та населення всієї планети. Рівень суспільного добробуту 
країни зворотно корелює із екологічним слідом. Очолюють перелік найбідніші 
африканські країни, потім ідуть країни Центральної Азії, Східної Азії, Північної Африки, 
Південної та Південно–Східної Азії, Східної Європи, Південної Америки, Близького Сходу 
і Заходу. Є країни, де екологічний слід набагато менший за рівень суспільного добробуту 
країни (Аргентина, Словенія, Японія, Ірландія). І навпаки, екологічний слід Південної 
Африки, Саудівської Аравії, Кувейту, ОАЕ набагато вищий за їх суспільний добробут, що 
пов’язано з сировинною орієнтацією економік цих країн [3, 7, 10]. 

Вимірюваний у ході визначення екологічного сліду тиск (вплив) є прямою 
демонстрацією у тому числі глобальної деформації земельних відносин, який 
відображає конкуренцію на світовому ринку земельних ресурсів. Це пояснюється тим, 
що надвеликий екологічний слід має компенсуватися наявними природними ресурсами, 
у тому числі земельними, через власне виробництво, імпорт, придбання ресурсних 
активів за кордоном, зокрема земельних. Існуючі потенційні впливи з боку регіональних 
і глобальних агентів підвищують актуальність дослідження екологічної ефективності 
управління земельними ресурсами аграрного сектора економіки України. 

Безумовно, максимально можливих економічних показників 
сільськогосподарського землекористування потрібно досягати тільки в разі 
забезпечення достатнього рівня відтворення земель. Для цього необхідно збільшити 
кількість показників і критеріїв оцінки ефективності сільськогосподарського 
землекористування, а також досягти високої ефективності заходів щодо охорони та 
використання земель. 
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Потрібно розглянути та науково обґрунтувати основні фактори, критерії та 
показники, що є якісним аналітичним матеріалом для прийняття рішень щодо 
раціоналізації управління земельними ресурсами на національному рівні.  

Конкурентоспроможність землекористування в умовах ринкової економіки 
визначається збалансованістю капітальних витрат, робочої сили, яка об’єднує в єдиний 
технологічний процес речовину природи (землю), а також сили та засоби (природні й 
антропогенні), за допомогою яких земельні ресурси ефективно використовуються, а 
ґрунтова родючість відновлюється за допомогою раціональної організації системи 
адаптивно–ландшафтного землеробства. 

Але цей об’єктивний висновок стикається із суб’єктивними реаліями сучасного 
землекористування в Україні. 

Так, дослідження показали, що в природному середовищі, де існує реальна 
небезпека втрати родючості ґрунтів, близько 80% господарюючих суб’єктів зорієнтова-
ні насамперед на виживання в сучасних ринкових умовах. До їх пріоритетів не входить 
турбота про збереження ґрунтів для майбутніх поколінь. Близько 70% господарників 
слабо володіють знаннями про ґрунтозахисні системи землеробства, навіть не 
усвідомлюють всієї небезпеки ерозії, не володіють інформацією про сучасні досягнення 
науки в цій сфері [5]. 

Наприклад, спалюючи стерню, фермер економить на паливно–мастильних 
матеріалах, проте знищує мікрофлору, мікро– та макроелементи ґрунту на набагато 
більшу суму, ніж сума економії, в еквіваленті недоотриманого врожаю та витрат на 
відновлення ґрунту, що досить часто стають уже не індивідуальною, а суспільною 
проблемою. При цьому зниження якості землі мотивує покинути цей бізнес 
безвідповідальних власників особистих селянських господарств, фермерів і навіть 
кон’юнктурні компанії (через непролонгування договорів оренди).  

Дослідження показують, що не в останню чергу це пов’язано з тим, що в 
сільському господарстві будь-яке нововведення в технологію або організацію 
виробництва приймається після усвідомлення його корисності організаторами та 
виконавцями. Практика показує, що в землеробстві та тваринництві нерідко науково 
обґрунтовані технології не набули широкого розповсюдження, тому що їх не прийняли 
як на управлінському рівні, так і на рівні безпосередніх виконавців. 

В аграрній економіці України, як і в інших галузях, місце в ієрархії пріоритетів 
визначається економічним результатом суб’єкта земельних відносин (підприємства, 
галузі, регіону, країни) – табл. 1. 

Таблиця 1. Ієрархія пріоритетів залежно від економічних результатів 
національного підприємства 

Пріоритети 

Місце в ієрархії пріоритетів 

стала висока 
прибутковість 
виробництва 

висока 
прибутковість 
виробництва 

середня 
прибутковість 
виробництва 

збитки 
(рівень 

виживання) 
Виживання, розвиток підприємства, 

отримання прибутку 
5 4 3 1 

Задоволення потреб ринкових агентів 1* 1 1 2 
Задоволення запитів колективу 

підприємства 
2 2 2 3 

Охорона природних ресурсів 3 3 4 
Немає серед 
пріоритетів 

Задоволення запитів сільської громади 4 5 
Немає серед 
пріоритетів 

Немає серед 
пріоритетів 

* У тому числі ефективний збут на світовому ринку. 

Суб’єкти земельних відносин, що мають низькі доходи, охорону навколишнього 
середовища в переліку пріоритетів навіть не згадують. Вони турбуються передусім про 
власне виживання у найближчий час. Правомірний висновок про те, що господарюючі 
суб’єкти будуть вирішувати суспільно значимі перспективні завдання лише в тому 
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випадку, якщо забезпечується їх прибуткова робота, і чим прибуток вищий, тим більше 
суб’єкт земельних відносин зацікавлений і спроможний турбуватися про навколишнє 
середовище, застосування ґрунтозахисних технологій. За цих умов навіть екологічні 
інвестиції держави здебільшого використовуватимуться не за цільовим призначенням. 

При цьому ринково-кон’юнктурні особливості землеробства призводять до 
некерованості природокористування. Хоча згідно зі ст. 27 Закону України «Про охорону 
земель» держава здійснює економічне стимулювання заходів з охорони та 
використання земель і підвищення родючості ґрунтів землевласниками та 
землекористувачами шляхом: 

– надання податкових і кредитних пільг фізичним і юридичним особам, які за 
власні кошти вживають заходи для захисту земель від ерозії, підвищення родючості 
ґрунтів та інші заходи, передбачені загальнодержавними та регіональними програмами 
використання та охорони земель; 

– звільнення землевласників і землекористувачів від плати за землю, за земельні 
ділянки, на яких виконуються роботи з меліорації, рекультивації, консервації земель та 
інші роботи щодо охорони земель на період тимчасової консервації, будівництва та 
сільськогосподарського освоєння земель відповідно до затвердженої документації із 
землеустрою; 

– компенсування сільськогосподарським товаровиробникам недоодержаної 
частки доходу внаслідок консервації деградованих, малопродуктивних, а також 
техногенно забруднених земель; 

– застосування прискореної амортизації основних фондів землеохоронного та 
природоохоронного призначення. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Окрім позитивних наслідків щодо збереження біорозмаїття, вживання 
природоохоронних заходів, зокрема зі збільшення рівня лісистості, що вже фактично 
відбулося на 5 млн га посівів кормових культур і частці площ пасовищ і сіножатей, 
простежуються ще й елементи конкурентних відносин держави та мікро– і міні–агентів. 
Деякі з цих агентів виснажують землю до рівня економічно невигідного 
господарювання, а потім консервують ці землі, отримуючи державні компенсації, тобто 
дохід від користування землею акумулюють у себе, а витрати на відтворення родючості 
ґрунтів перекладають на державу. Це посилює роль спільних агентів і зумовлює потребу 
враховувати в показниках екологічної ефективності управління земельними ресурсами 
аграрного сектора економіки інтереси всіх суб’єктів управління земельними ресурсами. 

Водночас процес виведення з активного обробітку сільськогосподарських земель 
вступає в конфлікт із регіональними та глобальними агентами. Так, позиція багатьох 
науковців, практиків, державних і міжнародних діячів радикально протилежна 
попередній. Суть її полягає в тому, що з огляду на загострення глобальної продовольчої 
кризи, обумовленої постійним зростанням населення планети та виснажливим 
використанням сільськогосподарських угідь в окремих країнах світу (надмірний 
екологічний слід), потрібно максимально залучити у виробничий оборот площ земель, 
виведених із обробітку через значний дисбаланс у відтворювальній структурі 
національних господарств, які традиційно були одними із основних виробників 
продовольства. До таких країн належить Україна, де значні площі угідь активно 
використовувалися у відтворювальному процесі завдяки здійсненню масштабних 
меліорацій. Це посилює роль показників меліорованості не тільки для оцінки 
екологічної, а й інших видів ефективності управління земельними ресурсами. 

Список літератури 
1. Вдовенко Н.М., Федірець О.В., Зось–Кіор М.В., Гнатенко І.А. Роль енергоринку в менеджменті 

ресурсозбереження та ресурсоефективності конкурентоспроможних підприємств 
агропродовольчої сфери. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 4. С. 222–229.  



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 3.  

31 

2. Воронько–Невіднича Т. В., Лєщин Д. І., Василенко М. В. Управління конкурентоспроможністю 
підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища. Глобальні та національні проблеми 
економіки. 2018. № 15. С. 23–27. 

3. Ходаківська О.В., Патика Н.І., Гаргасас А. Методологічні основи оцінки конкурентоспроможності 
сільського господарства. Механізм регулювання економіки. 2019. № 2. С. 34–40. 

4. Шубравська О. В. Агропродовольчий розвиток України в контексті глобальних викликів. Економіка 
АПК. 2014. № 7. С. 52–58. 

5. Bilan Y., Zos–Kior M., Nitsenko V., Sinelnikau U., Ilin V. Projecting the social component of the efficient 
management of land resources. Journal of Security and Sustainability. Issues. 2017. № 7(2). Р. 287–300.  

6. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of 
optimizing the innovation investment program of the development of agro–industrial production. 
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 1. 
P.  29–135. 

7. Halytskyi O., Polenkova М., Fedirets O., Brezhnieva–Yermolenko O., Hanziuk S. Mathematical risk 
assessment model for biodiesel production projects in Ukraine agriculture. Financial and Credit Activity 
Problems of Theory and Practice. 2021. 2(37), 280–286.  

8. Hutorov A. O., Hutorova O O., Lupenko Yu. O., Yermolenko O. A.,  Voronko–Nevidnycha T. V. Modeling of the 
Cycle of Reproduction Process in the Agrarian Sector of Economy (Ukraine). Revista Espacios. 2019. Vol. 40. 
No. 7. P. 19. 

9. Lozhachevska O., Navrotska T., Melnyk O., Kapinus L., Zos–Kior M., Hnatenko I. Management of logistics and 
marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of 
society and the online market. Laplage in Journal. 2021. 7(3), p. 315–323. 

10. Zos-Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. Management of Efficiency of the 
Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. Management Theory and 
Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol 42. No.4. P. 504-515. 

References 
1. Vdovenko, N. M., Fedirets, O. V., Zos–Kior, M. V., Hnatenko, I. A. (2020). «The role of the energy market in the 

management of resource conservation and resource efficiency of competitive enterprises in the agri–food 
sector». Ukrainian Journal of Applied Economics, vol. 5. No 4, pp. 222–229.  

2. Voronko–Nevidnycha, T. V., Leshchyn, D. I., Vasylenko, M. V. (2018). «Management of enterprise 
competitiveness in an unstable market environment». Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky. 
Issue 15, pp. 23–27. 

3. Khodakivska, O. V., Patyka, N. I., Gargasas, A. (2019). «Methodological bases for assessing the 
competitiveness of agriculture». Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky, No 2, pp. 34–40. 

4. Shubravska, O. V. (2014). «Agri–food development of Ukraine in the context of global challenges». 
Ekonomika APK. No 7, pp. 52–58. 

5. Bilan, Y., Zos–Kior, M., Nitsenko, V., Sinelnikau, U., Ilin, V. (2017). «Projecting the social component of the 
efficient management of land resources». Journal of Security and Sustainability, No 7(2), pp. 287–300.  

6. Brockova, K., Rossokha, V., Chaban, V., Zos–Kior, M., Hnatenko, I., Rubezhanska, V. (2021). «Economic 
mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro–industrial 
production». Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 43. 
No 1, pp. 129–135. 

7. Halytskyi, O., Polenkova, М., Fedirets, O., Brezhnieva–Yermolenko, O., Hanziuk, S. (2021). «Mathematical 
risk assessment model for biodiesel production projects in Ukraine agriculture». Financial and Credit 
Activity Problems of Theory and Practice, No 2(37), pp. 280–286.  

8. Hutorov, A. O., Hutorova, O O., Lupenko, Yu. O., Yermolenko, O. A., Voronko–Nevidnycha, T. V. (2019). 
«Modeling of the Cycle of Reproduction Process in the Agrarian Sector of Economy (Ukraine)». Revista 

Espacios. Vol. 40. No 7. P. 19. 
9. Lozhachevska, O., Navrotska, T., Melnyk, O., Kapinus, L., Zos–Kior, M., Hnatenko, I. (2021). «Management of 

logistics and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of 
digitalization of society and the online market». Laplage in Journal, No 7(3), pp. 315–323. 

10. Zos-Kior, M., Hnatenko, I., Isai, O., Shtuler, I., Samborskyi, O., Rubezhanska, V. (2020). Management of 
Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. 
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol 42. No 4.  
pp. 504-515. 

 
Стаття надійшла до редакції 22.06.2021 р.  
  

http://jssidoi.org/jssi/papers/papers/view/269


ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021 рік. Том 6. № 3.  

32 

УДК 332:349.41 

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-3-4 

Ірина Віталіївна КОШКАЛДА 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління земельними 
ресурсами та кадастру Державного біотехнологічного університету 

ORCID ID: 0000-0003-4855-8890 
E-mail: irinavit1506@gmail.com 

Тетяна Володимирівна АНОПРІЄНКО 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління земельними 
ресурсами та кадастру Державного біотехнологічного університету  

ORCID ID: 0000-0001-7143-0591 
E-mail: atatyanav2017@gmail.com 

Борис Олегович ЯЗЛЮК  

доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедрою економічної експертизи 
та землевпорядкування, Західноукраїнський національний університет 

ORCID ID: 0000-0002-2078-0644 
E-mail: b.yazliuk@wunu.edu.ua 

ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ ЯК ОДИН ІЗ ВАЖЕЛІВ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ 

Кошкалда І. В., Анопрієнко Т. А., Язлюк Б. О. Грошова оцінка земель як один із важелів 
ринку земель. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 3.  
С. 32 – 40. 

Анотація 
Вступ. Одним із дієвих механізмів регулювання земельних відносин є економічний. Особливої актуальності 
він набуває в ринкових умовах. Цьогорічне відкриття в Україні ринку земель сільськогосподарського 
призначення має свої особливості. Так до ринкового обігу долучилися земельні ділянки, які надавалися за 
рахунок пайових земель у межах норм безоплатної приватизації громадянам України. Незважаючи на ряд 
суттєвих обмежень спостерігається активність ринку, хоча і не настільки велика як прогнозувалася.  
На даний час залишається актуальним запровадження комплексного механізму встановлення вартості 
земельних ділянок у сучасних ринкових умовах. 
Метою дослідження є аналіз й узагальнення сучасного стану та підходів до формування ринку земель в 
України та оцінки земель як її головної складової. 
Результати. У статті розглянуто питання обов’язкового проведення різних видів грошової оцінки 
земельних ділянок, встановлено, що у своїй основі різновиди грошової оцінки мають суттєві відмінності. 
Існування різних підходів до оцінки земель створило передумови до формування двох різних баз оцінки 
(фіскальної (податкової) та ринкової). 
 Висновки. Відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення є значним кроком з боку держави 
до надання можливостей власникам земельних ділянок повноцінно реалізовувати свої права щодо 
володіння, користування та розпорядження ними, і для цього на державному рівні розроблена система 
заходів щодо поліпшення умов відкриття та функціонування ринку земель. 

Ключові слова: грошова оцінка земель, державне регулювання, земельна ділянка, землі 
сільськогосподарського призначення, ринок земель. 
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Abstract  
Introduction. One of the effective mechanisms for regulating land relations is economic. It becomes especially 
relevant in market conditions. This year's opening of the agricultural land market in Ukraine has its own peculiarities. 
Thus, land plots provided at the expense of share lands within the norms of free privatization to the citizens of Ukraine 
joined the market circulation. Despite a number of significant limitations, there is market activity, although not as 
large as expected. At present, the introduction of a comprehensive mechanism for determining the value of land in 
today's market conditions remains relevant. 
Results. The study consists in the analysis and generalization of the current state and approaches to the formation of 
the land market in Ukraine and the assessment of land as its main component. The article considers the issue of 
mandatory monetary valuation of land plots, it is established that the types of monetary valuation are based on 
significant differences. Monetary valuation of land, both regulatory and expert, are the main pricing indicators 
(factors) of land market formation, and mechanisms of state regulation in promoting the rational use and protection 
of land. The existence of different approaches to land valuation has created the preconditions for the formation of two 
different bases of valuation (fiscal (tax) and market).  
Conclusions. The opening of the agricultural land market is a significant step by the state to enable landowners to 
fully exercise their rights to own, use and dispose of them, and to this end a system of measures has been developed at 
the state level to improve the opening and functioning of the land market. 

Keywords: monetary evaluation of land, state regulation, land plot, agricultural land, land market. 

JEL classification: C13; H43; Q15; Q24; R14; R52 

Вступ 

Одним із дієвих механізмів регулювання земельних відносин є економічний. 
Особливої актуальності він набуває в ринкових умовах, коли з кожним днем дедалі 
більше стає власників земельних ділянок, які реалізували своє право власності у процесі 
приватизації земельних ділянок. Також швидкими темпами йде продаж земельних 
ділянок комерційного використання. Набув розвитку i вторинний ринок земель. На 
вторинному ринку землі здебільшого мають місце угоди щодо ділянок для будівництва 
i обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, для ведення 
садівництва та особистого селянського господарства. Угоди щодо продажу присадибних 
земельних ділянок існують майже в кожному населеному пункту країни, а висока їх 
кількість, переважно свідчить про життєздатність населених пунктів.  

Цьогорічне відкриття в Україні ринку земель сільськогосподарського призна-
чення має свої особливості. Так до ринкового обігу долучилися земельні ділянки, які 
надавалися за рахунок пайових земель у межах норм безоплатної приватизації грома-
дянам України. Незважаючи на ряд суттєвих обмежень спостерігається активність 
ринку, хоча і не настільки велика як прогнозувалася. Продавці та покупці виходять на 
земельний ринок з розумною обережністю. Недосконалість правового поля, наявність 
ряду обмежень, ускладнена процедура оформлення переходу прав на земельні ділянки, 
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низький рівень доходу селян, великі ризики під час заняття сільськогосподарським 
виробництвом та ін. стримують повноцінне становлення та подальший розвиток ринку. 
Тому актуальним є запровадження комплексного механізму встановлення вартості 
земельних ділянок у сучасних ринкових умовах, що потребує проведення подальших 
наукових досліджень. 

Ґрунтовні дослідження питань функціонування ринку землі в різних країнах здій-
снюються науковцями Джозефом К. Еккертом, Kancs d'Artis, P. Ciaian, E. Fraser, V. Stanle, 
J. Swinnen, L. Vranken та іншими [1-5]. Вони відмічають загальні тенденції розвитку 
ринку землі, хоча з певними особливостями, що є специфічними для регіонів і країн. 

Україна має свої особливості формування ринку земель на основі різних видів 
оцінки. Серед вітчизняних науковців та практиків не існує однозначної думки щодо 
вибору оптимальної моделі формування, розвитку та функціонування ринку земель, 
зокрема і в питаннях застосування видів оцінки, методичних підходів, її інформа-ційного 
забезпечення. Розробкою нових методичних підходів до удосконалення норма-тивної 
грошової оцінки земель в Україні займалися та займаються Ю. Ф. Дехтяренко,  
М. Г. Лихогруд, Ю. М. Манцевич, Ю. М. Палеха [6], О. І. Драпіковський, І. Б. Іванова [7],  
В. М. Заяць [8], Р. Левек [9], Ю. О. Лупенко, М. М. Федоров, О. В. Ходаківська,  
С. Г. Корчинська, Н. А. Солов'яненко [9, 10, 11], А. Г. Мартин [12], В. Я. Месель-Веселяк [11], 
Л. Я. Новаковський [13], А. М. Третяк, Н. А. Третяк [14] та ін. 

Грошова оцінка земель як інструмент державного регулювання ринку земель 
набуває особливої актуальності та потребує подальших досліджень. 

Дана стаття є продовженням авторських наукових досліджень питань прове-
дення грошової оцінки земель в Україні, ефективного застосування її показників, з об-
ґрунтування положень запровадження сучасної моделі державного регулювання ринку 
земель. У результаті попередніх досліджень [15-23] проаналізований рівень інфор-
маційного забезпечення проведення оцінки земель в Україні, виявлений ряд проблем; 
запропоновані моделі державного регулювання проведення грошової оцінки земель. 

Незважаючи на значну увагу з боку науковців та практиків до питань грошової 
оцінки земель невирішеними залишаються багато питань. Проведений аналіз 
міжнародного досвіду здійснення оцінки земель свідчить про існування різних підходів 
та методик як до оцінки земель так і до застосування її результатів. Залишається 
актуальним актуалізація даних (у тому числі Державного земельного кадастру) для 
грошової оцінки земель та пошуку оптимальних підходів у час стрімких змін в 
інформаційних технологіях і дефіциту бюджетів усіх рівнів.  

Мета та завдання статті 

Мета дослідження полягає в аналізі й узагальненні сучасного стану та підходів 
до формування ринку земель в України та оцінки земель як її головної складової. 

Виклад основного матеріалу 

Відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення є значним кроком 
з боку держави до надання можливостей власникам земельних ділянок повноцінно 
реалізовувати свої права щодо володіння, користування та розпорядження ними. У свою 
чергу, можна відмітити, що у своїй основі різновиди грошової оцінки мають суттєві 
відмінності. Нормативна та експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться 
на землях усіх категорій та форм власності відповідно до затверджених державних 
нормативно-правових актів (законів, стандартів, норм, правил тощо), а також 
міжнародних стандартів оцінки.  

Законодавством встановлено, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок 
у межах населених пунктів та сільськогосподарського призначення проводиться не 
рідше ніж один раз на 5-7 років, а земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення розташованих за межами населених пунктів – не рідше ніж один раз на 7-
10 років [24]. На відміну від нормативної, експертна грошова оцінка земельних ділянок 
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проводиться при виникненні потреби, і її результат (звіт) чинний протягом одного року, 
а у випадках оподаткування 6 місяців з дати оцінки. 

Виконавцями робіт з нормативної грошової оцінки земель є юридичні особи у 
складі яких працюють сертифіковані інженери землевпорядники, а виконавцями 
експертної грошової оцінки земельних ділянок є фізичні й юридичні особи у складі яких 
працюють оцінювачі, які мають кваліфікаційний сертифікат оцінювача з експертної 
грошової оцінки земельних ділянок. 

З метою регулювання оціночної діяльності Законом України «Про оцінку 
земель» [24] визначені випадки обов’язкового проведення грошової оцінки земельних 
ділянок (табл. 1).  

Під час проведення нормативної грошової оцінки земель застосовується дохідний 
підхід, а під час проведення експертної можливе застосування трьох підходів (дохідного, 
витратного, порівняльного) або їх поєднання[25-28]. 

Таблиця 1. Обов’язковість проведення грошової оцінки земельних ділянок 

№ 
з/п 

Випадки проведення грошової оцінки 

Обов’яз-
ково 

Необов’яз-
ково (за 
згодою 
сторін) 

н
о

р
м

ат
и

в
н

а
 

ек
сп

ер
т

н
а 

н
о

р
м

ат
и

в
н

а
 

ек
сп

ер
т

н
а 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Визначення розміру земельного податку за земельні ділянки: 
- державної власності; 
- комунальної власності; 
- приватної власності. 

 
+ 
+ 
+ 

   

2.  

Визначення розміру орендної плати за земельні ділянки: 
- державної власності; 
- комунальної власності; 
- приватної власності.  

 
+ 
+ 
 

  
 
 

+ 

 
 
 

+ 

3.  

Визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні 
земельних ділянок згідно із законом: 
- державної власності; 
- комунальної власності; 
- приватної власності. 

 
 

+ 
+ 
+ 

   

4.  

Визначення вартості земельних ділянок при міні, спадкуванні та даруванні 
земельних ділянок згідно із законом: 
- державної власності; 
- комунальної власності; 
- приватної власності. 

   
 

+ 
+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
+ 

5.  

Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 
на земельних ділянках: 
- державної власності; 
- комунальної власності; 
- приватної власності. 

 
 

+ 
+ 
+ 

   

6.  

- Розробки показників та механізмів економічного стимулювання 
раціонального використання та охорони земель: 
- державної власності; 
- комунальної власності; 
- приватної власності. 

 
 

+ 
+ 
+ 

   

7.  

Відчуження земельних ділянок площею понад 50 гектарів, для розміщення 
відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд: 
- державної власності; 
- комунальної власності; 
- приватної власності. 

 
 

+ 
+ 
 

  
 
 
 

+ 

 
 
 
 

+ 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

8.  

Відчуження та страхування земельних ділянок: 
- державної власності; 
- комунальної власності; 
- приватної власності. 

  
+ 
+ 
 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

9.  

Відповідно до закону застави земельної ділянки: 
- державної власності; 
- комунальної власності; 
- приватної власності. 

  
+ 
+ 
+ 

  

10.  

Визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на 
земельні поліпшення на земельних ділянках: 
- державної власності; 
- комунальної власності; 
- приватної власності. 

  
 

+ 
+ 
+ 

  

11.  

Визначення вартості земельних ділянок, у разі якщо вони вносяться до 
статутного фонду господарського товариства: 
- державної власності; 
- комунальної власності; 
- приватної власності. 

  
 

+ 
+ 
 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 

+ 

12.  

Визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, банкрутстві або 
ліквідації господарського товариства (підприємства) з часткою майна, яке є 
власником земельної ділянки: 
- державної власності; 
- комунальної власності; 
- приватної власності. 

  
 
 

+ 
+ 
 

 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 

+ 

13.  

Виділення або визначення частки у складі земельних ділянок, що перебувають 
у спільній власності: 
- держави; 
- територіальної громади; 
- приватної особи (фізичної або юридичної). 

  
 

+ 
+ 
 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 

+ 

14.  

Відображення вартості земельних ділянок та права користування земельними 
ділянками у бухгалтерському обліку відповідно до законодавства України: 
- державної власності; 
- комунальної власності; 
- приватної власності. 

  
 

+ 
+ 
+ 

  

15.  

Визначення збитків власникам або землекористувачам у випадках, 
встановлених законом або договором на земельних ділянках: 
- державної власності; 
- комунальної власності; 
- приватної власності. 

  
 

+ 
+ 
+ 

  

16.  

Рішення суду по земельним ділянкам: 
- державної власності; 
- комунальної власності; 
- приватної власності. 

  
+ 
+ 
+ 

  

17.  

Інші випадки для земельних ділянок: 
- державної власності; 
- комунальної власності; 
- приватної власності. 

   
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

Джерело: сформовано авторами на основі Закону [24] 

При цьому нормативна грошова оцінка земель використовує переважно 
нормативи (нормативні дані), а експертна статистичні та реальні дані притаманні 
об’єкту оцінки у визначений період (на час проведення оцінки). Тобто застосовуються 
різні вихідні дані та підходи до грошової оцінки земель. 

Враховуючи значні площі земель сільськогосподарського призначення в Україні 
та надання їм пріоритетності на державному рівні (Земельний кодекс України [29]) 
залишається актуальним питання раціонального використання земель, збереження та 
покращення їхньої родючості. Відкриття ринку земель сільськогосподарського 
призначення стало відновленням конституційних прав громадян України щодо 
володіння, користування та розпорядження своєю власністю.  
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За офіційними даними Держгеокадастру України за перші 100 днів з часу відк-
риття ринку земель «було відчужено 28 288 земельних ділянок загальною площею 
70,57 тис. гектарів. Середня вартість за один гектар відчужених земельних ділянок 
становить 43 879 гривень. … Крім того, за цей період було успадковано 77 103 земельні 
ділянки загальною площею 153,21 тис. гектара» [30]. Серед них здійснено купівлю-про-
даж майже 9 тис. ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
загальною площею більше 32 тис. га. Також можна відмітити, що більше 22 тис. угод 
здійснювалося з земельними ділянками сільськогосподарського призначення цільове 
призначення яких для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та для 
ведення особистого селянського господарства (загальною площею майже 60 тис. га). 

Також на сучасному етапі важливим є забезпечення публічності та прозорості 
функціонування ринку земель. З метою забезпечення вищезазначеного 22 вересня 
2021 р. прийнята постанова Кабінету Міністрів України № 1013 «Деякі питання 
підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних 
ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)» [31], 
якою регламентовано проведення земельних торгів у формі електронних аукціонів з 
продажу та передачі в користування земельних ділянок всіх форм власності. 

Так, торги проводитимуться у формі електронного аукціону в режимі реального 
часу із застосуванням мережі Інтернет через електронну торгову систему «Прозорро. 
Продажі», що перебуває у державній власності. Передбачено проведення аукціонів 
відповідно до договорів між оператором електронного торговельного майданчика й 
організатором торгів. 

З метою створення передумов для забезпечення законності посвідчення право-
чинів щодо купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
Держгеокадастром спільно з ДП «Центр ДЗК» здійснено ряд заходів щодо надання 
спрощеного доступу нотаріусам до даних Державного земельного кадастру, які 
відповідно до ст. 130 Земельного кодексу України [29] здійснюють перевірку набувача 
прав на земельну ділянку сільськогосподарського призначення до посвідчення ними 
відповідного правочину [32]. 

Враховуючи важливість забезпечення прозорості функціонування ринку земель, 
розвитку земельних відносин фахівцями ДП «Центр ДЗК» розроблено нові сервіси – 
функціонал «Моніторинг земельних відносин». Він призначений для комплексного 
аналізу розвитку земельних відносин, і є інструментом системи збору, збереження та 
оприлюднення набору даних та показників, що стосуються основних характеристик 
земельних ресурсів, а саме: наповнення Державного земельного кадастру та Реєстру 
прав на нерухоме майно, кількості та характеристики транзакцій із земельними 
ділянками, податку на землю, судових спорів, приватизації, а також рівності у 
забезпеченні прав різних категорій землевласників та землекористувачів на рівні 
країни, області й об’єднаної територіальної громади. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Проведене дослідження містить теоретичні узагальнення й аналіз формування 
вітчизняного ринку земель та місця оцінки в зазначених питаннях. 

Підводячи підсумки можна відзначити: 
1. Існування різних підходів до оцінки земель створило передумови до 

формування двох різних баз оцінки (фіскальної (податкової) та ринкової). 
2. На державному рівні визначені випадки обов’язкового проведення грошової 

оцінки земельних ділянок. 
3. Грошова оцінка земель, як нормативна так і експертна, являються головними 

ціноутворюючими показниками (факторами) формування ринку земель, та механіз-
мами державного регулювання у питаннях стимулювання раціонального використання 
та охорони земель. 

4. Розроблена система заходів щодо поліпшення умов відкриття та функціону-
вання ринку земель, зокрема: 
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- прийнята постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання підготовки до 
проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття 
прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)» від 22.09. 2021 р. 
№1013 [31]; 

- прийнята постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного 
кодексу України» від 16.06.2021 р. № 637 [32]; 

- надано спрощений доступ нотаріусам до даних Державного земельного 
кадастру; 

- розроблення функціоналу «Моніторинг земельних відносин» тощо. 
Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні факторів що суттєво 

впливають на розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення та розробка 
оптимальної моделі функціонування ринку земель в Україні. 
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 ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЕКОНОМІЧНИХ 
ДРАЙВЕРІВ В КОНТЕКСТІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ, РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА 

ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

Орлова-Курилова О. В., Таран-Лала О. М., Рожок Т. А., Стадніченко В. О. Формування 
політики інноваційного підприємництва та економічних драйверів в контексті стійкого 
розвитку, ризик-менеджменту та глобальної конкуренції. Український журнал прикладної 
економіки та техніки. 2021. Том 6. № 3. С. 41 – 48.  

Анотація 
Вступ. Стаття присвячена питанням формування політики інноваційного підприємництва та 
економічних драйверів в контексті стійкого розвитку, ризик-менеджменту та глобальної конкуренції. На 
основі дослідження було запропоновано методологію забезпечення державного регулювання розвитком 
інноваційного підприємництва. 
Метою стало вивчення особливостей формування політики інноваційного підприємництва та 
економічних драйверів в контексті стійкого розвитку, ризик-менеджменту та глобальної конкуренції. 
Результати. Архітектоніка орієнтирів формування інноваційної політики розвитку інноваційного 
підприємництва будь-якої держави передбачає повне реформування інструментарію державного 
регулювання у сфері підприємницької діяльності. Зокрема, в умовах підсилення глобалізації, інноваційного 
домінування високорозвинутих економічних країн світу інноваційна політика стає стратегічною зброєю 
рекомбінації не тільки конкурентних позицій суб'єктів підприємництва, але й забезпечення національного 
соціально-економічного розвитку у довгостроковій та середньостроковій перспективах. Зазначено, що 
основи формування методології забезпечення державного регулювання розвитком інноваційного 
підприємництва в умовах трансформації національної економіки передбачають насамперед визначення 
орієнтирів інноваційної політики. За такого визначення необхідним є урахування минулого досвіду 
розвитку інноваційної системи, за рахунок повної та всебічної орієнтованості держави-регулятора на 
пошук і стимулювання імпульсів техніко-технологічного та соціально-економічного характеру. 
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теорії динамічних можливостей інституціонального середовища та акумуляції його адаптаційних 
здатностей: застосування інструментарію теорії стійкого розвитку, ризик-менеджменту, ціннісно-
поведінкової парадигми. 
Висновки. Визначено, що умовою формування методології є розвиток компетенцій та визначення 
імпульсів у межах темпоральної теорії трансформації економічної системи, що передбачає: визначення 
маркерів біфуркаційних процесів  горизонту планування окремих періодів інноваційного розвитку; 
актуалізації ціннісних орієнтацій перспективного розвитку; здатності формування комунікацій та 
спільному пошуку рішень виходу з кризи; можливості визначати ринкові провали, загрози та причини 
інертного розвитку підприємництва; здатності реконфігурувати поточний потенціал та ресурсні 
можливості бізнес-середовища. 

Ключові слова: політика інноваційного підприємництва, економічні драйвери, стійкий розвиток, ризик-
менеджмент, глобальна конкуренція. 
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POLICY MAKING OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP AND ECONOMIC DRIVERS IN 
THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, RISK MANAGEMENT AND GLOBAL 

COMPETITION 

Orlova-Kurilova, O., Taran-Lala, O., Rozhok, T., Stadnichenko, V. Policy making of innovative 
entrepreneurship and economic drivers in the context of sustainable development, risk 
management and global competition. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 
2021. Volume 6. № 3, рр. 41 – 48. 

Abstract 
Introduction. The article considers the formation of innovative entrepreneurship policy and economic drivers in the 
context of sustainable development, risk management and global competition. Based on the study, a methodology for 
ensuring state regulation of the innovative entrepreneurship development was proposed. The aim of the study was to 
study the features of the formation of innovative entrepreneurship policy and economic drivers in the context of 
sustainable development, risk management and global competition. 
The results. The architectonics of the guidelines for the formation of innovation policy for the innovative 
entrepreneurship development of any state provides a complete reform of the tools of state regulation in the field of 
entrepreneurial activity. In particular, in the context of increasing globalization, innovative dominance of highly 
economic countries, innovation policy becomes a strategic weapon of recombination not only of competitive positions 
of business entities, but also ensuring national socio-economic development in the long and medium term. It is noted 
that the bases of methodology formation of state regulation maintenance by development of innovative business in 
the conditions of national economy transformation provide first of all definition of landmarks of innovation policy. 
According to this definition, it is necessary to take into account the past experience of the innovation system, due to 
the full and comprehensive orientation of the regulatory state to seek and stimulate impulses of technical, 
technological and socio-economic nature. The following guidelines are proposed within the theory of dynamic 
capabilities of the institutional environment and the accumulation of its adaptive abilities such as application of the 
tools of the theory of sustainable development, risk management, value-behavioral paradigm. 
Conclusions. It is determined that the condition for the methodology formation is the development of competencies 
and the definition of impulses within the temporal theory of the economic system transformation, which provides 
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actualization of value orientations of perspective development; ability to form communications and joint search for 
solutions to the crisis; opportunities to identify market failures, threats and causes of inert business development; the 
ability to reconfigure the current potential and resource capabilities of the business environment. 

Keywords: innovation entrepreneurship policy, economic drivers, sustainable development, risk management, global 
competition. 

JEL classification: O32; F62 

Вступ 

Архітектоніка орієнтирів формування інноваційної політики розвитку інно-
ваційного підприємництва будь-якої держави передбачає повне реформування 
інструментарію державного регулювання у сфері підприємницької діяльності. Зокрема, 
в умовах підсилення глобалізації, інноваційного домінування високорозвинених еконо-
мічних країн світу інноваційна політика стає стратегічною зброєю рекомбінації не 
тільки конкурентних позицій суб'єктів підприємництва, але й забезпечення національ-
ного соціально-економічного розвитку у довгостроковій та середньостроковій перспек-
тивах. Таким чином, на часі визначення базових орієнтирів державної інноваційної 
політики за рахунок розробки методології, яка передбачає створення методологічного 
фундаменту пріоритетного оновлення поточного еволюційного стану національної 
економіки за напрямами, які закладуть основу структурних зрушень вітчизняного 
сектору підприємництва. При цьому основним підґрунтям таких зрушень має бути 
урахування минулого досвіду розвитку інноваційної системи за рахунок повної та 
всебічної орієнтованості регулятора на пошук і стимулювання імпульсів техніко-
технологічного або соціально-економічного характеру. Зазначене обумовлює 
важливість подальшого осмислення базових орієнтирів інноваційної політики в 
контексті трансформації національної економіки. 

Стратегії обрання орієнтирів удосконалення інноваційної політики, вплив під-
приємницької діяльності на формування макроекономічних показників перебувають у 
полі зору відомих зарубіжних вчених. Таким чином, на цей час створено досить потужну 
теоретико-методологічну базу для формування економіко-організаційної парадигми та 
ресурсної теорії визначення фундаменту інноваційної політики. Водночас, враховуючи 
динамічні ознаки, що відбуваються в інституціональній системі, пошук 
найоптимальніших шляхів інноваційно орієнтованого синергетичного, 
саморозвиваючого та саморегулюючого розвитку повинен бути безперервним, 
поповнюватися необхідним арсеналом концепцій стратегічного державного 
менеджменту як одних з пріоритетних компонентів системної парадигми розвитку 
інновацій [1, 3, 4, 5]. 

Останнім часом в межах теорії динамічних можливостей інституціонального 
середовища дослідники зазвичай вказують на важливість урахування в державній полі-
тиці «драйверів економічного розвитку»: теорії стійкого розвитку, ризик менеджменту, 
ціннісно-поведінкової парадигми [2, 10]. Зазначені драйвери забезпечують запуск 
економічного зростання та створюють умови для виникнення імпульсів, які починають 
забезпечувати розвиток в області інновацій. Тобто розробка та реалізація ефективної 
моделі безперервної інноваційної політики, яка є драйвером соціально-економічного 
розвитку, передбачає формування або розвиток компетенцій, визначення імпульсів в 
межах темпоральної теорії трансформації економічної системи, що передбачає [6-9]: 
визначення маркерів біфуркацій інноваційних процесів, горизонту планування окремих 
періодів інноваційного розвитку; актуалізацію ціннісних орієнтацій перспективного 
розвитку; здатність формування комунікацій та спільного пошуку рішень виходу з 
кризи; можливості визначання ринкових провалів, загроз та причин інертного розвитку 
підприємництва; здатності реконфігурувати поточний потенціал та ресурсні 
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можливості бізнес-середовища в умовах недосконалого нормативно-правового 
забезпечення.  

Мета та завдання статті 

Метою дослідження є дослідження формування політики інноваційного підпри-
ємництва та економічних драйверів в контексті стійкого розвитку, ризик-менеджменту 
та глобальної конкуренції.  

Виклад основного матеріалу 

Для багатьох розвинених країн зазначені драйвери обумовлюють пріоритетність 
інноваційної політики перед іншими напрямами та секторами, в яких необхідні соціаль-
но-економічні зрушення і перетворення. Аналізуючи циклоструктурні характеристики 
системи інноваційного розвитку, загострюється роль ефективної діагностики імпульсів 
соціального та економічного зростання, активізації заходів з їх впровадження та 
прискорення. В умовах постіндустріальної трансформації суспільства зростання доходів 
і рівня життя населення, безпосередньо залежить від здатності держави розпізнавати 
сигнали, або імпліцитні тенденції, які вказують на майбутні умови стратегічно важливих 
та необхідних для національної економіки змін. Завдяки рішенням в області державної 
політики створюються умови для технологічного стрибка, а також вирішується 
проблематика найгостріших соціальних, екологічних та економічних проблем. Слід 
зазначити, що на перший план державної політики виходить стимулювання соціально-
орієнтованих інновацій, які спрямовані на подолання суттєвих проблем, пов'язаних з 
соціальною безпекою, охороною здоров'я, освітою, ринком праці. Все більша кількість 
науковці наголошує на тому, що для підприємництва другорядним є підвищення доходів 
у будь-який спосіб, які все частіше набувають безперспективності в соціально-
орієнтованій державі і не мають достатніх обґрунтувань для прогресивних інноваційних 
систем, що витрачають значні кошти на науково-дослідні, конструкторсько-
експериментальні, технологічні роботи в соціально важливих галузях – медицині та 
освіті. Дотримуючись принципів соціальної орієнтованості політика держави все більше 
виступає в ролі партнера підприємницького сектору, причому не з метою стимулювання 
отримання прибутків, а для надання допомоги з реалізації таких інновацій, які є 
корисними для суспільства.  

Якщо оцінювати сучасний стан розвитку інноваційної політики в Україні, то 
необхідно усвідомлювати її інертні та незадовільні тенденції. Зокрема, досить 
показовим є результат впровадження інноваційних проектів у стратегічно важливих 
галузях економіки, механізмів, заходів у бюджетоутворюючі підприємства, які цього 
потребують. Індекс глобальної конкуренції, який є визначальною характеристикою для 
потенційних зарубіжних інвесторів, свідчить про мінливі позиції України та 
недосконалий стан розвитку захисту вітчизняних товаровиробників. Як приклад, досвід 
інноваційно розвинутих країн світу (не лише Західної Європи та Швейцарії, але також 
Сінгапуру, Південної Кореї, Китаю, Індії та інших держав) свідчить, що 
конкурентоспроможність повинна гарантуватися низкою напрямів державної 
підтримки, пріоритетними з яких є: створення критичної маси науково-технічного 
людського ресурсу; впорядкування інституціонального середовища для технологічного 
розвитку; заохочення розвитку великих наукомістких суб'єктів підприємницької 
діяльності [1]. Тобто, конкуренто-спроможність національної економіки відзначається 
ступенем дифузії інноваційного процесу за рахунок державного стимулювання. 

У 2017 р. спеціалістами Всесвітнього економічного форуму в Давосі оцінювалися 
результати інертності Індексу глобальної конкуренції за кожною з аналізованих у 
рейтингу країн [8]. За підсумками згаданого рейтингу наша держава у 2016-2017 рр. 
посіла 85 місце (минулого періоду – 79 позицію). Тобто Україну було віднесено до 
держави з таким типом економічної системи, в якій відбувається трансформація від 
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першої стадії інноваційного розвитку (factor driven – економічна система, що зосеред-
жується на накопиченні виробничого потенціалу) до наступної стадії (efficiency driven – 
економічна система, пріоритет якої є акумуляції інноваційної ефективності за умов 
досконалої конкуренції) [3]. Причому остання стадія інноваційного розвитку – 
innovation driven – це тип національної економіки, орієнтованої на тотальний інновацій-
ний розвиток, науково-технічний прогрес в усіх секторах конкурентоспроможних 
економік та галузях промисловості. 

Фахівці, які розраховували Індекс глобальної конкуренції, відзначили низку 
причин, які знижують позиції держав [8]. Розглянемо їх більш детально. 

1. Низька ефективність ринку фінансових послуг через турбулентності 
банківсько-кредитної системи, відсутності програм лізингу, низька дієздатність 
кредитних спілок. 

2. Накопичення державного боргу за зовнішніми запозиченнями, що погіршує 
позиціонування держави у показнику «кредитний рейтинг», обумовлює нарощування 
імпліцитних проблем на ринку фінансових послуг. 

3. Низька система державних гарантій національним та іноземним інвесторам, що 
ґрунтується на недієвості правового держгарантування захисту фінансових вкладень в 
інноваційні проекти національних виробників. Фахівці Всесвітнього економічного 
форуму акцентували увагу на тому, що в Україні не врегульовано комплекс заходів з 
системи гарантування майнових прав та приватної власності підприємців. 
Найвагомішою перепоною є низька результативність судової реформи, що призводить 
до вибіркового правосуддя та заважає реалізації принципу верховенства права, рівності 
усіх суб’єктів підприємницької діяльності перед законом. 

4. Катастрофічна ситуація у секторі управлінського менеджменту, який 
характеризується бюрократією на усіх щаблях державних посад. 

5. Відтік вузькоспеціалізованих та високоосвічених фахівців, талановитої молоді 
до найбільш соціально-розвинутих країн світу, що відбувається через низьку 
спроможність країни вирішувати питання на ринку праці. Проблеми еміграції фахівців 
пов’язані з низькою ефективністю державних заходів регулювання зайнятості, надання 
першого робочого місця для випускників закладів освіти. Так, за даними міністерства 
закордонних справ, за кордоном легально працюють понад 4 млн наших громадян. 
Поглибленню демографічної кризи та еміграції сприяє заохочення урядів Польщі, 
Словаччини, Німеччини, Угорщини у напрямі прийняття трудових мігрантів з України 
як таких, що вимагають найменшого рівня оплати праці та державних гарантій у 
соціальному забезпеченні. 

6. Низький рівень гарантованого впливу суб'єктів підприємницької діяльності на 
розроблення державних програм та заходів із залучення іноземного капіталу. Зазначена 
ситуація відображує низьку дієвість важелів кооперації держави та бізнесу в 
інвестиційній політиці, тобто державні посадовці ігнорують інтереси або ініціативи 
приватного сектору. 

7. Неефективна система оподаткування для вітчизняних та зарубіжних інвесторів 
у напрямі фінансування інноваційних проектів, що здебільшого обумовлено відсутністю 
податкових канікул для інвесторів, браком спеціальних економічних зон інвесторів, де 
податки виконують заохочувальну функцію та справедливий розподіл у процесі 
реалізації фінансового проекту. 

8. Низьке гарантування прав інтелектуальної власності, патентної діяльності. 
Зокрема, Україна знаходиться на першому місці серед інших країн світу у Рейтингу 
«піратських» країн. З досвіду здійснення судочинства слідує, що наразі існує незначна 
кількість порушень судових справ з нелегального розповсюдження піратського 
контенту в мережі Інтернеті. У системі виконавчого провадження не виконуються 
приписи щодо штрафних санкцій. Для прикладу, у країнах Європи за розповсюдження 
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неліцензійного контенту в мережі інтернету без дозволу правовласника людина може 
отримати штраф у розмірі 2000 Євро і більше [10]. 

9. Протиріччя та недосконалість антимонопольного законодавства, що значно 
ослаблює позиції інтелектуально-спрямованого підприємництва. Серед іншого, 
підсилений адміністративний тиск на діяльність малого та середнього підприємництва 
повністю знижує його перспективний розвиток, зменшує стимули майбутніх 
бізнесменів для відкриття своєї справи. 

10. Катастрофічний рівень інституціонального середовища та занадто низький 
рівень розвитку інфраструктурних елементів, що зменшує інвестиційну привабливість 
України. Зазначене створює дефіцит інвестицій інноваційних проектів та їх 
експериментального випробовування. Критичний стан транспортної логістики, яка 
також є важливим сегментом для бізнесу, порушує транспортування інноваційної 
продукції та знижує її розповсюдження на місцевих ринках. Для прикладу, на цей час досі 
відсутні засоби практичної реалізації Транспортної стратегії України на період 2020 р., 
яка була ухвалена ще у 2010 р. [7]. 

При визначенні базових орієнтирів інноваційної політики розвитку підпри-
ємництва слід враховувати позиції держави у цьому рейтингу та формувати такі орієн-
тири, які збільшать конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. Результати 
індексу засвідчують низький стан соціально-економічного розвитку країни, що є 
значною перешкодою для науково-технічного прогресу національної економіки. 
Відсутність ефективного соціально-економічного розвитку серед інших причин 
ґрунтується на низькій взаємоузгодженості, комплексності і секторальності іннова-
ційної політики як у коротко- так і середньостроковий періоди. Водночас визначення 
орієнтирів подальшого інноваційного розвитку, з урахуванням сильних та слабких 
позиції нашої країни, на яких наголошували фахівці Всесвітнього економічного форуму, 
надасть можливість оновити тактичні, операційні завдання інноваційної політики, що 
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності національної економіки та на цій 
основі забезпечить формування потужної комплексної інноваційної політики [2]. 

Отже, забезпечення базових орієнтирів інноваційної політики в умовах 
швидкозмінності зовнішнього середовища – одне з найбільш важливих та пріоритетних 
питань державного регулювання у XXI столітті. 

Сучасне оновлення інноваційної політики національної економіки з метою 
забезпечення конкурентоспроможності країни вимагає стратегічного планування та 
впровадження операційних інструментів відповідно до усіх гілок влади. Необхідно, щоб 
процес стратегічного планування гуртувався, по-перше, на інтересах усіх стейкхолдерів 
ринку, а не тільки приватних інтересів окремих бізнес-еліт, а по-друге, враховував 
зарубіжний досвід такого планування, який давно пройшли високорозвинені країни. 
При цьому стратегічне планування повинне стати не просто показовим маневром влади 
з метою імітації підтримки інновацій, а стратегічним вибором бізнесової еліти, 
інституцій і суспільства. Досвід стратегічного планування інших країн світу свідчить, що 
держава може виступати як ініціатором інноваційних зрушень, так і гарантом створення 
інституціональних, інвестиційних, правових та ін. умов для дифузії інновацій. Одним з 
результатів вдало обраного стратегічного планування є досягнення економічного 
зростання та підвищення соціальної безпеки населення. Це матиме не тільки позитивне 
значення для стейкхолдерів ринку, але й важливий політичний сенс, бо підтримуючи 
інновації та ефективно реалізуючи стратегічні заходи, влада демонструє свою 
ефективність в очах населення. При цьому відбуватиметься оновлення національної 
інноваційної системи, в межах якої функціонують суб’єкти підприємницької діяльності, 
інфраструктурні елементи й органи державної влади. До найважливіших стейкхолдерів 
підприємницької діяльності слід віднести новаторів, які ведуть ризиковані 
дослідження, випробовують конструкторські розробки, комерціалізують нові технології 
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на ринку споживачів. У цій мультисегментній системі національної економіки повинні 
домінувати не вертикальні, а горизонтальні комунікації. Водночас головним ініціатором 
інноваційної політики та стратегічного планування повинна стати держава в цілому або 
окрема частина бізнес-еліти. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Зазначено, що основи формування методології забезпечення державного 
регулювання розвитку інноваційного підприємництва в умовах трансформації 
національної економіки передбачають насамперед визначення орієнтирів інноваційної 
політики. За такого визначення необхідним є урахування минулого досвіду розвитку 
інноваційної системи за рахунок повної та всебічної орієнтованості держави-регулятора 
на пошук і стимулювання імпульсів техніко-технологічного та соціально-економічного 
характеру. Запропоновані такі орієнтири в межах теорії динамічних можливостей 
інституціонального середовища та акумуляції його адаптаційних здатностей, як 
застосування інструментарію теорії стійкого розвитку, ризик-менеджменту, ціннісно-
поведінкової парадигми. 

Визначено, що умовою формування методології є розвиток компетенцій та 
визначення імпульсів в межах темпоральної теорії трансформації економічної системи, 
що передбачає: визначення маркерів біфуркаційних процесів горизонту планування 
окремих періодів інноваційного розвитку; актуалізацію ціннісних орієнтацій 
перспективного розвитку; здатність формування комунікацій та спільному пошуку 
рішень виходу з кризи; можливість визначати ринкові провали, загрози та причини 
інертного розвитку підприємництва; здатність реконфігурувати поточний потенціал та 
ресурсні можливості бізнес-середовища. 
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Анотація 
У статті розглянуті проблеми іпотечного кредитування сільського господарства на підставі аналізу його 
сучасного стану та створення сприятливих правових та економічних умов для його розвитку. Сьогодні 
мають місце низька прибутковість сільського господарства та неефективне використання ресурсного 
потенціалу, а також відсутність фінансових ресурсів довгострокового характеру, тому вирішення 
проблеми залучення довгострокових інвестиційних ресурсів в агропромислове виробництво значною мірою 
пов’язане з розвитком іпотечного кредитування у сільському господарстві. До проблеми розвитку процесу 
земельного іпотечного кредитування в Україні відноситься висока ризикованість кредитування під 
заставу земельних ділянок через невизначеність їх ліквідності, яка обумовлена тим, що їх продаж за часом 
триває набагато довше, ніж, наприклад, продаж квартири чи земельної ділянки, відведеної під 
малоповерхове будівництво, через нерозвиненість інфраструктури земельного ринку. Світовий досвід 
свідчить про те, що земельна іпотека дозволяє сільськогосподарським виробникам розвинених країн, з 
одного боку, розширювати сільськогосподарське виробництво шляхом використання основних фондів, 
придбаних за рахунок іпотечних кредитів, а з іншого — прискорювати оборот капіталу і отримувати 
додатковий прибуток. Основною метою створення національної системи іпотечного кредитування є 
формування ефективних ринкових механізмів залучення довгострокових фінансових ресурсів у фінансово-
кредитну сферу. На цій основі буде функціонувати ринок довгострокового іпотечного кредитування із 
застосуванням сучасної ринкової інфраструктури та фінансових інструментів, які дають змогу 
поступово знизити вартість іпотечних кредитів для аграрних виробників. Дієвий механізм реалізації 
іпотечних схем кредитування сільського господарства в першу чергу залежить від дієвого законодавства, 
яке має забезпечувати, з одного боку – надійний захист, як іпотечного кредитора, так і позичальника, а з 
іншого – передбачати стимули для подальшого розвитку та вдосконаленню всього комплексу 

правовідносин в цій сфері із врахуванням закордонного досвіду. 

 Ключові слова: банк, іпотечне кредитування, фінансові інструменти, Національний банк України, фонд 
гарантування кредитів, коефіцієнт ліквідності. 
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Abstract  
The article considers the problems of mortgage lending to agriculture on the basis of analysis of its current state and 
the creation of favorable legal and economic conditions for its development. Today there is a low profitability of 
agriculture and inefficient use of resource potential, as well as lack of long-term financial resources, so solving the 
problem of attracting long-term investment resources in agro-industrial production is largely associated with the 
development of mortgage lending in agriculture. The problem of land mortgage lending in Ukraine is the high risk of 
lending secured by land due to the uncertainty of their liquidity, which is due to the fact that their sale takes much 
longer than, for example, the sale of an apartment or land allocated for low-rise construction, due to underdeveloped 
land market infrastructure. World experience shows that land mortgages allow agricultural producers in developed 
countries, on the one hand, to expand agricultural production through the use of fixed assets acquired through 
mortgages, and on the other hand, to accelerate capital turnover and earn extra income. The main purpose of creating 
a national system of mortgage lending is the formation of effective market mechanisms to attract long-term financial 
resources in the financial and credit sphere. On this basis, the market of long-term mortgage lending will operate with 
the use of modern market infrastructure and financial instruments that allow to gradually reduce the cost of 
mortgage loans for agricultural producers. The effective mechanism of implementation of mortgage schemes of 
crediting of agriculture first of all depends on the effective legislation which should provide, on the one hand, reliable 
protection, both the mortgage creditor, and the borrower, and on the other hand, to provide incentives for further 
development and improvement of all complex of legal relations. in this area, taking into account foreign experience. 

Keywords: bank, mortgage lending, financial instruments, National Bank of Ukraine, loan guarantee fund, liquidity ratio.  

JEL classification: E52, Q15, Q18  

Вступ 

Для України відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення стало 
історичним моментом. Адже мораторій на продаж цих земель в Україні продовжували 10 
разів. Тож, за 28 років впровадження земельної реформи з цієї теми накопичилося дуже 
багато розрізненої інформації. Так, до земель, що потрапляли під дію мораторію, зокрема 
належали земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної та 
комунальної власності, а також земельні ділянки, які перебувають у власності громадян 
та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельні 
ділянки, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення 
особистого сільського господарства, а також земельні частки (паї). При цьому, у зв’язку з 
тривалою дією мораторію в Україні сформувався тіньовий ринок обігу земель 
сільськогосподарського призначення за допомогою незаборонених законодавством 
механізмів: довгострокова оренда, встановлення довгострокового емфітевзису тощо. 
Стратегічно важливими напрямами подальшого земельного реформування є розвиток 
ринку земель сільськогосподарського призначення, формування зрозумілих та 
справедливих відносин у сфері землеустрою, унеможливлення корупційних схем у 
земельних відносинах та поштовх у розвитку економічного зростання. За умов фінансової 
кризи в Україні актуальності набувають не лише питання економічного розвитку країни, 
а й розвитку іпотеки сільськогосподарських земель. 
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В останні роки питанню розвитку іпотеки сільськогосподарських земель як 
форми ринкових операцій із землею приділяється значна увага. Зокрема, у вітчизняній 
економічній літературі цю проблему досліджували Базилевич В. Д. [1], Гнатко-
вич О. Д. [2], Другак В. М [3], Кушнір С. О. [4], Поліщук Н. В. [5], Ступень Р. М. [6], Тре-
тяк А. М. [7] та інші. Проте різноплановість цієї сфери потребує подальшого дослідження 
та обґрунтування.  

Мета та завдання статті 

Мета статті полягає в дослідженні та обґрунтуванні проблем іпотечного 
кредитування сільського господарства на підставі аналізу його сучасного стану та 
визначення сприятливих правових та економічних умов для його розвитку. 

Виклад основного матеріалу 

Агропромисловий комплекс є однією з ключових галузей економіки України, який 
забезпечує близько 10% ВВП і близько 40% валютної експортної виручки. За даними 
Земельного довідника України понад 41,4 млн га земель України є сільськогосподарські 
угіддя. Зокрема, у структурі власності угідь основна кількість земель перебуває у 
приватній власності, це близько 31,0 млн га, у державній та комунальній власності 
перебувають 10,4 млн га. При цьому, близько третини землі, 32,7 млн га, є під ріллям. 
Найбільше сільськогосподарських угідь обробляється у Одеській, Запорізькій та 
Харківській областях, понад 2200 тис га. Найменше земель у розпорядженні жителів 
Закарпатської та Чернівецької областей, менше за  
500 тис. га [10]. 

Іпотека є невід’ємною ланкою ринкової економіки та однією з форм майнового 
забезпечення виконання боржником зобов'язань. В умовах формування ринкових 
відносин подальший розвиток сільського господарства неможливий без ефективного 
функціонування іпотечного кредитування сільськогосподарських товаровиробників, де 
були б враховані особливості аграрного сектора і створювалися сприятливі умови для 
його розвитку.  

Земельне іпотечне кредитування як фінансовий інструмент в сільському 
господарстві засноване на використанні в якості застави досить специфічного об'єкту   ̶ 
землекористування як аграрну нерухомість. Тут потрібно брати до уваги й особливості 
ведення власне сільського господарства, успішність якого є важливою частиною 
забезпечення повернення виданого банком кредиту [7, с. 12]. В якості специфічних 
факторів галузі можна назвати: сезонність і циклічність робіт; вплив природно-
економічних і погодних умов; нерівномірність обсягів реалізації продукції; 
нерівномірність надходження виручки; нерегульований обіг земельних ділянок 
власників земельних часток (паїв) у межах сільськогосподарського землекористування 
як об'єкта аграрної нерухомості. 

Факторами, які свідчать на користь використання земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення як предмета іпотеки, є: незмінне місце 
розташування; можливість бути джерелом доходу при використанні; збереження права 
власності заставодавцем (тобто за власником залишається право володіння і право 
користування); зростаюча в часі вартість; землеустрій та землевпорядкування як 
інструмент регулювання обігу земельних ділянок власників земельних часток (паїв) у 
межах сільськогосподарського землекористування як об'єкту аграрної нерухомості. 

Кредитування аграрної сфери під заставу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення можливе за наявності законодавчих, 
інституційних, економічних умов, наявність земельної кадастрової системи у нашій 
державі. Законодавчо питання іпотеки реалізуються за нормами Цивільного, 
Земельного та Господарського кодексів України, а також Законами України «Про 
іпотеку». «Про заставу» і «Про іпотечні облігації». Крім базових нормативно-правових 
документів, є і загальні, зокрема Закони України «Про банки і банківську діяльність», 
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«Про цінні папери та фондовий ринок», «Про страхування», «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про Державний земельний кадастр» 
та інші. 

З метою подальшого розвитку іпотечних відносин 7 серпня 2021 року офіційно 
опубліковано Закон України № 1701-IX «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо усунення розбіжностей та осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому 
провадженні» [8]. Цим документом внесено зміни до Закону України «Про іпотеку» [9], а 
саме: 

1. Реалізація переданих в іпотеку земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення при зверненні стягнення на предмет іпотеки здійснюється на 
електронному аукціоні. Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення можуть бути особи, визначені Земельним кодексом. 

2. У разі визначення судом способу реалізації предмета іпотеки шляхом 
проведення електронного аукціону ціна предмета іпотеки у рішенні суду не 
зазначається та визначається при його примусовому виконанні на рівні, не нижчому за 
звичайні ціни на такий вид майна на підставі оцінки, проведеної суб’єктом оціночної 
діяльності або незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення 
виконавчих дій. 

3. Боржник має право до дня продажу предмета іпотеки на електронному 
аукціоні виконати вимогу за основним зобов’язанням чи ту її частину, виконання якої 
прострочено, разом з відшкодуванням будь-яких витрат та збитків, завданих 
іпотекодержателю, включаючи судові витрати, витрати на оплату винагороди 
залученим експертам (оцінювачам, юристам), витрати на підготовку до проведення 
електронного аукціону тощо. Таке виконання є підставою для припинення реалізації 
предмета іпотеки на електронному аукціоні. Умови договорів, що обмежують це право 
боржника, є недійсними. 

З економічними умовами кредитування сільського господарства (ефективність 
(рентабельність) сільськогосподарського виробництва, паритет цін, стабільність 
національної валюти) тісно пов'язані інституційні. Це заснування відповідних 
фінансових установ (державного Земельного (іпотечного) банку), формування ринку 
страхування ризиків іпотечного кредитування, інституції оцінки заставної вартості, 
наявність земельно- кадастрової системи. 

Як окремий напрям земельно-іпотечне кредитування має досить важливу 
економічну роль: по-перше, це можливість створювати і залучати додаткові кошти у 
сферу підтримки та розвитку матеріального виробництва; по-друге, даний вид 
кредитування допомагає забезпечувати як оборот, так і перерозподіл земельних 
ділянок між власниками, в цьому випадку це означає можливість переходу земельних 
ділянок власників земельних часток (паїв) у руки ефективних власників, виключаючи 
нераціональне їх використання; по-третє, існування земельно-іпотечного кредитування 
стає підставою виникнення інститутів вторинного земельного ринку для 
функціонування власної інфраструктури [13]. 

Керівництво нашої країни неодноразово заявляло про те, що розвиток 
кредитування агробізнесу є одним з пріоритетів національної фінансової політики. 
Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (зі змінами) 
Мінекономіки, як головному розпоряднику бюджетних коштів, для підтримки 
сільськогосподарських товаровиробників було передбачено видатки загального фонду 
у обсязі 3 980 000 тис. грн за бюджетною програмою КПКВК 1201150 «Фінансова 
підтримка сільгосптоваровиробників» [14]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 77 «Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової 
підтримки сільгосптоваровиробників» (зі змінами), визначено напрями використання 
бюджетних коштів за даною бюджетною програмою, а наказом Мінекономіки від 
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10.04.2020 № 687 «Про затвердження розподілу коштів за бюджетною програмою 
КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» на 2020 рік» (у 
редакції наказу Мінекономіки від 22.12.2020 № 2715) визначено обсяги бюджетних 
коштів за напрямами підтримки, зокрема, за напрямом фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів було передбачено кошти у 
сумі 1 048 713,5 тис. грн.  

За підсумками року, із передбачених планових асигнувань за напрямом 
здешевлення кредитів, Мінекономіки згідно з затвердженими наказами та поданими 
реєстрами одержувачів бюджетних коштів фактично спрямувало уповноваженим 
банкам кошти у сумі 1 047,7 млн грн або 99,9 % від запланованих, які були перераховані 
на поточні рахунки позичальників. Спрямовані бюджетні кошти отримали понад 4,2 тис. 
позичальників, які подали заявки до уповноважених банків. Інформація про стан 
залучення пільгових кредитів суб'єктами господарювання агропромислового 
комплексу у 2020 році наведена у таблиці 1. 

Таблиця 1. Залучення пільгових кредитів суб'єктами господарювання 
агропромислового комплексу в 2020 році у розрізі областей 

Області Кількість підприємств, які 
залучили пільгові кредити 

Залучено кредитів, грн Перераховано 
Мінекономіки 

уповноваженим банкам 
Вінницька 377 3 354 938,2 66 462,2 
Волинська 102 2 719 444,2 31 286,7 
Дніпропетровська 271 9 890 210,1 48 141,8 
Донецька 116 622 615,9 30 330,2 
Житомирська 104 2 643 912,2 17 985,7 
Закарпатська 8 427 373,3 1 440,3 
Запорізька 262 8 389 861,3 48 008,1 
Івано-Франківська 44 1 782 464,2 18 140,9 
Київська 108 7 878 037,1 45 948,6 
Кіровоградська 381 7 639 338,4 46 636,0 
Луганська 132 665 382,0 21 450,3 
Львівська 110 858 552,1 39 730,3 
Миколаївська 238 5 118 514,7 44 158,6 
Одеська 312 2 816 209,8 91 612,3 
Полтавська 346 17 606 289,3 64 068,7 
Рівненська 63 1 247 208,4 27 490,3 
Сумська 157 3 318 636,2 51 270,9 
Тернопільська 138 10 771 825,8 68 912,6 
Харківська 218 8 218 376,5 70 981,9 
Херсонська 165 2 609 111,8 52 432,1 
Хмельницька 182 11 571 998,5 51 912,6 
Черкаська 233 26 061 202,0 65 392,7 
Чернівецька 36 4 658 874,0 11 569,4 
Чернігівська 128 2 693 052,6 32 334,3 
Всього 4231 143 563 428,5 1 047 697,5 

Джерело: за даними [14] 
Дані таблиці 1 показують, що серед областей України найбільше компенсовано 

кредитів в – Одеській (91,6 млн грн), Харківській (71 млн грн), Тернопільській (68,9 млн 
грн), Вінницькій (66,5 млн грн) та Черкаській (65,4 млн грн) областях. 

Загальний обсяг кредитів, залучений такими суб’єктами, склав понад 143,5 млрд 
грн, з них компенсовано за рахунок бюджетних коштів – 24,8 млрд грн, у тому числі: 

а) за видами кредитів: 
- короткострокових – 11,6 млрд грн (46,7%); 
- середньострокових – 6,1 млрд грн (24,7 %); 
- довгострокових – 7,1 млрд грн (28,6 %); 
б) за видами діяльності позичальників: 
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- галузь тваринництва – 4,5 млрд грн (18 %); 
- інші галузі – 20,3 млрд грн (82 %). 
Із загальної кількості уповноважених банків, які підписали з Мінекономіки 

Меморандум про загальні засади співробітництва (36 банків), приймали участь у 
наданні компенсації за кредитами 33 банка. 

Найбільше кредитів надано наступними банками: Райффайзен Банк Аваль  
(112,2 млрд грн, з них компенсовано 8,5 млрд грн), Креді Агріколь Банк (8,9 млрд грн, з 
них компенсовано 1,4 млрд грн), ОТП Банк (5,2 млрд грн, з них компенсовано  
1,6 млрд грн), ПроКредит Банк (3,9 млрд грн, з них компенсовано 3 млрд грн), Ощадбанк 
(2,6 млрд грн, з них компенсовано 2,5 млрд грн), Приватбанк (1,7 млрд грн, з них усі 
компенсовано) та Укрексімбанк (1,6 млрд грн, з них компенсовано 1,4 млрд грн) [14]. 
Середні процентні ставки банків, під які суб’єкти господарювання АПК залучали 
кредити, складали 18-22% річних. 

На сьогодні більшість фермерів усе ще не бачить практичних можливостей 
забезпечити свою роботу коштами для купівлі землі. Насамперед проблема 
найактуальніша для малих фермерів. Найбільша кількість фермерських господарств в 
Україні — це ті, що обробляють близько 500 га землі, а банкам такі господарства часто 
не цікаві. Банки залічують дрібне фермерство у групу високого ризику, тому без 
додаткових гарантій не можуть забезпечити їх дешевими кредитами, зокрема і в розрізі 
аграрної іпотеки. 

Ще кілька років тому банки в умовах кредитування прописували, що 
сільськогосподарські підприємства, які мають менше ніж 1 тис. гектарів, не мають 
перспектив отримати кредит і можуть навіть не звертатися в банк із запитами на 
кредитування. Така позиція банків зрозуміла, адже там захищаються від ризиків, 
зокрема, через погані баланси малих господарств і недостатню ліквідність, бо велика 
частина таких господарств працює в тіні. Це призвело до того, що власники господарств 
сьогодні інституційно не готові до використання банківських фінансових інструментів 
для купівлі землі. 

На думку експертів Всеукраїнської аграрної ради, відсоткова ставка на купівлю 
землі має бути на рівні нинішньої орендної ставки. Остання сформована ринком на стику 
попиту й пропозиції і дає змогу фермеру як заробляти, так і вкладати кошти в інші 
ресурси. Сьогодні середня ринкова вартість ціни на землю становить, за їх підрахунками, 
1000–1500 дол. за гектар. Наприклад, орендна ставка — 5 тис. грн за гектар — це 
приблизно 178 дол., отже, у відсотковій ставці це означає, що прийнятним для аграрія 
може бути кредит під 2% річних у доларі й 5% — у гривні. За наявності Фонду 
гарантування кредитів, теперішній ціні 1000–1500 дол./га і можливості компенсації 
відсоткової ставки так, що вона в гривні була не більше за 5% — аграрії зможуть без 
стресу входити у купівлю землі під її заставу. Окрім відсоткової ставки слід брати до 
уваги ще й перший внесок, який готові заплатити фермери [15]. 

Допомогти знайти спільний знаменник можуть державні програми, наприклад, 
компенсація відсоткової ставки чи Фонд часткового гарантування кредитів у сільському 
господарстві. Також у системі створення фінансових можливостей для аграріїв важливу 
роль відіграє Нацбанк, який установлює коефіцієнт ліквідності для сільгоспземель. 
Дорадницькі проєкти, різноманітні об’єднання аграріїв й інші організації, дотичні до 
агросфери, теж не можуть бути осторонь [15]. 

В нашій країні для підтримки становлення і розвитку фермерських господарств 
створено Український державний фонд підтримки фермерських господарств, який є 
державною бюджетною установою і виконує функції з реалізації державної політики, є 
юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах 
Державного казначейства, печатку із зображенням Державного герба України, своїм 
найменуванням та ідентифікаційним кодом. Основним завданням Укрдержфонду є 
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виконання функції з реалізації державної політики щодо становлення і розвитку 
фермерських господарств в установленому законодавством порядку. 

Основними напрямами діяльності Укрдержфонду є: 
1. Надання фінансової підтримки фермерським господарствам через 

регіональні відділення Укрдержфонду; 
2. Сприяння кадровому, науково-технічному забезпеченню фермерських 

господарств в умовах ринкової економіки; 
3. Визначення розміру потреби в коштах для фінансової підтримки 

фермерських господарств. 
Укрдержфонд має регіональні відділення в Автономній Республіці Крим та 

областях, які не мають статусу юридичної особи, мають окремі баланси, відокремлене 
майно, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку з 
ідентифікаційним кодом, бланки з власною назвою і діють на підставі положення, 
затвердженого Укрдержфондом. За даними фонду з 1995 по 2020 роки було надано 
кредитів на 804,896 млн грн, у 2020 році кількість фермерських господарств, які 
отримали кредити, становить 179, на загальну суму 66, 745 млн грн.  

18 лютого 2021 року на засіданні Верховної Ради України прийнято у першому 
читанні законопроект №3205-2 «Про Фонд часткового гарантування кредитів в 
сільському господарстві». Така фінансова установа стане ефективним інструментом, 
який спростить отримання кредитів малими фермерами, які не мають кредитної історії. 
Фонд гарантування кредитів – це ще один інструмент, який спростить доступ аграріям, 
в тому числі і малим фермерам, до фінансування. Господарства, які обробляють землю 
до 500 гектарів, матимуть більше можливостей отримати кредити на розвиток свого 
бізнесу, оскільки виконання їх зобов’язань перед банками будуть гарантуватися 
Фондом [11]. 

Проектом Закону визначаються особливості створення та діяльності Фонду, тип 
власності та корпоративного управління. Для забезпечення прозорості та підвищення 
ефективності діяльності Фонду передбачено такі запобіжники: гарантії в обсязі до 50% 
непогашеної суми основного боргу; гарантії на строки дії кредитного договору, але не 
більше 10 років; кредитний леверидж 1:4. Таким чином, кожна виділена державою 
гривня перетвориться на 8 грн для аграріїв. 

У документі чітко прописані критерії до позичальників, які зможуть скористатися 
послугами Фонду: 

• дрібні фермери, які обробляють до 500 гектарів; 
• відповідають вимогам, що висуваються до мікропідприємств, малих та 

середніх Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
• граничний показник розраховується сумарно щодо всієї групи пов’язаних 

із суб’єктом підприємництва контрагентів. 
Законопроектом передбачається надання можливості українцям вільно 

розпоряджатися своєю власністю, включно із землею та капіталом, та отримувати за 
розпорядження нею справедливу вартість. Реалізація цього документу покращить 
доступ малих та середніх сільгоспвиробників до кредитних ресурсів та сприятиме 
стабільності функціонування сільського господарства в Україні. 

Сьогодні проблемою є те, що коефіцієнт ліквідності Нацбанку на 
сільськогосподарські землі найнижчий. Це параметр, що визначає, скільки відсотків від 
ціни застави банк може враховувати для визначення, чи достатньою є застава. З таким 
коефіцієнтом ліквідності, як сьогодні, навіть за першого внеску 30% самої землі все одно 
буде не достатньо як застави для кредиту на її купівлю [15]. Малий фермер, через 
відсутність іншої застави потрапляє таким чином у пастку. 

Фонд гарантування кредитів частково може позбавити фермерів цієї проблеми, 
але повністю її розв’язувати варто зміною коефіцієнта ліквідності. Нині він такий 
низький зокрема тому, що оцінюють реальні земельні ділянки, які зазвичай малі. І 
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справді, цікавості до 2 га посеред чужого великого поля очікувати не доводиться, така 
застава неліквідна. Однак, якщо фермер консолідував землю і має вже, наприклад, 50 га, 
то йдеться про іншу заставу, яка повинна мати інший коефіцієнт ліквідності.  

Таким чином, держава відіграє важливу роль у формуванні сприятливого 
середовища для розвитку іпотечного кредитування аграрної сфери, в якому може 
розвиватися приватна ініціатива. Основними напрямами державного втручання мають 
стати: підтримка перспективних приватних структур, особливо на стадії їх становлення, 
шляхом забезпечення початковим капіталом або часткового фінансування витрат на 
організацію діяльності; підтримка становлення структур шляхом навчання персоналу, 
поширення провідного досвіду, проведення наукових досліджень та інших заходів, 
спрямованих на надання допомоги великій кількості структур, що працюють на ринку. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Для подальшого розвитку вітчизняної системи іпотечного 
сільськогосподарського кредитування потрібна злагоджена робота всіх учасників 
іпотечного ринку: Національного банку, банків, небанківських фінансових установ та 
інших регуляторів ринку, а також варто користуватися загальними методологічними 
основами побудови іпотечних систем, враховуючи національні особливості 
вітчизняного права і особливість сільськогосподарського виробництва, де необхідно 
розглядати циклічність, довгострокову окупність проєктів, сезонність і витратний 
характер виконуваних робіт. 

Перспективними напрямами розвитку іпотечного кредитування для аграрної 
сфери повинні бути: 

1. Створення умов доступності іпотечних кредитів для широкого кола 
позичальників (виробників сільськогосподарської продукції, фермерських господарств 
тощо), створення такого іпотечного механізму, який був би зрозумілий, привабливий і 
характеризувався мінімальними ризиками для інвесторів, коли б широко 
застосовувалися інструменти страхування фінансових ризиків.  

2. Забезпечення захисту інтересів як позичальника, так і кредитора та інвестора 
(страхування, державні гарантії, детально відпрацьована процедура звернення 
стягнення на земельні ділянки, обтяжені іпотекою, порядок їх реалізації тощо).  

3. Пряма участь держави, особливо на початковому етапі функціонування системи 
іпотечного кредитування, у формі контролю та регулювання діяльності кредитних 
організацій, які здійснюють іпотечне кредитування сільськогосподарських 
товаровиробників, надання преференцій кредитним організаціям, що спеціалізуються 
на цій категорії позичальників і видах кредитів (у вигляді державних гарантій, надання 
податкових пільг та ін.), створення чіткого механізму розподілу та страхування ризиків 
на ринку іпотечних кредитів. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ МІЖ ТОЧКАМИ ОКУПНОСТІ І БЕЗЗБИТКОВОСТІ У 
ВИРОБНИЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Скворцов І. Б., Гринаш Л. П., Горбова Х. В. Обґрунтування розбіжностей між точками 
окупності і беззбитковості у виробничій діяльності підприємств. Український журнал 
прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 3. С. 58 – 65. 

 Анотація  
Метою статті є розгляд методів моделювання і теоретичного обґрунтування числових значень 
координат точок окупності та беззбитковості, що утворюються у процесі виробничої діяльності 
підприємств. Обґрунтовано розбіжності між точками окупності і беззбитковості у виробничій діяльності 
підприємств. Запропоновано метод моделювання та дослідження економічних явищ і процесів. 
Методологічною основною цього підходу є два елементи: створення формалізованого економічного 
категорійного апарату і побудова математичних моделей розвитку економічних процесів. Сутність 
утворення категорійного апарату така: пропонується три первинні категорії, на підставі яких 
аксіоматично задаються усі вторинні. Застосування цього категорійного апарату дає змогу вирішити 
такі основні питання: сформулювати зміст якісним економічним поняттям (категоріям) «запасу» і 
«потоку»; ввести в економічну практику такого важливого показника, як «економічне прискорення», 
внаслідок чого виникає можливість обґрунтовано моделювати та досліджувати нелінійні економічні 
процеси; змінити розуміння багатьох економічних понять – «вартість», «ціна» тощо, оскільки вони 
перетворюються у категорії, що мають окремі одиниці вимірювання, а тому утворюються показники, які 
значно відрізняються від традиційних («вартість собівартості», «ціна прибутку» тощо). Але 
найважливіше те, що вони дають можливість моделювати та досліджувати значущі економічні процеси 
і показники. Застосування запропонованого категорійного апарату показано на прикладі моделювання та 
дослідження економічних процесів, що відбуваються на підприємстві при здійсненні операційної діяльності 
– випуску і реалізації виготовленої продукції. Найважливішим елементом цієї діяльності є обґрунтування 
точок окупності та беззбитковості, що відповідають заданому технологічному процесу. Недоліком 
існуючих підходів до обґрунтування даних показників є те, що, описуючи ці процеси із застосуванням 
традиційних понять, дослідники часто плутають, яку саме точку вони розглядають – окупності чи 
беззбитковості, оскільки основні показники в отриманих моделях практично однакові – на осі іксів 
відкладаються «обсяги виробництва», а на осі ігреків – «витрати» і «реалізація». Тому головна відмінність 
цих точок полягає не в назві елементів дослідження (їх назва в обох випадках однакова), а в їх сутності. У 
першому випадку, коли визначається точка окупності, ці показники розглядаються у вигляді «запасу», а в 
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другому – при визначенні точки беззбитковості – у вигляді потоків. Це означає, що для недопущення 
помилок треба чітко розуміти, у якому просторі (запасів чи потоків) треба здійснювати дослідження.  

Ключові слова: економічні категорії, запас, потік, економічне прискорення, точка окупності, точка 
беззбитковості, постійні і змінні витрати, одноразові і поточні витрати. 
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JUSTIFICATION OF DIFFERENCES BETWEEN PAYBACK AND BREAK-EVEN POINTS IN 
THE PRODUCTION ACTIVITY OF ENTERPRISES 

Skvortsov, I., Hrynash, L., Gorbova K. Justification of differences between return points and 
break-free in the production activity of enterprises. Ukrainian Journal of Applied Economics. 
2021. Volume 6. № 3, рр. 58 – 65. 

Abstract 
Substantiation of differences between payback and break-even points in the production activities of enterprises is 
concerned. The method of modeling and research of economic phenomena and processes is offered. The 
methodological basis of this approach are two elements: the creation of a formalized economic categorical apparatus 
and the construction of mathematical models of economic processes. The essence of the formation of the categorical 
apparatus is as follows: three primary categories are proposed, on the basis of which all secondary ones are defined 
axiomatically. The application of this categorical apparatus makes it possible to solve the following main issues: to 
formulate the content of qualitative economic concepts (categories) of "stock" and "flow"; to introduce into economic 
practice such an important indicator as "economic acceleration", as a result of which there is an opportunity to 
reasonably model and study nonlinear economic processes; change the understanding of many economic concepts - 
"value", "price", etc., because they become categories that have separate units of measurement, and therefore formed 
indicators that are significantly different from traditional ("cost", "profit price", etc.). But most importantly, it 
ultimately provides an opportunity to model and explore important economic processes and indicators. 
The application of the proposed category apparatus is shown on the example of modeling and research of economic 
processes occurring at the enterprise in the implementation of operational activities - production and sale of 
manufactured products. The most important element of this activity is the substantiation of payback and break-even 
points that correspond to a given technological process. 
The disadvantage of existing approaches to substantiate these indicators is that when describing these processes 
using traditional concepts, researchers often confuse which point they consider - payback or break-even, as the main 
indicators in the obtained models are almost the same - on the X-axis "production volumes ” are put, and on the Y axis 
-“ costs ”and“ sales ”. Therefore, the main difference between these points is not in the name of the elements of the 
study (their name is the same in both cases), but in their essence. In the first case, when the payback point is 
determined, these indicators are considered as a "stock", and in the second - when determining the break-even point 
- in the form of flows. This means that in order to avoid mistakes, it is necessary to understand clearly in which space 
(stocks or flows) research should be carried out. 

Keywords: economic categories, stock, flow, economic acceleration, payback point, break-even point, fixed and 
variable costs, one-time and current costs. 

JEL classification: C52, O31, O40 
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В економічних публікаціях та навчальному процесі часто використовують і 
досліджують поняття «точки окупності» або «точки беззбитковості». Це зумовлено тим, 
що ці поняття є важливими елементами управлінського обліку, оскільки дають змогу 
приймати відповідні управлінські рішення. Однак проблема полягає в тому, що в 
науковій та навчальній літературах обґрунтування цих точок, а особливо дослідження 
теоретичних розбіжностей між ними, не наводяться. Внаслідок цього часто виникають 
непорозуміння – яка саме точка розглядається. 

Мета та завдання статті 

Розгляд методів моделювання і теоретичного обґрунтування числових значень 
координат точок окупності та беззбитковості, що утворюються в процесі виробничої 
діяльності підприємств. 

Виклад основного матеріалу 

Існує велика кількість навчальної літератури, у якій розглядають здебільшого 
точку беззбитковості – але при цьому інколи стверджують, що визначають точку 
окупності. На жаль, наукової літератури, у якій досліджуються ці точки, значно менше.  

Щодо визначень поняття точки беззбитковості, то є розбіжності в трактуваннях 
беззбитковості, і вони залежать від того, яку методику беруть за основу. Так, Цел-
Салко Ю.С. визначає аналіз беззбитковості як співвідношення витрати – дохід - 
прибуток. У результаті витрат створюється продукція (роботи, послуги), а від її продажу 
підприємство отримує прибуток. Оскільки прибуток — мета господарської діяльності 
кожного підприємства, важливо знати залежність прибутку від його попередників — 
витрат та чистого доходу [1, ст. 347]. На думку вченого Ліпсіца І.В., розрахунок точки 
беззбитковості по своїй суті є спробою комплексно розглянути взаємодію пропозиції, 
якою фірма здатна управляти, і попиту, управляти яким неможливо й можна намагатися 
лише вплинути на нього. Оскільки основним фактором формування пропозиції є 
витрати, то основою такого аналізу стає розгляд співвідношень між загальним доходом 
від продажів і загальним рівнем витрат при різних рівнях цін і продажів [2, ст. 205].  

Головко Т.В. і Сагова С.В. вважають аналіз беззбитковості необхідним для 
вирішення багатьох аналітичних завдань і прийняття управлінських рішень. Результати 
аналізу дозволяють встановити, яким чином впливає на прибуток зміна найважливіших 
економічних параметрів, в тому числі постійних та змінних витрат, ціни, обсягу 
виробництва і структури продажу [3, ст. 56].  

Метою аналізу беззбитковості за методикою Москвіна С.О. є визначення обсягу 
продукції, для якого обсяг виручки від продажів дорівнюють витратам. Коли обсяг 
продажів нижчий цієї точки, фірма зазнає збитків, а в точці, де виручка дорівнює 
витратам, фірма веде бізнес беззбитково [4].  

Фактично кожен з науковців, по-різному описуючи цю систему, не відходить від 
класичного її визначення і аналізу. Більшість визначень описує те саме значення точки 
беззбитковості – фінансового кордону, на якому підприємство покриває свої сукупні 
витрати, а прибутку ще не отримує. Та необхідно більшу увагу приділяти аналізу за умов 
зміни факторів, які впливають на беззбитковість. Автор Коцюба О.С. розглядає проблему 
нечітко-множинного оцінювання терміну окупності проєктів реального інвестування та 
здійснює апробацію запропонованої модифікації, яка продемонструвала її 
спроможність. У дослідженні висвітлено підхід, у межах якого реалізується настанова 
знаходження дисконтованого терміну окупності інвестиційного проекту у формі 
нечіткої величини. Далі розглянуто підхід до моделювання терміну окупності за 
допомогою функції окупності. Виявлено, що поряд з очевидними перевагами даного 
інструмента, його значущим недоліком, у межах вихідної версії, є те, що сфера дії функції 
окупності обмежується інвестиційними проєктами, для яких після мінімального 
терміну, коли серед інших сценаріїв може мати місце окупність, послідовність нечітких 
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оцінок показника накопиченого дисконтованого грошового потоку є неспадною [5, с. 
174]. Прокопенко В.Л. пропонує схему побудови техніко-економічних показників для 
розрахунку терміну окупності інвестицій у проєкти та визначення щорічного 
економічного ефекту від них. На основі концепції чистого грошового потоку розроблено 
базову модель економічного ефекту, до якої запропоновано включати всю сукупність 
об'єктів, умови і результати функціонування яких змінюються в результаті 
інвестування. Ця модель може бути використана для оцінки будь-яких проєктів 
розвитку та вирішення різноманітних задач на всіх стадіях реалізації інвестицій [6, с. 47]. 
Є також публікації, у яких на основі аналізу міжнародної практики визначають потребу 
в розрахунку як економічної, так і фінансової ефективності з використанням чистої 
приведеної вартості, внутрішньої норми рентабельності, дисконтного терміну 
окупності проєкту. Так, у дослідженнях Шемаєва В.В. на основі аналізу міжнародної 
практики, проведення оцінки ефективності розробки й реалізації інвестиційного 
проєкту, визначена потреба в розрахунку як економічної, так і фінансової ефективності 
з використанням таких показників: чистої приведеної вартості проєкту, внутрішньої 
норми рентабельності проєкту, дисконтованого терміну окупності проєкту. Це дає змогу 
комплексно оцінити фінансову й економічну ефективність інвестиційного проєкту, а 
отже, зацікавити потенційного кредитора та убезпечити державу від ризикованих 
проєктів [7, с. 97]. До особливостей або проблем, які супроводжують їх використання в 
межах детермінованої постановки, додаються проблеми, пов’язані з переходом від 
останньої до нечітко-множинних описів. Зосереджуючись на показниках точки 
окупності та її терміну, дослідження відображають досягнутий рівень і містять значущі 
нові ідеї та підходи стосовно їх знаходження в нечіткій формі, можна навести праці [9-
12]. До прикладу, у Кучта Д. узагальнено нечіткі еквіваленти всіх класичних методів 
бюджетування. Ці еквіваленти можуть бути використані для оцінки та порівняння 
проєктів, у яких грошові потоки, тривалість часу та необхідна норма прибутку задані 
неточно, у вигляді нечіткого числа. [9, с. 368]. У [12] основна увага приділена дослід-
женню загальновідомих та альтернативних методів для оцінювання ефективності 
інвестиційних проєктів. Основним результатом дослідження є визначення переваг і 
недоліків зарубіжних та вітчизняних методів інвестиційних розрахунків з метою їх 
застосування в господарській діяльності відповідно до умов і обмежень конкретної 
ситуації. Обґрунтуванням досягнення точки беззбитковості з урахуванням потужностей 
виробництва та замовлень споживачів займається Клепнікова О.А. У праці побудовано 
оптимізаційну модель для знаходження точки беззбитковості з урахуванням обмежень 
на об’єми виробництва по кожному асортименту продукції [14, ст. 169].  

Така популярність цих точок зумовлена тим, що при розробці будь-якого 
інвестиційного проєкту виникає об’єктивна потреба у встановленні двох важливих 
показників – коли випущена продукція окупить вкладений капітал і при якій 
продуктивності (інтенсивності) виготовлення продукції на підприємстві почне 
утворюватись прибуток. Очевидно, що розрахунок цих точок потребує ретельного 
теоретичного обґрунтування. 

Запропонований підхід до створення методів теоретичного моделювання та 
дослідження економічних процесів базується на двох методологічних засадах: 
застосуванні запропонованого формалізованого економічного категорійного апарату і 
теоретичних методах моделювання та дослідження отриманих залежностей.  

Для утворення формалізованого категорійного апарату застосовано два підходи: 
апріорно задаються три первинні категорії К – вартість у грошових (г) одиницях 
вимірювання, N – кількість продукції у натуральних (н) і Т – час з основною розмірністю 
рік (р); усі вторинні категорії аксіоматично (без доведення) встановлюються на підставі 
первинних (табл. 1).  
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Таблиця 1. Основні вторинні категорії 

Назва категорій 
Позначення та одиниці 

вимірювання у просторах 
Формули розрахунку у просторах 

вартісному натуральному вартісному натуральному 

Продуктивність (потік) П   (г ∕ р) П   (н ∕ р) П=К/Т

 

П=N/Т

 

Оборотність Е   (1 ∕ р) E   (1 ∕ р) Е=П/К=1/Т

 

Е=П/N=1/Т

 

Рентабельність (економічне 
прискорення) 

R   (г ∕ р2) R   (н ∕ р2) R=П/Т

 

R=П/Т
 

Ціна Ц          (г ∕ н) Ц=К/N=П/П 

Примітка: згруповано на підставі [8, с. 75-79]. 

Запропонований категорійний апарат має дві особливості: 
1) вони відтворюють найбільш узагальнюючі сутнісні властивості економічних 

явищ та процесів, але оскільки вони абстрактні (не зрозуміло, що досліджується), тому 
для перетворення їх в «економічні показники» при категоріях мають вживатись індекси, 
що пояснюють їх економічний зміст; 

2) оскільки категорії мають різні одиниці вимірювання, то додавати і віднімати 
можна лише однакові категорії.  

Наприклад, процес виробництва продукції можна описати такими категоріями 
(економічними показниками, оскільки вживаються індекси): 

Кпрод = Ксоб + Кпр = Купв + Кузв + Кпр, 
Ппрод = Псоб + Ппр = Пупв + Пузв + Ппр,          (1) 
Цпрод = Цсоб + Цпр = Цупв + Цузв + Цпр, 

де Ксоб – це вартість собівартості, гр. од.;  
Псоб  – продуктивність собівартості, гр. од.;  
Цсоб – ціна собівартості, гр. од.;  
Кпр – вартість прибутку, гр. од.;  
Ппр – продуктивність прибутку, гр. од.; 
 Цпр – ціна прибутку, гр. од.;  
Купв – вартість умовно-постійних витрат, гр. од.;  
Пупв – продуктивність умовно-постійних витрат, гр. од.;  
Цупв – ціна умовно-постійних витрат, гр. од.;   
Кузв – вартість умовно-змінних витрат, гр. од.;  
Пузв – продуктивність умовно-змінних витрат, гр. од.;  
Цузв – ціна умовно-змінних витрат, гр. од. 
Для розуміння сутності такого запису розглянемо числовий приклад. Дано такі 

вихідні дані: загальна вартість виготовленої продукції 150 тис. грн; її собівартість 100 
тис. грн; кількість 200 шт.; тривалість виготовлення 5 місяців. Треба визначити основні 
показники діяльності підприємства – вартість, продуктивність і ціну, а також їх складові 
елементи – собівартість і прибуток. 

Користуючись виразами для розрахунку вторинних економічних категорій з табл. 
1 і виразом (1), можна визначити такі числові значення: 

Кпрод = Ксоб + Кпр = 100 + 50 = 150 тис. грн, 
Ппрод = Псоб + Ппр = 100/5 + 50/5 = 20 + 10 = 30 тис. грн/міс., 

Цпрод = Цсоб + Цпр = 100/200 + 50/200 = 0,5 + 0,25 = 0,75 тис. грн/шт. 
Числові розрахунки тут очевидні і не викликають труднощів. Більш складно 

економісти традиційної школи сприймають такі вирази: «ціна прибутку» (Цпр), «ціна 
собівартості» (Цсоб), «вартість прибутку» (Кпр) тощо. Для розуміння таких виразів треба 
уяснити, що категорії відтворюють сутність економічного явища або процесу з 
відповідними одиницями вимірювання, а індекси (економічні поняття) описують їх 
якісні властивості. Треба чітко розуміти, що такі традиційні вирази: собівартість, 
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постійні і змінні витрати, прибуток тощо – є економічними поняттями, тобто можуть 
застосовуватись із різними категоріями. 

В сучасній економіці часто застосовують такі якісні поняття як «запас» і «потік», 
але чіткого й обґрунтованого визначення їм здебільшого не дають. Ми ці поняття 
трактуємо так: 

Запас ⇒ {
К − вартість

𝑁 − кількість прод.
 , Потік ⇒ {

П − продуктивність вартісна
П − продуктивність натур.

, 

Тобто запас як вартість і кількість продукції, а потік як продуктивності вартісні 
та натуральні або як зміна будь-якого запасу за одиницю часу. 

З табл. 1 видно, що вторинна категорія «ціна» посідає особливе місце, оскільки 
охоплює одразу два простори – вартісний і натуральний. Ціну як економічну категорію 
ми визначаємо як вартість одиниці продукції. Проблема полягає лише в тому, що ціна в 
економічних дослідженнях застосовується рідко, тобто як відношення запасів за 
формулою Ц = К ∕ N. Зазвичай виникають потреби визначати ціну через відношення 
потоків, тобто за виразом Ц = П ∕ П, але вже цього в традиційній економіці не 
застосовують, оскільки в реальних моделях поняттями «запасу» і «потоку» практично не 
користуються. Хоча ці дві вищенаведені формули ціни є еквівалентними виразами 

Ц=П/П=(К/Т)/(N/Т)=К/N, 
оскільки час Т в чисельнику і знаменнику отриманого виразу скорочується. 

Таке нерозуміння категорійного апарату призводить до того, що економісти 
часто плутають, яку точку вони розглядають «окупності» чи «беззбитковості»? Але і їх 
звинувачувати у цьому недоцільно, 
оскільки в межах існуючого 
категорійного апарату довести це 
практично неможливо. Припустимо, нам 
доступна така інформація: ціна продукції 
та її складові елементи, а також відповідні 
витрати на організацію виробництва 
(первісна вартість основних засобів 
тощо). Треба обґрунтувати, яку точку за 
цими вихідними даними можна 
розрахувати – окупності чи 
беззбитковості (рис. 1)? 

За інформацією, зображеною на 
рис. 1, можна розраховувати і точку 
окупності, і точку беззбитковості. Це 
зумовлено тим, що всі вжиті фрази – 
реалізація, витрати, обсяги продукції – є економічними поняттями, а моделювання і 
дослідження процесів треба виконувати лише з використанням економічних категорій. 
Пояснимо це на розгляді числового прикладу. 

Припустимо, що треба дослідити підприємство, на якому спостерігаються такі 
показники: первісна вартість основних засобів К0 = 5000 тис. грн; річні умовно-постійні 
витрати Пупв= 1600 тис. грн/рік; ціна продукції і її складові елементи – умовно-постійні 
та умовно-змінні витрати і прибуток  

Цпрод = Цупв + Цузв + Цпр = (2 + 10 + 2) тис. грн / шт. 
Знаючи ці показники, можна розрахувати координати точок окупності і 

беззбитковості (рис. 2). Процес розрахунку цих показників за формою подібний, але за 
сутністю – різний. Саме цю сутність нам і треба встановити. 

Алгоритм розрахунку цих показників наведено в табл. 2. 
Якщо в отримані вирази підставити числові значення, то отримаємо: 

Реалізація 

Витрати 

Обсяги продукції 

Р
еа

л
із
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 і 
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и
т
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и
 

Рис. 1. Визначення точки беззбитковості 

? 
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Nок=5000 тис. грн / (14-12)тис. грн/шт. = 2500 шт. 

Пб=1600 тис. грн/рік / (14-10) тис. грн/шт. = 400 шт./ рік

 

Це означає, що при випуску продукції загальним обсягом Nок = 2500 штук, який 
відповідає точці окупності – т. А (рис. 2а), то прибуток Кпр, отриманий від її реалізації, 
компенсує вкладений капітал в основні засоби К0  

Кпр = Цпр · Nок = 2·2500 = 5000 (тис. грн) = К0, 
а при інтенсивності (продуктивності) випуску продукції 400 штук за рік на 

підприємстві отримуватимуть нульовий прибуток, що відповідає т. Б (рис. 2б). Тобто, в 
цій точці відбувається завершення періоду збиткової роботи і початок періоду 
прибуткової роботи (англ. break-even point), яку називають точкою беззбитковості. 

Таблиця 2. Розрахунок точок окупності і беззбитковості у відповідних просторах 

Простір запасів (рис. 2 а) Простір потоків (рис. 2 б) 
1. Реалізація продукції визначається графіком 1  1. Реалізація продукції – графік 1  

Креал = Цпрод ∙ N Преал = Цпрод ∙ П 
2. Повні витрати (Кпв) визначаються графіком 2 

Кпв = К0 + Цс ∙ N , 
де К0 – первісна вартість ОЗ; Цс – собівартість в 
складі ціни продукції (Цс = Цупв + Цузв). 
3. Розрахунок точки окупності – т. А 

Nок=К0/(Цпрод-Цс)

  

2. Собівартості продукції (Кс) – графік 2 
Пс = Пупв + Цузв ∙ П , 

де Пупв – річні умовно-постійні витрати; Цузв – 
УЗВ в складі ціни продукції. 
3. Розрахунок точки беззбитковості – т.Б 

Пб=Пупв/(Цпрод-Цузв)

  

Рис. 2. Графіки розрахунку точок окупності (а) і беззбитковості (б), де лінії 1 і 2 у 
двох випадках мають той самий зміст: 1 – реалізація, 2 – витрати 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

В результаті дослідження ми дійшли таких висновків:  
1) для розрахунку точок окупності і беззбитковості застосовуються осі 

координат, що мають однакові назви, але їх сутність і категорійний зміст різний – 
перший це простір, що описується запасами, а другий потоками, на що в традиційній 
економіці не звертають належної уваги; 

2) до відповідної плутанини призводить і те, що нахил графіку функції 
реалізації (лінії 1) відповідає тому самому числу – ціні продукції Цпрод; 

3) внаслідок цього ми стверджуємо, що з інформації, показаної на рис. 1, 
робити будь-які висновки стосовно економічного змісту точки перетину зображених 
графіків просто неможливо, оскільки на них не відтворено категорійних значень. 

а б 
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Подальшими дослідженнями може бути аналіз впливу зміни різних витрат на точки 
беззбитковості та окупності. 
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ 
СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Шеянова Ю. Д. Формування механізму трансформації організаційного капіталу суб’єктів 
підприємництва. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 3. 
С. 66 – 71. 

Анотація 
У статті розглянуто сутність поняття організаційного капіталу. Встановлено, що організаційний 
капітал є складовою частиною інтелектуального капіталу підприємства поряд з соціальним та 
споживчим (клієнтським) капіталами. Розглянуто основні риси, притаманні організаційному капіталу. 
Досліджено питання формування механізму трансформації організаційного капіталу суб’єктів 
підприємництва. Запропоновано та обґрунтовано механізм трансформації організаційного капіталу 
суб’єктів підприємництва. Особливістю запропонованого механізму є виокремлення трьох блоків 
технологічних процесів організаційного капіталу: організація праці, в який визначає зміст праці, обов'язки 
співробітників, систему оплати праці і т. д.; організація виробництва, що здійснює взаємодію різних 
технологічних процесів в єдину систему; організація управління, в якому здійснюється аналіз зовнішнього і 
внутрішнього середовища, та який дозволяє здійснити ефективний розподіл наявних ресурсів підприємства. 
Відбувається трансформація організаційного капіталу, тобто перетворення вказаних технологічних 
процесів в єдину систему та формування відповідних видів трудових відносин. Встановлено, що взаємодія 
даних систем безпосередньо впливає на економічну ефективність виробництва і конкурентоспроможність 
підприємства. Неефективність одного елемента організаційного капіталу може негативно позначитися 
на всіх взаємодіючих процесах. Виявлено, що рівень розвитку кожного блоку організаційного капіталу 
впливає на ефективність виробництва підприємства в цілому. Проблеми, пов'язані з розвитком елементів 
організаційного капіталу, позначаються на якості продукції або послуг, що надаються, що призводить до 
зниження фінансових показників діяльності підприємства, а в подальшому до втрати такого цінного 
ресурсу, як персонал. Саме тому для уникнення кризових ситуацій і усунення можливих ризиків, планування 
та аналіз діяльності компанії необхідно здійснювати комплексно, починаючи з аналізу системи трудових 

відносин, оскільки саме в цій галузі створюється додана вартість виробленої продукції. 

 Ключові слова: організаційний капітал; структурний капітал; інтелектуальний капітал; соціальний 
капітал; трансформація. 
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FORMATION OF THE MECHANISM OF TRANSFORMATION OF ORGANIZATIONAL 
CAPITAL OF ENTREPRENEURSHIP ENTITIES 

Sheianova Y. Formation of the mechanism of transformation of organizational capital of 
entrepreneurship entities. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. 
Volume 6. № 3, рр. 66 – 71. 

Abstract 
The article considers the essence of the concept of organizational capital. It is established that organizational capital is 
an integral part of the intellectual capital of the enterprise along with social and consumer (client) capital. The main 
features inherent in organizational capital are considered. The formation of the mechanism of transformation of 
organizational capital of business entities is studied. The mechanism of transformation of organizational capital of 

business entities is offered and substantiated. The peculiarity of the 
proposed mechanism is the separation of three blocks of 
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technological processes of organizational capital: the organization of labor, which determines the content of labor, 
responsibilities of employees, the system of remuneration, etc .; organization of production, which carries out the 
interaction of different technological processes into a single system; management organization, which analyzes the 
external and internal environment, and which allows for effective distribution of available resources of the enterprise. 
There is a transformation of organizational capital, ie the transformation of these technological processes into a single 
system and the formation of appropriate types of labor relations. It is established that the interaction of these systems 
directly affects the economic efficiency of production and competitiveness of the enterprise. The inefficiency of one 
element of organizational capital can negatively affect all interacting processes. It is revealed that the level of 
development of each block of organizational capital affects the efficiency of production of the enterprise as a whole. 
Problems associated with the development of elements of organizational capital affect the quality of products or services 
provided, which leads to a decrease in financial performance of the enterprise, and subsequently to the loss of such a 
valuable resource as staff. That is why in order to avoid crisis situations and eliminate possible risks, planning and 
analysis of the company's activities must be carried out comprehensively, starting with the analysis of the labor relations 
system, because it is in this area creates added value. 

Keywords: organizational capital; structural capital; intellectual capital; social capital; transformation. 

JEL classification: E22 

Вступ 

Сучасна економічна ситуація диктує умови, при яких для підтримання стійких 
конкурентних позицій необхідно велике значення приділяти питанням управління інте-
лектуальним капіталом. Нематеріальні активи, такі як знання, навички та організаційні 
можливості стають запорукою розвитку ефективної діяльності підприємства і 
визначають його ринкову вартість, тому що саме на їх основі формується інноваційна 
діяльність. Час дефіциту продукції закінчився, ринок перенасичений різними товарами 
і послугами, пропонованими конкуруючими між собою фірмами. Перенасичення ринку 
на сьогоднішній день призвело до того, що цінність для споживачів несе не пропонована 
кількість продукції, а її диференціація і корисність. Дана проблема організації 
виробництва є особливо актуальною для вітчизняних підприємств, діяльності яких 
характерні такі проблеми, як високий рівень зносу основних фондів, відсутність 
стратегії розвитку фірми, неефективна організаційна структура, низька мотивація праці 
і т. д. Таким чином, виникає необхідність ефективної організації виробництва.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності категорії 
«інтелектуальний капітал» та його складових частин приділяється значна увага у 
працях вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема О.А. Антонова, М. Армстронг, 
В.Н. Бєлкін, Д.С. Бутенко, А.Л. Гапоненко, Т.А. Гараніна, В.Д. Горбунов, Л. Едвінсон, 
Р. Макадок, Т.М. Орлова, Й. Руус, Т.А. Стюарт та інші [1-8]. Проте все ж залишається 
потреба у детальному вивченні складових інтелектуального капіталу як пріоритетного 
джерела конкурентних  перевагах, зокрема організаційного капіталу та питань 
формування механізму його трансформації для суб’єктів підприємництва.  

Мета та завдання статті 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні формування механізму трансфор-
мації організаційного капіталу суб’єктів підприємництва. 

Виклад основного матеріалу 

Розвиток інтелектуального капіталу можливо лише при сукупному розвитку всіх 
його складових. Інтелектуальний капітал являє собою комплекс з трьох складових, 
таких як: соціальний капітал, організаційний та споживчий (клієнтський). Соціальний 
капітал являє собою сукупність здібностей, знань, навичок співробітників (здатність до 
інновацій, креативність, мотивація та ін.). Споживчий або клієнтський капітал включає 
зв’язок з зовнішнім середовищем підприємства (клієнти, постачальники та ін.). Органі-
заційний капітал об'єднує всі організаційні можливості підприємства, спрямований на 
створення продукції. Соціальний і споживчий капітал через організаційний капітал 
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трансформується в інтелектуальний. Тому особливу увагу слід приділити дослідженню 
саме організаційного капіталу.  

Наразі немає однозначного розуміння сутності організаційного капіталу. Розг-
лянемо деякі підходи до визначення поняття «організаційний капітал». Так, на думку 
Т.А. Стюарта організаційний капітал – це знання, що не зникають о п'ятій вечора разом 
зі службовцями, що йдуть додому. Також вчений сюди відносить технології, винаходи, 
публікації, патенти, виробничі та бізнес-процеси, стратегія, культура, структури, 
системи, правила, процедури [1]. 

М. Армстронг відзначає, що організаційний капітал становлять знання, яким 
володіє організація, а не її окремі працівники. Його можна описати як впроваджені 
знання або інституалізовані знання, які можна зберігати за допомогою інформаційних 
технологій в доступних і легко розширюваних базах даних. А також, наголошує на тому, 
що він здатний включати в себе певну інформацію, яка записана в базах даних, в 
інструкціях і стандартах щодо виконання процедур, або ж неписані знання, яким можна 
оволодіти, обмінятися або, наскільки можливо, кодифікувати їх [2, с. 71-72]. 

Л. Едвінсон визначає організаційний капітал як складову інтелектуального 
капіталу, яка поряд з іншими видами капіталів забезпечує швидкість перетворення 
наявних в компанії знань в стале колективне джерело зростання [3]. В.Н. Бєлкін, 
О.А. Антонова, В.Д. Горбунов вважають, що це система організаційно-економічних 
відносин суб'єктів підприємництва з приводу ефективного поєднання в просторі та часі 
чинників виробництва з метою створення і розподілу доданої вартості. Вони 
підкреслюють, що вплив організаційного капіталу здійснюється шляхом створення 
системи раціональних трудових відносин, що забезпечує умови для високопродуктивної 
зацікавленої діяльності персоналу. Тим самим зазначені автори визнають неможливість 
безпосередньої трансформації організаційного капіталу в грошову форму. А якщо це так, 
він не може називатися капіталом [4]. 

Натомість Т.А. Гараніна вважає, що організаційний капітал – це здатність компанії 
отримувати економічні вигоди від використання організаційних ресурсів [5]. В свою 
чергу А.Л. Гапоненко, Т.М. Орлова визначають організаційний капітал як організаційні 
можливості компанії відповісти на вимоги ринку. Частина інтелектуального капіталу, 
що має відношення до організації в цілому. Це процедури, технології, системи 
управління, технічне і програмне забезпечення, організаційні форми і структури, 
патенти, культура організації. Більшою мірою є власністю організації і в деяких 
випадках може бути відносно самостійним об'єктом купівлі-продажу [6]. Дослідники 
відносять до організаційного капіталу процедури, технології, системи управління, 
корпоративні інформаційні системи, бази даних, технічне і програмне забезпечення, 
організаційні структури, авторські права, патенти, ноу-хау, ліцензії, товарні знаки, 
корпоративна культура, відносини з клієнтами. Р. Макадок зазначає, що єдиним 
способом придбання комплексу організаційних ресурсів є покупка даного бізнесу . Група 
вчених на чолі з Й. Руус зауважують, що організаційні ресурси можуть бути продані, але 
тільки на неефективних ринках [7]. Таким чином, виходячи з даних визначень можна 
зробити висновок, що організаційний капітал – це організаційні можливості компанії, 
що відповідають потребам ринку. Організаційний капітал можна диференціювати на 
три складові блоки технологічних процесів підприємств. Зокрема це:  

1) організація праці – визначає зміст праці, обов'язки співробітників, систему 
оплати праці і т. д.;  

2) організація виробництва – здійснює взаємодію різних технологічних процесів 
в єдину систему;  

3) організація управління – аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища 
дозволяє здійснити ефективний розподіл наявних ресурсів підприємства.  
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Відбувається трансформація: організаційний капітал суб’єктів підприємництва 
перетворює дані технологічні процеси в єдину систему і формує відповідні види 
трудових відносин. Взаємодія даних систем безпосередньо впливає на економічну 
ефективність виробництва і конкурентоспроможність підприємства. Неефективність 
одного елемента організаційного капіталу може негативно позначитися на всіх 
взаємодіючих процесах. Механізм трансформації організаційного капіталу суб’єктів 
підприємництва відображено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Механізм трансформації організаційного капіталу суб’єктів 
підприємництва  

Д.С. Бутенко пропонує власне бачення формування механізму організаційного 
капіталу суб'єктів підприємництва, який передбачає наявність трьох основних блоків: 
теоретичного забезпечення, здійснення оцінки та надання практичних рекомендацій 
щодо підвищення ефективності використання організаційного капіталу [8]. 

Мета розвитку організаційного капіталу полягає у створенні умов для швидкого 
обміну інформацією, її колективного накопичення, зменшення затраченого часу на зас-
воєння нових знань, зростання продуктивності. При створенні і розвитку організацій-
ного капіталу унікальні знання працівників переносяться у внутрішньо-організаційні 
системи, після чого можуть широко застосовуватися іншими працівниками підпри-
ємства. Формалізовані знання стають частиною організаційного капіталу компанії. Так 
формуються умови для швидкого обміну інформацією та її безперервного накопичення. 
Застосування і розвиток людського капіталу також стає продуктивніше завдяки 
структурованим, доступним і збагаченим новою інформацією виробничого процесу.  

З усіх інструментів формування організаційного капіталу підприємства можна 
виділити формування мереж комунікацій і баз знань, тобто застосування програм, які 
керують даними і забезпечують всім співробітникам компанії доступ до колективних 
ноу-хау. Дані програми допомагають заощадити час, що витрачається працівниками на 
виконання однієї і тієї ж діяльності, забезпечує швидке підключення фахівців і баз знань 
підприємства до рішень будь-якої проблеми в будь-якому місці. Комп'ютерна база знань 
полегшує доступ до інформації володіють співробітники і допомагає підприємствам 
функціонувати в будь-якій державі.  

Успішна трансформація організаційного капіталу забезпечує підприємствам 
значні конкурентні переваги, взаємопов'язані з продуктивністю праці, процесами 
прийняття рішень, поширенням знаннями всередині підприємства, координацією 
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роботи працівників, а також результативністю їх діяльності. Існують і інші достоїнства, 
такі як: удосконалення якості прийнятого рішення, широке застосування експертного 
досвіду, поширення нових організаційних культур, зростання задоволеності 
працівників своєю роботою тощо. Досить результативним інструментом розвитку 
структурних капіталів компаній є інвестиції направляються на підготовку керівників, 
які підвищують результативність управління інформацією. Організаційний капітал 
залежить від бажань співробітників добровільно ділитися наявною інформацією і 
особистим досвідом. Без високої культури колективної діяльності і розвинених систем 
заохочень вони працювати не будуть. Разом з тим в компанії потрібна структура, що 
відповідає за зміст фондів інформації, за технологію її застосування. Все це відноситься 
до сфери роботи менеджерів з інформацією. 

Враховуючи вище сказане, можна виділити такі елементи організаційного 
капіталу, які впливають на трудові відносини:  

1. Планування праці. Неефективне планування праці призводить до зниження 
продуктивності праці компанії, порушення безперервності виробничого циклу, 
підвищення витрат і т. д.  

2. Нормування праці. Наслідки неефективності даного елемента – зниження 
мотивації праці, підвищення рівня питомих витрат, неефективність розподілу 
виробничих фондів і т. д.  

3. Поділ і кооперація праці. Негативні наслідки, якщо цей елемент неефективний 
– простій обладнання, надлишок або недостатність виробничих потужностей, 
збільшення витрат часу і т. д.  

4. Облік і контроль праці впливає на рівень дисципліни, мотивацію, порушення 
технологічного процесу. Організація робочих місць робить прямий вплив на 
продуктивність праці. У зв'язку з нераціональною організацією робочих місць 
виникають непродуктивні витрати робочого часу, порушення дисципліни і т. д.  

5. Оцінка, мотивація і стимулювання праці. Відсутність стимулювання праці є 
основною причиною низької продуктивності праці.  

6. Регламенти відповідальності. Від даного елемента залежить збереження 
ресурсів на всіх стадіях виробництва.  

7. Спеціалізація виробництва – зниження конкурентних переваг компанії і т. д..  
Так, можна зробити висновок, що рівень розвитку кожного блоку організаційного 

капіталу впливає на ефективність виробництва підприємства в цілому. Проблеми, 
пов'язані з розвитком елементів організаційного капіталу, позначаються на якості 
продукції або послуг, що надаються, що призводить до зниження фінансових показників 
діяльності підприємства, а в подальшому до втрати такого цінного ресурсу, як персонал. 
Саме тому для уникнення кризових ситуацій і усунення можливих ризиків, планування 
та аналіз діяльності компанії необхідно здійснювати комплексно, починаючи з аналізу 
системи трудових відносин, оскільки саме в цій галузі створюється додана вартість 
виробленої продукції. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, в сучасних умовах для забезпечення економічної ефективності 
виробництва і забезпечення конкурентоспроможності підприємств необхідно реалізо-
вувати механізм трансформації організаційного капіталу суб’єктів підприємництва. 
Відповідно до запропонованого механізму організаційний капітал містить три складові 
блоки технологічних процесів підприємств: організація праці, організація виробництва 
та організація управління. Відбувається трансформація: організаційний капітал 
суб’єктів підприємництва перетворює дані технологічні процеси в єдину систему і 
формує відповідні види трудових відносин. Взаємодія даних систем безпосередньо 
впливає на економічну ефективність виробництва і конкурентоспроможність 
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підприємства. Неефективність одного елемента організаційного капіталу може 
негативно позначитися на всіх взаємодіючих процесах. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ З ПОЗИЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ 
СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЦИФРОВОГО ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  

Рудніченко Є. М., Гавловська Н. І., Сарафинюк Я. М., Кривдик М. О. Теоретичні основи 
управління проєктами з позиції використання сучасних інструментів цифрового 
проєктного менеджменту. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021.  
Том 6. № 3. С. 72 – 78. 

Анотація 
У статті досліджено термінологічний базис управління проєктами, визначено і узагальнено підходи 
науковців щодо трактування терміну «проєкт». На основі існуючих підходів запропоновано авторське 
визначення проєкту – це комплекс взаємопов’язаних заходів, розроблених з метою досягнення поставленої 
цілі та отримання визначеного результату за встановлених ресурсних обмежень. У статті наведено 
основні фази управління проєктами. Кожна з таких фаз включає управління наступними складовими: 
управління змістом проєкту – визначення всіх параметрів, що супроводжують розробку, реалізацію та 
завершення проєкту; управління часом реалізації проєкту – передбачає встановлення часових інтервалів 
за усіма видами робіт на всіх етапах реалізації проєкту; управління якістю проєкту – визначення вимог та 
встановлення стандартів щодо якості результатів проєкту, а також забезпечення їх виконання на всіх 
етапах реалізації проєкту шляхом постійного моніторингу та контролю; управління вартістю – включає 
в себе оцінку та визначення складу витрат, джерел фінансування, планування грошових потоків, 
прогнозування фінансових результатів проєкту та контроль на всіх етапах реалізації проєкту; управління 
персоналом – полягає у підборі персоналу та формуванні команди проєкту; управління ризиком – полягає у 
ідентифікації ризиків та розробці відповідних заходів; управління комунікаціями – дозволяє забезпечити 
підтримку взаємодії учасників проєкту, передачу інформації, тощо; управління закупівлями – передбачає 
планування закупівель, укладання угод, проведення тендері та закупівель, контроль закупівель. 
Проаналізовано особливості інформаційних систем управління проєктами. Визначено перспективи 
подальших досліджень у предметній області. 

Ключові слова: проєкт, проєктний менеджмент, інструменти, теоретичні основи, зміни. 
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THEORETICAL FUNDAMENTALS OF PROJECT MANAGEMENT FROM THE POSITION OF 
USING MODERN DIGITAL PROJECT MANAGEMENT TOOLS 

Rudnichenko Y., Havlovska N., Sarsfyniuk Y., Kryvdyk M. Theoretical fundamentals of project 
management from the position of using modern digital project management tools. Ukrainian 
Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 3, рр. 72 – 78. 

Abstract 
The activity of any enterprise is not possible without the implementation of innovation and investment projects. The key 
issue facing the management of enterprises in the implementation of the project is related to the need to make informed 
management decisions regarding its effectiveness and feasibility of implementation. In addition, the transformational 
conditions for the development of the modern economy put forward qualitatively new requirements for project 
management in enterprises. The article investigates the terminological basis of project management, defines and 
summarizes the approaches of scientists to the interpretation of the term "project". Based on the existing approaches, the 
author's definition of the project is proposed – a set of interrelated measures designed to achieve the goal and obtain a 
definite result under the established resource constraints. The article presents the main phases of project management. 
Each of these phases includes the management of the following components: project content management – definition of 
all parameters that accompany the development, implementation and completion of the project; project implementation 
time management – provides for the establishment of time intervals for all types of work at all stages of project 
implementation; project quality management – defining requirements and setting standards for the quality of project 
results, as well as ensuring their implementation at all stages of project implementation through constant monitoring and 
control; cost management – includes assessment and determination of costs, sources of funding, cash flow planning, 
forecasting the financial results of the project and control at all stages of project implementation; personnel management 
– is the selection of personnel and the formation of the project team; risk management – is to identify risks and develop 
appropriate measures; communication management – allows to provide support of interaction of project participants, 
information transfer, etc; procurement management – involves procurement planning, concluding agreements, conducting 
tenders and procurement, procurement control. Features of project management information systems are analyzed. 
Prospects for further research in the subject area are identified. 

Keywords: project, project management, tools, theoretical bases, changes. 

JEL classification: O22 

Вступ 

Діяльність жодного підприємства не можлива без впровадження інноваційних та 
інвестиційних проєктів. Ключове питання яке постає перед менеджментом підприємств 
при реалізації проєкту, пов’язане з необхідністю прийняття обґрунтованих управлін-
ських рішення стосовно його ефективності та доцільності реалізації. Окрім того, 
трансформаційні умови розвитку сучасної економіки висувають якісно нові вимоги до 
управління проєктами на підприємствах.  

Проблеми управління проєктами та їх економічне обґрунтування досліджується в 
роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: Р. Брейлі, Ю. Брігхема, Дж. Ван Хорна, 
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Г. Бірмана, С. Шмідта, М.В. Грачової, В.П. Савчука, І.О. Бланка, А.А. Пересади, Т.В. Ма-йорової, 
О.М. Ястремської, О.М. Ляшенко та ін. Не зменшуючи науковий вклад наведених вище 
вчених у вирішенні проблем управління проєктами, слід зазначити, що актуаль-ність 
даної тематики залишається достатньо вагомою для вітчизняної економіки. 

Мета та завдання статті 

Основним завданням дослідження є аналіз теоретичного базису управління 
проєктами в сучасних умовах цифровізації економічних явищ і процесів. 

Виклад основного матеріалу 

Теоретичною базою для комплексного аналізу процесів управління проєктами є 
визначення об'єкта дослідження – проєкту як економічної категорії. На даний момент 
немає однозначного тлумачення економічної категорії «проєкт», що пояснюється його 
багатоаспектністю, і як наслідок існуванням різних точок зору щодо його сутності. Поняття 
«проєкт», як економічна категорія наведено у табл. 1. 

Таблиця 1. Поняття «проєкт», як економічна категорія* 

Автор, джерело Визначення поняття 
Визначення поняття «проєкт», як діяльність / сукупність дій / послідовність 

Андрєєва Т.Є., 
Петровська Т.Е,  

Титар Т.С. 
[2, с. 364] 

сукупність дій, метою яких є досягнення певного неповторного за своїми 
характеристиками та особливостями результату, що здійснюється в заздалегідь 
визначений термін, в межах ліміту необхідних ресурсів (фінансових, кадрових, 
матеріальних, тощо) 

Батенко Л.П., 
Загородніх О.А. 

[3, с. 10] 

діяльність, за якої матеріальні, фінансові та людські ресурси організовано новатор-
ським шляхом для виконання унікальної роботи при обмеженні у часі та витратах, 
щоб досягти позитивних змін, визначених кількісними та якісними параметрами 

Бовін А.А., 
Чередникова Л.Є., 

Якимович В.А. 
[4, с. 145] 

діяльність, захід, які припускають здійснення комплексу будь-яких дій, що 
забезпечують досягнення певних цілей або як систему технічних, організаційно-
правових та розрахунково-фінансових документів, необхідних для здійснення будь-
яких дій 

Бэгьюлі Ф. 
[5, с. 16] 

послідовність взаємопов'язаних подій, які відбуваються протягом встановленого 
обмеженого періоду часу і спрямовані на досягнення неповторного, але в той же час 
певного результату 

Визначення поняття «проєкт», як комплекс заходів 

Верба В.А.,  
Загородніх О.А. 

[6, с. 13] 

одноразовий комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямований на задоволення 
визначеної потреби шляхом досягнення конкретних результатів при встановленому 
матеріальному (ресурсному) забезпеченні з чітко визначеними цілями протягом 
заданого періоду часу 

Грей К.Ф., Ларсон 
Е.У. [8, с. 16] 

комплексний не повторюваний захід, що обмежений за часом, бюджетом, ресурсами, 
а також чіткими вказівками щодо виконання, які розроблені на вимогу замовника 

Гудзь О.Є., 
Глушенковою А.А. 

[9, с. 3] 

комплекс науково-дослідних, проєктно-конструкторських, та інших заходів, 
пов’язаних ресурсами, виконавцями та термінами, відповідно оформлених і 
спрямованих на зміну об’єкта управління, що забезпечує ефективність вирішення 
основних бізнесових проблем та досягнення відповідних цілей за певний період   

Майорова Т.В. 
[10, с. 58] 

системно обмежений і закінчений комплекс заходів, документів і робіт з подальшим 
отриманням доходу чи соціального ефекту 

Визначення поняття «проєкт», як комплект документів 
Савчук В.П. 
[15, с. 260] 

документально оформлена пропозиція щодо зміни діяльності підприємства, яка 
переслідує певну мету 

Тарасюк Г.М. 
[16, с. 131] 

сукупність документів, які характеризують проєкт від його задуму до досягнення 
заданих показників ефективності й обсягу, що включають цілий ряд стадії його реалізації 

Визначення поняття «проєкт», як набір процесів 

ISO 21500 [18] 
унікальний набір процесів зі скоординованих і керованих завдань з датами початку 
та закінчення, розроблених для досягнення мети 

* сформовано автором  

Наведені у табл. 1 поняття «проєкт» розглядають з різних точок зору, а саме: 1) як 
діяльність / сукупність дій / послідовність; 2) як комплекс заходів; 3) як комплект 
документів; 4) як набір процесів.  
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На нашу думку, кожен з наведених підходів у табл. 1 є доречним, оскільки, 
реалізація будь якого проєкту передбачає сукупність певних процесів, визначення 
заходів на кожному етапі реалізації проєкту, оформлення різного роду документів тощо. 
Отже, на нашу дімку, під проєктом слід розуміти комплекс взаємопов’язаних заходів, 
розроблених з метою досягнення поставленої цілі (проблеми) та отримання визначеного 
результату за встановлених ресурсних обмежень. 

Управління проєктами – це методологія організації, планування, управління, ко-
ординації трудових, фінансових і матеріально-технічних ресурсів протягом проєктного 
циклу, спрямоване на ефективне досягнення його цілей шляхом застосування сучасних 
методів, техніки і технології управління для досягнення визначених у проєкті резуль-
татів зі складу і обсягу робіт, вартості, часу, якості і задоволення учасників проєкту [7, 
с. 17-18]. Схематичне зображення складових управління проєктами наведено на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Складові управління проєктами* 
* сформовано автором 

Кожна з наведених фаз управління проєктами (рис. 1) включає управління 
наступними складовими: 1) управління змістом проєкту – визначення всіх параметрів, 
що супроводжують розробку, реалізацію та завершення проєкту; 2) управління часом 
реалізації проєкту – передбачає встановлення часових інтервалів за усіма видами робіт 
на всіх етапах реалізації проєкту; 3) управління якістю проєкту – визначення вимог та 
встановлення стандартів щодо якості результатів проєкту, а також забезпечення їх 
виконання на всіх етапах реалізації проєкту шляхом постійного моніторингу та 
контролю; 4) управління вартістю – включає в себе оцінку та визначення складу витрат, 
джерел фінансування, планування грошових потоків, прогнозування фінансових 
результатів проєкту та контроль на всіх етапах реалізації проєкту; 5) управління 
персоналом – полягає у підборі персоналу та формуванні команди проєкту; 
6) управління ризиком – полягає у ідентифікації ризиків та розробці відповідних 
заходів; 7) управління комунікаціями – дозволяє забезпечити підтримку взаємодії 
учасників проєкту, передачу інформації, тощо; 8) управління закупівлями – передбачає 
планування закупівель, укладання угод, проведення тендері та закупівель, контроль 
закупівель. Управління проєктною діяльністю організацій в умовах цифровізації 
неможливе без впровадження сучасних інформаційних систем. Усі програмні продукти 
з управління проєктами спрощують ведення документації та економічні розрахунки, 
оптимізують розподіл робіт і дозволяють більш ефективно здійснювати контроль за 
проєктною діяльністю. На даний момент розроблено значну кількість програмних 
комплексів, спробуємо більш детально проаналізувати їх. 

Ціль  
проєкту 

Реалізація проєкту 

Невизначеність  Обмеження  Критерії успіху 

Результат 
проєкту 

І. ПЛАНУВАННЯ ПРОЄКТУ 

1.1. Ідентифікація 

1.2. Планування 

ІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ 

2.1. Організація 

2.2. Контроль 

2.3. Завершення 

Управління 
вартістю 

Управління 
ризиком 

Управління 
часом  

Управління 
закупівлями 

Управління 
персоналом 

Управління 
якістю  

Управління 
змістом  
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Характеристику засобів цифрового проєктного менеджменту наведено у табл. 2. 
Наведені у таблиці інформаційні системи дозволяють більш чітко організовувати 
процеси управління проєктами та підвищити ефективність функціонування системи 
менеджменту підприємства в цілому. 

Таблиця 2. Характеристика інформаційних систем управління проєктами * 

Назва Характеристика 

Asana 
Це хмарний сервіс, який надає проєктній команді зручні інструменти для управління ними. У 
робочій області можна вести список завдань, відстежувати статус завдань із допомогою кан-
бан-дошки, давати завдання виконавцям, визначати контрольні терміни виконання завдань. 

Backlog 

Є універсальним інструментом управління проєктами з мобільними додатками, розроб-
леними та створеними для команд розробників та міжфункціональних команд. Дозволяє 
керувати проєктами та оновлювати їх з мобільного пристрою в будь-якому місці. Корисні 
атрибути завдань включають версії, етапи, пріоритети, категорії, правонаступників та 
прогрес. Доступні діаграми Ганта та Берндауна, а також дошки у стилі Канбан. Вбудовані 
програми дозволяють користувачам документувати процеси, організовувати нотатки наради 
та відстежувати зміни. Доступні як веб-версії, так і власні версії.  

Bitrix24.ru 

Хмарні сервіси, яку надають не тільки функціонал для управління проєктами, а й для ведення 
бізнесу (CRM, завдання і проєкти, контактний центр, сайти, магазини, компанія). Підсистема 
«Завдання та проєкти» містить такі функції: канбан у проєктах, мій план, діаграма Ганта, 
проєкти, чек-листи, швидкий пошук і фільтр, групове редагування завдань, облік робочого 
часу за завданнями, шаблони завдань, створення завдання через електронну пошту, 
додавання до завдання зовнішнього користувача, оцінка завдання, прийняти роботу, звіт 
ефективності, конструктор звітів, поля користувачів, тощо. 

Hive 

Здійснює управління проєктами, підтримує декілька макетів проєктів. Функціонал для 
планування часу команди на поточні та майбутні проєкти, можливість надсилати 
повідомлення групам або особам, дозволяє автоматизувати робочі процеси, відстежити часу 
та картки дій. Має функції обміну файлами, їх можна завантажувати безпосередньо до 
завдання, проєкту або повідомлення. 

Microsoft 
Office 

Project 

Програмний продукт, що здійснює управління проєктами, за допомогою якого можна роз-
робляти розклади, розподіляти ресурси, керувати бюджетом, аналізувати навантаження та 
відстежувати перебіг виконання. Додатки: 1) Microsoft Office Project Standard – додаток для 
індивідуального планування і управління проєктами; 2) Microsoft Office Project Professional – 
додаток, що дозволяє здійснювати корпоративне управління проєктом; 3) Microsoft Office 
Project Server – додаток, що виконує функції сервера і має в своєму складі централізовану базу 
даних; 4) Microsoft Office Project Web Access – додаток, що здійснює веб-інтерфейс Microsoft 
Project, завдяки якому менеджери та інші учасники проєкту можуть отримати доступ до 
проєктної інформації через веб-браузер Internet Explorer. 

Monday. 
com 

Розрахований як на команди, так і на поодиноких користувачів. Інструмент управління, 
моніторингу та обміну даними з співробітниками, партнерами і замовниками, дозволяє 
управляти як проєктами, так і окремими оперативними або особистими завданнями, 
координувати діяльність в команді і з партнерами. 

Wrike 

Зручна і потужна платформа управління проэктами, що здобула популярність у всьому світі 
завдяки сучасному призначеному для користувача інтерфейсу і широкому функціоналу. Це 
рішення корпоративного рівня, яке легко адаптується до розширення і скорочення масштабу 
діяльності компанії і тому підходить як для великого, так і для малого бізнесу. Сервіс 
забезпечує онлайн-середовище для робочої взаємодії як в локальній, так і розподіленій 
команді, дозволяє планувати проєкти, пріоритезувати завдання і відстежувати графік їх 
виконання. Крім веб-сервісу, Wrike також доступний у вигляді додатків для iOS і Android. 

Oracle 
NetSuite 

Дозволяє керівникам та членам команди співпрацювати над проєктами та постійно 
підтримувати поточний стан проєкту, дозволяючи менеджерам завчасно виявляти та 
вирішувати потенційні проблеми з кожним завданням. За допомогою хмарного рішення 
зацікавлені сторони можуть бачити, контролювати та керувати статусом проєкту в будь-який 
час і в будь-якому місці. Надає вам доступ у реальному часі до всієї інформації про проєкт. Він 
має широкий спектр функцій, таких як управління проєктами, управління ресурсами, облік 
проєктів, виставлення рахунків, управління плануванням, управління витратами та аналіз. 

Nifty 

Спільна робоча область з планування проєктів, спілкування з командою та зацікавленими 
сторонами, автоматизація звітів про хід реалізації проєкту. Управління проєктами можливе за 
допомогою завдань у стилі канбан. Документи можна створювати безпосередньо в рамках 
кожного проєкту. Віджет Team Chat дозволяє спілкуватися під час роботи в будь-якій.  

Продовження табл. 2 
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Назва Характеристика 

Oracle 
Primavera 

Програмний продукт компанії, що сприяє підвищенню показників ефективності проєктного 
управління за рахунок автоматизації проєктних завдань, зокрема з планування і контролю 
виконання. Інформаційна система дозволяє здійснювати наступні функції: управління про-
єктами підприємства різної складності; взаємодію з інформаційними продуктами, застосо-
вуваними фірмою; підтримку структури фірми; оцінка існуючих ризиків, прогнозування і 
аналіз ринкових трендів; супровід різних методів проєктного менеджменту; багатоцільове 
використання; аналіз груп проєктів і розподіл бюджету між ними; створення середовища 
для взаємодії всіх осіб, що беруть участь в проєктах; розподілене рішення задач; накопи-
чення, зберігання, поширення і аналіз інформації. 

Trello 

це гнучке, просте у використанні web-рішення для управління проєктами, ідеально підхо-
дить для будь-якої компанії будь-якого розміру команди. Його можна використовувати на 
ПК та мобільних телефонах, підтримує браузери Chrome, Firefox, IE та Safari. У Trello 
використовується парадигма управління проєктами, відома як канбан.  

* сформовано автором з використанням джерел [1, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 30] 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Активний розвиток цифрової економіки супроводжується реалізацією різних за 
масштабом і структурою інвестиційних проєктів. Значна кількість таких проєктів має 
інноваційний характер, що вимагає від менеджменту підприємств оперативної реакції на 
зміни та вимагає удосконалення існуючих інформаційно-аналітичних систем забезпечення 
їх функціонування. На сьогодні розроблено достатньо велику кількість прикладних 
програм на різних платформах, а також у вигляді додатків для мобільних цифрових 
пристроїв. Тому для менеджменту підприємств необхідно систематично здійснювати 
моніторинг оптимальних інформаційних систем у контексті їх оперативного впровадження 
на підприємствах і особливо у сфері проєктного менеджменту.  Крім дослідження 
теоретичних положень проєктного менеджменту і представлення найбільш 
розповсюджених прикладних програм, перспективи подальших досліджень полягають у 
визначенні оптимального співвідношення витрати-вигоди при впровадженні сучасних 
інформаційних систем у практику менеджменту. 
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Анотація 
Вступ. Стаття присвячена вивченню актуального питання формування інституційно-інноваційних змін 
в умовах глобалізаційних викликів. Важливу роль відіграють установи, які виконують функції надання 
спеціалізованих послуг суб'єктам господарювання з метою найкращої реалізації їхніх інтересів та 
подальшої інтеграції в єдину економічну макросистему. 
Мета дослідження – обґрунтування основних положень трансформації інституційно-інноваційного 
середовища України в сучасних умовах глобалізації.  
Результати. На основі існуючих підходів запропоновано інституцію розглядати, як  комплекс законів, 
правил, норм, котрі регулюють суспільні відносини, що забезпечуються органами влади та закладами, які 
їх виконують. Здійснено аналіз діяльності інноваційних інфраструктур в Україні та визначено їх місце в 
світових рейтингах. Запропонований поділ інституційно-інноваційного середовища з урахуванням низки 
факторів. На основі цілей сталого розвитку 2030 розкрито основні положення розвитку інновацій та 
інституцій. Сформовані перспективні напрями формування інституційно- інноваційних змін за 
рекомендаціями Європейської економічної комісії ООН. Наведений набір інструментів політики втручання 
державного сектору, які опрацьовано в інших країнах.  
Висновки. Нові підходи до інфраструктури інновацій в Україні сьогодні є найактуальнішим питанням 
організаційного забезпечення як вітчизняних наукових установ, так і бізнес-організацій. Перспективи 
подальших досліджень полягають в обґрунтуванні оцінки масштабів та якості інноваційної політики, 
інституцій і процесів в Україні з урахуванням сучасних глобалізаційних викликів. 

Ключові слова: інституція, інноваційні зрушення, глобалізація, виклики, зміни. 

   

© Ольга Данилівна Витвицька, Оксана Богданівна Сливінська, 2021 

https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-2-1


ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021 рік. Том 6. № 3.  

80 

Olha VYTVYTSKA 

Doctor of Economics, Professor of the Department of Public Administration and Innovation 
Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

Oksana SLYVINSKA 

PhD in Economics, Associate Professor of Accounting and Auditing, 
SE NULES of Ukraine «Brzezany Agrotechnical Institute» 

INSTITUTIONAL AND INNOVATIVE CHANGES UNDER THE CONDITIONS OF 
GLOBALIZATION 

Vytvytska O., Slyvinska O. Institutional and innovative changes under the conditions of 
globalization. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 3.  
pp. 79 - 86. 

Abstract 
Introduction. The article is devoted to the study of the formation of institutional and innovative changes in the 
context of globalization challenges. An important role is played by institutions that perform the functions of providing 
specialized services to economic entities in order to realize their interests better and for the further integration into 
a single economic macrosystem. 
The purpose of the study is to substantiate the main provisions of the transformation of the institutional and 
innovative environment of Ukraine in modern globalization. 
Results. Based on the existing approaches, it is proposed to consider the institution as a set of laws, rules, norms that 
regulate public relations, provided by the authorities and institutions that implement them. The analysis of the activity 
of innovation infrastructures in Ukraine is carried out and their place in the world rankings is determined. The division 
of the institutional and innovative environment taking into account a number of factors is offered. Based on the 2030 
Sustainable Development Goals, the main provisions for the development of innovations and institutions are revealed. 
Perspective directions of formation of institutional and innovative changes according to the recommendations of the 
European Economic Commission of the United Nations are formed. A set of public sector intervention policy tools 
developed in other countries is presented. 
Conclusions. New approaches to the infrastructure of innovation in Ukraine today are the most pressing issue of 
organizational support for both domestic research institutions and business organizations. Prospects for further 
research are to substantiate the assessment of the scale and quality of innovation policy, institutions and processes in 
Ukraine, taking into account current globalization challenges. 

Keywords: institution, innovative development, globalization, challenges, changes. 

JEL classification: O13, О32, Q20, Q40 

Вступ 

Інституційно-інноваційні зрушення як процес взаємопов’язані із кількісними та 
якісними змінами, які здійснюються у часових, структурних, матеріальних, суспільних, 
інноваційних та глобалізаційних аспектах. Важливу роль відіграють інститути, які 
виконують функції надання спеціалізованих послуг суб’єктам господарювання з метою 
найкращої реалізації їх інтересів та подальшої інтеграції у єдину економічну 
макросистему. Динаміка розвитку інноваційної інфраструктури відбувається через 
зміну кількості структурних елементів функціональних компонентів інноваційної 
інфраструктури, особливостей їх використання та організації.  

Питання впровадження інституційно-інноваційних перетворень в економіку 
України з врахуванням глобалізаційних вимог досліджується в роботах зарубіжних та 
вітчизняних вчених, зокрема: П. Бергера, Д. Норта, В. Геєця, С. Ілляшенка, Л. Федулової, 
С. Ніколаєнка, О. Морозова, П. Перерви та ін.  

Науковий вклад наведених вище вчених у вирішенні питань інституційно-
інноваційних зрушень має високу значущість. Проте слід зазначити, що актуальність 
даної тематики набирає нового значення з урахуванням глобалізаційних сучасних 
викликів. 
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Мета та завдання статті 

Завданням дослідження є обґрунтування основних положень трансформації 
інституційно-інноваційного середовища України в сучасних умовах глобалізації.  

Виклад основного матеріалу 

Поняття «інститут» походить від латинського «institutum», що значить 
встановлення, запровадження, звичай. Історики зосереджують увагу на еволюційних 
механізмах розвитку інституцій та інститутів. З економічної точки зору інститути  
розглядають як засоби суспільного обміну та складові механізму регулювання ринкових 
відносин. Здійснюючи контент-аналіз джерел [1 ,2] розуміння поняття інституції, ми 
виокремимо такі характеристики, як порядок, заведений в суспільстві, а «інститут», 
відповідно,  як організації, державні органи тощо. Інституції можна розглядати, як 
комплекс законів, правил, норм, котрі регулюють суспільні відносини, що 
забезпечуються органами влади та закладами, які їх виконують.  

Інституційно-інноваційне середовище формується під впливом сукупності 
організаційних, правових, економічних інститутів, технологій і організацій, що 
сприяють створенню умов для успішного інноваційного розвитку, основною метою 
якого є сприяння перетворенню новацій в інновації, збереження і примноження 
інтелектуального потенціалу країни.  

Інституційно-інноваційне середовище можна поділити на: глобальне, 
макрорівня, мезорівня, мікрорівня; ефективне, неефективне; збалансоване, 
незбалансоване; інтегроване, не інтегроване; інноваційна інфраструктура, створення 
якої планується, інфраструктура, що створюється, інфраструктура, що 
використовується, інфраструктура, що знаходиться на стадії  розвитку.  

Розвиток інноваційної діяльності в Україні регламентується низкою законів та 
законодавчих актів, зокрема законами України «Про інноваційну діяльність» (від 
04.07.2002 №40-4), де прийняті основні аспекти формування та функціонування 
інноваційних структур, «Про наукову і науково-технічну діяльність» (№1316 – 4/2003), 
«Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності України» ( №443 –4/2003), «Про 
інвестиційну діяльність» (№1560 – 12) [4]. 

В Україні створено та функціонують (відповідно до Стратегії розвитку сфери 
інноваційної діяльності на період до 2030 року): індустріальні парки, станом на 
10.03.2021 до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено 47 індустріальних 
парків, у 23 із них визначено керуючі компанії, а 8 є учасниками. Також функціонують 
індустріальні парки, які не включені до Реєстру індустріальних парків; 16 технопарків; 
24 центри інновацій та технологічного трансферу; 22 інноваційних центри; 38 центрів 
комерціалізації; 24 інноваційних бізнес-інкубатори, один інвестиційно-технологічний 
кластер; більше 30 кластерів; одне інноваційно-виробниче об’єднання; стартап-школи 
(суб’єкти господарювання, які надають теоретичні знання та практичні навички у сфері 
створення та діяльності стартапів); інкубаційні програми (програми для новостворених 
підприємств, спрямовані на розвиток стартапу); центри інтелектуальної власності 
(суб’єкти господарювання, що забезпечують реалізацію освітньо-професійних, освітньо-
наукових та наукових програм, а також підвищення кваліфікації працівників у сфері 
інтелектуальної власності); венчурні та інвестиційні фонди; центри науково-технічної 
та економічної діяльності тощо [9].  

Україна посідає 49 місце серед 132 економік, представлених у GII 2021. 
Глобальний індекс інновацій (GII) ранжує світові економіки відповідно до їх 
інноваційних можливостей. GII, що складається з приблизно 80 індикаторів, 
згрупованих у інноваційні вхідні та вихідні дані, має на меті охопити багатовимірні 
аспекти інновацій. Статистичний довірчий інтервал для рейтингу України в GII 2021 
знаходиться між 43 і 53 місцями. У 2021 році Україна має кращі результати за 
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інноваційними результатами, а не за інноваційними ресурсами. Посідає 76 місце за 
обсягом інноваційного внеску, що є нижчим за минулий рік, але вище, ніж у 2019 році. За 
результатами інновацій Україна посідає 37 місце. Ця позиція така ж, як і минулого року, 
але нижча ніж у 2019 році [7]. 

У 2015 році світові лідери погодили 17 глобальних цілей (офіційно відомих як Цілі 
сталого розвитку). Ці цілі повинні створити кращий світ до 2030 року шляхом 
припинення бідності, боротьби з нерівністю та вирішення проблеми невідкладної зміни 
клімату. Керуючись цілями, уряди країн, бізнес, громадянське суспільство та широка 
громадськість повинні працювати разом, щоб побудувати краще майбутнє для всіх. 
Однією з важливих цілей є 9 Ціль, Промисловість, інновації та інфраструктури, яка 
включає 3 взаємозалежні цілі, що є основоположними для розширення можливостей 
громад та досягнення сталого економічного зростання та розвитку в усьому світі.  

✓ Стійка інфраструктура. Розвиток якісної, надійної, стійкої інфраструктури, 
доступної для всіх; 

✓ Сталі галузі промисловості. Розвиток інклюзивної та стійкої індустріалізації з 
метою подвоїти частку зайнятості та доходів промисловості в найменш розвинутих 
країнах до 2030 року та покращити доступ до фінансування для малих промислових 
підприємств; 

✓ Інновації. Розвиток інновацій, наукових досліджень та технологічних 
оновлень, щоб зробити інфраструктуру та галузі більш стійкими та дбайливими до 
навколишнього середовища. 

Тобто всі вони спрямовані на створення дій формування стійкої інфраструктури, 
сприяння інклюзивній та стійкій індустріалізації та інноваціям. 

Функціонуюча та стійка інфраструктура є основою кожного свідомого 
суспільства. Щоб відповідати майбутнім викликам, всі галузі та інфраструктура повинні 
бути оновлені. Для цього необхідно сприяти інноваційним стійким технологіям та 
забезпечити рівний та універсальний доступ до інформації та фінансових ринків. Це 
принесе процвітання, створить робочі місця та гарантує, що ми побудуємо стабільні та 
процвітаючі суспільства по всьому світу (рис. 1) [3, 4]. 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Завдання Цілей сталого розвитку 2030  р. в сфері промисловість, інновації 
та інфраструктури (сформовано на основі [3]). 

Інклюзивна та стійка індустріалізація разом з інноваціями та інфраструктурою 
може вивільнити динамічні та конкурентоспроможні економічні сили, які створюють 
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нові робочі місця та дохід. Вони відіграють ключову роль у впровадженні та просуванні 
нових технологій, сприянні міжнародній торгівлі та забезпеченні ефективного 
використання ресурсів. 

Проте менш розвинутим країнам пропонується прискорити розвиток свого 
виробничого сектору, якщо вони хочуть досягти цілі до 2030 року та збільшити 
інвестиції в наукові дослідження та інновації. Світове зростання виробництва неухильно 
падає навіть до спалаху пандемії COVID-19. Пандемія сильно вразила переробні галузі, 
що відображається в глобальних ланцюгах створення вартості та постачання продукції. 
Інновації та технологічний прогрес є ключовими для пошуку довготривалих рішень як 
економічних, так і екологічних проблем, таких як збільшення енергоефективності та 
ресурсів.  

Європейська економічна комісія ООН підтримує країни в сприянні розвитку 
інноваціям, нарощування потенціалу щодо політики та інституцій для забезпечення 
можливості та підтримки інноваційних швидкозростаючих підприємств. Комітетом ЄЕК 
ООН з інновацій, конкурентоспроможності та державно-приватного партнерства за 
підтримки уряду Швеції, ЄЕК ООН та ОЕСР організовано низку спеціальних семінарів, 
щоб окреслити ключові концепції, встановити факти зацікавлених сторін із шести країн, 
щоб визначити рушії та перешкоди.   

Перспектива формування інноваційної політики ЄЕК ООН полягає у оцінці 
масштабів та якості інноваційної політики, установ і процесів у шести країнах. Було 
успішно проведено у Східній Європі та на Південному Кавказі (Вірменія, Азербайджан, 
Білорусь, Грузія, Республіка Молдова, Україна), з постійними проханнями від держав-
учасниць дотримуватись його рекомендацій щодо розвитку потенціалу та національних 
інновацій. Кінцевою метою повинно стати покращення інноваційної політики, 
інститутів і процесів, а також підвищення їх продуктивності та 
конкурентоспроможності для взаємного вивчення політики [10]. 

Інституційно-інноваційне середовище складається з 50 індикаторів, 
структуроване за трьома аспектами: інноваційне управління, інструменти інноваційної 
політики та процес інноваційної політики. Ці три аспекти в поєднанні охоплюють не 
стільки вхідні та вихідні заходи для інноваційної політики, скільки центральні 
механізми, які перетворюють вхідні дані на результати, такі як інституційний потенціал 
та розробка політики.  

Інноваційне управління: оцінює загальну стратегічну, інституційну та 
законодавчу базу інноваційної політики, а також компетенцію та координацію між 
державними органами, залученими до інноваційної політики. Інструменти політики для 
сприяння та підтримки інновацій: аналізує інструменти політики, які застосовуються 
для підтримки попиту та пропозиції на інновації. На цьому рівні розглядають не лише 
масштаби, але й сферу застосування цих інструментів політики, їх якість та стан 
впровадження. 

Процес інноваційної політики: досліджує основний процес інноваційної політики. 
У ньому розглядаються деталі та докази наслідків, обумовлених даними, при прийнятті 
рішень та подальшому розробці політики. Тобто формування політики відбувається з 
самого початку (формування порядку денного та обґрунтування) через розробку, 
впровадження, оцінку та навчання. 

Реалізація інституційно-інноваційних зрушень є новим підходом ЄЕК ООН, яке 
підтримує зусилля щодо реформування інноваційної політики у Східній Європі та 
Південному Кавказі (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та 
Україна) шляхом оцінки та порівняння обсягів, якості та ефективності інноваційної 
політики, інститутів і процесів, а також шляхом надання практичних рекомендацій щодо 
політики та практичних прикладів. Доповнює міжнародні складені індекси, такі як 
Глобальний індекс інновацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності та 
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глобальний індекс конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму, більш 
уважно розглядаючи роль, яку політика та установи відіграють у сприянні інноваціям, і 
зосереджуючи увагу на групі країн із спільними економічними, структурними та 
інституційними особливостями. Результати можуть сформувати політичний діалог, 
процеси реформ, спільні ініціативи, фінансовані програми, інвестиції. 

Набір інструментів політики, структурований у п’ять основних типів втручання 
державного сектору. Ці інструменти політики опрацьовано в інших країнах (наприклад, 
таких як у країни Скандинавії, країни Балтії, Бельгії, Франції, Ірландії, Сінгапурі та 
Великобританії). Вони включають: 

1. Заходи для стимулювання бізнес-середовища, що сприяє розвитку 
(нормативно-правова база, що сприяє інноваціям та зростанню; оподаткування для 
стимулювання досліджень і розробок та інвесторів; додаткові заходи, коли уряд 
виступає першим рушієм у придбанні інноваційних продуктів або послуг); 

2. Надання індивідуальних послуг (програми високого зростання, засновані на 
підході до управління клієнтами; розвиток екосистем; доступ до інноваційних послуг та 
інфраструктури); 

3. Доступ до фінансування, адаптований до кожного етапу зростання 
(інструменти гранту та позики; краудфандинг, бізнес-ангели, інвестори та 
акселератори; венчурний капітал: моделі спільного інвестування та фондів); 

4. Зміцнення внутрішніх можливостей фірми до зростання (лідерські здібності, 
наявність співробітників з необхідними технічними та творчими навичками, залучення 
та утримання талантів); 

5. Інтернаціоналізація та мережі бізнес-агентств (консультації щодо ринкових 
тенденцій та входження; міжнародні мережі, включаючи зв'язки з діаспорою). 

Для обґрунтування негативного впливу державного втручання часто 
використовуються три основні типи ринкової недостатності. 

✓ Екстерналії. Основною причиною існування негативних зовнішніх ефектів є 
складність оволодіння виключно результатами внутрішніх інвестицій чи знань, тобто 
інновації легко копіюються, коли доведено, що вони комерційно життєздатні. 

✓ Невизначеність. Це природна частина будь-якого інноваційного процесу і 
призводить до провалу ринку, оскільки створює інформаційні ризики. 

✓ Неподільність. Для окупності інвестицій потрібна економія на масштабі. 
Однак виникають питання щодо необхідного масштабу виробництва, для забезпечення 
беззбитковості інновацій (табл 1.).  

Таблиця 1. Стилізовані відмінності між типовими заходами підтримки МСП, 
підприємництва та новими підходами (сформовано авторами га основі [10]) 

Тип Політика МСП Підприємництво Нові підходи 

Обмеження 
та ризики 

Неефективний 
перерозподіл ресурсів, 
підтримуючи роботу 
менш продуктивних 

підприємств 

Більшість структур 
зазнають невдачі або 

стагнації; 
венчурні фонди 

підрахували, що 90% 
інвестицій не 

принесуть 
результату 

Ефективна цільова підтримка. 
Ризик створення закріплених 

привілеїв (але його можна 
компенсувати шляхом 

моніторингу, якщо фірми 
досягають цілей зростання. 

Інституції 

Стандартні агенції 
малого та середнього 

бізнесу з відділами 
реформування бізнес-
клімату та доступу до 

фінансування 

Окремі установи, 
здебільшого з 

певною метою, 
інкубація 

Автономні агентства, які 
використовують логіку 

ключових облікових записів, а 
держава регулює  діяльність 

підприємця, супроводжуючи їх 
протягом усього життєвого 

циклу бізнесу. 

  



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 3.  

85 

Продовження табл. 1 

Тип Політика МСП Підприємництво Нові підходи 

Процеси 

Стандартні процеси з 
довгостроковими та 

річними планами 
роботи та 

показниками, такими 
як кількість 

підтримуваних МСП 

Консультативна та 
менторська підтримка, 

як правило, на 
короткий період (від 

кількох місяців до 
року), спрямована на 

підтримку підприємця 
у запуску бізнесу 

Необхідність постійного 
внутрішнього та 

зовнішнього моніторингу та 
оцінки з критеріями 

ефективності, які, якщо їх не 
досягти, призведуть до 
припинення підтримки 

Метою інституційно-інноваційних зрушень в Україні є забезпечення не 
тільки  комплексної інноваційної діяльності але і збереження та розвиток науково-
технічного потенціалу країни в інтересах суспільства, його структурну перебудову 
враховуючи глобалізаційні процеси та міжнародне співробітництво. 

Для успішної інституційно-інноваційних перетворень потрібні три основні складові:  
✓ зробити інновації пріоритетом на державному рівні 
✓ вкладати інвестиції в інтелектуальний капітал  
✓ перетворити інвестиції в ефективну інноваційну діяльність.  

В умовах глобалізації найкраще положення займають ті країни, які розвинули 
найкращу інноваційну інфраструктуру з ефективними знаннями у сфері інновацій. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Нові підходи до інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності в 
Україні сьогодні є найактуальнішим питанням організаційного забезпечення як 
вітчизняних наукових установ, так і бізнес-організацій. Аналіз зарубіжного досвіду та 
національних особливостей виникнення та діяльності окремих елементів інституційно-
інноваційних зрушень дозволить сформувати основні напрями її формування в 
інноваційній сфері України. Їх реалізація включає низку заходів, спрямованих на оцінку 
сучасного стану інноваційної інфраструктури, її основних характеристик, визначення 
основних детермінант, можливостей та загроз розвитку інноваційної інфраструктури, 
основних інструментів та заходів щодо їх усунення. Перспективи подальших досліджень 
полягають в обґрунтуванні оцінки масштабів та якості інноваційної політики, 
інституцій і процесів в Україні з врахуванням сучасних глобалізаційних викликів.  
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СУТЬ ТА МІСЦЕ МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ЛОГІСТИКИ 
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Анотація 
Стаття присвячена вивченню проблеми застосування менеджменту у сфері логістики. На основі 
проведеного дослідження було зроблено висновки щодо того, наскільки менеджмент є важливою частиною 
сьогоднішньої логістики, як взагалі використовується менеджмент у логістиці та в якому напрямі 
менеджмент логістики здатний розвиватися у подальшому.  
Мета дослідження – показати впливовість менеджменту в сфері логістики, підходи в його використанні, 
а також можливе майбутнє даної частини логістичного напряму. 
Управління ресурсами підприємства, в тому числі – людськими, яке носить англомовну назву 
«менеджмент», є невід’ємною частиною будь-якого бізнесу і не тільки. Як тільки почали розвиватися 
торгово-економічні відносини, з того часу почав розвиватися і менеджмент. В чому ж суть даної 
дисципліни для бізнесу? З моменту, як бізнес почав приймати форми, трохи більш розширені, ніж ремесло, 
що передається у спадок від батька до сина, підприємцям необхідно було якось керувати людьми і 
ресурсами, що в них були, а чим більше їх було, тим дедалі важче це було здійснити. І ось саме тут з’явилася 
потреба в менеджменті: було необхідно, щоб була людина, яка була здатна управляти всіма ресурсами, що 
були на підприємстві, направити працівників в потрібному напрямку, контролювати перебіг робочого 
процесу, а також мотивувала решту на досягнення певних робочих висот. З часом менеджмент захопив усі 
сфери бізнесу: готельно-ресторанну сферу, туризм, легку промисловість і навіть медицину в певному 
прояві. Звісно, що не обійшлося також і без логістики: менеджмент зайняв вагому частку у цій сфері і далі 
буде тільки розвиватися. Після з’ясування важливості менеджменту необхідно визначити також і 
актуальність логістики. Логістика – транспортування людей та товарів, і всі сервіси, що супроводжують 
цей процес. Він завжди був присутній в тому чи іншому вигляді, але стрімко почав розвиватися близько 2-ї 
половини 20-го століття: саме тоді почала поширюватися глобалізація – комунікації між різними 
країнами та навіть континентами почали налагоджуватися, люди почали подорожувати, торгівля між 
певними країнами досягла значних розмірів; ці всі причини призвели до того, що логістика стала критично 
важливою в економічному житті цілого світу. Через пандемію вірусу важливість логістики навіть стала 
ще більшою, оскільки тепер велику роль у більшості бізнесів грає сервіс доставки. Суть менеджменту в 
логістиці – це виконання всіх базових функцій менеджменту: планування, організація роботи, моніторинг 
якості цієї роботи, управління в використанні ресурсів, а також мотивація – для ефективного 
функціонування всієї логістичної ланки. 

Ключові слова: логістика, управління, менеджмент, ресурси, економіка, глобалізація. 
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Abstract 
This article is devoted to the study of the application of management in the field of logistics. Based on the study, 
conclusions were made about how important management as part of today's logistics is, how management is used in 
logistics in general, and in what direction logistics management can develop in the future. 
The purpose of the study is to show the influence of management in the field of logistics, approaches to its use, as well as 
the possible future of this part of the logistics direction. 
Relevance of research. Enterprise resource management, in particular - human resources, which is called "management" in 
English, is an integral part of any business and beyond. As soon as trade and economic relations began to develop, the 
management began to develop too. What is the essence of this discipline for business? From the moment businesses began 
to take forms that were a little more widespread than the craft, which is inherited from father to son, entrepreneurs needed 
to somehow manage the people and resources they had, and the more they had, the harder it became to accomplish. And 
this is where the need for management arose: it was necessary to have a person who was able to manage all the resources 
that were in the company, direct employees in the right direction, monitor the work process, and motivate others to achieve 
certain work performance. Over time, management has captured all areas of business: the hotel and restaurant industry, 
tourism, light industry, and even in medicine in some form. Of course, logistics was also needed: management has played a 
significant role in this area and will only develop further. Well, after finding out the importance of management, it is also 
necessary to determine the relevance of logistics. Logistics is a transportation of people and goods, and all services that 
accompany this process. It has always been present in one form or another, but began to develop rapidly around the second 
half of the 20th century: it was then that globalization began to spread – communication between different countries and 
even continents began to improve, people began to travel, trade between certain countries reached significant proportions; 
all these reasons have led to the fact that logistics has become critical in the economic life of the world. Due to the virus 
pandemic, the importance of logistics has even become even greater, as delivery services now play a major role in most 
businesses. The essence of management in logistics is the performance of all basic functions of management: planning, 
organization of work, monitoring the quality of this work, management in the use of resources, as well as motivation for 
the effective functioning of the entire logistics chain. 

Keywords: logistics, management, resources, economics, globalization. 

JEL classification: R40; R49 

Вступ 

Логістика – сфера, що стрімко розвивається протягом останніх 70-100 років, тому 
вона вже вивчена з різних боків: логістика товарів, транспортування людей, менеджмент 
у логістиці, збутова логістика, логістика закупок, митна логістика, складська і навіть 
інформаційна логістика. Завдяки роботам на дані теми ми можемо оцінити саму логістику 
крізь призму комплексного дослідження, і в той же час можемо вивчити її окремі 
структури, побачити, як вони впливають одна на одну. Окрім цього, ми можемо 
застосувати отриману інформацію ще й для того, щоб передбачити подальшу долю 
логістики – в яких сферах вона буде розвиватися, що сприятиме її прогресу, що може стати 
на перешкоді – завдяки цим прогнозам логістичні компанії так чи інакше будуть готові до 
можливих змін і, відповідно, зможуть або згладити можливі провали, або ж розвити 
потенційний успіх ще сильніше. 

Логістичний менеджмент – поняття, яке вже укорінилося в бізнес середовищі, тому 
не дивно, що на цю тему є доволі багато робіт. Це стосується як вивчення самого поняття, 
так і практичного застосування, а також вплив на інші сфери, наприклад на оптимізацію 
витрат. Зокрема, вивченням логістичного менеджменту займалися  
Глазун В.В. [2], Ковбаса О.М. [2], Кузьменко А.В. [3], Пильнєв В.Г. [3], Савенко І.І. [4], Седіков 
Д.В. [4], Сохецька А.В. [1] та багато інших. 
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Мета та завдання статті 

Ця робота присвячена дослідженню як самого поняття логістичного менеджменту, 
так і демонстрації сфер його впливу, а також, базуючись на сферах впливу та іншій 
інформації, було зроблено певний прогноз щодо потенційного розвитку даної сфери. 
Стаття охоплює теоретичну і практичну частину менеджменту в логістиці, що дозволяє 
підійти до проблеми максимально об’єктивно.  

Виклад основного матеріалу 

Є багато трактувань поняття логістичного менеджменту, які схожі за суттю, але 
мають певну різницю в деталях і підходах до того самого пояснення. Нижче наведена 
таблиця з джерела [3], яка показує певні базові визначення цієї науки (табл. 1). 

Таблиця 1. Пояснення суті «логістичного менеджменту» 

Автор,  
джерело 

Визначення поняття 

В.І. Сергєєв 

Логістичний менеджмент розглядається у двох аспектах: по-перше, як своєрідне 
адміністрування логістичної системи, тобто виконання основних управлінських функцій 

для досягнення цілей логістичної системи, по-друге, як персонал, що здійснює управління 
логістичним процесом. 

Л. Білоусов 
Логістичний менеджмент – це визначення, прийняття й організація виконання 

управлінських рішень із логістичних операцій у логістичних системах комерційного 
посередництва. 

Є.В. Крикав-
ський 

Логістичний менеджмент – це менеджмент у логістичних системах на засадах теорії 
логістики, і розуміння цього терміна ґрунтується на інтеграції логістики та менеджменту у 

форму «логістичного менеджменту» як комплексної локалізованої системи управління 
матеріальними та інформаційними потоками. 

Д.Дж. Бауе- 
рокс,  

Д.Дж. Клосс 

Суть логістичного менеджменту – створення й налагодження таких систем управління 
потоками матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва і запасів готової продукції, 

які слугували б опорою для ділової стратегії господарської одиниці. 
В. Україн- 

цев 
Логістичний менеджмент є синтезом основних управлінських функцій у господарських 

структурах для досягнення загальносистемних цілей з найменшими витратами. 

О.О. Поткін 
Логістичний менеджмент – процес адміністрування логістичної системи, а саме – 

виконання основних управлінських функцій з використанням інформаційних технологій 
для досягнення цілей логістичної системи. 

В.В. Нєг-
рєєва 

Логістичний менеджмент організації – то є синергія основних управлінських функцій 
(організації, планування, регулювання, координації, контролю, обліку й аналізу) з 

елементарними і комплексними логістичними активностями для досягнення цілей 
організації. 

Джерело: розроблено авторами. 

Як ми можемо побачити в даній таблиці, усі визначення мають одну частку, що є 
характерна для всіх – «управління» або ж «системи управління». Тобто, можна зробити 
висновок, що розкриваючи поняття «логістичного менеджменту», вчені в першу чергу 
виходили з поняття «менеджменту», оскільки в загальному розумінні, менеджмент і є 
управління. Але, вже після вказання управлінської функції, йдуть певні розбіжності. Так, 
В.І. Сергєєв робить акцент на тому, що логістичний менеджмент стосується не тільки 
самого процесу управління в логістичній сфері, а також стосується загальної назви для 
персоналу, що виконує перелічувані функції, тобто в його трактуванні це поняття 
однаково стосується як процесу, так і людей, що забезпечують даний процес. 

Л. Білоусов наголошує на процесі управління логістичними операціями та його 
посередницьку роль при комерційних операціях, тобто він говорить не тільки про саму 
суть процесу, але й про його важливість за межами самої суті, про його вплив на 
комерційну діяльність. 

Вчений Є. Крикавський у визначенні терміну «логістичний менеджмент» 
намагався звернути увагу саме на теоретичні засади даного поняття, а також на те, що 
суть логістичного менеджменту – інтеграція цих двох понять в єдину комплексну 
систему, в якій однаково важливий як менеджмент, так і сама логістика. 

Американські дослідники Д.Дж. Бауер і Д.Дж. Клосс у визначенні роблять інший 
акцент, на відміну від Є. Крикавського: вони намагаються зосередити увагу на 
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важливості управління потоками ресурсів саме для стратегії бізнесу: в цьому їхнє 
поняття схоже на поняття Л. Білоусова, тому що закцентоване не просто на управлінні 
або ж комплексному поєднанні цих понять, а на його впливі на економіку, комерцію.  
Але все ж є певна різниця в розгорнутості тих самих логістичних процесів та акценті в 
економічному сенсі: американські вчені розкривають суть логістичних операцій, як 
взагалі розуміти цей процес – то є потік ресурсів, готової та незавершеної продукції; і в 
той же час в понятті Л. Білоусова акцент зроблено на посередницькій ролі, а у 
Д.Дж. Бауера і Д.Дж. Клосса логістичний менеджмент – основа для ділової стратегії будь-
якого підприємства. 

В. Українцев у трактуванні логістичного менеджменту перший з дослідників 
вказує на важливість управління логістичними процесами саме з точки зору витрат: 
ефективне управління призводить до зменшення непотрібних витратах, і, відповідно, до 
росту прибутку. В той же час, він не робить наголосу на логістичних процесах, просто 
описуючи весь процес логістики, як «загальносистемні цілі», що трохи відходить від 
конкретизації поняття і сприяє більш узагальненому сприйняттю, що може бути 
підлаштовано і під інші процеси. 

Визначення О. Поткіна вказує на однакову важливість як «логістичної» частини, 
так і частини «менеджменту», і є найбільш повною і узагальненою версією пояснення 
терміна. Варто також зазначити, що вже вдруге, після версії Є. Крикавського, згадується 
інформація: якщо в попередньому визначенні інформація є одним з тих потоків, які 
регулюються логістичним менеджментом, то в цьому випадку інформація – інструмент 
для забезпечення транспортації. 

Останнім є визначення В. Нєгрєєвої, яке має схожий базис, як і в В. Українцева, але 
якщо синтез – звичайне поєднання двох комплектуючих, то синергія – процес 
об’єднання, що підсилює ефект від кожної частини; також різниця в акценті на 
логістичну частину: В. Українцев писав більш узагальнено, в той час як В. Нєгрєєва 
показала важливість поєднання понять менеджменту та логістики для досягнення цілей 
організації. Отже, на базі проведеного аналізу, було сформоване дане авторське поняття 
логістичного менеджменту, що ввібрало в себе важливі деталі з трактовок попередніх 
вчених: «Логістичний менеджмент – то поєднання адміністративної частини, що 
включає управління, контроль, направлення, мотивацію, а також логістичної частини, а 
саме – логістичні процеси та операції – для задоволення організаційних та комерційних 
цілей окремих структурних одиниць та цілей економіки в цілому». Дане пояснення взяло 
найголовніші для загального поняття частини, зробивши акцент на важливості обох 
частин терміна, розкриття, що саме ховається за обома частинами, та яку роль вони 
грають. Як було з’ясовано, логістичний менеджмент являє собою не тільки сукупність 
певних процесів, а й загальною назвою персоналу, що займається управлінням 
логістичних систем, ланцюгів та іншого.  

Загалом, весь логістичний менеджмент, що стосується конкретно посад в ієрархії 
бізнесу, можна поділити на 3 основних групи: 

1. Топ-менеджмент – це представники найвищої ланки ієрархії логістичного 
менеджменту структур, які зазвичай відповідальні за глобальні процеси, такі як 
формування логістичної стратегії, управління відразу кількома департаментами, 
пов’язаними з логістикою або логістичною діяльністю в окремих регіонах та країнах, є 
учасником переговорів на найвищому рівні, а також звітується безпосередньо перед 
найвищими чинами компанії (генеральний директор, рада директорів). До найвищих 
чинів у логістичному менеджменті можна віднести наступні посади: директор з 
логістики, заступник директора з логістики, інтегральний логістичний менеджер, тощо. 

2. Середній менеджмент або мідл-менеджмент – представники середньої ланки 
логістичного менеджменту, що відповідальні за роботу окремих логістичних відділів, 
невеликих регіональних (районних) логістичних структур, що звітують перед топ-
менеджментом. До представників даної формації відносяться такі посади як провідний 
логістичний менеджер, супервайзер функціональних областей логістики підприємства 
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або ключових логістичних функцій, керівники структурних підрозділів відділу 
логістики. 

3. Нижчий менеджмент або лоуер-менеджмент – найнижча ланка в ієрархії 
логістичного-менеджменту. Менеджери даної ланки несуть відповідальність зазвичай 
за невеликі групи людей або підрозділи, звітують перед середнім менеджментом, 
відповідальні за короткотривалі та малі за масштабом логістичні операції. До них можна 
віднести логістичного менеджера, аналітика-статистика та інших. 

На основі розуміння суті логістичного менеджменту було сформовано його 
принципи, а також принцип ефективного логістичного забезпечення [7]. 

Таблиця 2. Принципи логістичного менеджменту та ефективного логістичного 
забезпечення* 

Принцип логістичного менеджменту Принцип ефективного логістичного забезпечення 
Системність Аналіз підприємства як складної логістичної системи 

Комплексність 
Горизонтальна інтеграція організаційної структури 

підприємства 
Інтеграційний зв’язок Безперервність загального господарського циклу 

Координація дій усіх ланок логістичної 
системи 

Оптимізація та автоматизація основних бізнес-
процесів 

Впровадження ефективної інформаційної бази Впровадження корпоративної інформаційної системи 
Адаптованість Розгляд усіх процесів як потокових 

* сформовано автором 

На основі головних управлінських функцій було визначено основні сфери впливу 
менеджменту у логістичній діяльності: 

1. Планування та формування логістичної стратегії та системи – суть системи 
криється у розробці ефективної мережі логістичних процесів відповідно до певних 
критерій та умов, передбачених ринком та законодавством, з метою максимізації 
прибутків; логістичний менеджмент відповідальний за формування логістичної стратегії 
структурної одиниці, короткочасної та довготривалої, за правильну побудову логістичної 
системи та її зміну, коли це необхідно.  

2. Організація логістичних процесів – це більш практичний аспект логістичного 
менеджменту, суть якого в правильному розміщенні ресурсів: матеріальних, трудових та 
інформаційних, і є базисом для втілення логістичних стратегій та побудови логістичної 
системи. 

3. Контроль – суть цієї функції в забезпеченні того, щоб всі теоретичні процеси, 
сформовані плануванням, реалізовувалися за рахунок ефективної організації. Менеджмент 
здійснює спостереження за процесами з метою раціоналізації потокових процесів. 

4. Мотивація робітників – суть полягає в забезпеченні ефективності використання 
трудових ресурсів. 

5. Автоматизація логістичних процесів – задля того, щоб мінімізувати час, зусилля 
і кошти, витрачені на контроль та оплату робочої сили, можна поставити логістичні 
процеси на потік завдяки автоматизації.  

Перспективи розвитку логістичного менеджменту: 
В зв’язку з розвитком автоматизації, диджиталізації та роботизації виробництва, 

логістики та інших сфер виявляються такі характерні риси майбутнього логістичного 
менеджменту: 

1. Скорочення використання трудових ресурсів, і, відповідно, повна або часткова 
відмова від функції мотивації – в залежності від ефективності і співвідношення 
прибутку/витрат, підприємство може вирішити відмовитись від частки трудових ресурсів 
або провести їхню перекваліфікацію. В зв’язку зі зменшенням частки робітників, функція 
мотивації частково або повністю втратить свою актуальність. 

2. Важливими стануть навички управління автоматизованими та роботизованими 
процесами – якими б надійними не були роботи, за ними також мусить бути певний 
контроль, щоб коли будуть помилки, відразу їх розкрити та ліквідувати. Це не означає, що 
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менеджер мусить постійно здійснювати контроль, але він повинен буде знати, як реагувати 
на такого роду проблеми. 

3. Зросте потреба в людях з аналітичним складом мислення – в даний час 
з’являється все більше різної статистичної інформації, і ця кількість буде тільки зростати. 
Однією з важливих навичок менеджера в логістиці стане обробка цієї інформації та 
висновки з неї: де витратити більше, як спростити схему доставки, як пристосуватися до 
нових правил перевозок.  

4. Створення нових логістичних систем та стратегій на основі розробок нових 
транспортних засобів та нових логістичних напрямів. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

В даній роботі було проведено дослідження терміну «логістичний менеджмент», на 
основі яких було сформоване інтегроване поняття та сформовано ієрархію персоналу, що 
відносять до логістичного менеджменту. Також було вказано сфери застосування 
управлінських навичок в логістиці, завдяки чому вдалося вказати потенційні напрями 
розвитку сфери логістичного управління. 
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Анотація 
Розвиток економіки Української РСР на протязі 1960-1980-х років ХХ століття відбувався під впливом 
науково-технічного прогресу. Неабияку роль у формуванні ефективного народ-ного господарства відіграли 
вчені університетів та Академії наук УРСР. Теоретичне підґрунтя та формування потужної кадрової 
підготовки здійснювали університети, серед яких вагоме місце належало київським. У Київському 
державному університеті імені Тараса Шевченка (класичному університеті дослідницького зразку) 
функціонувало 11 факультетів, де за період дослідження створено та функціонувало 17 наукових шкіл. 
Велася плідна праця у наступних наукових напрямах еколого-географічного аналізу, полімерів та композиції 
зі спеціальним комплексом властивостей, моделювання та оптимізації інформаційних систем, розвитку і 
трансформації економічних систем, гідрохімії та гідроекології, теорії стохастичних систем і прикладної 
статистики тощо. Іншим науковим мірилом став Київський політехнічний інститут. В рамках роботи 
інституту створено міцні наукові зв’язки з підприємствами народного господарства. За участю 
інституту створено навчально-науково-виробничі об'єднання (такі як «Електроніка», «Кібернетика і 
метрологія», «Гідропривід» тощо). Протягом 1975-1986 рр. збільшено передачу угод з використання 
передового досвіду, запроваджено 3158 розробок в народне господарство, впроваджено 267 госпдоговірних 
робіт з майже 400 млн крб. економічного ефекту. Важливий внесок у науково-технічний розвиток 
економіки справила АН УРСР. Розвиваючи плідну співпрацю з виробничим сектором, вчені АН домоглися 
збільшити позабюджетне асигнування, яке інколи сягало половини державного фінансування. Вченими АН 
було успішно проведено теоретичні та експериментальні дослідження у понад 200 наукових напрямах, 
зроблено 18 відкрить у різних галузях науки (фізики, хімії, біології та сотні винаходів у природничих та 
технічних науках) у середині 1980-х років. На протязі 1980-х років наукову роботу було переведено в площину 
комплексних програм науково-технічного прогресу. Результати науково-технічного розвитку мали 
важливе народногосподарське значення й забезпечило якісні зміни показників матеріаломісткості й 
матеріаловіддачі, фондомісткості й фондовіддачі, енергоозброєності й енергозабезпеченості тощо. 
Структурні зміни галузей економіки призвели до зростання витрат електроенергії на виробничі потреби 
харчової, лісової, нафтогазової, паперової та деревообробної, легкої промисловості, хімічно-гірничого 
комплексу. Формування ланцюжку «наука – народне господарство» включало підготовку наукових кадрів 
та фахівців різного профілю діяльності, розвиток теоретичних та фундаментальних досліджень, 
практичне втілення винаходів науковців, поширення передового досвіду, освоєння технологій та 
промислових зразків підприємствами народного господарства. 

 Ключові слова: економічний розвиток, науково-технічний розвиток, наукові дослідження, науково-
освітньо-виробничі об’єднання, економічна думка, народне господарство, економіка. 

   

© Ольга Павлівна Петренко, Наталія Сергіївна Згадова, 2021 

https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-2-1


ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021 рік. Том 6. № 3.  

94 

Olha PETRENKO 

PhD in Economics, Associate Professor, Odesa State Agrarian University 

Natalia ZGADOVA  

PhD in Economics, Associate Professor, Odesa National Academy of Food Technologies 

DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ECONOMY UNDER THE INFLUENCE OF THE 
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL REVOLUTION IN THE 1960S AND 1980S 

Petrenko O., Zgadova N. Development of the Ukrainian economy under the influence of the 
scientific and technological revolution in the 1960s and 1980s. Ukrainian Journal of Applied 
Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 3, рр. 93 – 101. 

Abstract 
The development of the economy of the Ukrainian SSR during the 1960s and 1980s was influenced by scientific and 
technological progress. Scientists from universities and the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR played an 
important role in the formation of an efficient national economy. The theoretical basis and the formation of a powerful 
staff training were carried out by universities, among which an important place belonged to Kyiv University. There were 
11 faculties in Taras Shevchenko Kyiv State University (classical research university), where 17 scientific schools were 
established and functioned during the research period. Fruitful work was carried out in the following scientific areas: 
ecological and geographical analysis, polymers and compositions with a special set of properties, modeling and 
optimization of information systems, development and transformation of economic systems, hydrochemistry and 
hydroecology, stochastic systems theory and ap-plied statistics and so on. The Kyiv Polytechnic Institute was another 
scientific benchmark. As part of the institute, strong scientific ties have been established with the enterprises of the 
national economy. With the participation of the institute, training, research and production associations were created 
(such as "Electronics", "Cybernetics and Metrology", "Hydraulic Drive", etc.). During 1975-1986, the transfer of 
agreements on the use of best practices was increased, 3,158 developments were introduced into the national economy, 
and 267 economic contract works with almost 400 mil-lion rubles of economic effect were introduced. An important 
contribution to the scientific and technological development of the economy was made by the Academy of Sciences of the 
USSR. By developing fruitful cooperation with the manufacturing sector, the scientists of the Academy of Sciences 
managed to increase the extra-budgetary allocation, which sometimes reached half of the state funding. Scientists of the 
Academy of Sciences successfully conducted theoretical and experimental research in more than 200 scientific fields, 
made 18 discoveries in various fields of science (physics, chemistry, biology and hundreds of inventions in natural and 
technical sciences) in the mid-1980s. During the 1980s, scientific work was transferred into the plane of complex 
programs of scientific and technological progress. The results of scientific and technical development were of great 
economic importance and provided qualitative changes in the indicators of material consumption and material 
efficiency, capital intensity and capital efficiency, energy availability and energy supply, etc. Structural changes in the 
sectors of the economy have led to an increase in electricity costs for the production needs of food, forestry, oil and gas, 
paper and woodworking, light industry, chemical and mining complex. The formation of the chain "science - national 
economy" included training of scientific personnel and specialists in various fields, development of theoretical and basic 
research, practical implementation of scientific inventions, extension of best practices, development of technologies and 
industrial patterns by enterprises of national economy. 

Keywords: economic development, scientific and technical development, scientific research, scientific-educational-
industrial associations, economic thought, national economy, economy. 

JEL classification: B20 

Вступ 

Суттєві зміни у розвитку науково-технічного прогресу Української СРСР у 1960-
1980 рр. ХХ ст. формувалися під впливом науково-дослідної діяльності інститутів та 
підрозділів вищих навчальних закладів. Під час періоду «відлиги» започатковано різні 
наукові школи, гуртки та течії. Саме ці наукові осередки викарбували великим літерами 
досягнення в різних галузях та напрямах науково-виробничої діяльності. Способи, 
методи, підходи та форми науково-дослідницької діяльності досліджуваного періоду 
стали тим фундаментом, що дозволив вивести українську економіку у лідери країн, що 
входили до складу СРСР. 

Дослідження наукових здобутків українськими вченими ведеться й понині. На базі 
сформованих узагальнень та банку даних про наукові школи створюються та по-
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ширюються результати досліджень вчених, які займаються українською науковою дум-
кою 1960-1980-х рр. До зазначеного кагалу можна віднести здобутки Р.С. Зубкова 
(дослідив та сформував етапи інноваційної теорії в рамках економічної теорії) [1]; 
В.М. Фещенко (роль економічної теорії у системі сучасних економічних наук) [2]; М.М. Те-
ліщук та М.М. Теліщук (зосередили увагу на основних напрямах економічної думки на 
етапі інформаційно-технологічної революції) [3]; В.С. Ніценка (соціально-економічні 
імперативи розвитку України) [4, 5]; В.В. Хрустальова (дослідила розвиток української 
економічної думки в системі радянської) [6]; О. Малярчук (систематизував історичний 
розвиток хімічно-гірничого комплексу та питання індустріалізації) [7-9]; Р.М. Машталір 
(дослідила розвиток підприємств видавничо-поліграфічного комплексу) [10] тощо. 

Не дивлячись на змістовність та повноту висвітлених питань науковцями, 
потребує систематизації та комплексного викладення питання науково-технічного 
розвитку у 1960-1980-х роках ХХ століття. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є використання системного підходу до систематизації та комплекс-
ного викладення питання науково-технічного розвитку у 1960-1980-х роках ХХ століття.  

Науковці часто зосереджують увагу на окремих питаннях науково-технічного 
прогресу народногосподарського комплексу країни, не приділяючи достатньо уваги 
комплексному висвітленню питань. 

Для цілей дослідження, з використанням системного аналізу, проведене вибіркове 
дослідження наукових шкіл, сформованих у 1960-1980-х рр. ХХ ст., визначено вклад 
університетів та Академії наук та їх загальний вплив на науково-технічний розвиток 
економіки Української РСР.  

Виклад основного матеріалу 

Законодавче та нормативно-правове забезпечення науково-технічного розвитку в 
Українській РСР у 1960-1980-х рр. ХХ ст. Науково-технічне впровадження теоретико-
методичних й експериментальних розробок і промислових зразків у народногоспо-
дарський комплекс забезпечила розроблена та затверджена законодавча та нормативно-
правова імплементація. За аналізований період (до 1990 р. включно) було прийнято 
рішення Уряду УРСР [11], націлених на прискорення темпів науково-технічного прогресу, 
поширення передового досвіду, досягнень науки та техніки, підвищення ефективності 
виробництва і якості роботи, удосконалення системи підвищення кваліфікації керівних 
працівників і спеціалістів, посилення роботи по економії і раціональному використанню 
сировинних, паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів, заходи з подальшого 
розвитку дизайну і розширення його використання для підвищення якості промислової 
продукції та вдосконалення об'єктів житлової, виробничої і соціально-культурної сфери, 
управління й організацію оплати праці тощо.  

Розвиток наукових шкіл при ВНЗ в Українській РСР у 1960-1980-х рр. ХХ ст. 
Фундаторами розвитку виробничої сфери, цілком можна вважати науковців-теоретиків та 
практиків різних галузей досліджень. Не можна стверджувати, що тільки вчені-економісти 
зробили найбільший історичний внесок у формування та розвиток економіки Української 
РСР того часу. Усі галузі наукових досліджень представляють свої результати для 
можливого подальшого їх впровадження у виробництво, чи то є медицина, сільське 
господарство, біохімія, екологія, економіка, педагогіка тощо. Необхідною передумовою 
формування та розвитку наукових шкіл є використання людського потенціалу, 
результатом чого є посилення їх позицій шляхом захисту кандидатських та докторських 
дисертацій науковців; виконання досліджень за державними замовленнями; публікацій у 
провідних наукових періодичних виданнях та монографіях; суспільного проведення 
відкритих семінарів та лекцій тощо. Розробки останніх і формують той здобуток в 
економіку, який було сформовано протягом 1960-1980-х рр. ХХ ст. 
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Науковий доробок у розвиток науково-технічного прогресу в Україні здійснено 
вченими практично усіх регіонів нашої країни. Найбільш суттєвий вплив на науково-
технічну революцію здійснили вчені київських ВНЗ та провідних науково-дослідних 
інститутів (НДІ), де зосереджувалася більша їх частина. Найбільш потужним осередком став 
Київський державний університет імені Тараса Шевченка, що являв собою класичний 
університет дослідницького зразку. В його складі налічувалося 11 факультетів, де за період 
дослідження створено та функціонувало 17 наукових шкіл (табл. 1) [12]. Засновниками 
були відомі вчені в Українській РСР та на теренах СРСР, дослідження та результати яких 
мали не тільки фундаментальне, а й народногосподарське значення. 

Таблиця 1. Характеристика наукових шкіл Київського державного університету у 
1960-1980-х рр. ХХ ст. 

Назва 
інституції 

Назва наукової школи  П.І.Б. засновника наукової школи 
Рік 
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Регіонального еколого-географічного аналізу чл.-кор. НАН України Маринич О.М. 1962 

Полімерів та композиції зі спеціальним 
комплексом властивостей 

професори Починок В.Я., 
Гетьманчук Ю.П., Сиромятні- 

ков В.Г., доцент Авраменко Л.Ф. 
1963 

Нелінійної оптики та фотоніки чл.-кор. АН УРСР Конділенко І.І. 1964 

Розвитку і трансформації економічних систем академік НАН України Чухно А.А. 
1960-ті 

роки 
Моделювання та оптимізації інформаційних 

систем 
чл.-кор. НАН України Ляшко С.І. 1968 

Математичного моделювання та теорії 
оптимальних рішень 

чл.-кор. НАН України Бублик Б.М. 
та професори Кириченко М.Ф., 

Наконечний О.Г., Гаращенко Ф.Г., 
Бейко І.В., Хусаінов Д.Я. 

наприкінці 
60-х – поч. 

70-х рр. 

Програмології та її застосування академік НАН України Редько В.Н. 1971 
Гідрохімії та гідроекології професор Пелешенко В.І. 1972 

Оптики нових матеріалів функціонального 
призначення та оптоелектронних систем 

контролю якості поверхні 
академік НАН України Горбань І.С. 1972 

Міжнародних відносин і світової політики професор Г.М. Цвєтков 1972 

Фізіологія травлення академік НААН України Богач П.Г. 
1970-ті 

роки 

Механіки  чл.-кор. НАН України Улітко А.Ф. 
1970-ті 

роки 
Структури та функції вірусів за різних 

екологічних умов 
академік НААН України Бойко А.Л., 

професор Поліщук В.П. 
1978 

Теорії стохастичних систем і прикладної 
статистики 

академіки НАН України Гнєденко Б.В., 
Коваленко І.М., Королюк В.С., 

Скороход А.В., чл.-кор. НАН України 
Ядренко М.Й., Анісімов В.В. 

1978 

Математичної інформатики чл.-кор. НАН України Анісімов А.В. 1984 
Формування інноваційно-інвестиційної 

політики та системи менеджменту її реалізації 
чл.-кор. НАПН України  

Черваньов Д.М. 
1987 

Методології досліджень світового господарства 
і міжнародних економічних відносин 

професор Філіпенко А.С. 1989 

Джерело: розроблено авторами. 

У стінах університету сформовано потужний склад вчених-фахівців різних 
галузей, силами яких протягом чверті століття (1959-1984 рр.) підготовлено біля  
70000 фахівців для різних сфер економіки, освіти і науки [13]. 

Чималу роль у забезпеченні інтенсифікації народного господарства зробили вчені 
та викладачі Київського політехнічного інституту (табл. 2). Протягом тільки 5 років 
(1966-1971) університет отримав величезну кількість патентів (20 од.), авторських 
свідоцтв (понад 430 од.), наукових та навчальних робіт (372 од.), провів захист 
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докторських (понад 30) та кандидатських (близько 500) дисертацій, підготував біля 
20000 фахівців для народного господарства [14]. 

Таблиця 2. Науково-технічні досягнення КПІ 

Роки Кількісна оцінка досягнень 
Економічний 

ефект, млн крб. 

1975-1985 
Збільшення у 5 разів угод на передачу науково-технічних досягнень і 
надання допомоги підприємствам та організаціям у використанні 
передового досвіду 

2,0 щорічно  

1975-1986 
Запроваджено 3158 розробок у народне господарство у співробітництві з 
промисловими підприємствами і організаціями  

345,8 

1980-1985 Впроваджено 267 госпдоговірних робіт у співпраці з 80 підприємствами 24,5 

КПІ вибудував плідні наукові зв’язки з виробничо-господарським комплексом. 
Щорічно укладалося біля 700 госпдоговірних робіт. Так, наприклад, у 1976 р. створено 
навчально-науково-виробничі об'єднання (такі, як «Електроніка», «Кібернетика і 
метрологія», «Гідропривід» тощо) на базі виробничих підприємств та об'єднань, 
інститутів АН УРСР, галузевих НДІ та ВНЗ. Однак, не дивлячись на плідну працю у даному 
напрямі, не отримавши підтримки щодо організації роботи на госпрозрахунковій основі 
та не маючи достатніх фінансів для підтримки стабільності роботи зазначених 
об’єднань, з часом вони розпалися [14]. 

З метою розширення впровадження результатів завершених наукових 
досліджень спільно з Радою ректорів Київського вузівського центру 1982 р. видано 
«Збірник завершених науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів м. Києва, що 
рекомендуються для впровадження в галузях народного господарства країни», до якого 
було включено 376 розробок (75% з них – роботи КПІ). Збірник було направлено 30 
галузевим міністерствам і численним підприємствам країни. Одержані запити 
підприємств використовувалися для розширення масштабів впровадження на основі 
договорів на передачу науково-технічних досягнень і угод про науково-технічне 
співробітництво [14]. 

Не дивлячись на обмеженість матеріально-технічних можливостей, КПІ вдалося 
на власному дослідному заводі створити дільницю та налагодити випуск 
корозіометричних установок (щорічно 60-70 од. яких направлялися підприємствам 
Мінхімпрому СРСР) [14].  

Наукові та економічні досягнення АН УРСР у 1960-1990-х рр. ХХ ст. Процеси 
реорганізації академічних установ, що належали АН УРСР, на протязі 1960-х років 
призвело до зміни вектору їх розміщення та перенесення з столиці (1960-му році майже 
85% (з 44) усіх установ було зосереджено у м. Київ) з орієнтацією на регіональний 
розвиток. Відбулася переорієнтація наукового напряму досліджень з прикладних 
досліджень на фундаментальні, які розглядалися як головний ресурс академічної науки. 
1965 р. ознаменувався завершенням структурування АН УРСР з виділенням 3 секцій 
досліджень: хіміко-технологічних і біологічних наук, суспільних наук, фізико-технічних 
і математичних наук, що мали власні відділення [15]. 

Протягом 1970-1980-х років підвищилася важливість впливу АН УРСР на 
народногосподарський комплекс країни. Відбувалося формування та розвиток 
кооперації у напрямі створення науково-виробничо-технічних об’єднань у складі 
виробничих мануфактур, промислових підприємств, дослідно-конструкторських бюро 
та інститутів. Надалі почалася робота зі створення міжгалузевих науково-технічних 
комплексів. При комплексах сформували інженерні центри, що допомагали прискорити 
перспективні технологічні розробки у виробництво.  

Оскільки АН належала до державної сфери впливу, то отримувала державне 
фінансування її розвитку. Не дивлячись на це, в окремі періоди часу АН отримувала 
половину й навіть більше позабюджетних асигнувань, порівняно з державним. 
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Зазначені досягнення забезпечили модернізацію, реконструкцію, оновлення та 
будівництво лабораторій, що мали найсучасніше обладнання та устаткування [16].  

Досягнення АН УРСР наприкінці 1970-х-початку 1980-х років дозволило 
закріпити за собою одну з ведучих позицій у СРСР у цій царині та отримати визнання 
світової наукової спільноти у напрямах математики й кібернетики, матеріалознавстві, 
технологій зварювання, порошковій металургії, нейрофізіології, синтезі алмазів, 
електрохімії та інших. Вченими АН було успішно проведено теоретичні та 
експериментальні дослідження у понад 200 наукових напрямах, зроблено 18 відкрить у 
різних галузях науки (фізики, хімії, біології та сотні винаходів у природничих та 
технічних науках) у середині 1980-х років. У 1980-х рр. наукову роботу було переведено 
в площину комплексних програм науково-технічного прогресу [16]. 

Результати науково-технічної діяльності та їх вплив на економіку Української 
РСР. Інноваційний розвиток даного періоду можливо визначити трьома стадіями 
розвитку, а саме: період наукового становлення (початок 1940-х.– кінець 1960-х років); 
період нового осмислення (1970-і роки – початок 1980-х років); період інтенсивного 
впровадження (1980-і роки – кінець 1990-х років) [1]. Відмінною рисою даного періоду 
розвитку підприємств народного господарства був тісний зв'язок з науково-освітніми 
установами, що забезпечували теоретичне обґрунтування та практичне втілення 
розробок у виробництво.  

Характерною ознакою у розвитку економіки Української РСР стали якісні зміни 
показників матеріаломісткості й матеріаловіддачі, фондомісткості й фондовіддачі, 
енергоозброєності й енергозабезпеченності тощо. Структурні зміни галузей економіки 
призвели до зростання витрат електроенергії на виробничі потреби харчової, лісової, 
нафтогазової, паперової та деревообробної, легкої промисловості, хімічно-гірничого 
комплексу [8, 9]. Неабияку увагу Уряд УРСР приділяв розвитку різних видів 
промисловості, особливо групи «Б» - виробництво предметів і продуктів народного 
споживання [7]. Зазначені здобутки мали далекоглядні наслідки. Формування 
ланцюжку «наука – народне господарство» включало підготовку наукових кадрів та 
фахівців різного профілю діяльності, розвиток теоретичних та фундаментальних 
досліджень, практичне втілення винаходів науковців, поширення передового досвіду, 
освоєння технологій та промислових зразків підприємствами народного господарства. 

Науково-технічне прискорення економічного розвитку Української РСР протягом 
1960-1980-х років дало плідні результати (табл. 3). 

Таблиця 3. Науково-технічні досягнення та економічна оцінка реалізованих 
заходів* 

Документ  Науково-технічні досягнення Результати 
Про розвиток наукових 

досліджень та розширення 
впровадження досягнень науки 

і техніки, спрямованих на 
зниження матеріаломісткості в 

будівництві [17] 

заощаджено 56,6 тис. тон 
металу, 238,8 тис. тон цементу 

62,1 млн. карбованців 

Про додаткові резерви 
збільшення виробництва  

м'яса [18] 

зміцнення кормової бази, 
поліпшення технології 

утримання худоби, збільшення 
виробництва м'яса 

Виконання планів продажу м'яса 
державі, підвищення здавальних 
кондицій великої рогатої худоби 

Про заходи з прискорення 
будівництва об'єктів, які 

споруджуються на базі 
комплектного імпортного 

устаткування [19] 

в результаті розвитку 
економічних і науково-

технічних зв'язків з 
зарубіжними країнами значно 

збільшились поставки 
імпортного устаткування на 

підприємства і будови 
республіки 

У 1976 році тільки на базі комплектного 
імпортного устаткування збудовано і 

введено в дію 34 промислові 
потужності, що мають важливе 

значення для вирішення 
народногосподарських завдань та 
прискорення науково-технічного 

прогресу в республіці 
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Продовження табл. 1 

Документ  Науково-технічні досягнення Результати 
Про заходи з 

вдосконалення 
організації 

бухгалтерського обліку і 
підвищенню його ролі в 

раціональному та 
економному 

використанні 
матеріальних, трудових і 
фінансових ресурсів [20] 

Поліпшено методологію і 
організацію обліку, 

підвищилась його дієвість. 
Розширилось застосування 

засобів механізації та 
автоматизації обліку, створено 

централізовані бухгалтерії, 
ліквідовано бухгалтерії в 
структурних підрозділах 

підприємств 

Скорочення витрат на обробку документації 
та утримання працівників структурних 

підрозділів 

Про заходи зі збільшення 
виробництва, 

розширення асортименту 
і поліпшення якості 

меблів [21] 

Підвищення технічного рівня 
підприємств і ефективності їх 

роботи, розширення меблевого 
виробництва, поліпшення 

асортименту і якості продукції 

Введено в дію виробничі потужності з 
виготовлення меблів на суму 204,5 млн. крб. 

на рік, в тому числі за рахунок технічного 
переозброєння діючих підприємств на 118,3 
млн. карбованців. Освоєно виробництво 107 

нових наборів меблів та близько 600 окремих 
виробів. При цьому випереджаючими 

темпами розвивалося в десятій п'ятирічці 
виробництво дитячих і кухонних меблів та 

різного меблевого дріб'язку, що користуються 
підвищеним попитом населення 

* - (вибіркові дані) 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Науково-технічна революція у 1960-1980-х роках ХХ століття в Українській РСР 
завдячує науковим здобуткам вчених-теоретиків та практиків. Інтенсивне формування 
наукових шкіл, започаткування міцних науково-виробничих зв’язків з підприємствами, 
участь в організації та функціонуванні науково-освітньо-виробничих об’єднаннях 
підвищувала результативність та ефективність наукової роботи ВНЗ та АН УРСР. За 
результатами наукової співпраці вченими були отримані свідоцтва та патенти на винаходи, 
укладені договори про співпрацю, передані права на передачу передового досвіду. 
Економічний ефект від зазначених заходів вражає (наприклад, КПІ отримав біля 400 млн 
крб за 1975-1986 рр.), оскільки на сьогодні жоден університет в Україні не має таких 
досягнень. Ланцюжок «наука – народне господарство» став фундаментом генерації 
наукових кадрів, кузнею розробок та винаходів, трансферу технологій, базисом поєднання 
науки з виробництвом. 
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Анотація 
У статті досліджено існуючі методичні підходи до управління економічною стійкістю підприємств, 
виокремлено основні з них, зокрема: функціональний, системний, ситуаційний та процесний. 
Проаналізовано існуючі методичні підходи до управління економічною стійкістю підприємств, проведено 
аналіз їх переваг та недоліків, запропоновано інтегрований системно-адаптивний методичний підхід, який 
передбачає комплекс стратегічних й оперативних управлінських дій, що спрямовані на взаємоузгодження 
елементів економічної стійкості як системи, при цьому застосовуючи принципи адаптивного управління, 
направлені на забезпечення ефективного за існуючих умов рівня економічної стійкості підприємства. 
Виділено основні принципи системно-адаптивного методичного підходу до управління економічною 
стійкістю підприємства, серед них: системність, цілісність, структуризація, динамічність та рівність. 
Обґрунтовано, що запропонований методичний підхід може бути використаний на будь-якому 
підприємстві незалежно від галузевої приналежності й форми власності. 

Ключові слова: економічна стійкість, системний метод управління, функціональний метод управління, 
ситуаційний метод управління, процесний метод управління. 
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Abstract 
Studies have shown that there are four main methodological approaches to managing the economic stability of 
enterprises: functional, systemic, situational and process. The functional approach sees economic stability as a set of 
interrelated management functions that are the basis for the division of labor, organization of management processes 
and the formation of organizational structure. The systems approach is since economic stability is a set of interconnected 
elements that ensure the sustainable development of the enterprise by establishing optimal relationships between them 
and the formation of stable relationships. The situational approach is diametrically opposed to the system and is to 
develop a set of management actions to ensure the economic balance of the enterprise in a certain period in a particular 
market situation. The process approach to the management of economic stability is manifested in the form of 
development and implementation of strategic and operational management decisions that can ensure the sustainable 
operation and development of the enterprise. After analyzing these methodological approaches to managing the 
economic stability of enterprises and assessing their advantages and disadvantages, an integrated system-adaptive 
methodological approach was proposed. This approach, based on the advantages of functional, systemic, situational and 
process methodological approaches, provides a set of strategic and operational management actions aimed at 
reconciling elements of economic stability as a system, applying the principles of adaptive management to ensure 
effective level of economic stability. It should be noted the basic principles characteristic of the system-adaptive 
methodological approach to the management of economic stability of the enterprise: systemic - economic stability is 
considered as a system that contains interconnected elements; integrity - requires both economic stability as a whole 
and at the same time as one of the subsystems in the system of operation of the enterprise; structuring - involves the 
analysis of elements of economic stability as a system, as well as their relationship within a particular organizational 
structure; dynamism - takes into account the need to ensure economic stability in both the short and long term; equality 
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- provides the same share of influence of all elements of economic stability as a system in determining the level of 
economic stability of the enterprise. 

Keywords: economic stability, system method of management, functional method of management, situational 
method of management, process method of management. 

JEL classification: D21 

Вступ 

Стабільне функціонування підприємства, як і будь-якої динамічної системи, можна 
забезпечити через процес управління. Створення організаційно-економічних умов, які б 
забезпечували ефективність операційної діяльності підприємств, можливе лише за добре 
налагодженого менеджменту через застосування основних функцій менеджменту: 
планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання. Занадто 
складними і різноманітними є сучасні завдання й об’єкти управління, надміру мінливе 
внутрішнє і зовнішнє середовище організації. Головною є та обставина, що виробничою 
компанією, що розвивається як цілеспрямована система, неможливо ефективно 
управляти, якщо наявна лише жорстко спеціалізована структура і постійно повторювані 
види робіт з управління. За сучасних умов господарювання для того, щоб забезпечити 
стійке і ефективне функціонування підприємства, а також його розвиток у перспективі 
особливо гостро стоїть питання вибору підходу до управління економічною стійкістю.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження питань 
управління економічною стійкістю підприємств присвячені праці: В. Андрійчука, 
О. Ареф’євої, В. Борисової, І. Богданова, В. Василенка, Н. Григорської, В. Іванова, П. Оклад-
ського, І. Омельченка, В. Плаксієнка, О. Сергєєвої, О. Сокура, Н. Шандової та ін. [1-8]. Однак, 
питання щодо ефективних методичних підходів до управління економічною стійкістю 
підприємства потребують подальших досліджень. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є здійснення аналізу основних методичних підходів до управління 
економічною стійкістю підприємств та запропонувати авторський методичний підхід.  

Виклад основного матеріалу 

Сучасні економічні реалії, жорстка конкуренція на ринку закликають керівництво 
підприємства знайти таку стратегію, яка давала б можливість використовувати потенціал 
ефективно, а також захист підприємства від різних ризиків. В даний момент підприємства 
реального сектору економіки на собі відчувають всі складнощі економічного розвитку, 
оскільки вони адаптуються до нестабільної політичної ситуації, підбору нових форм і 
методів управління для забезпечення конкурентоспроможності та створення високого 
рівня економічної стійкості. Зараз вже зрозуміло, що йде зміна стандартних умов 
діяльності, а також цільових установок і внутрішнього середовища підприємств. 
Нестійкість зовнішнього середовища, велика складність, не дуже спритний відгук 
внутрішньої структури підприємств на зовнішні впливи спричинили втрату економічної 
стійкості, це виявилося як в зменшенні обсягів реалізованої продукції, так і в зниженні 
ефективності роботи, зменшенні оборотного капіталу, появі проблем в соціальній сфері, а 
також ліквідації окремих підприємств. Економічна стійкість підприємств є однією з 
найважливіших категорій ринкової економіки, вона передбачає збереження й 
відтворюваність параметрів якісної та кількісної визначеності його конкурентних позицій 
протягом певного періоду часу. 

Економічний розвиток підприємства є стійким, якщо забезпечені такі основні умови: 
якщо воно націлене на виконання стратегічних завдань розвитку економіки в цілому; його 
відтворювальний процес відповідає динаміці потреб макросистеми; якщо воно має 
відповідний рівень самостійності та автономності та має адекватну систему управління; 
якщо має потенціал, необхідний самоорганізації та саморозвитку. Управління економічною 
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стійкістю підприємства – систематизований, багатокомпонентний, неперервний у часі 
процес, який спрямований на забезпечення стійкого функціонування економічної стійкості 
як системи, шляхом уникнення нових або подолання існуючих внутрішніх проблем та 
зовнішніх загроз. Ефективність управління економічною стійкістю підприємства залежить 
від кількох аспектів: по-перше, від організації управління економічною стійкістю; по-друге, 
від рівня розвитку інструментів, методів та засобів управління економічною стійкістю; по-
третє, від якості виконання заходів з управління економічною стійкістю.  

Дослідження показали, що існують чотири основні методичні підходи до управління 
економічними системами, зокрема й до управління економічною стійкістю підприємств: 
функціональний, системний, ситуаційний та процесний.  

Функціональний підхід вбачає економічну стійкість як набір взаємопов’язаних 
управлінських функцій, які є основою розподілу праці, організації процесів управління та 
формування організаційної структури. Як зазначає Григорська Н.М., перевагами такого 
підходу є можливість створення організаційно-економічних умов, які б могли забезпечити 
ефективну діяльність підприємства, шляхом безперервного виконання загальних функцій 
управління та керівництва як об’єднувальної функції. Проте для забезпечення економічної 
стійкості підприємства, що постійно розвивається використовувати тільки загальні функції 
управління є недостатнім, адже економічно стійким є таке підприємство, функціонування 
структурних елементів якого не лише передбачає здійснення даним підприємством 
визначених функцій на заданому рівні, але й дозволяє поновлювати його ресурсний 
потенціал, зберігати стан рівноваги, за допомогою адаптації відповідно до нових умов 
господарювання, забезпечувати розвиток підприємства [1]. 

Системний підхід ґрунтується на тому, що економічна стійкість – це сукупність 
взаємопов’язаних елементів, які забезпечують сталий розвиток підприємства шляхом 
встановлення між ними оптимальних співвідношень та формування сталих зв’язків.  

Кравченко М.В. наголошує на тому, що системний підхід розглядає економічну 
стійкість як сукупність взаємопов’язаних та взаємообумовлених складових, які 
забезпечують збалансований розвиток підприємств шляхом встановлення оптимальних 
кількісних співвідношень між елементами системи та формування сталих структурних 
зв’язків між ними. Таким чином, управління економічною стійкістю зводиться до 
забезпечення максимально узгодженої взаємодії усіх елементів та збереження цілісності 
системи в умовах мінливості зовнішнього середовища [2]. Системний підхід – це філософія 
управління, метод виживання на ринку, метод перетворення складного в просте, 
сходження від абстрактного до конкретного [3]. Використання системного підходу до 
управління економічною стійкістю підприємств забезпечує ефективну і цілеспрямовану 
взаємодію всіх його елементів.  

Ситуаційний підхід є діаметрально протилежним системному і полягає у розробці 
комплексу управлінських дій для забезпечення економічної рівноваги підприємства у 
визначений період часу в конкретній ринковій ситуації [1]. 

Ситуаційний підхід покликаний виявити закономірності формування економічної 
стійкості в просторі і часі та розробити комплекс управлінських дій щодо забезпечення 
динамічної рівноваги підприємств у визначений період часу в конкретній ринковій 
ситуації. При цьому економічна стійкість підприємства розглядається як тимчасове явище, 
що досягається в процесі постійної взаємодії із зовнішнім середовищем [2]. Накопичені 
кількісні параметри в процесі еволюції змінюють якісні характеристики системи, внаслідок 
чого порушується внутрішня узгодженість її елементів та відбувається стрибкоподібне 
перетворення структури підприємства. Таким чином, руйнування досягнутої рівноваги 
змінюється виникненням нових стійких пропорцій, тим самим забезпечуючи підприємству 
перехід на якісно новий рівень розвитку [4]. 

Ситуаційне управління економічною стійкістю передбачає прийняття 
управлінських рішень не відповідно до встановлених планів роботи, а на основі виявлення 
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потенційних проблем. Крім того, ситуаційний підхід потребує децентралізації у 
використанні управлінських функцій. Це забезпечує необхідну адаптивність і гнучкість 
організаційної структури, швидку реакцію на умови, які постійно змінюються, максимальне 
використання творчої активності працівників тощо [3]. Використання ситуаційного 
підходу до управління економічною стійкістю підприємства орієнтоване на використання 
можливостей прямого прикладання науки до конкретних ситуацій і умов діяльності 
підприємства, особливостей галузі та її тенденції розвитку, використання конкретних 
методів та прийомів вирішення завдань та досягнення цілей підприємства [3]. Через 
використанням ситуаційного підходу реалізується принцип адаптивності, що являється 
одним з основних принципів управління економічною стійкістю підприємства [1]. 

Процесний підхід до управління економічною стійкістю проявляється у вигляді 
розробки та реалізації стратегічних й оперативних управлінських рішень, які здатні 
забезпечити стале функціонування та розвиток підприємства. Такий підхід до управління 
економічною стійкістю підприємства зорієнтований на те, щоб розглядати не окремі 
елементи підприємства чи функціональні дільниці, а відносно самостійні та окремі процеси 
або процесні блоки. Даний підхід передбачає розгляд економічної стійкості підприємства 
як об’єкта управління у вигляді процесу залежно від тієї конкретної проблеми, яка у 
теперішній момент вирішується. Управління сприймається як процес, тому що праця з 
досягнення цілей за допомогою інших – це не якась одноразова дія, а серія безперервних 
взаємопов’язаних дій, кожна з котрих сама по собі є процесом, які дуже важливі для 
досягнення економічної стійкості підприємства [3]. 

Підхід до управління з позицій процесу дає можливість системно пов’язати між 
собою функціональні напрями в діяльності підприємства, побудувати прозорі та зрозумілі 
схеми реалізації управлінських завдань, оцінити й оптимізувати ресурси, що використо-
вуються. Процесний підхід до управління економічною стійкістю передбачає розроблення 
й реалізацію управлінських рішень стратегічного та оперативного характеру, які 
забезпечують стабільне функціонування й розвиток підприємства. Такий підхід до управ-
ління економічною стійкістю підприємства зорієнтований на те, щоб розглядати не окремі 
його елементи чи функціональні дільниці, а відносно самостійні й окремі процеси [5]. 

Управління економічною стійкістю підприємств повинно всебічно та комплексно 
охоплювати всі сфери діяльності, що може бути досягнуто за допомогою здійснення у 
межах підприємства певної сукупності процесів, які являють собою алгоритм або послідов-
ність взаємопов’язаних та взаємообумовлених дій, управлінських рішень для досягнення 
поставленої мети [6]. Для побудови ефективної системи управління економічною стійкістю 
підприємства необхідно визначити таке взаємовідношення її організаційних елементів, за 
якого найбільш оперативно і вчасно виконуються вимоги об’єкту управління, а також 
забезпечується найбільш продуктивна взаємодія із зовнішнім середовищем.  

Проаналізувавши вказані методичні підходи до управління економічною стійкістю 
підприємств та оцінивши їх переваги та недоліки, було запропоновано інтегрований 
системно-адаптивний методичний підхід. Даний підхід, заснований на перевагах 
функціонального, системного, ситуаційного та процесного методичних підходах, 
передбачає комплекс стратегічних й оперативних управлінських дій, спрямований на 
взаємоузгодження елементів економічної стійкості як системи, застосовуючи принципи 
адаптивного управління, спрямовані на забезпечення ефективного за існуючих умов рівня 
економічної стійкості підприємства.  

В принципах адаптивного управління закладені необмежені можливості розмаїтості 
адекватних реакцій на розмаїтість керованого об’єкта. Тому ідею комбінування двох 
підходів, варто вважати однією зі складових сучасної парадигми науки управління [7]. 

С. В. Козловський також виділяє ітеграційний підхід, який на його думку, розглядає 
економічну стійкість як сукупність економічних систем мікро-, мезо- та макрорівня. Інтег-
раційний підхід – це підхід дослідження економічних процесів з позицій розгляду сучасної 
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економічної системи, яка є сукупністю економічних систем різного рівня: держави, регіонів, 
галузей, підприємств тощо. Сучасні економічні системи є складними багаторівневими, 
багатофакторними, багатокритеріальними відкритими системами, які мають специфічні 
властивості: цілісність, цілеспрямованість, передбачуваність, самоорганізованість [8]. 

Логічна схема формування інтегрованого системно-адаптивного методичного 
підходу до управління економічною стійкістю підприємства відображена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Логічна схема формування інтегрованого системно-адаптивного 
методичного підходу до управління економічною стійкістю підприємства 

Слід зазначити основні принципи, характерні для системно-адаптивного 
методичного підходу до управління економічною стійкістю підприємства:  

• системність – економічна стійкість розглядається як система, яка містить 
взаємопов’язані елементи;  

• цілісність – вимагає розглядати одночасно економічну стійкість як єдине ціле і 
в той же час як одну з підсистем у системі функціонування підприємства;  

• структуризація – передбачає аналіз елементів економічної стійкості як 
системи, а також їх взаємозв’язки в межах конкретної організаційної структури;  

• динамічність – враховує необхідність забезпечення економічної стійкості як у 
короткостроковому, так і в довгостроковому періоді;  

• рівність – передбачає однакову питому вагу впливу всіх елементів економічної 
стійкості як системи при визначенні рівня економічної стійкості підприємства. 

Незважаючи на радикально нові умови функціонування українських підприємств, 
реалії показують високу інерційність існуючих моделей управління, не здатних 
реагувати на імпульси, що надходять із зовнішнього середовища. Певною мірою це 
природна поведінка, спрямована на підтримання цілісності системи. Дана 
нестабільність посилюється хаотичним нецільовим характером сприйняття сигналів, 
що надходять ззовні. Як і раніше, можемо спостерігати нечіткі повноваження та 
відповідальність керівників, зберігається перевантаженість оперативною діяльністю 
вищої ланки управління підприємствами. Зміни внутрішньої організаційної структури 
підприємства, що відбувається, має багато в чому несистемний і формальний характер, 
нові підрозділи найчастіше створюються з неекономічних причин. 

Подолання наявних недоліків вимагає системних перетворень у діючих підходах 
до управління економічною стійкістю у напрямку привнесення до них елементів 
стратегічного бачення і максимальної адаптації до умов соціально-економічної 
реальності, що змінилися. 

Як свідчить практика, якість підприємства як системи визначається не так якісно-
кількісним складом елементів та взаємозв'язків, скільки їх збалансованістю та 
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пропорційністю. Водночас ці елементи та взаємозв'язки під дією безперервних змін, що 
відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі, також безперервно 
змінюються самі, причому темпи та напрямки цих змін не завжди збігаються. Це означає 
необхідність постійного пошуку шляхів досягнення максимальної відповідності як між 
елементами системи управління економічною стійкістю підприємств, так й процесами 
їх зміни. Так, зміна цілей розвитку підприємства має бути пов'язана із внесенням 
відповідних змін до організації, технології виробництва та управління, чисельності та 
кваліфікаційного складу кадрів, мотивації.  

Ефективна система управління економічною стійкістю підприємств повинна 
забезпечувати системність та комплексність вирішення проблеми стійкості шляхом 
включення в область аналізу та прийняття управлінських рішень не тільки надійності 
роботи підприємства як виробничої системи, але і його взаємовідносин із зовнішнім 
середовищем; дозволяти здійснювати перехід від орієнтації на статичну рівновагу до 
досягнення динамічної рівноваги на основі дослідження елементів системи та 
зовнішнього середовища у процесі їх розвитку, від ієрархічних побудов системи 
управління до плоских модульних структур, що підвищують оперативність та якість 
управлінських рішень; дає можливість по кожному контуру управління приймати 
взаємопов'язані рішення. 

Відштовхуючись від сформульованих положень, визначимо деякі принципові 
вимоги щодо побудови ефективних систем управління економічною стійкістю 
підприємств: 

1. Відхід від переконання в тому, що успіх підприємства, досягнення ним цілей 
розвитку визначаються його внутрішніми можливостями, рівнем спеціалізації 
виробництва та поділу праці, зниженням витрат за рахунок внутрішньовиробничих 
резервів. У сучасних умовах на перше місце висувається досягнення відповідності 
підприємства умовам зовнішнього середовища, його здатність адаптивно реагувати на 
постійні зміни. 

2. Поширення на діяльність підприємства механізмів ринкового контролю. 
Перехід від вирішення виробничих завдань до вирішення завдань задоволення потреб 
ринку. У більшості випадків вітчизняні підприємства функціонують поза механізмами 
ринкового контролю, що робить їх нежиттєздатними без державної підтримки. 

3. Побудова системи управління підприємством на основі поєднання системного 
та ситуаційного підходів, що дозволяє, з одного боку, забезпечити властивості цілісності 
та стійкості, а, з іншого – формувати організацію управління всередині підприємства як 
відповідь на різноманітні зовнішні впливи та зміни. 

4. Оскільки на сучасному підприємстві людина є ключовим ресурсом виживання 
та конкурентоспроможності, необхідно створити умови для реалізації її потреб до 
самореалізації та саморозвитку. 

5. Перехід від жорстких ієрархічних структур, заснованих на вузькій спеціалізації 
та виділенні часткових процесів до адаптивних горизонтальних структур управління, 
заснованих на поєднанні умовно-постійної основи з тимчасовими модульними 
елементами (командами). 

6. Відповідність складності та динамічності системи управління, її 
функціональної та інформаційної моделі складності та динамічності факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища. 

7. Адаптивність критеріїв оцінки ефективності управління цілям та завданням 
підприємства, що реалізуються на різних етапах його розвитку. 

Узагальнюючи означенні підходи, можна зробити висновок, що система 
управління економічної стійкості передбачає реалізацію комплексу управлінських дій, 
спрямованих на формування динамічної структури, здатної вести неперервну у часі та 
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економічно успішну щодо досягнення поставлених стратегічних цілей діяльність в 
умовах постійного впливу. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, дослідивши існуючі методичні підходи до управління економічною 
стійкістю підприємств, було виокремлено основні з них, зокрема: функціональний, 
системний, ситуаційний та процесний. Проаналізувавши вказані методичні підходи до 
управління економічною стійкістю підприємств та оцінивши їх переваги та недоліки, було 
запропоновано інтегрований системно-адаптивний методичний підхід, який передбачає 
комплекс стратегічних й оперативних управлінських дій, що спрямовані на 
взаємоузгодження елементів економічної стійкості як системи, при цьому застосовуючи 
принципи адаптивного управління, направлені на забезпечення ефективного за існуючих 
умов рівня економічної стійкості підприємства. Також було виділено основні принципи 
системно-адаптивного методичного підходу до управління економічною стійкістю 
підприємства, серед них: системність, цілісність, структуризація, динамічність та рівність. 
Запропонований методичний підхід може бути використаний на будь-якому підприємстві 
незалежно від галузевої приналежності й форми власності. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
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Анотація  
Вступ. В сучасних умовах господарювання жваво розвивається екосистемна теорія еволюції. Це дозволяє 
формувати уявлення про створену екологічну систему на засадах ресурсозбереження та відновлення. Окрім 
цього із погіршенням та зменшенням тривалості життя населення, різким збільшенням рівнем 
захворюваності, суспільство в пошуках відповідної «панацеї», що дозволяє вплинути на негативні чинники. 
Більшість науковців дотримуються думки, що національна безпека держави залежить від харчової, саме 
тому виробництво та споживання екологічно чистої продукції забезпечить належний рівень захищеності 
життєво важливих інтересів суспільства. 
Метою статті є дослідження концептуальних основ виробництва органічної харчової продукції. 
Результати. Досліджено, що еколого-спрямоване виробництво розглядалося через призму органо-
біологічного, біодинамічного способу, біологічного (екологічного), інтегрованого агровиробництва та 
органічного. Доведено, що для виробництва органічної продукції використовується екологічно чисте 
сировина, відповідно до затверджених вимог. Розкрито основні теоретичні підходи до сутності поняття 
«органічне сільськогосподарське виробництво» та «органічна харчова продукція». Наведено основні 
відмінності у визначені понять. 
Висновки. Обґрунтовано удосконалення сутності поняття «виробництво органічної харчової продукції», 
під яким трактується виготовлення продукції із екологічно чистої сировини, що не містить генетично 
модифіковані організми, хімічно синтезовані добрива та має відповідні сертифікати, маркування. 
Доведено, що пріоритетними напрямами наукових досліджень є органічне землеробство, рослинництво, 
садівництво, ягідництво, горіхівництво та виноградарство, тваринництво, аквакультура, переробка 
органічної продукції, дослідження ринків органічних продуктів і прогнозування. Кожний окремий напрям 
супроводжується різними етапами проведень досліджень та мають свої інструменти, механізми їх 
проведення.  

Ключові слова: концептуальні основи, органічна сільськогосподарська продукція, органічна харчова 
продукція, пріоритети дослідження. 
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CONCEPTUAL BASES OF ORGANIC FOOD PRODUCTION 

Voit A. Conceptual bases of organic food production. Ukrainian Journal of Applied Economics and 
Technology. 2021. Volume 6. № 3, рр. 109 – 115. 

Abstract 
Introduction. In modern economic conditions, the ecosystem theory of evolution is developing rapidly. This allows 
you to form an idea of the created ecological system because of resource conservation and restoration. In addition, 
with the deterioration and reduction of life expectancy, a sharp increase in morbidity, society is looking for a suitable 
"panacea" that can influence the negative factors. Most scholars are of the opinion that the national security of the 
state depends on food, which is why the production and consumption of environmentally friendly products will provide 
an adequate level of protection of vital interests of society.  
The aim of the article is to study the conceptual foundations of organic food production. 
Results. It is investigated that ecologically directed production was considered through the prism of organo-
biological, biodynamic method, biological (ecological), integrated agricultural production and organic. It is proved 
that environmentally friendly raw materials are used to produce organic products, in accordance with the approved 
requirements. The main theoretical approaches to the essence of the concept of "organic agricultural production" and 
"organic food products" are revealed. The main differences in certain concepts are given. 
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 Conclusions. The improvement of the essence of the concept of "organic food production" is substantiated, which 
means the production of products from environmentally friendly raw materials that do not contain genetically 
modified organisms, chemically synthesized fertilizers and has the appropriate certificates, labeling. It is proved that 
the priority areas of research are organic farming, crop production, horticulture, berry growing, nut growing and 
viticulture, animal husbandry, aquaculture, organic processing, organic market research and forecasting. Each 
individual area is accompanied by different stages of research and have their own tools, mechanisms for their 
implementation.  

Key words: conceptual bases, organic agricultural products, organic food products, research priorities.  

JEL classification: O10; Q20; R10 

Вступ 

В сучасних умовах господарювання жваво розвивається екосистемна теорія 
еволюції. Це дозволяє формувати уявлення про створену екологічну систему на засадах 
ресурсозбереження та відновлення. Окрім цього із погіршенням та зменшенням 
тривалості життя населення, різким збільшенням рівнем захворюваності, суспільство в 
пошуках відповідної «панацеї», що дозволяє вплинути на негативні чинники. Більшість 
науковців дотримуються думки, що національна безпека держави залежить від харчової, 
саме тому виробництво та споживання екологічно чистої продукції забезпечить 
належний рівень захищеності життєво важливих інтересів суспільства. 

Питання виробництва органічної харчової продукції в Україні попередньо 
досліджували відомі учені, зокрема: І. Іртищевою, І. Крамаренко, Р. Сивак, М. Стегней, 
Т. Стройко, А. Подаю, Н.Хвищун, Н. Тройською, та ін. Однак, в умовах глобальних 
трансформацій постає питання щодо дослідження концептуальних основ виробництва 
органічної харчової продукції для пошуку напрямів удосконалення.  

Мета та завдання статті 

Метою статті є дослідження концептуальних основ виробництва органічної 
харчової продукції. 

Виклад основного матеріалу 

Пилипенко К. А. наголошує, що «У сучасних умовах господарювання виникає 
необхідність у забезпеченні виробництва екологічно безпечної продукції, яка б 
відповідала міжнародним вимогам, підтверджувалася відповідними сертифікатами. 
Оскільки виробництво органічної продукції є складовою частиною сталого розвитку 
аграрного, його розвиток передбачає поєднання захисту довкілля, економічного 
зростання і соціального розвитку держави, що гарантуватиме населенню високу якість 
продукції як важливої складової продовольчої безпеки» [1]. Погоджуємося, з думкою 
автора, що Україна наділена всіма ресурсами для виробництва органічної продукції, 
однак необхідно удосконалить сферу її обігу та маркування відповідно до міжнародних 
вимог для підвищення рівня конкурентоспроможності.  

Окрім цього науковий потенціал нашої країни дозволяє застосовувати ще більш 
заощадливі та ресурсозберігаючі технології виробництва, що позитивно будуть 
впливати на екосистему.  

Кириленко І.Г. та Милованов Є.В. зазначають, що «Незважаючи на кризові явища 
економічного і військово-політичного характеру, органічний сектор України продовжує 
зростати, потребуючи постійного вдосконалення через наукові дослідження та 
розробки. Досить потужна вітчизняна структура академічних установ має високий 
потенціал для передових екологічних досліджень та розвитку органічного сільського 
господарства з технологічними можливостями екстраполяції високоякісного 
виробництва у масштабах країни» [2, с. 39]. Отже, навіть кризи економічного, 
політичного та соціального характеру негативно не впливають на скорочення 
виробництва органічної продукції, а навпаки виступають стимулюючими факторами. 
Необхідно зазначити, що за рахунок постійних наукових досліджень у сфері органічного 
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виробництва наша держава досить сильно конкурує з розвинутими країна, що дає є 
значні переваги на цьому ринку. 

Однак поряд із значним потенціалом України для виробництва органічної 
продукції існують стримуючи фактори, що досить сильно негативно впливають на його 
розвиток. Серед основних таких факторів є недостатній державний рівень 
фінансування, недовіра споживачів, підробки товарів, це значно сповільнює розвиток 
ринку органічного виробництва продукції. 

При цьому Білоткач І.А. наголошує, що «Сучасний етап розвитку ринкових 
відносин в Україні ставить вимоги для підприємств усіх галузей, включаючи і 
традиційне сільське господарство, звертатися до нових сучасних методів виробництва 
сільськогосподарської продукції, враховуючі ту користь, яку продукція 
сільськогосподарського виробництва повинна нести споживачам. Одним із таких 
напрямів розвитку аграрної сфери є створення й реалізація проектів органічного 
(природного) агровиробництва» [3]. Фактично вирішальним чинником виробництва 
органічної продукції є споживач, саме попит на таку продукцію стимулює її створення. 
Зі зростанням попиту споживачів на екологічно чисту продукцію, розвиток ринку 
органіки буде збільшуватися. Необхідно зазначати, що органічне виробництво 
продукції, досліджувалися дослідниками не один рік. Основні підходи до еколого-
спрямованого виробництва наведено на рис. 1.  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні підходи до еколого-спрямованого виробництва 
Джерело: згруповано автором [4] 

Еколого-спрямоване виробництво розглядалося через призму органо-
біологічного, біодинамічного способу, біологічного (екологічного), інтегрованого 
агровиробництва та органічного. Для виробництва органічної продукції 
використовується екологічно чисте сировина, відповідно до затверджених вимог. При 
виробництві органічних харчових продуктів використовуються сільськогосподарська 
продукція, саме тому вважаємо за доцільне розглянути різні підходи до визначення 
сутності поняття органічне сільськогосподарське виробництво».  

Гвоздь О.М. розкриваючи поняття «органічне сільськогосподарське 
виробництво» обґрунтував, що це «багатофункціональна агроекономічна модель 
виробництва, за якої не використовують генетично модифіковану продукцію та 
синтетичні хімічні добрива; вона має на меті забезпечення людства якісною продукцією 
харчування, бережливе ставлення до навколишнього середовища та передбачає 
дотримання законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування 
органічної продукції» [5, с. 165]. За думкою автора, органічна сільськогосподарська 
продукція не містить генетично модифіковані організми та синтетичні добрива, що 
негативно впливають як на здоров’я людини так і на навколишнє середовище.  

Шкуратов О.І., Чудовська В.А., Вдовиченко A.B. зазначають, що «органічне сільське 
господарство за своєю суттю можна визначити як цілісну систему управління 
агроекосистемами, що включає оцінку потенційних екологічних і соціальних ризиків та 
встановлює порядок взаємовідносин економічних суб'єктів у процесі виробництва 
органічної сільськогосподарської продукції. При цьому концепція органічного 
сільського господарства полягає в тому, щоб якомога точніше повторити 
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«виробництво» в природних агроекосистемах, спираючись на екологічні процеси, 
біорізноманіття та, адаптовано до економічних умов, поєднати в собі традиції, інновації 
і досягнення науки на благо навколишнього природного середовища та поліпшення 
якості життя всіх учасників» [6]. На думку авторів органічне виробництво повинно 
охоплювати цілісну систему управління, що буде враховувати комплекс інструментів 
для збереження навколишнього середовища та поліпшить якість життя суспільства.  

В свою чергу Милованов Є. В. наголошує, що «Органічне сільське господарство – 
це напрям енерго- та ресурсоощадливого виробництва, орієнтований на забезпечення 
суспільства якісним та безпечним продовольством, збереження навколишнього 
середовища та покращення біорізноманіття, розвиток сільських територій та громад 
для сталого розвитку національної економіки та країни у цілому» [7, с. 20]. Отже, 
органічне сільськогосподарське виробництво принесе користь не тільки споживачам 
продукції, збереже навколишнє середовище, а забезпечить сталий економічний 
розвиток нашої країни. Вважається, що органічне виробництво це ресурсо- та 
енергозберігаючі напрям, окрім користі для суспільства у вигляді якісної продукції, 
також це дозволяє використовувати альтернативні види енергії.  

В свою чергу Николюк О.Д. під органічним виробництвом передбачає 
«перспективний напрям в аграрному секторі економіки України зважаючи на її 
потенційні експортні можливості та внутрішні потреби населення у якісній 
сертифікованій продукції. Фермерські господарства є найбільш перспективними 
виробниками органічної продукції, хоча поширення органічних технологій 
уповільнюється психологічною, інформаційною непідготовленістю як фермерів, так і 
споживачів» [8, с. 210]. Необхідно погодитися, що у органічної продукції значний 
експортний потенціал, якщо ринок України не готовий психологічно та інформаційно, 
то міжнародний ринок споживачів очікують з нетерпінням на таку продукцію, яка буде 
більш якісною та смачнішою.  

Відповідно до проекту «Розвитку органічного ринку в Україні» «органічне 
виробництво – це метод, який виключає використання хімічно синтезованих добрив та 
засобів захисту рослин і тварин, вживання генетично модифікованих організмів тощо. 
При цьому всі стадії вирощування, транспортування, переробки передбачають 
максимальний захист довкілля, охорону здоров’я робітників і підлягають обов’язковій 
інспекції та сертифікації [9]. Отже, органічне виробництво це метод виготовлення 
продукції без використання хімічно синтезованих добрив, що обов’язково підлягає 
інспекції, сертифікації та маркуванню. Окрім того, що виробник в процесі виробництва 
або вирощування органічної продукції не використовує генетично модифіковані 
організми, хімічно синтезовані добрива, він повинен ще мати відповідні сертифікати.  

Відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної продукції» від 10.07.2018 № 2496-VIII 
«органічний харчовий продукт – харчовий продукт, отриманий в результаті органічного 
виробництва» [10].  

Отже на нашу думку, виробництво органічної харчової продукції це виготовлення 
продукції із екологічно чистої сировини, що не містить генетично модифіковані 
організми, хімічно синтезовані добрива та має відповідні сертифікати, маркування.  

Необхідно відмітити, що наукові дослідження в сфері органічного виробництва 
користуються попитом серед вітчизняних науковців. Головні пріоритетні напрямі 
дослідження у сфері органічної продукції наведено на рис. 2. 

Органічне землеробство, рослинництво, садівництво, ягідництво, горіхівництво 
та виноградарство, тваринництво, аквакультура, переробка органічної продукції, 
дослідження ринків органічних продуктів і прогнозування є пріоритетними напрямами 
наукових досліджень. Кожний окремий напрям супроводжується різними етапами 
проведень досліджень та мають свої інструменти, механізми їх проведення. Однак 
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визначені дослідження дозволяють сформувати удосконалений комплекс органічного 
виробництва, що здатний задовольнити потенційного споживача та конкурувати на 
міжнародному ринку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Пріоритетні напрямі дослідження у сфері органічної продукції 
Джерело: згруповано автором [2, с. 38].  

Більшість наукових досліджень у сфері органічного виробництва полягають у 
вивчені світового досвіду та впровадженні найкращих практик на Україні, зокрема: 
розведенні нових видів аквакультури, використанні ефективних органічних сівозмін, 
порівняльної характеристики різних технологій обробітку ґрунту та інших.  

Процес органічного виробництва продуктів харчування наведено на рис. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Процес органічного виробництва продуктів харчування 

Джерело: розроблено автором  

Згідно запропонованої схеми процесу органічного виробництва продуктів харчу-
вання, при вирощування сільськогосподарської продукції, морських водоростей, аква-
культури необхідно використовувати засоби захисту рослин, біодобрива та інші біоло-
гічні засоби. При цьому в процесі виготовлення органічних харчових продуктів повністю 
забороняється: хімічне рафінування, дезодорування, гідрогенізація; радіаційне 
опромінення; штучні і синтетичні підсолоджувачі, консерванти, ароматизатори; 
мінералізація і вітамінізація продукції, генетично модифіковані інгредієнти. 
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Отже, розкрито концептуальні основи органічного виробництва дозволили 
узагальнити визначання сутності поняття «виробництво органічної харчової 
продукції», визначити пріоритетні напрями наукових досліджень.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Досліджено, що еколого-спрямоване виробництво розглядалося через призму 
органо-біологічного, біодинамічного способу, біологічного (екологічного), 
інтегрованого агровиробництва та органічного. Доведено, що для виробництва 
органічної продукції використовується екологічно чисте сировина, відповідно до 
затверджених вимог. Розкрито основні теоретичні підходи до сутності поняття 
«органічне сільськогосподарське виробництво» та «органічна харчова продукція». 
Наведено основні відмінності у визначені понять. 

Обґрунтовано удосконалення сутності поняття «виробництво органічної 
харчової продукції», під яким трактується виготовлення продукції із екологічно чистої 
сировини, що не містить генетично модифіковані організми, хімічно синтезовані 
добрива та має відповідні сертифікати, маркування. Доведено, що пріоритетними 
напрямами наукових досліджень є органічне землеробство, рослинництво, садівництво, 
ягідництво, горіхівництво та виноградарство, тваринництво, аквакультура, переробка 
органічної продукції, дослідження ринків органічних продуктів і прогнозування. 
Кожний окремий напрям супроводжується різними етапами проведень досліджень та 
мають свої інструменти, механізми їх проведення.  
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
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Анотація  
Вступ. Відновлення та очищення прісноводних ресурсів залишаються досить актуальним питанням як на 
національному рівні, так і на світовому. Стратегічними цілями сталого розвитку залишається 
забезпечення чистою водою всіх верст населення. З роками відбувається забруднення води, що досить 
гостро ставить перед людством нові загрози, саме тому пошук інноваційних рішень щодо очищення, 
збереження та відновлення прісноводних ресурсів набуває все більшої актуальності. Дослідження сучасного 
стану інноваційного потенціалу прісноводних ресурсів та перспектив технологічного розвитку в умовах 
світових трендів є досить актуальними та важливими.  
Метою статті є процес дослідження сучасного стану, регіональних особливостей та перспектив розвитку 
інноваційного потенціалу прісноводних ресурсів України.  
Результати. Проаналізовано, сучасний стан витрат на інновації в охорону та раціональне використання 
прісноводних ресурсів. Визначено, що структура витрат на охорону та раціональне використання 
прісноводних ресурсів поділяється на витрати захисту і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод, 
очищення зворотних вод та науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування. Аналіз показ, що 
найбільшу питому вагу у 2020 році в структурі витрат займають поточні витрати – 75,02%, при цьому 
капітальні інвестиції – 24,97%. Структура капітальних інвестицій становила 61,83% на захист і 
реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод, 12,80% на очищення зворотних вод та 7,67% на науково-
дослідні роботи природоохоронного спрямування. Визначено, що найбільшу суму капітальних інвестицій 
було спрямовано на захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод – 2554224,5 тис. грн та на 
очищення зворотних вод – 1578201,4 тис. грн. 
Висновки. Обґрунтовано, що витрати спрямовані на науково-дослідні роботи природоохоронного 
призначення необґрунтовано незначні в обсягах. Проведений аналіз показав, що упродовж останніх трьох 
років вони не перевищували 0,3% від загальних обсягів екологічних витрат в Україні, це негативно впливає 
на розроблення й впровадження у сферу ресурсозбереження передових інноваційних технологій. Визначено, 
що сучасними трендами технологічного розвитку у сфері води та її очищення для України можуть стати: 
зворотний осмос (RO) морської, солонуватої та річкової води – для опріснення солоної води; 
нанофільтрація, зворотний осмос, мембранні біореактори, мікрофільтрація та дезінфекція – для очищення 
води та стічних вод. 

Ключові слова: прісноводні ресурси, інновації, витрати, капітальні інвестиції. 
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Abstract 
Introduction. Restoration and cleaning of freshwater resources remains a fairly relevant issue both at the national 

level and in the world. The strategic goals of sustainable 
© Микола Георгійович Сербов, 2021 

https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-2-1


 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 3.  

117 

development remain providing clean water to all the population. There is water pollution, which is quite acutely puts 
in prior to humanity. The study of the current state of the innovative potential of freshwater resources and prospects 
of technological development in world trends are quite relevant and important. 
The purpose of the article is the process of studying the current state, regional features and prospects for the 
development of innovative potential of freshwater resources of Ukraine.  
The results. Analyzed, the current state of expenditures for innovation in the protection and rational use of freshwater 
resources. It is determined that the structure of protection costs and rational use of freshwater resources is divided 
into the costs of protection and rehabilitation of soil, underground and surface water, cleaning of reciprocal water 
and research work of environmental orientation. Analysis show that the largest share in 2020 in the structure of 
expenses occupy current expenses – 75,02%, with capital investments – 24,97%. The structure of capital investments 
amounted to 61,83% in defense and rehabilitation of soil, underground and surface water, 12,80% for the purification 
of reciprocal waters and 7.67% on research and research activities of environmental orientation. It is determined that 
the largest amount of capital investment was aimed at protecting and rehabilitation of soil, underground and surface 
waters – 2554224,5 thousand UAH and to clean reciprocity – 1578201,4 thousand UAH. 
Conclusions. It is substantiated that the costs are aimed at scientific research of environmental protection 
unreasonably insignificant in volumes. The analysis showed that during the last three years they did not exceed 0.3% 
of the total environmental expenses in Ukraine, this negatively affects the development and implementation of 
advanced innovation technologies in the sphere of resource conservation. It is determined that modern trends of 
technological development in the water and its purification can be: reverse osmosis (RO) of sea, brackish and river 
water – for the desalination of salty water; Nanofiltration, reverse osmosis, membrane bioreactors, microfiltration 
and disinfection – for water and sewage treatment. 

Keywords: freshwater resources, innovations, expenses, capital investments.  

JEL classification: O13; O32; Q28 

Вступ 

Відновлення та очищення прісноводних ресурсів залишаються досить 
актуальним питанням як на національному рівні, так і на світовому. Стратегічними 
цілями сталого розвитку залишається забезпечення чистою водою всіх верст населення. 
З роками відбувається забруднення води, що досить гостро ставить перед людством нові 
загрози, саме тому пошук інноваційних рішень щодо очищення, збереження та 
відновлення прісноводних ресурсів набуває все більшої актуальності. Дослідження 
сучасного стану інноваційного потенціалу прісноводних ресурсів та перспектив 
технологічного розвитку в умовах світових трендів є досить актуальними та важливими.  

Питання інноваційного розвитку прісноводних ресурсів в Україні попередньо 
досліджували відомі учені, зокрема: Б.В. Буркинський, О.О. Веклич, К.Г. Гофман, 
Б.М. Данилишин, Є.О. Бойко, Джеффрі Д. Сакс, А. Ендерс, І.О. Іртищева, В.С. Кравців, 
М.В. Курик, М.Я. Лексін, Л.Г. Мельник, В.С. Міщенко, І.М. Потравний, Т.В. Стрикаленко, 
М.І. Стегней, О.М. Теліженко, С.К. Харічков, М.А. Хвесик, Л. Хенс, Є.В. Хлобистов, М. Янг та 
інші. Однак, попри значні проведенні дослідження, питання збереження прісноводних 
ресурсів залишається актуальним, вважаємо, що саме інновації можуть забезпечити цей 
процес.  

Мета та завдання статті 

Метою статті є процес дослідження сучасного стану, регіональних особливостей 
та перспектив розвитку інноваційного потенціалу прісноводних ресурсів України. 

Виклад основного матеріалу 

Голтвенко О.В. вважає, що «Шлях інноваційного розвитку еколого-економічної 
системи, базуючись на принципах адаптивності, динамічності, самоорганізації, 
саморегуляції та саморозвитку, має визначатися загальними тенденціями економічного 
зростання та враховувати її адміністративно-територіальні особливості, природно-
ресурсний та виробничо-економічний потенціал» 1. 

Так, за даними Державної служби статистки України витрати на охорону та 
раціональне використання прісноводних ресурсів з роками збільшуються. У 2020 році 
загальна сума витрат на охорону навколишнього природного середовища за видами 
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природоохоронних заходів становила 41,3 млрд грн. Необхідно відмити, що у 2014 році 
сума витрат на охорону навколишнього природного середовища за видами природо-
охоронних заходів становила 21,9 млрд грн, це у 1,88 рази більше. Структура витрат на 
охорону та раціональне використання прісноводних ресурсів розрахована у табл. 1. 

Таблиця 1. Структура витрат на охорону та раціональне використання 
прісноводних ресурсів 

Показники  

Усього 
У тому числі: 

Капітальні інвестиції 

Поточні витрати 
тис. грн % 

усього 
з них на 

капітальний 
ремонт 

тис. грн % тис. грн % тис. грн % 
2020 рік 

захист і реабілітацію ґрунту, 
підземних і поверхневих вод 

4131255,3 100,0 2554224,5 61,83 350992,1 8,50 1577030,8 38,17 

очищення зворотних вод 12325011,2 100,0 1578201,4 12,80 265946,3 2,16 10746809,8 87,20 
науково-дослідні роботи 

природоохоронного 
спрямування 

127887,1 100,0 9808 7,67 399,6 0,31 118079,1 92,33 

2019 рік 
захист і реабілітацію ґрунту, 
підземних і поверхневих вод 

3305851,4 100,0 1721924,9 52,09 121428,2 3,67 1583926,5 47,91 

очищення зворотних вод 12626613,3 100,0 1753869,1 13,89 626950,1 4,97 10872744,2 86,11 
науково-дослідні роботи 

природоохоронного 
спрямування 

126955,8 100,0 10005,3 7,88 - - 116950,5 92,12 

2018 рік 
захист і реабілітацію ґрунту, 
підземних і поверхневих вод 

6403592,6 100,0 3505920,6 54,75 458111,4 7,15 2897672,0 45,25 

очищення зворотних вод 11316115,1 100,0 1692640,7 14,96 511925,6 4,52 9623474,4 85,04 
науково-дослідні роботи 

природоохоронного 
спрямування 

124199,0 100,0 5727,5 4,61 28,6 0,02 118471,5 95,39 

2017 рік 
захист і реабілітацію ґрунту, 
підземних і поверхневих вод 

4712301,7 100,0 2608027,4 55,35 295236,3 6,27 2104274,3 44,65 

очищення зворотних вод 9341782,6 100,0 1276530,2 13,66 361166,0 3,87 8065252,4 86,34 
науково-дослідні роботи 

природоохоронного 
спрямування 

89267,0 100,0 3832,9 4,29 169,6 0,19 85434,1 95,71 

2016 рік 
захист і реабілітацію ґрунту, 
підземних і поверхневих вод 

4263419,2 100,0 2502805,8 58,70 181832,1 4,26 1760613,4 41,30 

очищення зворотних вод 8960117,4 100,0 1160029,1 12,95 248189,4 2,77 7800088,3 87,05 
науково-дослідні роботи 

природоохоронного 
спрямування 

58649,5 100,0 2435,1 4,15 - - 56214,4 95,85 

Джерело: складено та розраховано за даними 2  

За даними таблиці структура витрат на охорону та раціональне використання 
прісноводних ресурсів поділяється на витрати захист і реабілітацію ґрунту, підземних і 
поверхневих вод, очищення зворотних вод та науково-дослідні роботи 
природоохоронного спрямування. Найбільшу питому вагу у 2020 році в структурі витрат 
займають поточні витрати – 75,02%, при цьому капітальні інвестиції – 24,97%. За 
досліджуваний період структура витрат на охорону та раціональне використання 
прісноводних ресурсів значно не змінилась.  
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У 2020 році структура капітальних інвестицій становила 61,83% на захист і 
реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод, 12,80% на очищення зворотних вод та 
7,67% на науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування. Таким чином, 
найбільшу суму капітальних інвестицій було спрямовано на захист і реабілітацію ґрунту, 
підземних і поверхневих вод – 2554224,5 тис. грн та на очищення зворотних вод – 
1578201,4 тис. грн. 

Поточні витрати у 2020 році були спрямовані:  
− очищення зворотних вод – 10746809,8 тис. грн 
− захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод – 1577030,8 тис. грн; 
− науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування – 118079,1 тис. грн. 
Вважаємо, що витрати спрямовані на науково-дослідні роботи природо-

охоронного призначення необґрунтовано незначні в обсягах. Відповідно даних таблиці, 
упродовж останніх трьох років вони не перевищували 0,3% від загальних обсягів 
екологічних витрат в Україні, що негативно впливає на розроблення й впровадження у 
сферу ресурсозбереження передових інноваційних технологій.  

Однак позитивним є закономірність зміни динаміка витрат на науково-дослідні 
роботи природоохоронного спрямування (рис. 1) змодельована в середовищі 
табличного процесора Microsoft Excel за допомогою поліномів другого порядку з рівнем 
достовірності апроксимації R2 = 0,8627. Зважаючи коливальність полінома, можна 
передбачити на найближчий майбутній період збільшення обсягу витрат на науково-
дослідні роботи природоохоронного спрямування в Україні.  

 
Рис. 1. Динаміка витрат на науково-дослідні роботи природоохоронного 

спрямування за 2014–2020 роки, тис. грн 
Джерело: складено автором на основі 2 

В цілому, починаючи з 2014 року витрати на науково-дослідні роботи 
природоохоронного спрямування збільшилися з 59108,7 тис. грн до 827887,1 тис. грн у 
2020 році, або майже в 14 разів. Необхідно відмітити про позитивну тенденцію щодо 
фінансування науково-дослідних робіт природоохоронного спрямування. 

Стегней М.І. зазначає, що саме «Екологічні проблеми України реальніше можна 
вирішувати за допомоги міжнародних партнерів, спрямовує зусилля національних 
рушійних сил на гармонізацію життєдіяльності міжнародної допомоги, залучення 
іноземних інвестицій, зокрема виробництва, запровадження ресурсоощадливих 
технологій, розвиток регіональної системи управління промисловими відходами та 
створення екологічних фондів» 3, с. 210. 

Поліноміальний тренд закономірності зміни обсягів капітальних інвестицій на 
захист і реабілітацію, підземних і поверхневих вод з рівнем достовірності апроксимації 
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82,61% визначає на кінець 2020 р. оціночне значення валової продукції сільського 
господарства на рівні 2554224,5 тис. грн, що можливо за умови збереження впливу всіх 
попередньо існуючих факторів, які зрівноважені в наведеній моделі динаміки.  

 
Рис. 2. Динаміка капітальних інвестицій на очищення зворотних вод та захист і 

реабілітацію, підземних і поверхневих вод за 2006-2020 роки 
Джерело: складено за даними 2 

Рейтинг регіонів за рівнем витрат на охорону навколишнього середовища у  
2020 році наведено у рис. 3.  

 
Рис. 3. Рейтинг регіонів за рівнем витрат на охорону навколишнього середовища 

у 2020 році 
Джерело: згруповано за даними 2 

Отже, за даними Державної служби статистики України в 2020 році найбільшу 
суму витрат на охорону навколишнього середовища здійснено в Дніпропетровській, 
Донецькій, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях, м. Києві.  

Сучасними трендами технологічного розвитку у сфері води та її очищення:  
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− зворотний осмос (RO) морської, солонуватої та річкової води – для опріснення 
солоної води;  

− нанофільтрація, зворотний осмос, мембранні біореактори, мікрофільтрація та 
дезінфекція – для очищення води та стічних вод  

У секторі води застосовуються технології опріснення солоної води і очищення 
води та стічних вод. Серед технологій опріснення лідером є технологія зворотного 
осмосу (RO) морської, солонуватої та річкової води з часткою на глобальному ринку 
понад 58% та очікуваним середньорічним зростанням 9,2% упродовж 2017-2025 років 
завдяки підвищеній ефективності та можливості споживати менш енергії. 

Провідними регіонами щодо попиту на технології для опріснення води є 
Близький Схід і Африка та Азіатсько-Тихоокеанський регіон з часткою більше 40% 
світового попиту, а серед країн – Саудівська Аравія, США та ОАЕ. Ключовими країнами 
для зростання в найближчі роки є Іспанія, Китай, Австралія, Індія та країни Південної 
Америки.  

Технологічні процеси очищення води поділяються на первинне, вторинне і 
третинне очищення. У 2018 році лідером був сегмент третинного очищення з часткою 
на глобальному ринку 43,2%. Ключовими технологіями третинного очищення є 
нанофільтрація, зворотний осмос, мембранні біореактори, мікрофільтрація та 
дезінфекція.  

У 2018 році лідером на ринку був сегмент обладнання мембранного поділу з 
обсягом $6,16 млрд, який, за прогнозом, зростатиме завдяки підвищенню 
поінформованості про важливість нанофільтрації та зворотного осмосу для 
застосування в очистці стічних вод. Переважну частку на ринку (72,8%) мав сектор 
промислових відходів і очікується, що до 2025 року він досягне $28,13 млрд. Сектор 
муніципальних відходів також зростатиме завдяки значному попиту в країнах, що 
розвиваються, зокрема, Бразилії, Китаї, Індії, Туреччині та Саудівській Аравії 4. 

Ковшун Н. Е. та П'ятка Н. С. вважають, що «незважаючи на те, що обсяги поточних 
витрат і капітальних інвестиції на охорону навколишнього природного середовища 
зростають, інвестиції не забезпечення охорони навколишнього середовища в Україні 
перебуває на низькому рівні, обсяги природоохоронних інвестиції є недостатніми. 
Необхідно мобілізувати інвестиції у природоохоронну діяльність з усіх можливих 
джерел, збільшити державні інвестиції, активізувати альтернативне інвестування, 
стимулювати притік іноземних інвестиції у природоохоронну діяльність. Доцільно 
переглянути структуру видатків, а саме: збільшити частку капітальних видатків у 
загальному обсязі, поступово скорочуючи поточні» 5, с. 248. 

Отже, необхідно зазначити, що прісноводні ресурси України мають значний 
інноваційний потенціал для проведення науково-технічних робіт та досліджень з 
урахуванням світових трендів відновлення.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Проаналізовано, сучасний стан витрат на інновації в охорону та раціональне 
використання прісноводних ресурсів. Визначено, що структура витрат на охорону та 
раціональне використання прісноводних ресурсів поділяється на витрати захисту і 
реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод, очищення зворотних вод та науково-
дослідні роботи природоохоронного спрямування. Аналіз показ, що найбільшу питому 
вагу у 2020 році в структурі витрат займають поточні витрати – 75,02%, при цьому 
капітальні інвестиції – 24,97%. Структура капітальних інвестицій становила 61,83% на 
захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод, 12,80% на очищення 
зворотних вод та 7,67% на науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування. 
Визначено, що найбільшу суму капітальних інвестицій було спрямовано на захист і 
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реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод – 2554224,5 тис. грн та на очищення 
зворотних вод – 1578201,4 тис. грн. 

Обґрунтовано, що витрати спрямовані на науково-дослідні роботи 
природоохоронного призначення необґрунтовано незначні в обсягах. Проведений 
аналіз показав, що упродовж останніх трьох років вони не перевищували 0,3% від 
загальних обсягів екологічних витрат в Україні, це негативно впливає на розроблення й 
впровадження у сферу ресурсозбереження передових інноваційних технологій. 
Визначено, що сучасними трендами технологічного розвитку у сфері води та її очищення 
для України можуть стати: зворотний осмос (RO) морської, солонуватої та річкової води 
– для опріснення солоної води; нанофільтрація, зворотний осмос, мембранні 
біореактори, мікрофільтрація та дезінфекція – для очищення води та стічних вод. 
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ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНОГО 
ВИРОБНИЦТВА ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ МОДЕЛІ 

Іртищева І. О., Бойко Є. О., Данік Н. В. Формування сталого економічного зростання на 
основі органічного виробництва та ресурсозберігаючої моделі. Український журнал 
прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 3. С. 123 – 129. 

Анотація  
Вступ. Стратегічними цілями розвитку нашої держави  на період  до 2030 року є поліпшення харчування, 
сприяння сталому розвитку сільського господарства, сприяння поступальному, всеохоплюючому та 
сталому економічному зростанню. Вирішення визначених цілей  можливе за рахунок органічного 
виробництва  та формування ресурсозберігаючої моделі сталого економічного зростання. Саме тому 
формування сталого економічного зростання на основі органічного виробництва та ресурсозберігаючої 
моделі є досить актуальним в сучасних умовах. 
Метою статті є формування сталого економічного зростання на основі органічного виробництва та 
ресурсозберігаючої моделі. 
Результати. Доведено, що в концепції сталого розвитку приділяється сталому землекористуванню та 
агровиробництву. Визначено, що для досягнення сталості світової спільноти сільському господарству 
відводилася, як і зараз, особлива роль: воно повинно спільно з відповідною сервісною інфраструктурою 
компенсувати панування індустріального типу виробництва і забезпечити соціальний та економічний 
розвиток, а також охорону навколишнього природного середовища. 
Висновки. Обґрунтовано, що стале економічне зростання доцільно розглядати як процес формування 
цілісної системи, що включає фактори економічного, екологічного та соціального спрямування і в 
остаточному підсумку створює умови ефективного забезпечення як потреб у продуктах харчування, так 
й сприятливого навколишнього середовища життєдіяльності сільських територій на засадах 
самовідтворення та ресурсозбереження. 
Визначено, що стале економічне зростання формується на засадах збалансованого виробничого 
потенціалу, відтворення засобів виробництва, сталого зростання продовольчої галузі, збалансованого 
природокористування, відтворення природних ресурсів майбутніх поколінь, підвищення рівня сільських 
територій, відтворення ресурсів.  

Ключові слова: стале економічне зростання, ресурсозберігаюча модель, органічне виробництво,  
агровиробництво.  
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Abstract 
Introduction. The strategic goals of our state's development for the period up to 2030 are to improve nutrition, 
promote sustainable agricultural development, and promote progressive, inclusive and sustainable economic growth. 
The solution of certain goals is possible due to organic production and the formation of a resource-saving model of 
sustainable economic growth. That is why the formation of sustainable economic growth on the basis of organic 
production and resource-saving model is quite relevant in modern conditions.  
The aim of the article is to form sustainable economic growth on the basis of organic production and resource-
saving model.  
Results. It is proved that the concept of sustainable development is given to sustainable land use and agricultural 
production. It is determined that in order to achieve the sustainability of the world community, agriculture was given, as 
now, a special role: it must, together with the relevant service infrastructure to compensate for the dominance of industrial 
production and ensure social and economic development and environmental protection.  
Conclusions. It is substantiated that sustainable economic growth should be considered as a process of forming a holistic 
system that includes factors of economic, environmental and social orientation and ultimately creates the conditions for 
effective provision of both food needs and a favorable living environment in rural areas on the basis of self-reproduction 
and resource conservation. It is determined that sustainable economic growth is formed on the basis of balanced production 
potential, reproduction of means of production, sustainable growth of food industry, balanced use of nature, reproduction 
of natural resources of future generations, raising the level of rural areas, reproduction of resources. 

Keywords: sustainable economic growth, resource-saving model, organic production, agricultural production.  

JEL classification: B20 

Вступ 

Стратегічними цілями розвитку нашої держави на період до 2030 року є 
поліпшення харчування, сприяння сталому розвитку сільського господарства, сприяння 
поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню. Вирішення 
визначених цілей можливе за рахунок органічного виробництва та формування 
ресурсозберігаючої моделі сталого економічного зростання. Саме тому формування 
сталого економічного зростання на основі органічного виробництва та 
ресурсозберігаючої моделі є досить актуальним в сучасних умовах. Питання 
формування сталого економічного зростання в Україні попередньо досліджувалися 
відомими ученими України, зокрема: О. Десятнюк, І. Крамаренко, О. Колинько, І. Курцев, 
А. Крисоватого, М.Стегней, О. Попова та ін. Відповідно до проекту Цілей сталого розвитку 
до 2030 року постає питання щодо формування сталого економічного зростання на 
основі органічного виробництва та ресурсозберігаючої моделі.  

Мета та завдання статті 

Метою статті є формування сталого економічного зростання на основі 
органічного виробництва та ресурсозберігаючої моделі. 



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 3.  

125 

Виклад основного матеріалу 

На нинішньому етапі розвитку світової економіки найбільш важливими є 
рішення, прийняті Конференцією ООН з питань сталого розвитку «Ріо +20», відповідно 
до яких передбачено реалізацію комплексу таких заходів: 

− перехід до більш безпечних для екології моделей економіки із зосередженням 
уваги на подоланні бідності; 

− ширше використання поновлюваних джерел енергії, що дасть змогу істотно 
скоротити викиди вуглецю й масштаби забруднення середовища життя, одночасно 
сприяючи економічному зростанню; 

− захист океанів від вилову риби, руйнування морських екосистем і 
негативного впливу зміни клімату; 

− раціональна облаштованість міст і створення в них більш сприятливих умов 
для життя; 

− ефективне управління лісовими ресурсами, що сприятиме скороченню 
масштабів знеліснення до 2030 р. у 2 рази та уникненню, за нашими оцінками, збитку  
3,7 трлн дол. США від зміни клімату в результаті викиду парникових газів; збереження 
біорізноманіття; збільшення об’ємів чистої води й виробництва медичних препаратів, 
забезпечуваних лісами; 

− поліпшення способів збереження й управління водними ресурсами з метою 
сприяння розвитку й захисту від опустелювання [1, с. 35]. 

Хоча останнім часом щодо сталого розвитку як парадигми майбутнього людства 
висловлюється багато зауважень, значна їх частина взагалі стосується не власне її 
сутності, а неоднозначного трактування і перекладу терміна «sustainable development» 
(збалансований, правильний, рівномірний, стійкий тощо). Варто зазначити, що є чимало 
відвертих противників ідеї сталого розвитку з погляду можливого погіршення 
соціального становища у світі, а відтак і загострення економічних, продовольчих, 
політичних та військових проблем.  

Ми погоджуємося з думкою А.І. Крисоватого та О.М. Десятнюк, які зазначають, що 
«зміст сталого розвитку слід розуміти як систему взаємних постійних і безперервних 
процесів: екологічного розвитку особистості; якісних трансформацій 
природокористування; опори на інноваційний технічний розвиток; екологічної 
спрямованості всіх інвестиційних проектів; екологізації права та інституціональних 
відносин [2, с. 105].  

Аналізуючи парадигму сталого розвитку слід визнати той факт, що багато рішень, 
пов’язаних з нею за своєю сутністю, залишилися декларативними, а отже, потребували 
детального опрацювання для впровадження в господарську практику вже на 
національному рівні кожної окремої країни. 

Особлива увага в концепції сталого розвитку приділяється сталому 
землекористуванню та агровиробництву. Для досягнення сталості світової спільноти 
сільському господарству відводилася, як і зараз, особлива роль: воно повинно спільно з 
відповідною сервісною інфраструктурою компенсувати панування індустріального 
типу виробництва і забезпечити соціальний та економічний розвиток, а також охорону 
навколишнього природного середовища. 

При цьому виключне значення аграрної сфери полягає в тому беззаперечному 
факті, що сільське господарство є сферою людської діяльності, найближчою до природи, 
в якій безпосередньо використовуються природні ресурси, насамперед родючий 
(органічний) шар земної поверхні, утворення котрого тривало тисячоліттями.  

У результаті здатність екосистем до самовідновлення, яка формувалась 
століттями, виявилася зруйнованою [3], людство стало задовольняти нинішні свої 
життєві потреби за рахунок майбутніх поколінь. Таким чином, сучасне 
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сільськогосподарське виробництво – найбільша загроза на шляху досягнення цілей 
глобальної програми світової спільноти. 

Також достатньо поширеними є терміни екологічне землеробство, біологічне 
землеробство, динамічно адаптивне та екологічно збалансоване землеробство. З метою 
термінологічного обґрунтування поняття стале агровиробництво нами здійснено 
спробу проаналізувати весь спектр його аналогів (табл. 1). 

Таблиця 1. Порівняння трактування термінів-аналогів сталого агровиробництва 

Термін Сутність 

Органічне 
землеробство 

Об’єднує всі сільськогосподарські системи, які підтримують екологічно, соціально та 
економічно доцільне виробництво сільськогосподарської продукції. Основою таких 

систем є використання локально-специфічної родючості ґрунтів як ключового 
елемента успішного виробництва 

Органічне 
сільське 

господарство 

Комплексна система управління виробництвом, яка стимулює і посилює стійкість 
аграрної екосистеми, включаючи біологічне різноманіття, біологічні цикли та 
біологічну активність ґрунту, що досягається використанням усіх можливих 
агрономічних, біологічних і механічних методів на противагу синтетичним 

матеріалам для виконання специфічних функцій усередині системи 

Екологічне 
землеробство 

Технологія виробництва сільськогосподарської продукції, яка забороняє або значно 
обмежує використання мінеральних добрив і забороняє – отрутохімікатів для захисту 
рослин. Базується на застосуванні сівозмін, рослинних залишків як добрив, перегною 

і компостів, бобових рослин, органічних відходів виробництва, мікробіологічних 
препаратів 

Органічне 
землеробство, 

(природне, 
біологічне) 

Метод ведення сільського господарства, який передбачає застосування пестицидів, 
гербіцидів, хімічних добрив, регуляторів росту рослин, а також генетично 

модифікованого посівного матеріалу 

*Джерело: розроблено автором на основі [4, 5, 6, 7]. 

Отже, системи землеробства, що враховують насамперед екологічні аспекти, 
використовують природний потенціал рослин, тварин і ландшафтів та спрямовані на 
гармонійне поєднання потреб сільськогосподарського виробництва з вимогами 
навколишнього природного середовища. Сучасне органічне землеробство спрямоване 
на зменшення негативного впливу зовнішніх факторів через обмеження застосування 
добрив, хімічних засобів захисту рослин, фармацевтичних препаратів. 

Замість цього для підвищення врожаїв і захисту рослин використовуються інші 
агротехнологічні заходи й різноманітні природні чинники. Органічне землеробство 
дотримується принципів, які обумовлені місцевими соціально-економічними, 
кліматичними та історико-культурними особливостями [5]. 

Зокрема, відома дослідниця агросфери О.Л. Попова трактує сталий розвиток саме 
через призму розуміння агросфери, визначаючи його як «системні, орієнтовані на 
інтереси і потенціал людини, соціуму й суспільства загалом, адаптивні за природою та 
якісні за суттю цілеспрямовані зміни, що супроводжуються підвищенням еколого-
економічної ефективності, соціально-економічної прогресивності та екологічної 
стійкості як щодо попередніх інваріантних станів, так і досягнення раціональних 
моделей сталості на різних етапах еволюційного розвитку» [8, с. 116]. 

Визначення поняття сталого розвитку стосовно аграрної сфери сформульовано в 
матеріалах Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, які було прийнято 
на сесії, що відбулася 1996 року в Римі. За цим документом основне завдання сталого 
розвитку в аграрній сфері полягає у підвищенні рівня виробництва продуктів 
харчування та гарантуванні продовольчої безпеки [9, с. 15]. Відповідно до цього 
завдання вважається за необхідне підтримання освітніх ініціатив, використання 
економічних інновацій та розвиток прийнятних нових технологій, що забезпечить 
стабільний доступ до продуктів харчування, тим самим збалансувавши потреби людини 
в поживних елементах; доступ до необхідних груп продовольчих товарів бідних 
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категорій населення; поштовх розвитку товарного виробництва, сприяючи скороченню 
безробіття та зростанню рівня доходів населення [9]. 

І.В. Курцев вважає, що сталий розвиток сільського господарства означає 
відтворення ресурсів на кожному етапі виробничого циклу на більш високому рівні в 
позитивних результатах: виробничих, економічних і соціальних параметрах, 
послідовному нарощуванні можливостей їх поліпшення [10].  

Сталий розвиток визначається тісно взаємопов’язаними складовими – 
економічною, соціальною та екологічною. Відповідно, його базовим мірилом є зростання 
виробництва екологобезпечних продуктів харчування з метою задоволення потреб 
населення, а також забезпечення такого рівня економічної ефективності виробництва, 
який дасть змогу в майбутньому здійснювати розширене відтворення. 

Соціальні аспекти сталого виробництва включають насамперед підвищення рівня  
розвитку сільських територій, стабілізацію демографічних і міграційних процесів на 
селі. Стале природокористування пов’язано із забезпеченням у коротко- та 
довгостроковій перспективі стійкості агросистем, поліпшенням якості навколишнього 
природного середовища і збереженням природних ресурсів. Зрештою, сталий розвиток 
агровиробництва загалом сприятиме уникненню погіршення стану і втрати 
оброблюваних земель, збільшенню родючості ґрунту. 

Поняття сталого виробництва зазвичай пов’язують зі збільшенням обсягів 
виробництва екологобезпечних продуктів харчування, ефективності та екологічної 
орієнтованості використання економічних та інтелектуальних ресурсів, підвищенням 
добробуту й розвитку сільських територій, стабільним і збалансованим 
природокористуванням. Тільки збалансування економічного, соціального та 
екологічного розвитку спроможне забезпечити стале агровиробництво в 
довгостроковій перспективі.  

У сучасних умовах поняття стале економічне зростання доцільно розглядати як 
процес формування цілісної системи, що включає фактори економічного, екологічного 
та соціального спрямування і в остаточному підсумку створює умови ефективного 
забезпечення як потреб у продуктах харчування, так й сприятливого навколишнього 
середовища життєдіяльності сільських територій на засадах самовідтворення та 
ресурсозбереження. Наводимо загальну схему інтерпретації сталого агровиробництва в 
моделі взаємодії фактори – функції (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Принципова схема інтерпретації моделі сталого економічного  
зростання на засадах ресурсозбереження фактори–функції  

Основна ознака сталого розвитку полягає в тому, що він характеризується як 
устрій, котрий формується на основі рівноваги між економічними, соціальними та 
екологічними компонентами системи. Таким чином, для сталого розвитку економіки 
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сільського господарства необхідно, щоб воно «було здатне до відтворення природного 
середовища, засобів виробництва, людини, не допускаючи при цьому катастроф 
протягом необмежено тривалого часу» [11, с. 18]. 

У сучасних умовах, маючи в основі базові принципи еколого-соціо-економічного 
розвитку і формуючи умови для позитивного синергетичного ефекту в подальшому, 
стале агровиробництво є одним із найважливіших напрямів становлення та 
функціонування сталої еколого-економічної господарської системи. 

Пошук нової парадигми сільського розвитку в умовах багатофункціональності 
галузі та необхідність дотримання екологічних імперативів, що дають змогу суттєво 
збільшити продуктивність ресурсів, системно пов’язавши концепцію сталого сільського 
розвитку і стратегію розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 
року, забезпечивши високий рівень життя населення, продовольчу національну безпеку 
і конкурентоспроможність вітчизняного аграрного сектору. 

Складові продовольчої безпеки України мають виражений синергетичний ефект 
при обліку принципової різниці процесів економічного зростання сільськогоспо-
дарського виробництва та еколого-економічного збалансованого сталого сільського 
розвитку, причому імперативного характеру. У рамках реалізації парадигми сталого 
сільського розвитку домінантою є еколого-економічні пропорції та імперативний 
баланс елементів агроекосистем, тому результати слід оцінювати з урахуванням 
виконання екологічних імперативів. Економічне зростання сільськогосподарського 
виробництва як невід’ємна домінанта технократичної парадигми необхідно замінити 
якісно новою парадигмою, що дасть підстави стверджувати, що технології якісно 
поліпшують продуктивність ресурсів за типом «фактор чотири», «фактор п’ять». 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Доведено, що в концепції сталого розвитку приділяється сталому землекорис-
туванню та агровиробництву. Визначено, що для досягнення сталості світової спільноти 
сільському господарству відводилася, як і зараз, особлива роль: воно повинно спільно з 
відповідною сервісною інфраструктурою компенсувати панування індустріального 
типу виробництва і забезпечити соціальний та економічний розвиток, а також охорону 
навколишнього природного середовища. 

Обґрунтовано, що стале економічне зростання доцільно розглядати як процес 
формування цілісної системи, що включає фактори економічного, екологічного та 
соціального спрямування і в остаточному підсумку створює умови ефективного 
забезпечення як потреб у продуктах харчування, так й сприятливого навколишнього 
середовища життєдіяльності сільських територій на засадах самовідтворення та 
ресурсозбереження. Визначено, що стале економічне зростання формується на засадах 
збалансованого виробничого потенціалу, відтворення засобів виробництва, сталого 
зростання продовольчої галузі, збалансованого природокористування, відтворення 
природних ресурсів майбутніх поколінь, підвищення рівня сільських територій, 
відтворення ресурсів.  
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Анотація  
Вступ. На всіх історичних етапах розвитку держави зовнішньоекономічна діяльність впливала на 
вирішення економічних проблем на різних рівнях: народного господарства в цілому, окремих регіонів, 
об'єднань, підприємств. Як частина загальної структури народного господарства, зовнішньоекономічна 
діяльність впливає на удосконалювання внутрішньогосподарських пропорцій, розміщення і розвиток 
виробничих сил. 
Метою дослідження є обґрунтування сутності та змісту механізмів державного управління 
зовнішньоекономічною діяльністю у сфері торгівлі в умовах розвитку інтеграційних процесів. 
Результати. Встановлено, що на історичних етапах розвитку держави зовнішньоекономічна діяльність 
впливає на вирішення економічних проблем на різних рівнях: народного господарства в цілому, окремих 
регіонів, об'єднань, підприємств. Залежно від системи пріоритетів держави в галузі зовнішньо-економічних 
зв’язків виокремлено різновиди зовнішньоекономічної політики. Досліджено методи та інструментарій 
державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності суб’єкту господарювання. 
Висновки. Визначено, що всі методи з регулювання зовнішньоторговельної діяльності поділяються на дві 
великі групи: адміністративні (короткотермінові, мають обмежувальний характер) та економічні 
методи. За результатами дослідження обґрунтовано класифікацію методів регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності де базисними ознаками виступають: форма впливу; характер прояву; 
спосіб здійснення; призначення; термін дії тощо.  
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Abstract 
Introduction. At all historical stages of the state's development, foreign economic activity has influenced the solution 
of economic problems at various levels: the national economy as a whole, separate regions, associations, and 
enterprises. As part of the general structure of the national economy, foreign economic activity affects the 
improvement of domestic economic proportions, location and development of productive forces. 
The purpose of the study is to substantiate the essence and content of the mechanisms of state management of foreign 
economic activity in the field of trade in the development of integration processes. 
Results. It is established that at all historical stages of development of the state foreign economic activity influences 
the decision of economic problems at various levels: a national economy as a whole, separate regions, associations, 
the enterprises. Depending on the system of priorities of an individual state in the field of foreign economic relations, 
the types of foreign economic policy are distinguished. Methods and tools of state regulation of foreign trade activities 
of the business entity are studied. 
Conclusions. It is determined that all methods of regulating foreign trade are divided into two major groups: 
administrative (short-term are restrictive) and economic methods. According to the results of the study, the 
classification of methods of regulating foreign economic activity is substantiated, where the basic features are: the 
form of influence; the nature of the manifestation; method of implementation; appointment; validity period, etc.  

Keywords: foreign economic activity, state regulation, methods and tools of regulation, trade operations, foreign 
economic policy of the state, foreign trade. 

JEL classification: P45 

Вступ 

Від часу лібералізації зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) в Україні питанням 
організації та управління зовнішньоекономічними операціями приділяється підвищена 
увага як на теоретичному, так і практичному рівнях. Досить динамічно розвивається 
законодавче підґрунтя цієї сфери економічної діяльності, що зумовлено загально-
світовими тенденціями уніфікації методологічної бази міжнародної торгівлі, посилен-
ням інтеграційних процесів, появою нових форм і методів торгівлі. Інтегрування еконо-
міки України у світове господарство, її участь у різних видах міжнародного співробіт-
ництва значно підвищує роль та значення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).  

На всіх історичних етапах розвитку держави зовнішньоекономічна діяльність 
впливала на вирішення економічних проблем на різних рівнях: народного господарства 
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в цілому, окремих регіонів, об'єднань, підприємств. Як частина загальної структури 
народного господарства, зовнішньоекономічна діяльність впливає на удосконалювання 
внутрішньогосподарських пропорцій, розміщення і розвиток виробничих сил. Ще 
жодній країні не вдалося створити здорову економіку, ізолювавши її від світової 
економічної системи. 

З розвитком державності в Україні та розумінням того, що ринкові відносини не 
виключають, а в деяких випадках, навпаки, вимагають втручання державних інституцій, 
в науковій літературі з’являється низка праць, присвячених державному регулюванню 
економічних відносин. Теоретико-методичні засади державного регулювання в 
економічній сфері загалом й у сфері ЗЕД зокрема знайшли відображення у наукових 
працях В. Гриньової, О. Дація, А. Дєгтяра, С. Домбровської, І. Драгана, Л. Івашової, 
М. Латиніна, М. Новікової та ін. Незважаючи на досить ґрунтовний і масштабний розгляд 
проблем, пов’язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності і забезпеченням 
системи соціально-економічної безпеки, ще недостатньо опрацьованими залишаються 
питання розробки і впровадження ефективних і дистанційних механізмів державного 
регулювання у сфері ЗЕД з урахуванням сучасних тенденцій.  

Мета та завдання статті 

На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, яке полягає 
в обґрунтуванні сутності механізмів державного управління зовнішньоекономічною 
діяльністю у сфері торгівлі в умовах розвитку інтеграційних процесів. 

Виклад основного матеріалу 

ЗЕД стає все більш важливим фактором розвитку народного господарства й 
економічної стабілізації. Немає практично жодної галузі або сфери в економічно 
розвинених країнах, які б не були пов’язані зі сферою ЗЕД, яка спрямована на 
забезпечення національних інтересів і безпеки держави, шляхом підтримки митного і 
взаємовигідного співробітництва [1]. Відтак, дослідження ролі державного 
регулювання ЗЕД у нашій країні наразі також є актуальним. 

Варто зазначити, що основною метою втручання держави в зовнішньоекономічну 
діяльність є забезпечення економічних і політичних інтересів країни. У той же час, 
держава сама схильна приймати на себе здійснення низки видів зовнішньоекономічних 
дій, що приносять доходи і які потребують державної участі. 

У сучасних умовах будь-яка держава тим чи іншим чином регулює, стимулює або 
обмежує практично всі сфери міжнародних економічних відносин. Державне 
регулювання поширюється й на зовнішню торгівлю, міжнародний рух капіталу, валютні 
і кредитні відносини, науково-технічний обмін, міжнародне переміщення робочої сили. 

Зважаючи на загальноприйняте трактування поняття «державне регулювання» і 
враховуючи сучасні тенденції в галузі науки «Публічне управління та адміністрування» 
[2, 3], можемо сформулювати визначення державного регулювання зовнішньо-
економічних відносин – це сукупність форм, методів й інструментів впливу на 
економічні відносини між країнами, що використовуються державними органами, 
службами й інституція-ми відповідно до державних і національних інтересів, цілей і 
завдань. Держави здійснюють свій вплив за допомогою прийняття законів та інших 
підзаконних актів. 

Зовнішньоекономічна політика держави – важлива складова зовнішньої політи-
ки держави і являє собою систему принципів і методів, що визначають діяльність 
органів державної влади та державного управління, спрямованих на забезпечення 
національних економічних інтересів у сфері розвитку та взаємодії національних 
економік у цілому і національних суб’єктів міжнародного бізнесу зокрема [3]. 

Державна зовнішньоекономічна політика є певною відповіддю на посилення 
впливу світового господарства на національний економічний розвиток. Залежно від 
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системи пріоритетів окремої держави в галузі зовнішньоекономічних зв’язків 
розрізняють такі різновиди зовнішньоекономічної політики (табл. 1). 

Таблиця 1. Види зовнішньоекономічної політики держави (за пріоритетами) 

Назва виду Зміст зовнішньоекономічної політики держави 

Пасивна 
Погодження на часткову або повну втрату самостійності країни у проведенні 

економічної політики 

Експлуатаційна 
Намагання використати зростаючу взаємозалежність країни, зокрема, через 

лібералізацію економічних відносин 

Захисна 
Утримання певного рівня економічної автономності країни, зокрема, через 

введення обмежуючих режимів 

Агресивна Контроль руху факторів виробництва однієї країни стосовно інших 

Конструктивна Узгодження умов регулювання світогосподарських зв’язків з окремих питань 

*Джерело: сформовано автором за даними [4]. 

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється державою, 
недержавними органами управління економікою (товарні фонди, валютні біржі і 
торгово-промислові палати України) та самими суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності з метою: 

• створення найбільш сприятливих умов для залучення економіки України в 
систему світового поділу праці; 

• захисту економічних інтересів України та інтересів суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності; 

• заохочення конкуренції та ліквідації монополізму у сфері ЗЕД; 
• стимулювання прогресивних структурних змін в економіці; 
• забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку [5]. 
Вищим органом, що здійснює державне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, є Верховна Рада України. Вона створює законодавчу базу у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності: 1) розглядає, затверджує та змінює структуру органів 
державного регулювання; 2) укладає і ратифікує міжнародні договори України; 3) 
встановлює правові режими на території України. 

Загальне керівництво здійснює Кабінет Міністрів України на основі прийнятих 
Верховною Радою України законів. У підпорядкуванні Кабінету Міністрів України 
знаходяться Міністерства, Державні комітети, Центральні органи влади зі спеціальним 
статусом та інші центральні органи та установи. 

Питання управління у сфері зовнішньоторговельної діяльності знаходяться у 
компетенції одразу декількох органів виконавчої влади, серед яких ключову позицію 
займає Міністерство економіки України: 1) забезпечує проведення єдиної 
зовнішньоекономічної  політики; 2) здійснює контроль за державними суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності, дотриманням законів України. 

Міністерство економіки України здійснює регулювання та контроль за 
питаннями, що стосуються забезпечення складання балансу платежів, зведеного 
валютного плану, коригування розмірів митних тарифів, порядку проведення митних 
операцій, режиму і ліцензування в Україні, укладання міжурядових угод і контролю за їх 
реалізацією та ін. 

Другою за значенням у структурі державного регулювання зовнішньо-
торговельної діяльності є Державна митна служба України, яка відноситься до 
Центральних органів влади зі спеціальним призначенням і має досить складну 
організаційно-управлінську структуру та здійснює митний контроль на території 
України, затверджує акти з питань митної політики держави тощо. 

Крім центральних органів державного управління регулювання та контроль 
зовнішньоторговельної діяльності здійснюють і органи місцевого управління, які: 
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- здійснюють реєстрацію суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (як 
суб’єктів господарської діяльності); 

- контролюють функціонування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 
на регіональному рівні; 

- контролюють придбання, продаж і обмін валют на валютних аукціонах і 
біржах, міжбанківському валютному ринку [6]. 

Загальне державне регулювання зовнішньої торгівлі здійснюється за допомогою 
різних методів (табл. 2), які застосовуються на різних рівнях державного управління, 
мають певне цільове призначення і передбачають використання певних способів та 
прийомів. У світовій і вітчизняній практиці всі методи з регулювання 
зовнішньоторговельної діяльності поділяються на дві великі групи: адміністративні 
методи, – є короткотерміновими мають обмежувальний або фіскальний характер та 
через які держава здійснює «ручне» управління у сфері зовнішньої торгівлі з метою 
термінового впливу на прискорення чи гальмування тих чи інших процесів, виходячи з 
державних потреб; економічні методи – є довгостроковими, характеризуються як 
регулюючі та використовуються з метою сприяння розвитку національної економіки та 
забезпечення стабільних надходжень до бюджету від зовнішньої торгівлі. 

Таблиця 2. Класифікація методів державного регулювання ЗЕД 

Критерії Методи Характеристика методів 

Форма впливу на 
суб'єкти ЗЕД 

Економічні 
Непрямий вплив, альтернатива поведінки для 

суб’єктів наявна, результати впливу не 
передбачувані 

Адміністративні 
Прямий вплив, альтернативи поведінки для 

суб'єктів не існує, результати впливу є 
передбачуваними 

Засіб впливу на суб'єкти 
ЗЕД 

Правові 
Встановлення обов'язкових для виконання 

юридичних норм (правил) поведінки суб’єктів 
Адміністративні Прямий вплив держави на діяльність суб’єктів 

Економічні, у тому числі 

➢ фінансово-бюджетні; 

➢ кредитно-грошові 

Вплив на економічні інтереси суб’єктів: 

➢ вплив на фінанси суб’єктів, 

➢ вплив на пропозицію грошей. 
Очікуваний результат 

впливу 
Стимулюючі Пожвавлюють економічну активність суб’єктів 
Обмежуючі Стримують економічну активність суб'єктів 

Використання тарифу 
як засобу регулювання 

Тарифні (митні) Передбачають використання митного тарифу 
Нетарифні (немитні) Не передбачають використання митного тарифу 

*Джерело: сформовано автором за даними [4]. 

У науковій та фаховій літературі методи державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності розглядаються достатньо широко. Вони висвітлю-
ються і в працях таких фахівців з державного регулювання, як: Л. Дідківської, Л. Головко, 
О. Іваницької, і в працях фахівців з економіки – О. Гребельника, О. Дудчака, і в роботах 
практиків – О. Єгорова, В. Науменка, С. Терещенка. Майже всі з вище пере-лічених авторів 
погоджуються щодо наявності двох груп методів державного регулю-вання 
зовнішньоторговельних операцій, але вони по-різному визначають ці групи, 
характеризують їх та класифікують способи й прийоми всередині кожної з цих груп. 

Отже, ми бачимо, що класифікація, що пропонується різними авторами, в 
основному зводиться до поділу методів державного регулювання зовнішньо-
економічної діяльності на дві групи – тарифні і нетарифні. Проте є різні підходи до 
визначення їх змісту та способів їх застосування. 

За результатами проведеного дослідження щодо висвітлення науковцями та 
практиками методів державного регулювання та з урахуванням поглядів різних авторів 
пропонуємо власну класифікацію методів регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності, де базисними ознаками виступають: форма впливу; характер; спосіб 
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здійснення; призначення; термін дії з визначенням певного набору інструментів, що 
використовуються з метою регулювання зовнішньоторговельної діяльності й 
формують змістове наповнення кожної класифікаційної групи тощо. 

Мето-
ди 

Правові Адміністративні 
ЕКОНОМІЧНІ 

фінансово-
бюджетні 

кредитно-
грошові 

З
А

С
О

Б
И

 (
ІН

С
Т

Р
У

М
Е

Н
Т

И
) 

➢ Конституція та 
закони України; 

➢ укази і розпорядження 
Президента; 

➢ постанови та інші акти 
Верховної Ради України; 

➢ постанови та 
розпорядження Кабінету 

Міністрів України; 
➢ нормативно-правові 

акти центральних та 
місцевих органів 

державного регулювання 

➢ Реєстрація суб’єктів ЗЕД; 
➢ Ліцензування; 

➢ контингентування; 
➢ квотування; 

➢ регламентація митних 
процедур; 

➢ державні стандарти якості; 
➢ специфічні вимоги до 

товарів (маркування, 
упакування); 
➢ санкції; 
➢ ембарго; 

➢ індикатори планування ЗЕД 

➢ Подат-
ки на 

експорт та 
імпорт; 

➢ податко
ві пільги; 
➢ субси-

дування 
експорту; 

➢ держав-
ні дотації; 
➢ експор-

тні премії 

➢ Експортне 
кредитування; 
➢ пільгові 

кредити; 
➢ регулюван-

ня валютних 
курсів; 

➢ валютні 
обмеження; 
➢ експортне 
страхування і 

гарантії 

Рис. 1. Система засобів (інструментів) державного регулювання ЗЕД. 

Джерело: сформовано автором за даними [4] 

При розробці даної класифікації ми виходимо з того, що регулювання 
зовнішньоторговельної діяльності здійснюється через використання певного набору 
інструментів (рис. 1): митний тариф, митний збір; податок на додану вартість, акцизний 
збір, зміна курсу валюти, коди товарної номенклатури, кількісні обмеження, побічний 
протекціонізм, технічні стандарти тощо. 

Так, за формою впливу до прямих методів ми відносимо митний тариф, митний 
збір, кодифікація товарів, кількісні обмеження, заходи побічного протекціонізму й 
стимулювання експорту, технічні стандарти тощо; до непрямих методів – податок на 
додану вартість, акцизний збір, зміна курсу валюти тощо. Якщо ці ж інструменти 
класифікувати за характером прояву, то вони розподіляться наступним чином: 
економічні – митний тариф, митний збір; податок на додану вартість, акцизний збір, 
зміна курсу валюти, коди товарної номенклатури; адміністративні – кількісні 
обмеження, побічний протекціонізм, стимулювання експорту, технічні стандарти. 

Крім того, інструментом державного регулювання ЗЕД є кількісні або нетарифні 
обмеження. Вони являють собою встановлення державою прямих адміністративних 
норм, що визначають кількість і номенклатуру товарів, дозволених для ввезення або 
вивезення. Поряд із видом і кількістю іноді обмежується коло країн, з яких ці товари 
можуть бути ввезені. Подібно до митних зборів, кількісні обмеження знижують 
конкуренцію на внутрішньому ринку з боку іноземних товарів. Кількісні обмеження 
можуть використовуватися також з метою усунення торгівельних дисбалансів з 
окремими країнами, застосовуються в якості заходів у відповідь на дискримінаційні дії 
інших країн. Державні обмеження на експорт вводяться найчастіше щодо тих товарів, 
яких гостро потребує сама країна. 

Існує кілька видів кількісних обмежень, а саме: 
1. Контингентування є обмеження експорту й імпорту товарів певною кількістю 

або сумою (контингентом) на встановлений період часу. 
2. Квотування – це також обмеження кількості (квота) експорту або імпорту 

товарів певного найменування. 
3. При ліцензуванні державна влада забороняє вільне ввезення або вивезення без 

наявності ліцензії. Ліцензія видається на певну кількість товару і діє протягом періоду, 
зазначеного в ній. Як правило, ліцензія на експорт й імпорт видається підприємствам, 
фірмам урядовими або уповноваженими на те спеціальними державними органами. 
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Механізм поєднання методів прямого і непрямого регулювання, правових, 
адміністративних та економічних може бути різним залежно від розвитку ринкових 
відносин, фінансової та економічної ситуації в країні. З розвитком ринкових відносин, 
залученням до процесу регулювання інститутів ринку методи прямого впливу 
(адміністративні), як правило, поступаються місцем опосередкованим (економічним) і 
відіграють другорядну роль. Використання їх стає доцільним тоді, коли ринковий 
механізм та економічні засоби державного регулювання економіки виявляються 
недостатніми або діють надто повільно. 

З огляду на зростання зацікавленості компаній у входженні на закордонні ринки 
спостерігається тенденція до активізації експорту та сприяння цьому з боку держави. 

Сучасна комплексна система активізації збуту товарів на світовому ринку 
включає таке: 

– економічне стимулювання експорту; 
– адміністративні заходи щодо впливу на вивезення; 
– використання інших методів заохочення експортерів. 
Основну роль у цій системі активізації експорту відіграють економічні 

інструменти – кредитні і фінансові. Кредитні кошти в цілях формування експорту 
використовуються в основному в двох формах, по-перше, шляхом надання експортних 
кредитів на більш сприятливих умовах порівняно з тими, що діють на внутрішньому або 
міжнародному ринку. А по-друге, страхування експортних операцій, переважно 
експортних кредитів, що дозволяє приватним банкам надавати їх також на більш 
сприятливих умовах. 

Серед методів регулювання підприємницької діяльності (правових, 
адміністративних, економічних і соціально-психологічних) міжнародна спільнота надає 
очевидний пріоритет правовим методам як основі формування та функціонування 
інших механізмів публічного управління такою системою господарювання [7]. З огляду 
на вищевикладене вважаємо, що державна політика України у сфері ЗЕД повинна бути 
спрямована на покращення системи методів її здійснення шляхом корегування 
вітчизняної законодавчої бази, на розширення участі України у міжнародних зв’язках, а 
також на впровадження дистанційного контролю у сфері ЗЕД і віддаленого митного 
спостереження. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Держава істотно впливає на підвищення конкурентоспроможності компаній, 
здійснюючи заходи щодо вдосконалення технологій виробництва, створення 
раціональної структури виробничих потужностей (податкові пільги, премії за 
капіталовкладеннями, довгострокові кредити тощо). 

Визначено, що всі методи з регулювання зовнішньоторговельної діяльності 
поділяються на дві великі групи: адміністративні методи, які є короткотерміновими, 
мають обмежувальний або фіскальний характер та через які держава здійснює «ручне» 
управління у сфері зовнішньої торгівлі з метою оперативного впливу на прискорення чи 
гальмування тих чи інших процесів, виходячи з державних потреб; економічні методи, 
які є довготривалими, характеризуються як регулюючі та використовуються з метою 
сприяння розвитку національної економіки та забезпечення надходжень до бюджету від 
зовнішньої торгівлі. 

Існуюча класифікація методів державного регулювання зовнішньоторговельною 
діяльністю не має однозначності. Так, часто під економічними методами автори 
розуміють виключно тарифне регулювання, а під адміністративними – нетарифне 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності. При цьому вважається, що тарифні 
методи пов’язані тільки з функціями мита, а до нетарифних методів відносять всі інші 
засоби регулювання, що є невірним.  
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За результатами проведеного дослідження та з урахуванням того, що 
регулювання зовнішньоторговельної діяльності здійснюється через використання 
певного набору інструментів (митний тариф, митний збір; податок на додану вартість, 
акцизний збір, зміна курсу валюти, коди товарної номенклатури, кількісні обмеження, 
побічний протекціонізм, стимулювання експорту, технічні стандарти  тощо), 
обґрунтовано власну класифікацію методів регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності, де базисними ознаками виступають: форма впливу; характер прояву; спосіб 
здійснення; призначення; термін дії тощо.  
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Анотація  
Вступ. Для успішності вітчизняних молокопереробних підприємств на світовому ринку вони повинні бути 
орієнтовані на випуск високоякісної і безпечної продукції при мінімальних затратах на її виробництво, що 
забезпечить їх максимальну конкурентоспроможність. Окрім вибору оптимальної сировини, розхідних 
матеріалів, пакувальних матеріалів, комплектуючих тощо, необхідно оптимізувати процеси, які не 
приносять прибутку підприємству. Одним з найвідоміших та найуспішніших методів зниження виробничих 
втрат є впровадження принципів на підприємстві «ощадливого виробництва».  
Метою статті є аналіз окремих елементів Lean production, особливо картуванню потоку як одного з 
найпростіших та наглядних методів практичного використання на молокопереробних підприємствах.  
Результати. Здійснено перелік втрат, яких зазнає ощадливе виробництво, та надано їх коротку 
характеристику. Виділено розроблені інструменти й методи LEAN для виробничих систем, головним 
завданням яких є зниження втрат підприємства. 
У статті детально проаналізовано такий інструмент Lean production, як картування потоку створення 
цінності. Цей метод є простою і наочною графічною схемою, яка зображує матеріальні та інформаційні 
потоки, необхідні для виготовлення продукту чи надання послуги кінцевому споживачу. Карта потоку 
створення цінності дає можливість відразу побачити «вузькі місця» потоку і на основі його аналізу 
виявити всі непродуктивні витрати і процеси, розробити план поліпшень. Виділено основні етапи 
створення карти потоку та реалізацію для графічного зображення за допомогою діаграми Ганта процесу 
приймання молочної сировини на молокопереробному підприємстві, також здійснено аналіз отриманих 
даних та надано рекомендації для його оптимізації. Надано рекомендації щодо використання такого 
інструменту картування, як SIPOC. 
Висновки. Використання методу Value Stream Mapping та SIPOC дозволяє швидко та наочно побачити весь 
досліджуваний процес, встановити лімітуючі етапи та розпочати з ними роботу. Кінцевим результатом 
цього є зменшення хронометражу циклу та розрахунок часу кожного його такту, а вираження цього на 
діаграмі Ганта дозволяє візуалізувати процес для працівників дільниці, що є частиною процесів опису 
Standard Work і вирівнювання потоку (Heijunka). 

Ключові слова: ощадливе виробництво, втрати, Value Stream Mapping, діаграма Ганта, 
конкурентоздатність.  
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Abstract 
Introduction. For the success of domestic dairy companies in the world market, they must be focused on the 
production of high quality and safe products with minimal production costs, which will ensure their maximum 
competitiveness. In addition to choosing the optimal raw materials, consumables, packaging materials, components, 
etc., it is necessary to optimize processes that do not bring profit to the company. One of the most well-known and 
most successful methods of reducing production losses is the implementation of the principles of "lean production" in 
the enterprise.  
The purpose of the article is to analyze individual elements of lean production, especially flow mapping, as one of the 
simplest and most obvious methods of practical use in dairy enterprises.  
Results. The list of losses allocated by economical production is made and their short characteristic is given. LEAN 
tools and methods for production systems are developed, the main task of which is to reduce enterprise losses. 
The article analyzes in detail such a Lean production tool as value creation flow mapping. This method is a simple 
and visual graphical diagram that depicts the material and information flows required to manufacture a product or 
provide a service to the end user. The value creation flow map makes it possible to see immediately the "bottlenecks" 
of the flow, and on the basis of its analysis to identify all unproductive costs and processes, to develop a plan for 
improvement. The main stages of creating a flow map are highlighted and implemented for a graphical image using 
the Gantt chart of the process of receiving raw milk at the dairy plant, also the analysis of the obtained data and 
recommendations for its optimization. Recommendations for using a mapping tool such as SIPOC are provided.  
Conclusions. Using the Value Stream Mapping method and SIPOC allows to see quickly and clearly the entire research 
process, set the limiting stages and start working with them. The end result is a reduction in cycle time and calculation 
of the time of each cycle, and the expression of this in the Gantt chart allows to visualize the process for workers, which 
is part of the processes of describing Standard Work and flow equalization (Heijunka). 

Keywords: lean production, losses, Value Stream Mapping, Gantt chart, competitiveness.  

JEL classification: М54 

Вступ 

Для успішності вітчизняних молокопереробних підприємств на світовому ринку 
вони повинні бути орієнтовані на випуск високоякісної і безпечної продукції при 
мінімальних затратах на її виробництво, що забезпечить їх максимальну 
конкурентоспроможність. Окрім вибору оптимальної сировини, розхідних матеріалів, 
пакувальних матеріалів, комплектуючих тощо, необхідно оптимізувати процеси, які не 
приносять прибутку підприємству. Особливо гостро це питання постало на сучасному 
етапі розвитку молочного ринку України, на якому спостерігається збереження 
тенденції до зворотної залежності між кількістю високоякісної молочної сировини та 
ціною на неї.  

Одним з найвідоміших та найуспішніших методів зниження виробничих втрат є 
впровадження принципів на підприємстві «ощадливого виробництва» [9]. Lean 
management слід розглядати як ефективний інструмент організації виробництва, 
основним принципом реалізації якого є усунення виробничих втрат, тоді як головними 
завданнями є: виявлення втрат, визначення шляхів їх усунення, вибір і застосування 
технічних, організаційних, економічних методів і засобів зниження або повної ліквідації 
втрат [6].  
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Історично склалася практика впровадження Lean production на машинобудівних 
підприємствах [10,12], хоча оптимізація виробництва необхідна й в інших секторах 
економіки країни. Особливо гостро питання підвищення конкурентоздатності стоїть 
перед молокопереробними підприємствами України, що зумовлено початком експансії 
внутрішнього ринку закордонними молочними продуктами.  

Мета та завдання статті 

Метою статті є аналіз окремих елементів Lean production, особливо картуванню 
потоку, як одного з найпростіших та наглядних методів практичного використання на 
молокопереробних підприємствах. 

Проблематику розробки та впровадження системи якості піднімали у своїх 
наукових дослідженнях науковці, зокрема: Давидова Н.С. [4], Кириллова Л.Г. та Муратова 
Г.Я [5], Наугольнова І.А. [7], Панасюк В.Н. [8], Саматова Т.Б. [9], Тошев-ська О. [13], 
Ягофаров А.А. [15] та інші. Розглянуто загальні рекомендації щодо впровадження 
ощадливого виробництва, проте ці публікації носили більш теоретичний характер, а 
тому виникла потреба надати практичні рекомендації щодо формування окремих, але 
вкрай важливих аспектів цієї системи на молокопереробних підприємствах 

Виклад основного матеріалу 

Виробничі втрати – це витрати ресурсів, що виникають під час виробничого 
процесу, окрім тих ресурсів, які витрачаються безпосередньо при виконанні операцій, 
що забезпечують виготовлення продукту [13]. 

На сьогоднішній день проведена класифікація виробничих втрат, яка заснована 
на предметно-функціональних принципах [3,10]. Можна виділити наступні групи 
виробничих втрат: 

втрати часу – простої працівників впродовж робочої зміни; непродуктивні 
витрати робочого часу; підвищені витрати робочого часу, обумовлені нераціональними 
методами праці; зайві рухи робітників, пов'язані з неякісною організацією робочого 
місця або недоліками в організації виробництва. 

неефективне використання виробничих потужностей – простої обладнання, 
пов'язані з незапланованим ремонтом обладнання або неякісним виробничим 
плануванням; перерви в роботі устаткування, обумовлені його налагодженням або 
переналагодженням; невідповідність між розрахунковою і реальною продуктивністю 
обладнання. 

втрати від виробництва неякісної продукції – обумовлені виробництвом браку чи 
дефектної продукції; витрати, пов'язані з виправленням неякісної продукції; брак, що 
виникає при застосуванні дефектних матеріалів. 

запаси як вид втрат – наднормативні запаси матеріалів і готових виробів, час 
перебування деталей і виробів між виробничими операціями; час знаходження 
напівфабрикатів в проміжних складах між ділянками, цехами. 

інші види втрат – виробництво продукції понад логістичні замовлення; 
виготовлення продукції до того, як вона знадобиться споживачеві; надлишкова обробка 
продукції; зайві переміщення у виробництві. 

Для оптимізації та скорочення втрат розроблені інструменти і методи виробничої 
системи [4,11,13]. 

1. Картування потоку створення цінності (Value Stream Mapping). 
2. Витягування потоку виробництва. 
3. Канбан. 
4. Кайдзен – безперервне вдосконалення. 
5. Система 5S – техніка створення ефективного робочого місця. 
6. Система SMED – метод швидкого переналагодження обладнання. 
7. Система TPM (Total Productive Maintenance) – загальний догляд за обладнанням. 
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8. Система JIT (Just-In-Time – точно вчасно). 
9. Візуалізація. 
10. U-подібна кластеризація виробництва. 
Картування потоку створення цінності – це проста і наочна графічна схема, яка 

зображує матеріальні та інформаційні потоки, необхідні для надання продукту або 
послуги кінцевому споживачу. Карта потоку створення цінності дає можливість відразу 
побачити «вузькі місця» потоку і на основі його аналізу виявити всі непродуктивні 
витрати і процеси, розробити план поліпшень [5,7,8]. 

Картування потоку створення цінності включає наступні етапи: 
1. документування карти поточного стану; 
2. аналіз потоку виробництва; 
3. створення карти майбутнього стану; 
4. розробка плану щодо поліпшення. 
Першим етапом роботи молокопереробного підприємства є процес приймання 

молочної сировини, який включає в себе: зовнішню санітарну обробку автомобіля, 
перемішування та відбір проб, їх дослідження та, відповідно до отриманих даних, 
резервування молочної сировини за її ґатунками, санітарна обробка автомолоцистерн. 
Щоденна робота дільниці приймання сировини пов’язана із забезпеченням 
бездоганного функціонування вказаного вище циклу робіт. Кожен з цих процесів 
виконується за певний регламентований час, а враховуючи те, що ці етапи проходять 
послідовно, то затримка на одному з них або його оптимізація відобразиться на 
результаті всього процесу. Для візуалізації цього розроблено діаграму Ганта (рис. 1), яка 
дозволить встановити лімітуючі етапи всього процесу. 

 

Рис. 1. Діаграма Ганта, що відображає процес приймання молока на дільниці 
приймання сировини 

Із отриманих даних видно, що найтривалішими етапами процесу приймання 
молочної сировини є: дезінфекція патрубків, відбір проб молока із секцій 
автомолоцистерн, дослідження фізико-хімічних показників молока, процес 
транспортування молока із секцій у ємність, ручне миття секцій автомолоцистерн (за 
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потреби), автоматичне миття секцій автомолоцистерни лужним або кислотним 
розчином. Більшість зазначених процесів пов’язані з ручною роботою працівників 
дільниці, які першочергово повинні бути докладно проаналізовані для їх оптимізації. 
Щодо автоматизованих процесів чи етапів, на час яких не може вплинути працівник 
дільниці, то необхідно проаналізувати доцільність підвищення потужностей, адже це 
завжди передбачає фінансові витрати, але не завжди є лімітуючим етапом всього 
процесу. У зв’язку з цим розглянемо ближче саме процеси відбору проб молока із секцій 
автомолоцистерн та дослідження фізико-хімічних показників молока. 

Так, процес відбору молока з секцій автомолоцистерн обумовлений наданням на 
дослідження репрезентативного взірця сировини, у разі неякісного проведення 
перемішування чи відбору будуть отримані хибні результати, що зумовить повторення 
процесу, а, отже, збільшення загального часу циклу приймання сировини. Аналогічні 
наслідки для всього процесу матимуть і хибні результати досліджень молочної 
сировини з її репрезентативної проби. Таким чином, саме цих два етапи формують 
«кластер», який і визначає загальний хронометраж приймання молочної сировини. 

Для забезпечення оптимальної роботи дільниці на цих етапах необхідно: 
1. створити алгоритм проведення перемішування молочної сировини в секції 

автомобіля у залежності від кількості у ній сировини; 
2. розробити механізм достовірного відбору проб молока для дослідження; 
3. забезпечити постійний аналіз достовірності проведення фізико-хімічних 

досліджень. 
Оптимізація процесу приймання сировини дозволить не лише забезпечити 

ефективність та стабільність процесу резервування молока на підприємстві, а й 
дозволить отримувати статистично достовірні результати. 

Іншим способом картування потоку від постачальника до замовника є метод 
SIPOC [1], який дозволяє встановити чіткі межі процесу та, відповідно, всебічно описати. 
Лише після цього процес може бути проаналізований членами крос-функціональної 
групи, виділені лімітуючі елементи та розроблені шляхи для їх оптимізації. Таким 
чином, метод SIPOC дозволяє графічно апроксимувати уявлення процесу загалом, що 
допомагає встановити межі процесу, визначити внутрішніх і зовнішніх клієнтів, входи 
та виходи процесу, а також лапідарно виразити вимоги до них. 

Технологія SIPOC є акронімом від англійських слів: supplier, input, process, output, 
customer, які можна трактувати як [13]: 

S – Supplier (постачальник) – постачальник ресурсів (молочної сировини, 
пакувальних матеріалів, обладнання, тощо) або інформації (законодавчі акти, новітні 
технологічні розробки, методи досліджень тощо), задіяних у системі управління 
матеріальними ресурсами; 

I – Input (вхід) – вхідні дані (вимоги до постачальника щодо часу постачання, 
вимог до продукту тощо), необхідні для прийняття рішень у системі управління 
матеріальними ресурсами; 

P – Process (процес) – власне сам процес, у якому задіяні розглянуті ресурси 
постачальника; 

O – Output (вихід) результат (вимоги замовника до готового продукту процесу) 
функціонування системи управління матеріальними ресурсами; 

С – Customer (замовник) – отримувач результатів. 
Графічно технологію SIPOC можна зобразити лінійним процесом (рис. 2), при 

цьому перед нами постає додаткова умова – формулювання вимог на етапах «вхід» та 
«вихід», що дозволить кількісно та/або якісно оцінити етап процесу та на їх основі 
об’єктивно оцінити ефективність роботи кожної задіяної структурної ланки 
підприємства. 
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Рис. 2. Графічне зображення технології SIPOC – системи управління ресурсами 

При додаванні «вимог» (requirements) до абревіатури SIPOC ця технологія 
перетворюється у SIRPORC [2]. Ефективним шляхом реалізації цієї технології є 
вираження отриманої інформації у вигляді таблиці (табл. 1). 

Таблиця 1. Шаблон таблиці реалізації технології SIRPORC 

Постачальник Вхід Вимоги Процес Вихід Вимоги Замовник 
       

Вказану вище таблицю необхідно заповнювати у такій послідовності: 
1. Вихідною інформацією повинен служити опис процесу, який аналізується, 

важливою частиною цього етапу є виділення його головних складових частин, при 
цьому надмірна деталізація зумовить перенасичення таблиці інформацією, яка не 
дозволить оперативно оцінити систему та прийняти необхідні рішення. 

2. Наступним кроком є опис входу процесу – документація чи інша форма 
інформування, яка ініціює початок виконання процесу. Повнота опису процесу залежить 
від цілей проведення аналізу та від кількості виділених складових частин процесу. 

3. Для кожного входу описуються вимоги, наприклад, форма інформування, 
терміни виконання, вимоги до якості, мінімальна партія тощо. 

4. Формують перелік всіх виконавців етапу «вхід», як зовнішніх, так і 
внутрішніх постачальників. 

5. Описують «вихід» процесу, яким може бути готовий продукт, 
напівфабрикат, підготовлена сировина, облікований пакувальний матеріал чи 
інформація. Повнота опису залежить від кількості етапів, вказаних в описі процесу, та 
від вхідної документації. 

6. Після цього описуються замовники процесу. 
7. Останнім етапом реалізації технології SIRPORC є опис вимог замовників до 

продукту процесу. 
Таким чином, технологія SIPOC дозволяє чітко виділити учасників «входу» та 

«виходу» процесу. Для компанії важливими є внутрішні учасники цього процесу, адже 
саме вони мають можливість регулювати цей процес та здійснювати необхідні зміни для 
забезпечення його ефективної роботи. Окрім цього, саме працівники цих підрозділів 
володіють необхідною інформацією для повноцінного опису недоліків процесу та здатні 
об'єктивно оцінити впроваджені зміни. 

Не менш важливим наслідком реалізації цієї технології є розробка якісних та 
кількісних характеристик («вимог») вхідного та вихідного продукту, які дозволять 
об'єктивно оцінити ефективність роботи процесу загалом та його окремих етапів 
зокрема. Окрім цього, сформовані вимоги дозволяють проаналізувати роботу кожного 
учасника процесу на окремо взятому етапі та провести, за необхідності, корегування. 

Для забезпечення ефективного використання даних, отриманих при застосуванні 
методу SIPOC, необхідно їх трансформувати у якісні та кількісні характеристики. Так, для 
виокремлення якісних характеристик процесу трансформують отримані результати за 
допомогою метричної системи у зведену таблицю (табл. 2) показників процесу. Кожна з 
виділених функцій процесу надалі буде піддана кількісній оцінці за системою метрик.  

S – Supplier 
(постачальник)

Input (вхід)
Process 

(процес)
Output (вихід)

Customer 
(замовник)

вимоги вимоги 
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Таблиця 2. Шаблон таблиці зведених метрик процесу 

Критерії метрики Метрики входу Метрики процесу Метрики виходу 
Якість    
Швидкість    
Вартість    

Результати якісної та кількісної оцінки (встановлення вартості процесу) 
досліджень функцій системи дозволять скласти повноцінну картину процесу як з точки 
зору побудови системи та її регуляції/саморегуляції, так і матеріальних витрат на її 
реалізацію. На основі отриманих даних керівництво компанії може прийняти рішення 
щодо оптимізації цього процесу та перерозподілу матеріальних витрат, що забезпечить 
підвищення ефективності та конкурентоздатності підприємства загалом. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Для самовдосконалення та посилення конкурентоздатності компанії потрібно не 
лише модернізовувати технологічне обладнання, а й змінювати стиль управління, 
систему взаємодії між працівниками та методичні підходи до оптимізації виробничих 
процесів без капіталовкладень. На сьогодні система Lean є найшвидшим способом 
посилити конкурентоспроможність компанії як на внутрішньому, так і на світовому 
ринку. Хоча, звичайно, не можна сліпо переймати досвід, його потрібно адаптовувати до 
особливостей як вітчизняної економіки, так і менталітету своїх працівників. 

Використання такого методу, як картування, дозволяє швидко та наочно 
побачити весь досліджуваний процес, встановити лімітуючі етапи та розпочати з ними 
роботу. Кінцевим результатом цього є зменшення хронометражу циклу та розрахунок 
часу кожного його такту, а вираження цього на діаграмі Ганта дозволяє візуалізувати 
процес для працівників дільниці, що є частиною процесів опису Standard Work і 
вирівнювання потоку (Heijunka).  
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Анотація 
Вступ. В умовах системних змін в економіці країни, спричинених глобальними викликами, важливого 
значення має розвиток транспортної інфраструктури, яка використовується абсолютно всіма видами 
економічної діяльності. У статті визначено, що логістичні зв’язки, які формувалися з часів незалежності і 
в умовах співпраці з міжнародними партнерами, були втрачені частково під час військової агресії з боку 
Росії. Сьогодні однією з важливих умов активного розвитку логістичної транспортної системи, в тому 
числі і залізничних перевезень, є надходження інвестиційних ресурсів, яке можливе завдяки пошуку джерел 
фінансування для удосконалення нових підприємств чи шляхом оновлення матеріально-технічної бази та 
високопрофесійного трудового колективу. Тому необхідне комплексне дослідження процесів підтримки 
залізничної галузі як основного перевізника більшості пасажирів та вантажів. 
Метою статті є дослідження особливостей розвитку логістичної системи залізничних перевезень в 
умовах сучасних викликів. 
Результати. У статті проаналізовано теоретико-методологічні підходи, на основі яких сформовано ідею 
дослідження та виділено основні напрями розвитку логістичної системи залізничних перевезень. 
Відображено ретроспективу та сучасний стан транспортних перевезень в Україні як вантажу, так і 
кількості пасажирів. Охарактеризовано основні проблеми, які сьогодні виникають в логістичній системі 
залізничних перевезень, зокрема за умов жорсткої конкуренції таких перевізників, як авто чи 
авіатранспорт.  
Висновки. У статті обґрунтовано сутність та особливості підтримки розвитку логістичної системи 
залізничних перевезень в умовах системних змін та інтегрованості економіки України в економічну 
систему країн-членів ЄС. Запропоновано низку заходів, спрямованих на якісне інвестиційне забезпечення 
логістичної системи залізничних перевезень, що є сьогодні вкрай важливим в умовах конкуренції між 
різними транспортними перевізниками. 

Ключові слова: транспорт, логістична система, залізничні перевезення, транспортна інфраструктура. 
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Abstract  
Introduction. In the context of systemic changes in the country's economy caused by global challenges, the 
development of transport infrastructure, which is used by absolutely all types of economic activity, is important. The 
article states that the logistical ties that have been formed since independence and in cooperation with international 
partners have been partially lost during the military aggression by Russia. Today, one of the important conditions for 
the active development of the logistics transport system, including rail transport, is the inflow of investment resources, 
which is possible by finding sources of funding to improve new enterprises or by updating the material and technical 
base and highly professional staff. Therefore, a comprehensive study of the processes of supporting the railway 
industry as the main carrier of most passengers and goods is needed. 
The purpose of the article is to study the peculiarities of the development of the logistics system of railway 
transportation in the conditions of modern challenges. 
Results. The article analyzes the theoretical and methodological approaches on the basis of which the idea of the 
study is formed and highlights the main directions of development of the logistics system of railway transportation. A 
retrospective and the current state of transport in Ukraine, both cargo and the number of passengers are reflected. 
The main problems that arise today in the logistics system of rail transport are described, in particular in the 
conditions of fierce competition of such carriers as cars or air transport. 
Conclusions. The article substantiates the essence and features of supporting the development of the logistics system of 
railway transportation in the context of systemic changes and the integration of Ukraine's economy into the economic 
system of EU member states. A number of measures aimed at high-quality investment support of the railway logistics system 
are proposed, which is extremely important today in the conditions of competition between different transport carriers. 

Key words: transport, logistics system, railway transportation, transport infrastructure. 

JEL classification: L92 

Вступ 

Сьогодні в умовах швидкого розвитку транспортних систем у світі та для 
підвищення їх конкурентоспроможності в Україні важливу роль відіграє транспортно-
логістична система перевезень. Географічне розташування України на перетині 
магістральних транспортних шляхів і знаходження країни в центрі Європи надає 
унікальні можливості для розвитку надання послуг у сфері перевезень і транзиту. 
Однією з таких транспортних мереж, яка сьогодні може зайняти основні позиції щодо 
надання послуг з перевезень, є залізничні перевезення. А оскільки розвиток залізничних 
перевезень є і важливою складовою підписаних угод між Україною та країнами-членами 
Європейського Союзу (ЄС), актуальним є новий етап розвитку логістичної системи 
залізничних перевезень.  

Питанням формування логістичних систем у транспорті займається чимало 
вітчизняних науковців і практиків. Зокрема, В. Лифар у своєму дослідженні надає 
авторське визначення поняття «транспортна логістика», а також аналізує товарні 
потоки регіону, зокрема обсяги вантажних перевезень видами транспорту, перевезення 
вантажів річковим і морським транспортом, структуру експорту та імпорту товарів. 
Автор пропонує напрями розвитку транспортної логістики, особливо стосовно розвитку 
транспортно-логістичної інфраструктури одного з регіонів краї-ни [1]. У цьому ж 
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напрямі здійснене дослідження С. Машканцевою, яка проаналізувала стан і перспективи 
розвитку транспортно-логістичних систем регіону, які сприятимуть прискоренню 
доставки вантажів, підвищенню конкурентоспроможності перевезень, покращенню 
інвестиційного клімату транспортної галузі регіону, а також розширенню діяльності 
компаній, що надають комплексні логістичні послуги. Авторкою визначено основні 
принципи функціонування транспортно-логістичної системи регіону, які інтегрують 
транспортну галузь у транспортно-логістичні системи країни шляхом забезпечення їх 
ефективної взаємодії [2]. 

Натомість О. Яцюта, досліджуючи проблематику розвитку транспортно-
логістичної системи, розглядав її під кутом перспективи розвитку вітчизняного 
транзитного потенціалу шляхом участі у міжнародних транспортних проєктах, зокрема 
у транспортних проєктах ЄС для Дунайського регіону та проєкті ТРАСЕКА. Автором 
визначено перспективи подальшого розвитку транспортно-логістичної системи 
України як підсистеми національної економіки та охарактеризовано низку складових 
розвитку інтегрованої транспортно-логістичної системи країни [3]. 

Дещо схоже дослідження представлено авторами Л. Грициною та М. Кошівською, 
які розглядали питання визначення ролі транспортно-логістичних систем у 
забезпеченні стійкого розвитку національної економіки, у якому, зокрема, проведено 
аналіз реального стану розвитку транспортної логістики в Україні та її місця в 
глобальній транспортній мережі. Таке дослідження дозволило авторам встановити, що 
перспективи розвитку ринку логістичних послуг в Україні безпосередньо залежать від 
стану економіки країни. Також ними представлено, що для України є актуальною участь 
у реалізації міжнародних транспортно-логістичних проєктів із залученням фінансових 
інструментів ЄС і коштів фінансових установ ЄС [4]. 

В. Стоколяс у своєму дослідженні проаналізував роль і місце транспортної 
логістики в логістичній системі і зазначив, що саме на транспортну складову припадає 
понад 50% витрат логістичного бізнесу. Автором також проаналізовано діяльність видів 
транспорту загального користування за ефективністю доставки вантажів і перевезення 
пасажирів за такими критеріями, як швидкість, доступність, надійність, 
вантажопідйомність, частота та дешевизна, що дозволило йому встановити критерії, які 
впливають на вибір виду та типу транспортної складової [5]. 

О. Лук’янова та Д. Кривцун досліджували сучасні проблеми розвитку 
транспортно-логістичних центрів Західної Європи, Росії та КНР, на основі чого 
проаналізували особливості формування транспортно-логістичної інфраструктури в 
Україні. В процесі дослідження авторами було визначено основні перешкоди розвитку 
вітчизняного логістичного ринку та запропоновано рекомендації щодо вдосконалення 
процесу проєктування національної мережі транспортно-логістичних центрів [6].  

Н. Ільченко та А. Кулік аналізували стан транспортно-логістичної системи 
України з точки зору інтеграції економіки України у європейський простір. Авторами 
визначено негативні та позитивні сторони, що виникають на кожному виді транспорту, 
і надано пропозиції щодо покращення. Також доведено, що транспортно-логістична 
система України значною мірою не відповідає світовим стандартам, а також вимогам, 
прийнятим у ЄС, а її інфраструктура та обладнання суттєво відстають від європейських. 
Самe цими авторами вперше доведено, що Україна має підвищити якість транспортної 
інфраструктури за субіндексом «Інфраструктура» за індексом Глобальної 
конкурентоспроможності [7].  

Самими ж проблемами залізничного транспорту займалися В. Бобиль і В. Куль-
тенко, які у своєму дослідженні розглядали формування прикладних положень щодо 
вдосконалення логістичного механізму АТ «Укрзалізниця» в умовах реформування 
залізничної галузі. Авторами розкрито низку інфраструктурних недоліків, які мають 
бути вирішені задля підвищення ефективності транспортної логістики залізничної 
галузі України і забезпечення високого стандарту логістичних послуг у майбутньому. 
Також авторами запропоновано коротко, середньо та довгострокові пріоритетні 
напрями розвитку транспортної логістики АТ «Укрзалізниця» [8]. Однак основні питан-
ня розвитку логістичної системи залізничних перевезень, як бачимо з аналізу останніх 
досліджень, сьогодні є мало відображеними і потребують додаткових досліджень. 
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Мета та завдання статті 

Метою статті є дослідження особливостей розвитку логістичної системи 
залізничних перевезень в умовах сучасних викликів.  

Виклад основного матеріалу 

В умовах інтеграційних процесів в Україні, спрямованих на тісну співпрацю з ЄС, 
важливим є перегляд транспортної інфраструктури та розвитку логістичних систем. Це 
зумовлено насамперед ще тим, що Україна розташована на перетині торговельних 
шляхів між Європою і Росією.  

Сучасні умови розвитку логістичних систем призвели до формування такого 
ринку транспортних послуг, на якому, крім залізничного, присутні й інші види 
транспорту, які конкурують із залізничним транспортом.  

Тому питання логістичної системи залізничних перевезень є на часі, оскільки 
залізниця на сьогодні залишається основним перевізником пасажирів і товарів в Україні. 
Адже саме залізничний транспорт є на рівні із автомобільним і займає основні позиції в 
обсягах вантажоперевезень (табл. 1). 

Таблиця 1. Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (млн т) 
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1995 345,26 20,80 12,84 1816,40 0,0190 245,53 2008 498,54 8,23 11,29 1266,60 0,1021 186,80 

1996 342,56 14,21 7,74 1254,54 0,0172 245,67 2009 391,52 4,65 5,15 1068,86 0,0851 154,59 

1997 341,42 10,41 8,57 1249,87 0,0135 236,70 2010 432,90 4,07 6,99 1168,22 0,0879 153,44 

1998 335,05 8,78 9,05 1081,33 0,0155 240,95 2011 469,31 4,15 5,72 1252,39 0,0921 154,97 

1999 334,64 6,48 8,11 955,33 0,0113 235,06 2012 457,45 3,46 4,29 1259,70 0,1226 128,44 

2000 357,38 6,32 8,35 938,92 0,0232 218,16 2013 443,60 3,43 2,84 1260,77 0,0992 125,94 

2001 370,20 8,23 6,97 977,27 0,0269 216,44 2014 386,28 2,81 3,14 1131,31 0,0786 99,68 

2002 392,59 8,79 7,61 947,26 0,0903 201,27 2015 349,99 3,29 3,16 1020,60 0,0691 97,23 

2003 445,53 8,85 9,97 973,28 0,1484 216,70 2016 343,43 3,03 3,64 1085,66 0,0743 106,73 

2004 462,37 8,79 11,86 1027,40 0,1010 220,93 2017 339,55 2,25 3,64 1121,67 0,0828 114,81 

2005 450,28 8,58 12,87 1120,72 0,1263 212,56 2018 322,34 1,89 3,70 1205,53 0,0991 109,42 

2006 478,71 8,66 14,30 1167,20 0,0989 203,69 2019 312,94 2,12 3,99 1147,05 0,0926 112,66 

2007 514,19 9,12 15,12 1255,23 0,1040 195,99 2020 305,48 1,81 3,79 1232,39 0,0883 97,46 

Джерело: [10]. 

Відповідно до статистичних даних, наведених у таблиці 1, ми бачимо, що 
залізничний вид транспорту з 1995 р. і до сьогодні займає друге місце після 
автомобільного. Однак з 2014 р., з початку агресії з боку Росії, вантажообіг досить сильно 
змінився, адже це вплинуло на розрив логістичних перевезень і, відповідно, 
неможливість подальшої співпраці по низці основних напрямів розвитку транспортної 
інфраструктури. 

Така ж ситуація прослідковується і по кількості перевезених пасажирів за видами 
транспорту (табл. 2).  

Як бачимо, військова агресія Росії та анексія АР Крим стали основною причиною 
скорочення кількості внутрішніх перевезень пасажирів, адже було втрачено логістичні 
шляхи на анексованій території. 

Також, як стверджують науковці, сьогодні всередині галузі виникла низка ком-
паній, які створюють конкурентне середовище, у якому функціонують підприємства 
АТ «Укрзалізниці», що є природною монополією. У сучасних умовах реформування 
вітчизняної економіки ця практика становить перший етап формування, становлення і 
розвитку ринку послуг залізничного транспорту, майбутнє якого, як показує зарубіж-
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ний досвід та історія розвитку вітчизняного залізничного транспорту, безперечно, є 
одним з перспективних напрямів. Одним з таких є створення логістичних центрів [9]. 

Таблиця 2. Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (млн пасажирів) 
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1995 577,43 7,82 3,59 3483,17 1,91 2008 445,47 7,36 1,55 4369,13 6,18 
1996 538,57 5,04 2,74 3304,60 1,72 2009 425,97 6,22 1,51 4014,04 5,13 
1997 500,84 4,31 2,44 2512,15 1,48 2010 427,24 6,65 0,99 3726,29 6,11 
1998 501,43 3,84 2,36 2403,42 1,16 2011 429,78 7,06 0,96 3611,83 7,50 
1999 486,81 3,08 2,27 2501,71 1,09 2012 429,12 5,92 0,72 3450,17 8,11 
2000 498,68 3,76 2,16 2557,51 1,16 2013 425,22 6,64 0,63 3343,66 8,11 

2001 467,83 5,27 2,03 2722,00 1,29 2014 389,31 0,03 0,57 2913,32 6,47 
2002 464,81 5,42 2,21 3069,14 1,77 2015 389,79 0,03 0,55 2250,35 6,30 
2003 476,74 6,93 2,19 3297,50 2,37 2016 389,06 0,03 0,45 2024,89 8,28 
2004 452,23 9,68 2,14 3720,33 3,23 2017 164,94 0,03 0,56 2019,32 10,56 
2005 445,55 11,34 2,25 3836,51 3,81 2018 157,96 0,07 0,60 1906,85 12,53 
2006 448,42 10,90 2,02 3987,98 4,35 2019 154,81 0,08 0,59 1804,93 13,71 

2007 447,09 7,69 1,85 4173,03 4,93 2020 68,33 0,05 0,26 1083,87 4,80 

Джерело: [10]. 

Як бачимо із статистичних даних і тенденцій розвитку різних транспортних 
логістичних систем, сьогодні підприємства залізничного транспорту України мають 
багато проблем, що пов’язані з необхідністю забезпечення належного рівня сервісу та 
відповідності послуг основним вимогам споживачів.  

Зокрема, потрібно звернути увагу на розвиток авіаперевезень, де різними 
міжнародними компаніями пропонується швидка доставка пасажирів у різні країни 
світу за низькими цінами. А оскільки авіалінії сьогодні є найшвидшим засобом 
пересування як пасажирів, так і вантажів, то це є однією з найбільших загроз для 
залізничної сфери.  

Ще однією вагомою проблемою в залізничній галузі є відсутність сучасних 
об’єктів транспортно-логістичної інфраструктури, які б реалізовували управління 
транспортно-логістичною діяльністю галузі відповідно до реального стану ринку. Саме 
тому створення мережі маркетингово-логістичних накопичувально-розвантажу-
вальних центрів у структурі управління ПАТ «Укрзалізниця» є важливим кроком щодо 
забезпечення ситуаційно-процесного управління транспортно-логістичною діяльністю 
підприємств залізничного транспорту, який дасть змогу досягнути відповідності послуг 
підприємств залізничної галузі вимогам споживачів та стандартам європейського 
транспортного законодавства [11]. Тому потрібно звернути увагу на актуальні питання, 
пов’язані з розробленням механізмів інвестиційного забезпечення процесів розвитку 
об’єктів транспортно-логістичної інфраструктури залізниці. 

Крім основних проблем, які виникають у зв’язку з розвитком інших видів 
транспорту, ще однією притаманною тільки залізничній сфері є недостатність 
висококваліфікованих кадрів як через незадовільний рівень оплати праці, так і через 
незадовільний стан освіти та професійної підготовки персоналу. А також відтік 
персоналу у зв’язку зі збільшенням можливостей працевлаштування у країнах-членах 
ЄС. Незадовільне кадрове забезпечення галузі призводить до неможливості 
застосування вповні потенціалу залізничних підприємств. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Підводячи підсумок, можемо стверджувати, що, оскільки залізничний транспорт 
є однією зі стратегічних ланок транспорту України, то потрібно насамперед звертати 
увагу на залучення інвестицій, а також покращення кадрового потенціалу. Адже 
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незадовільний стан залізничних підприємств може призвести до втрати ще більшої 
кількості як пасажиропотоків, так і обсягів перевезення вантажів. Тому можна вважати, 
що вирішення проблем логістичної діяльності підприємств залізничного транспорту в 
майбутньому буде сприяти як збільшенню вантажних залізничних перевезень, так і 
розвитку транспортної галузі загалом. Для того, щоб логістична система транспортних 
шляхів мала перспективу, запропоновано низку напрямів розвитку логістичної 
діяльності підприємств галузі, а саме: запровадження сучасної ефективної процесно-
орієнтованої системи управління, інтермодальні перевезення, контейнеризація 
вантажопотоків, створення ХАБів, підвищення якості логістичного обслуговування 
клієнтів залізничного транспорту, встановлення конкурентоспроможних і прозорих 
тарифів. Ці заходи дадуть можливість використати той потенціал, який сьогодні Україна 
має, але через брак кадрів, певні політичні та економічні обставини не може вповні 
використовувати. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ ПЕРСОНАЛУ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ-МІКС 

Левченко А. В. Реалізація маркетингу персоналу на основі концепції маркетингу-мікс. 
Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 3. С. 152 – 157. 

Анотація  
У статті запропоновано розуміння маркетингу персоналу як поняття, що системно поєднує три 
компоненти: мету, що полягає в створенні стратегії накопичення людського потенціалу; методу 
дослідження; засіб створення привабливого іміджу підприємства як роботодавця. Модифіковано теорію 
маркетинг – міксу «4Р» з урахуванням специфіки маркетингових змінних, призначених для набуття 
конкурентних переваг на ринку робочої сили. Детерміновано класичні складові, що отримали наступний 
зміст: товар (product) – робоче місце; просування (place) – добір альтернативних варіантів залучення 
посередників; стимулювання (promotion) – формування привабливого бренду роботодавця; ціна (price) – 
заробітна плата та вигоди нематеріального характеру. Встановлено, що в умовах загального 
несприятливого соціально-економічного становища в Україні зростає значення в розрізі залучення і 
утримання працівників на конкретному підприємстві сегмент вигід нематеріального характеру. Ми 
здійснили їх структурування за агрегованими групами: соціальні пільги, професійний розвиток та кар’єрне 
зростання, робоче середовище, корпоративна культура. 

Ключові слова: маркетинг персоналу, концепція маркетинг-мікс, товар, просування, стимулювання, ціна. 

Alina LEVCHENKO 

Applicant of the Department of Organization of Production, Business and Management,  
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture 

IMPLEMENTATION OF STAFF MARKETING BASED ON THE MARKETING-MIX CONCEPT 

Levchenko, A. Implementation of staff marketing based on the marketing-mix concept. 
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Abstract  
The article proposes the understanding of personnel marketing as a concept that systematically combines three 
components: the goal of creating a strategy for human resource accumulation; research method; a means of creating 
an attractive image of the company as an employer. Personnel marketing is understood as a threefold concept that 
systematically combines the goal (creating long-term prospects for human potential), method (providing information 
to work with staff based on their research), means (creating an attractive image of the company as an employer by 
differentiating communications). The external factor of competition in the labor market determines the actualization 
of such a management function as staff marketing. The theory of marketing mix "4P" is modified considering the 
specifics of marketing variables designed to gain competitive advantage in the labor market. The classical 
components have been determined, which have received the following meaning: product - workplace; promotion 
(place) - selection of alternative options for attracting intermediaries; promotion - the formation of an attractive 
brand of the employer; price - wages and intangible benefits. The solution of the applied problem of ensuring the 
competitiveness of the "workplace" for enterprises has led to the inclusion in the methodological tools of generational 
theory. In our opinion, the algorithm for creating an attractive image of the employer in the framework of the 
incentive strategy should be considered based on the EVP concept. It is established that in the conditions of the general 
unfavorable socio-economic situation in Ukraine the segment of intangible benefits is growing in terms of attracting 
and retaining employees at a particular enterprise. They were structured by aggregate groups: social benefits, 
professional development and career growth, work environment, corporate culture. The formation of human capital 
in enterprises is a key area for gaining sustainable competitive advantages and involves a conscious choice of strategy 
for the marketing mix of staff, considering current trends at the national and supranational levels. 

Key words: personnel marketing, marketing mix concept, product, 
promotion, incentive, price. 
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Вступ 

За умов становлення та розвитку ринкових відносин однією з головних проблем 
підприємств України є проблема від мислення категоріями виробництва до осягнення 
філософії підприємства, спрямованої на задоволення потреб та запитів споживачів, 
тобто до філософії маркетингу. Це завдання можливо успішно виконати лише тоді, коли 
ним займатимуться фахівці, озброєні відповідними знаннями, досвідом і навичками 
розв’язування конкретних маркетингових проблем. Знання філософії маркетингу, 
уміння керувати бізнес-ідеями не можуть бути достатніми для організації ефективної 
діяльності підприємства. У ринкових умовах господарювання сучасному підприємству 
необхідно сформувати інструментарій, тобто сукупність способів, методів, за допомогою 
яких можна було б впливати на покупців та інших суб’єктів маркетингу для досягнення 
поставлених перед бізнесом цілей.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у формування 
теоретико-прикладних засад маркетингу зроблено такими відомими вченими, як 
Г. Армстронг, Е. Діхтль, Дж. Еванс, Б. Карлофф, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, М. Портер, 
Х. Хершген та інші. Серед вітчизняних науковців, які забезпечили розвиток наукових 
засад маркетингу, необхідно відмітити: Л.В. Балабанову, А.В. Войчака, С.С. Гаркавенко, 
В.Г. Герасимчука, В.Я. Кардаша, Є.В. Крикавського, Н.В. Куденко та інших. Проте питання 
реалізації маркетингу персоналу на основі концепції маркетингу-мікс залишаєть й досі 
невирішеним, що зумовило тему дослідження. 

Мета та завдання статті 

Метою роботи є дослідження питання реалізації маркетингу персоналу на основі 
концепції маркетингу-мікс. 

Виклад основного матеріалу 

Маркетинг персоналу розуміється нами як триєдине поняття, що системно 
поєднує в собі мету (створення довгострокових перспектив накопичення людського 
потенціалу), метод (надання інформації для роботи з персоналом на основі його 
дослідження), засіб (створення привабливого іміджу підприємства як роботодавця 
шляхом диференціації комунікацій). Зовнішній фактор конкуренції на ринку праці 
зумовлює актуалізацію такої управлінської функції як маркетинг персоналу. Нами 
застосовано класичну теорію маркетинг-міксу «4Р» для аналізу маркетингових змінних, 
призначених для досягнення конкурентних переваг через вплив на ринок робочої сили. 
Комплекс маркетингу включає наступні складові: товар (product), просування (place), 
ціна (price), стимулювання (promotion). Розглянемо їх детермінацію для сегменту 
маркетингу персоналу (рис. 1): 

1. Товар. Об’єктом купівлі – продажу в умовах реалізації кадрової політики 
виступає робоче місце. Умови праці співробітників компанії мають бути такими, щоб їх 
можна було вигідно продати висококваліфікованим працівникам.  

2. Просування. Вибір альтернативних варіантів залучення посередників, що 
функціонують на ринку праці, серед яких: державна служба зайнятості, агентства з 
працевлаштування, агентства із тимчасової зайнятості, агенції з лізингу персоналу, 
консалтингові фірми, тренінгові фірми тощо. 

3. Стимулювання. Створення переваг на основі надання інформації шляхом 
застосування реклами, суспільних зв’язків, прямого контакту з цільовою аудиторією. 
Стратегічною метою є формування привабливого бренду роботодавця, що, зокрема, 
забезпечується інструментами внутрішнього маркетингу персоналу, в процесі 
управління командою на основі формування корпоративної культури. 

4. Ціна. Під ціною в маркетингу персоналу розуміється заробітна плата та вигоди 
нематеріального характеру як то: особистісні перспективи, система навчання та 
підвищення кваліфікації, наявність пільг, престижність. 
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Рис. 1. Комплекс маркетингу персоналу 

Вирішення прикладного завдання щодо забезпечення конкурентоспроможності 
«робочого місця» для підприємств зумовило включення до методологічного інстру-
ментарію теорію поколінь. Теорія поколінь була сформована в результаті досліджень 
Вільяма Штрауса і Нілу Хоу [1]. Алгоритм створення привабливого іміджу роботодавця 
в рамках стратегії стимулювання, на наш погляд, варто розглянути на основі концепції 
EVP, він конкретизується в послідовному проходженні шести етапів (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Алгоритм створення привабливого іміджу роботодавця 

Під поколінням розуміється група людей з аналогічними цінностями, які 
формувалися під впливом одних подій і особливостей виховання. Саме цінності і 
детермінують поведінку представників того чи іншого покоління. Визначення вагової 
частки суб’єктів пропозиції на ринку праці з ідентифікацією актуальних ціннісних 
орієнтацій для кожної з них має потенціал формування теоретичної концепції щодо 
добору пакету стратегічних рішень для цілей формування привабливого іміджу 
роботодавця. Цікавим з точки зору прикладного використання при створенні і реалізації 
системи EVP є бачення, представлене експертами в зазначеній галузі [2] – табл. 1. 

Узагальнене представлення системи, що надано в табл. 2, дає розуміння 
перспективних напрямків створення конкурентоспроможної ціннісної пропозиції 
роботодавця для підприємств сільськогосподарського машинобудування з урахуванням 
ціннісних орієнтацій поколінь, що представляють найбільшу питому вагу на ринку праці 
на сьогодні. Будь-яка EVP потребує визначення каналів розповсюдження інформації про 
неї та посередників за допомогою яких буде здійснюватися рекрутингова діяльність. 
Фактично мова йде про HR-маркетинг. HR-маркетинг можна визначити як діяльність, 
що здійснюється організацією для залучення і утримання кращих співробітників.  

Взаємозв’язок між складовими маркетингового міксу 4Р такими, як 
«стимулювання» і «просування» яскраво проявляється у таких компонентах: 
стимулювання - це формування образу компанії як кращого роботодавця в очах цільової 
аудиторії; HR маркетинг виступає інструментом донесення бренда роботодавця до 
цільової аудиторії (просування).  

Як зазначають маркетологи, бренд роботодавця по більшій мірі відповідає на 
питання, що компанія надає наявним і майбутнім співробітникам, яке у компанії EVP, а 
HR маркетинг – як ми це можемо донести нашій аудиторії, за допомогою яких 
інструментів [2]. 

4 Р 
Товар (Produkt) 

Робоче місце 

Стимулювання (Promotion) 
Формування привабливого бренду 

роботодавця 

Ціна (Price) 
Заробітна плата та вигоди 

нематеріального характеру 

Просування (Place) 
Вибір посередників на ринку праці 

Оцінка актуального стану EVP і цільових орієнтирів 

Проведення дослідження на предмет можливостей компанії, аналіз відгуків від співробітників 

Формування портрету кандидата: визначення характеристик «ідеального співробітника» - демографія, 
кваліфікація, цілі та інтереси, канали для пошуку 

Визначення ключових компонент EVP: діапазон заробітної плати, кар’єрні можливості, елементи 
корпоративної культури, якість робочого середовища. 

Створення переконливої (унікальної та надихаючої) ціннісної пропозиції роботодавця 

Оцінка результатів: активність у соціальних мережах, кількість заявок і відгуків на вакансії, зростання 
активності від пасивних кандидатів, зниження показника плинності кадрів, підвищення швидкості 

найму, зниження вартості найму 
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Таблиця 1. Складові привабливого іміджу роботодавця 

Типи  Складові  
Ц

ін
н

іс
н

а 
п

р
о

п
о

зи
ц

ія
 

р
о

б
о

т
о

д
а

в
ц

я
 

Бенефіти 
корпоративні заходи; пакет бенефітів; підтримка у важких ситуаціях; 

піклування про здоров’я 

Компенсації 
розмір заробітної плати; можливості зростання заробітної плати; розмір 

премій і бонусів; розрахунок премій і бонусів; прозорість в оплаті 

Управління 
ефективністю 

наявність викликів; безпосередній керівник; зворотний зв'язок; наявність 
ресурсів; різноманітність в роботі; розуміння сенсу роботи; система 

комунікації; щоденні задачі; стиль лідерства 

Розвиток талантів 
рівні можливості; відчуття відповідальності; професійне навчання та 

розвиток; персональне зростання; кар’єрні можливості 

Робота - життя 
безпека; офіс; атмосфера в офісі; графік роботи; сервіси в офісі; робоче 

місце; команда 
Визнання 
досягнень 

цінності; визнання компанії; імідж компанії; ідентифікація з брендом; місія 
компанії; повага 

Таблиця 2. Принципи формування конкурентоспроможного робочого місця з 
урахуванням теорії поколінь 

Принципи Покоління Х Покоління Y 

Рекрутмент 

Традиційні джерела набору; акцент під 
час співбесіди на умовах праці, 

кар’єрних перспективах, можливостях 
додаткового навчання; наставництво 

як метод адаптації 

Традиційні джерела набору; надання досто-
вірної інформації про вакансію; визначення 

перспектив; адаптація на основі спілкування з 
колегами; чітке планування першого робочого 

дня; проведення регулярних обговорень 
особливостей роботи; застосування 
гейміфікованого процесу адаптації 

Оцінювання 
персоналу 

Чітке визначення цілей і термінів 
виконання завдання, доведення 

основних показників ефективності, 
автономія в обранні методів та 
інструментів досягнення цілей 

Постійний моніторинг і оцінювання 
ефективності праці, розвиток духу конкуренції, 

використання інструментів самоконтролю 

Мотивація 

Встановлення фіксованих окладів, 
надання можливостей додаткового 

навчання, створення належних умов 
праці, забезпечення самостійності 

Преміювання за виконання кожного завдання, 
якщо результат є кращим за середній; 

моніторинг унікальних потреб співробітника; 
застосування «батьківського менеджменту» 

Навчання і 
розвиток 

персоналу 

Залучення до системи підвищення 
кваліфікації, включення у програму 

ротації 

Наставництво та консультування, розвиток на-
вичок самостійного планування графіку роботи, 

включення у програми ротації, навчання на 
робочому місці, застосування ігрових методик  

Корпоративна 
культура та 
внутрішні 

комунікації 

Надання інформації про цілі компанії, 
залучення до прийняття управлінських 
рішень, надання можливостей для де-

монстрації професійного досвіду та 
ерудиції 

Формулювання чітких очікувань від роботи, 
регламентація правил поведінки на робочому 

місці, формування відчуття причетності до 
вирішення глобальних задач 

Одним з перших інструментів HR маркетингу є сайт компанії, який має 
відповідати наступним вимогам: дотримання принципу AIDA (Attention-Interest-Desire-
Action); слідування «Правилу 8 секунд» - це кількість часу, за який необхідно зацікавити 
відвідувачів. Необхідно швидко вступати в контакт з переконливою заявою про цінність 
пропозиції; інтегрування електронного маркетингу шляхом пропозиції цінності в обмін 
на контактні дані; демонстрація блогу і регулярна публікація відповідного контенту, 
включення платформ гейміфікації для рекрутингу; оптимізація веб-сайту для 
використання на всіх пристроях, включно з мобільними і планшетними; інтеграція 
функціональної і пошукової дошки об’яв для демонстрації ролей в режимі реального 
часу; включення цікавого відео-контенту; візуальна привабливість і функціональність з 
точки зору дизайну для цільової аудиторії. Підприємства будь-якого сектору економіки 
вдаються до послуг посередників на ринку праці, до яких можна віднести: державну 
службу зайнятості, агенції з лізингу персоналу, консалтингові фірми, тренінгові фірми. 
Розглянемо основні функції, які вони реалізують у сфері зайнятості. 
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Лізинг персоналу полягає в забезпеченні бізнес-процесу компанії необхідними 
трудовими ресурсами, використовуючи послуги сторонньої організації. В результаті 
укладення угоди між сторонами працівник зобов'язується виконувати трудові 
обов'язки у встановлений термін. Таке рішення вигідне для обох компаній. Материнська 
компанія не повинна нести витрати на соціальне страхування, виплату ЗП або сплату 
податку на прибуток. Компанія, що надає таку послугу, отримує кваліфікованого 
працівника з багатим досвідом. [3]. 

Лізинг персоналу виступає ефективним шляхом вирішення потреб у тимчасовому 
персоналі. За даними Світової організації праці в 15 країнах-учасниках Європейського 
союзу майже 1,5 млн. людей (близько 1,5%) працюють за лізинговими програмами. 
Лізинг персоналу найбільш активно використовується в Нідерландах – майже 4% 
працівників. У Великобританії лізинговий персонал працює навіть в державному 
секторі. Загалом у всіх країнах Європейського союзу спостерігається загальна стійка 
тенденція прагнення роботодавців залучати працівників за допомогою різноманітних 
лізингових програм [4]. 

Законодавче оформлення, легітимація праці лізингового персоналу відбулися 
шляхом прийняття Міжнародною організацією праці (МОП), у 1997 році на 85-й сесії 
Конвенції №181 і Рекомендації №188, присвячених діяльності кадрових агенції (які 
здебільшого надають послуги лізингу персоналу у комплексі своїх послуг). Прийом на 
роботу працівників з метою надання їх праці третім особам був визнаний в якості 
законної послуги агенцій, які безпосередньої займаються організацією та 
використанням їх праці. Ефективність використання агенцій з кадрового лізингу 
зумовлюється наступними аспектами: економія витрат (скорочуються витрати на 
оплату праці); економія часу на залучення персоналу; оперативне забезпечення 
операційних витрат; отримання спеціальних знань, яких не було в організації. 

Сучасною формою розвитку персоналу в аспекті розширення і поглиблення знань 
і вмінь працівників різних секторів національного господарства виступають тренінги. 
Тренінгове навчання на регулярній основі забезпечує підприємству перспективи 
отримання конкурентних переваг, що формуються в результаті саморозвитку 
особистості, вдосконалення знань, умінь і навичок працівників, змін їх цільових 
установок і придбання нових технологій роботи в команді. Багато фахівців розглядають 
тренінг як довгострокову інвестицію, яка багаторазово окупається, дозволяючи 
компанії не тільки виживати, а й домагатися успіху в найскладніших умовах [5]. 

Вельми важливим в розрізі маркетингу персоналу є питання ціни праці. Заробітна 
плата є основною формою доходу значної частини населення, що зумовлює 
зацікавленість проблемами її регулювання з боку держави, яка зокрема, встановлює 
мінімальні параметри в оплаті праці – мінімальну заробітну плату.  

Індекс споживчих цін – показник, що характеризує зміни у часі загального рівня 
цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Він є 
показником зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточ-
ному періоді порівняно з базисним. Ускладнює ситуацію становище підприємств, що 
спровоковано викликами пандемії COVID-19. Так, у найближчі місяці 35,2% робото-
давців збираються зменшувати розмір оплати праці, тоді як 64,7% відповіли, що зали-
шать у майбутньому існуючий рівень. Водночас, майже половина респондентів повідо-
мила, що матеріальна мотивація працівників вже була скорочена. Зрозуміло, що заробіт-
на плата – найбільш важливий критерій при виборі роботи та роботодавця для всіх 
категорій пошукачів. Однак для покоління Z він дещо менш критичний. А от співро-
бітники пограничного покоління X-Y чи X, які, імовірно, вже мають родину та супутні 
обов’язки, більш чутливі до цього. Якщо знизити оплату праці зумеру та більш старшому 
спеціалісту, то першому її може вистачити, а другий буде шукати іншу роботу [8]. 

Виходячи з вище наведених міркувань, можна стверджувати, що в умовах 
загального несприятливого соціально-економічного становища в Україні зростає 
значення в розрізі залучення і утримання працівників на конкретному підприємстві 
сегмент вигід нематеріального характеру. Ми здійснили їх структурування за 
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агрегованими групами: соціальні пільги (медичне страхування, пенсійні пільги, 
оплачувана відпустка, оплачуваний лікарняний, оплачуване навчання), професійний 
розвиток та кар’єрне зростання (технічне навчання, підготовка топменеджерів і 
розвиток лідерства, оплачувані курси для розвитку hard-skills, програма наставництва 
або менторства, можливість просування службою, можливість працювати в інших містах 
або країнах, можливість працювати в бажаних проектах), робоче середовище (гнучкий 
робочий графік, підтримання балансу між роботою і особистим життям, похвала і 
визнання, можливість самостійно приймати рішення), корпоративна культура (свята, 
спонсоровані компанією; тімбілдінги, соціально-екологічна орієнтація в діяльності). 

Формування людського капіталу на підприємствах є ключовим напрямком 
набуття стійких конкурентних переваг і передбачає свідомий вибір стратегії реалізації 
маркетингового міксу персоналу з урахуванням сучасних тенденцій національного та 
наднаціонального рівня. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, розуміння маркетингу персоналу – це поняття, що системно 
поєднує три компоненти: мету, що полягає в створенні стратегії накопичення людського 
потенціалу; методу дослідження; засіб створення привабливого іміджу підприємства як 
роботодавця. Було модифіковано теорію маркетинг – міксу «4Р» з урахуванням 
специфіки маркетингових змінних, призначених для набуття конкурентних переваг на 
ринку робочої сили. Крім того, детерміновано класичні складові, що отримали 
наступний зміст: товар (product) – робоче місце; просування (place) – добір 
альтернативних варіантів залучення посередників; стимулювання (promotion) – 
формування привабливого бренду роботодавця; ціна (price) – заробітна плата та вигоди 
нематеріального характеру. 
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Анотація 
У статті проаналізовано маркетингову діяльність десяти провідних аграрних підприємств України, що 
мають досвід роботи на глобальному ринку, зокрема: «Кернел», «МХП», «Нібулон», «АДМ Трейдінг Україна», 
«Сантрейд», «Ерідон», «Каргілл», «Nestle», «Сандора», «Луї Дрейфус Компані Україна». Виокремлені основні 
маркетингові стратегії даних підприємств, що забезпечують ефективність їх діяльності на міжнародному 
ринку. Розглянуті механізми співпраці провідних підприємств АПК з іншими учасниками ринку. Наголошено на 
дотриманні світових стандартів безпеки та якості на виробництвах аграрних підприємств з метою 
підвищення конкурентоспроможності продукції як на внутрішньому, так і на глобальному ринку. Надані 
рекомендації щодо реалізації в умовах глобалізації маркетингового комплексу з урахуванням специфіки 
активності аграрних підприємств. Встановлено, що орієнтація на сталий розвиток є єдино безпрограшним 
варіантом ефективної маркетингової стратегії для українських агропромислових компаній. 
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РARADIGMAL INFLUENCES ON THE MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF THE 
MARKETING COMPLEX OF AGRICULTURAL SECTOR ENTERPRISES 

Oslopova M. Рaradigmal influences on the mechanism of implementation of the marketing complex 
of agricultural sector enterprises. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. 
Volume 6. № 3, рр. 158 – 163. 

Abstract  
The article analyzes the marketing activities of ten leading agricultural enterprises of Ukraine with experience in the 
global market, in particular: "Kernel", "MHP", "Nibulon", "ADM Trading Ukraine", "Suntrade", "Eridon", "Cargill", Nestle, 
Sandora, Louis Dreyfus Company Ukraine. The main marketing strategies of these enterprises that ensure the 
effectiveness of their activities in the international market are identified. Mechanisms of cooperation of leading agro-
industrial enterprises with other market participants are considered. Emphasis is placed on compliance with world 
standards of safety and quality in the production of agricultural enterprises to increase the competitiveness of products 
in both domestic and global markets. Recommendations for the implementation of the marketing complex in the context 
of globalization, considering the specifics of the activity of agricultural enterprises. It is established that the focus on 
sustainable development is the only win-win option for an effective marketing strategy for Ukrainian agro-industrial 
companies. There is a set of marketing tools that will ensure the implementation of the marketing complex in 
agricultural enterprises, in the case of entering the global market, as social networks cover the world, and English-
language content should be presented to interest customers in the global market. Vectors of development of marketing 
strategies should also consider such uncertainties as the coronavirus pandemic, which has long-term consequences for 
the economy in general and for the logistics system and human resources and make some adjustments in planning 
strategic development of Ukraine. Given the experience of leading companies and global market trends, Ukrainian 
agricultural enterprises should reconsider their approaches to promoting the product they produce and production in 
general, as globalization places more and more demands on producers and to be competitive both domestically and in 
the foreign market, it is necessary to follow the trends and use such marketing tools that will bring the agricultural 
enterprise to a new level and promote effective activity in the context of globalization. 
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Вступ 

Сталий розвиток українського суспільства є нагальним питанням сьогодення, й 
інструментарій його забезпечення є не менш актуальною проблемою. Ефективний 
механізм реалізації маркетингового комплексул, розроблений з урахуванням сучасних 
трендів та імплементований в управління на національному та регіональному рівнях, 
має на меті підвищення конкурентоспроможності підприємств, що в свою чергу має 
вивести економіку держави на якісно новий виток розвитку. Вектор змін, що 
відбуваються в останні роки в Україні та світі, орієнтовані перш за все на сталий 
економічний і соціальний розвиток, забезпечення якого в умовах глобальних викликів 
потребує зважених, обґрунтованих, системних управлінських рішень, а їх реалізація 
передбачає врахування існуючих ризиків. Складність даного процесу зумовлена 
багаторівневими управлінськими структурами, що пов’язані між собою, причинно-
наслідкові зв’язками та іншими чинниками, що гальмують подальший розвиток. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі можемо спостерігати прискіпливу 
увагу науковців щодо дослідження впливу на механізм реалізації комплексу маркетингу 
підприємств аграрного сектору, зокрема цими питаннями займалися: Дж. МакКарті, 
Ф. Котлер, С. Годін, С. Репп, Ч. Мартін, Ч. Дев, Д. Шульц, Ж. Ламбен, Л. Волкова, П. Дойль, 
П. Друкер, В. Парето, Е. Райс, Р. Морріс, А. Павленко, А. Вовчак, Т. Примак, Є. Крикавський, 
С. Лискова, О. Любченко, С. Мартова, А. Старостіна, В. Урбан, О. Щелкунова та ін. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є дослідження парадигмальних впливів на механізм реалізації 
комплексу маркетингу підприємств аграрного сектору.  

Виклад основного матеріалу 

Для того, щоб краще розуміти, які маркетингові механізми є дієвими й 
ефективними на сучасному глобальному ринку, проаналізуємо маркетингову діяльність 
десяти провідних аграрних підприємств України, що оперують на світовому ринку та 
мають досвід у сфері глобального маркетингу з орієнтацією на сталий розвиток, 
зокрема: «Кернел», «МХП», «Нібулон», «АДМ Трейдінг Україна», «Сантрейд», «Ерідон», 
«Каргілл», «Nestle», «Сандора», «Луї Дрейфус Компані Україна» [1-10]. Проаналізовані 
були офіційні сайти компаній, оскільки саме вони представляють компанію на 
глобальному ринку й першочергово реалізують маркетинговий комплекс компаній.  

Проаналізувавши маркетингову діяльність десяти провідних аграрних 
підприємств України, що оперують на світовому ринку та мають досвід у сфері 
глобального маркетингу, виокремимо основні маркетингові стратегії, які застосовують 
компанії для просування власного продукту на глобальному ринку. 

Маємо зауважити, що хоча й усі компанії оперують на глобальному ринку, не всі 
ставлять сталий розвиток на перше місце. Так, компанія «Nestle» єдина з усіх 
проаналізованих має в українській версії сайту стартову сторінку з акцентом на сталому 
розвитку. І йдеться не про звіт, бо дійсно, його читатимуть не всі, а про загальну 
інформацію, яка акцентує увагу відвідувача сайту саме на тих цінностях, які несе сталий 
розвиток. На нашу думку, дана маркетингова стратегія є найефективнішою й відповідає 
вимогам сучасності. Компанії «Кернел», «Каргілл», «Луї ДрейфусКомпані Україна», 
«Сантрейд», «Сандора», «АДМ Трейдінг Україна», як вже зазначалося, не мають в 
українській версії сайту окремої вкладки про сталий розвиток, наявна лише англомовна 
версія, причому у глобальній діяльності компаній. Вважаємо це певним недоліком, адже 
таким масштабним компаніям не завадило в презентувати власну позицію і власні 
досягнення й на локальному рівні, це б зміцнило і репутацію компаній, і збільшило б 
довіру до них. Окремої уваги заслуговує маркетингова компанія аграрного підприємства 
«МХП». Соціальна відповідальність даної компанії – на високому рівні, при чому 
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інформацію вони подають про це стримано, але зрозуміло для будь-якого відвідувача 
сайту, отже, маркетингова стратегія компанії є продуманою, виваженою й такою, що 
відповідає сучасним вимогам. Із проаналізованих нами компаній лише дві, «Нібулон» та 
«Ерідон», не мають окремої вкладки на сайті, де зазначена діяльність компаній у напрямі 
сталого розвитку, але, як вже зазначалося, подається певна інформація щодо збере-
ження довкілля та окремих ініціатив компаній, що демонструють їх соціальну відпо-
відальність. Отже, орієнтація на сталий розвиток є єдино безпрограшним варіантом 
ефективної маркетингової стратегії для українських агропромислових компаній. 

Серед можливостей партнерства варто виокремити компанію «Кернел», яка 
пропонує повний комплекс послуг тим, хто бажає з нею співпрацювати – від 
впровадження інноваційних аграрних технологій до повного супроводу у разі виходу на 
міжнародний ринок. І, можливо, 10% від прибутку здаються завеликою вимогою, але 
зрештою ті переваги, які надає партнерство з найбільшою аграрною компанією України, 
дасть можливість дрібним аграрним підприємствам розвивати власний бізнес і 
вирішити низку проблем, які самостійно їм буде вирішити надзвичайно складно.  

Далі розглянемо, як на практиці реалізувати на аграрному підприємстві 
маркетинговий комплекс в умовах глобалізації. 

З метою виходу на глобальний ринок або ж зміцнення власних позицій на 
внутрішньому ринку аграрне підприємство має замислитися над отриманням 
сертифікату якості власного продукту міжнародного зразка. Для глобального ринку 
дана вимога обов’язкова, для внутрішнього отримання такого сертифікату може стати 
приводом для оновлення маркетингової стратегії з урахуванням даної конкурентної 
переваги аграрного підприємства. Зупинимося на деяких стандартах докладніше. 

Міжнародні стандарти приймаються міжнародним органом стандартизації. 
Міжнародний стандарт запроваджується як національний за умови його прийняття 
центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації [11]. 

Світовий досвід управління якістю був сконцентрований у пакеті міжнародних 
стандартів ISO:9000, прийнятих Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) в 
березні 1987 р. Нині до складу ISO входять 120 країн з власними національними 
організаціями зі стандартизації. Організаційно в ISO входять керуючі та робочі органи. 
Керуючі органи: Генеральна асамблея, Рада, Технічне керуюче бюро. Робочі органи: 
технічні комітети, підкомітети, технічні консультативні групи. Стандарти ISO серії 9000 
мають універсальний характер і можуть використовуватись у широкому спектрі 
діяльності. 

Міжнародні стандарти ISO серії 9000 – це стандарти на управління якістю 
продукції, а не на саму продукцію; присвоюються не конкретному виду продукції, а 
цілому підприємству, яке її виробляє. Вони передбачають контроль і забезпечення 
якості виробництва на різних технологічних стадіях – від обробки замовлення до 
відвантаження товару. Як інтернаціональні стандарти ISO серії 9000 є індикатором 
швидкого визнання підприємства та його продукції, а також контрольованої якості 
продукції. У 1996 р. опубліковані перші стандарти серії 14000, які встановлюють 
загальні критерії для оцінки відповідальності систем управління навколишнім 
середовищем. Перевага стандартів ISO серії 14000 полягає в тому, що вони створені для 
всіх сфер діяльності шляхом подання міжнародної системи або методів визначення 
захищеності навколишнього середовища, контролю інформації щодо страхування, 
зрозумілого для споживача, і для повторного використання продуктів. Саме з метою 
підготовки українських підприємств до жорстких правил світової торгівлі, розуміючи, 
що наявність сертифікованої системи управління навколишнім природним 
середовищем може стати невід'ємною частиною вимог стратегічних партнерів України, 
Державний стандарт України підготував до безпосереднього впровадження стандарти 
ISO серії 14000 (статус добровільних). Існують й інші стандарти ISO. Крім того, у разі 
виходу на ринок певної країни варто ретельно ознайомитися з вимогами до сертифікації 
експортних товарів, тому що в кожної країни можуть бути додаткові вимоги. 
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Тим не менш, переваги створення системи управління якістю на основі 
методології ISO є очевидними для розвинутих країн. На рівні підприємства цей процес 
сприятиме зростанню ефективності виробництва за рахунок оптимізації організаційної 
структури, а наявність сертифіката стане перепусткою для виходу продукції на 
міжнародні ринки. 

Отже, за умови отримання сертифікату на продукцію, що відповідає міжнародним 
стандартам, аграрне підприємство зробить ще один крок до виходу на глобальний 
ринок з метою подальшої діяльності. Визначені в стандартах ISO вимоги до аграрної 
продукції за умови їх дотримання дадуть можливість представити 
конкурентоспроможний продукт на глобальному ринку, а також підвищать рівень 
конкурентоспроможності підприємства на внутрішньому ринку, оскільки дотримання 
всесвітньо визнаних стандартів у виробництві дедалі стає необхідною умовою для 
оперування на ринку. 

Наступним кроком на шляху до глобального ринку є вибір маркетингового 
інструментарію для промоції компанії, зокрема в мережі Інтернет, що набуває більшої 
актуальності х огляду на намір вийти на глобальний ринок, або зміцнити власні позиції 
на внутрішньому ринку. У першому випадку контент має бути англомовним, у другому 
– україномовним. 

Серед методів просування, що не втрачають свою ефективність, можна зазначити 
в першу чергу якісну рекламу, персоналізацію звернення до потенційного клієнта, 
використання соціальних мереж як майданчика для популяризації 
товару/підприємства, а також застосування готових маркетингових рішень. 

Реклама є перевіреним методом просування і популяризації товару. Незважаючи 
на постійні корективи методів її ведення (в першу чергу перехід на цифрове 
просування), реклама залишається найбільш ефективним інструментом маркетингу. На 
сьогодні можна виділити наступні актуальні методи реклами: веб-просування – 
поштова розсилка, нативна і контекстна реклама, таргетинг; зовнішня реклама – будь-
яка текстова або графічна інформація (рекламні щити, інтерактивні стійки, транспорт, 
громадські місця); сувенірна реклама і просування в ЗМІ. Зокрема слід зазначити 
постійно зростаючу ефективність веб-реклами, включаючи всі згадані її різновиди. 
Успішна рекламна компанія в середовищі інтернет цілком здатна вивести аграрне 
підприємство на передові позиції ринку. 

Останнім часом персоналізований маркетинг стає уособленням цифрового 
просування. Персоналізація контенту – це збір аналітичних даних про цільову аудиторію 
і використання цих даних з метою більш точного й ефективного просування 
товару/послуги/бренду. 

Серед цілей персоналізованого маркетингу відзначимо: створення портрету 
цільової аудиторії; збір та аналіз даних про потенційних клієнтів; вміння запропонувати 
клієнтам те, що їм потрібно на даний момент. 

Серед методів персоналізації найбільш ефективні – перелінкування з 
соціальними мережами, робота з передплатниками, анкетування, таргетинг в Google 
Analytics. Соціальні мережі є найбільш ефективною рекламною платформою з точки 
зору «витрати-результат». Наразі будь-який бізнес фактично змушений вести свій 
аккаунт в соціальних мережах для успішного оперування на ринку. Відсутність 
лінкування з соціальними мережами, по-перше, знижує ефективність рекламної 
компанії, по-друге, погано позначається на репутації бренду. 

Серед найбільш ефективних інструментів маркетингу в соціальних мережах слід 
зазначити: розміщення рекламних банерів; таргет-рекламу; пошук і роботу з лідерами 
думок; організацію конкурсів, опитувань, гівів. 

Крім того до числа ефективних інструментів SMM можна віднести роботу з 
контентом, а також різні крос-промо, хештеги, взаємодію з блогерами, пошукову 
оптимізацію тощо. 
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Використання програмних інструментів може допомогти в організації цифрової 
маркетингової компанії. Різні готові шаблони та графічні редактори дають можливість 
створити свій фірмовий стиль у веб-середовищі, при цьому економлять час і фінанси. 

Використання готових маркетингових рішень дозволяє бізнесу індивідуалізувати 
акаунт, зробити його автентичним, впізнаваним і привабливим для цільової аудиторії.  

Серед інструментів маркетингу, які сьогодні не працюють, слід зазначити 
агресивне просування і спам, надмірно орієнтований на СЕО контент, а також накрутку 
деяких показників (лайки і передплатники) ефективності SMM-компанії. 

Настирливе просування спрацьовувало 10 років тому, а насьогодні стало 
відвертим моветоном. Агресивний маркетинг і email-спам давно втратили свою 
актуальність, часто зводячи нанівець фінансові вкладення і витрачений час. 

Найчастіше наслідками такого методу стають: даремно витрачені гроші; 
відсутність зворотного зв'язку і скарги одержувачів спаму; зіпсоване враження про 
компанію в середовищі цільової аудиторії. Сучасний клієнт не сприймає нав'язливої і 
хаотичної поведінки з боку ринку. Як і агресивний маркетинг, втрачає актуальність й 
SEO-текст. Раніше пошукова оптимізація охоче виводила на перші місця у видачі не дуже 
читабельні, зате на 100% оптимізовані з точки зору SЕО-тексти. 

Сьогодні інструменти роботи пошукових систем стали набагато досконаліші. 
Контент повинен бути не тільки SEO-оптимізованим, але також: читабельним і цікавим; 
містити корисний і унікальний матеріал; бути успішним з точки зору відгуків аудиторії. 

Ефективний контент – це той, що подобається цільовій аудиторії. А 
недобросовісні методи SEO-просування вже не настільки дієві, як це було колись. 

Серед не самих об'єктивних методів цифрового маркетингу слід зазначити так 
звану накрутку лайків і передплатників. Маркетологи часто грішать накруткою цих 
показників за допомогою спеціальних веб-сервісів. В результаті така робота має мало 
спільного з реальною картиною популярності. 

Отже, зазначений набір маркетингових інструментів забезпечить реалізацію 
маркетингового комплексу на аграрних підприємствах, зокрема у разі виходу на 
глобальний ринок, оскільки соціальні мережі охоплюють весь світ, і англомовний 
контент має бути поданий таким чином, щоб зацікавити клієнта на глобальному ринку. 
З огляду на зазначене, виокремимо ті вимоги до аграрних підприємств, акцент на яких 
має бути зроблений під час розробки та імплементації маркетингової стратегії 
аграрного підприємства з урахуванням світових тенденцій сталого розвитку й 
створення глобальних цінностей. 

Зазначені цінності є універсальними, отже, в залежності від специфіки аграрного 
підприємства варто враховувати саме притаманні йому цінності. Дані тенденції є не 
просто задекларованими намірами. В сучасних умовах будь-яка інформація легко 
перевіряється, і компанія може втратити довіру як партнерів, так і споживачів у разі 
подання неправдивої інформації. Зокрема це стосується й сертифікації продукції за 
міжнародними стандартами і використання ГМО, що має вагу у разі міжнародного 
партнерства. Глобальні цінності для розробки сучасного маркетингового комплексу 
аграрного підприємства відображені в табл. 1.  

Отже, плануючи вихід на глобальний ринок, аграрне підприємство має 
обміркувати й представити у мережі власну позицію з урахуванням тенденцій сталого 
розвитку, при чому на офіційному сайті варто це робити з головної сторінки, а у 
соціальних мережах постійно про це нагадувати, створюючи відповідний контент, адже 
проблема зміни кліматичних умов надуває дедалі більшої актуальності, й ті компанії, які 
вчасно реагують на виклики сучасності, матимуть максимальні шанси на успіх, оскільки 
довіра останнім часом будується саме на соціальній відповідальності. 

Вектори розвитку маркетингових стратегій мають також враховувати й такі 
умови невизначеності, як пандемія коронавірусу, що має довготривалі наслідки для 
економіки взагалі й для логістичної системи й людських ресурсів зокрема, і вносять 
певні корективи у планування стратегічного розвитку АПК України. 
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Таблиця 1. Матриця глобальних цінностей для розробки сучасного 
маркетингового комплексу аграрного підприємства 

Виробництво 
сільгоспкультур 

Виробництво продукції Логістика Кінцевий споживач 

- заощадження лісових 
угідь; 

- збереження довкілля; 
- сертифікація 

продукції; 
- освіта за захист прав 

робітників; 
- соціальна 

відповідальність перед 
громадою; 

- збереження довкілля; зменшення 
шкідливих викидів; 

- збереження водних ресурсів; 
- заощадження енергії; 

- альтернативні джерела енергії; 
- інноваційні системи 

виробництва; 
- інновації у пакуванні; 

- система забезпечення якості 
продукції; сертифікація; 

- захист прав працівників; 

- відповідальна 
логістика; 
- цифрові 

рішення для 
відстеження 

товарів; 

- поживна цінність; 
- безпечне 

споживання; 
- прозорість та 
відповідальність 

виробника, в тому 
числі за маркування 
пакування з метою 

подальшої його 
переробки. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Отже, враховуючи досвід провідних компаній та тенденції глобального ринку 
аграрним підприємствам України варто переглянути власні підходи і до промоції 
продукту, який вони виробляють, і до виробництва взагалі, оскільки глобалізація 
висуває все більше вимог до виробника, і для того, щоб бути конкурентоспроможним як 
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, варто слідувати за тенденціями й 
використовувати такий маркетинговий інструментарій, який виведе аграрне 
підприємство на новий рівень і сприятиме ефективній діяльності в умовах глобалізації. 
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Вступ 

Отримання освіти є основою для подальшого саморозвитку, соціальної орієн-
тації, кар’єрного зростання, формування системи цінностей, самовираження кожної 
людини. Перед закладами вищої освіти (ЗВО) постає складна задача залучення най-
більш самостійних та талановитих студентів. Проте демографічна та економічна ситу-
ація в країні змінила ставлення ЗВО до абітурієнтів. Так, скорочується кількість випуск-
ників, зменшується число бажаючих розпочинати навчання у ЗВО та загалом отриму-
вати вищу освіту, тому посилюється конкуренція між освітніми організаціями, насам-
перед у регіонах. Тепер кожний випускник загальноосвітньої школи і коледжу розгля-
дається як потенційний абітурієнт ЗВО. Продовжують зростати соціально-економічні 
проблеми: реальні доходи активної частини населення скоротилися та платоспро-
можність населення зменшилась, в тому числі із-за пандемії. Крім того, адекватну роботу 
з управління попитом і пропозицією на ринку освітніх послуг, і попитом на випускників, 
сьогодні не ведуть ні ЗВО, ні держава. Це робить становище абітурієнтів складним при 
виборі закладу освіти та відповідної спеціальності та освітньої програми.  

По-перше, абітурієнтам немає на що орієнтуватися при виборі майбутньої 
професії, крім порад друзів і родичів, малоефективною є системи профорієнтації, 
адекватних і якісних орієнтирів і запитів на фахівців.  

По-друге, навіть зробивши вибір, абітурієнти можуть бути позбавлені можливості 
його реалізувати – адже держава встановлює квоти на прийом абітурієнтів на окремі 
спеціальності. У результаті абітурієнт, який не має можливості платити за своє навчання 
самостійно, може бути змушений піти вчитися за фахом, який йому абсолютно не 
цікавий, менш престижний і, як результат, більш доступний. Тому маємо багато 
розчарувань і розбіжностей в очікуваннях і реаліях навчання студентів у ЗВО. Раніше 
заклади вищої освіти не звертали на це увагу – тепер змушені, тому що мова йде, в тому 
числі, про студентів платної форми навчання, які становлять основну частку в їхньому 
бюджеті. Тому постає питання приділення уваги причинам нелояльності з боку 
студентів, що навчаються у ЗВО. 

Проблемам маркетингових досліджень діяльності підприємств та організацій 
присвячені праці Аксьонова І.М. [2], Баши І.М. [3], Гончар О.І., Замкова Н.Л., Дов-
гань Ю.В. [1], Савицької Н.Л. [4], Станкевич І.В. [5-6] та інших. У роботах науковців 
пропонуються методичні підходи та різні маркетингові інструменти, що застосовуються 
у діяльності підприємств, в тому числі до визначення задоволеності вимог 
стейкхолдерів виробничих, торговельних підприємств та організацій сфери послуг. Стан 
ринку освітніх послуг змушує ЗВО шукати нові шляхи підвищення своєї привабливості 
для кінцевого споживача в складних умовах триваючого реформування системи освіти, 
глобалізації, входження в Європейську асоціацію, інтеграції з міжнародними освітніми 
системами і стандартами, переходу до економіки, що базується на знаннях, та 
виникнення, у зв'язку з цим, потреби у висококваліфікованих кадрах, необхідності 
навчання людини протягом усього життя. Все це потребує поглибленого вивчення 
даного питання в напрямку формування лояльності цільової аудиторії до закладу вищої 
освіти. 

Мета та завдання статті 

Метою написання статті є розробки системи взаємодії закладу вищої освіти із 
цільовою аудиторією для формування їхнього лояльного ставлення як основи 
створення та підтримки довгострокових взаємовигідних відносин з врахуванням 
студентоцентрованого навчання. 

Виклад основного матеріалу  

Розвиток взаємодії ЗВО із цільовою аудиторією має бути націлений на форму-
вання необхідної якості його інформаційного простору, що забезпечить позитивне 
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сприйняття в цільових аудиторіях, а також їхнє повне, достовірне та оперативне 
інформування про конкурентні переваги, розвиток та досягнення ЗВО. 

Місія стратегічного розвитку ЗВО – це його розвиток як конкурентоспроможного 
ЗВО на певній території, нарощування людського і науково-технічного потенціалу, 
підготовка фахівців з високим рівнем освіти здатних ставити та вирішувати амбіційні 
задачі у власних інтересах, розвитку бізнесу, територіальної громади та, загалом, 
держави. При розробці механізму взаємодії ЗВО із цільовими аудиторіями, необхідно 
проаналізувати їх склад та можливі способи взаємодії в межах досягнення 
взаємовигідних цілей.  

Основною цільовою аудиторією ЗВО є реальні та потенційні  споживачі освітніх 
послуг – здобувачі вищої освіти, абітурієнти та їх батьки, господарюючі суб’єкти, що 
направляють своїх співробітників на навчання з метою отримати підготовлених 
молодших бакалаврів, бакалаврів та магістрів. 

Крім основної цільової аудиторії ВТЕІ КНТЕУ важливі і інші групи споживачів, які 
мають опосередкований вплив на систему освіти та цілі ЗВО. До них відносяться: органи 
місцевого управління різних рівнів, науково-педагогічні працівники, ЗМІ, інші освітні 
організації, в яких можна продовжити навчання за вищим ступенем. Зазначені цільові 
аудиторії мають власні потреби і очікування відносно освітніх послуг, надаючи які ЗВО 
повинен задовольнити. 

Взаємодія закладу вищої освіти із цільовою аудиторією для формування їхнього 
лояльного ставлення як основи створення та підтримки довгострокових взаємови-
гідних відносин з врахуванням студентоцентрованого навчання представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Система взаємодії закладу вищої освіти із цільовою аудиторією 
Джерело: сформовано автором на основі [5] 

Система взаємодії ЗВО із цільовою аудиторією містить взаємозв’язки із групами 
різних стейкхолдерів, в ролі яких виступають здобувачами вищої освіти, абітурієнти та 
їхні батьки, бізнес-структури як потенційні роботодавці, органи місцевого самовря-
дування, науково-освітній потенціал ЗВО. Саме від їхньої взаємодії залежить формуван-
ня лояльності як основи системного підходу для створення та підтримки довгостро-
кових взаємовигідних відносин з врахуванням студентоцентрованого навчання. 

В рамках побудови системи взаємодії ЗВО із здобувачами вищої освіти 
передбачається формування комплексу підходів, спрямованих на вдосконалення 
освітньої моделі ЗВО, розвиток методології розробки нових освітніх програм і методик 
їхнього викладання на основі кращого міжнародного та вітчизняного досвіду. 

Системний розвиток освітніх процесів, який забезпечить формування лояльного 
відношення до ЗВО зі сторони стейкхолдерів має бути направлений на: 

- підвищення якісних і кількісних характеристик підготовки випускників ЗВО; 
- збільшення знань про наукові дослідження, що проводяться в державі і за 

кордоном не тільки освітніх компонент спеціальності (освітніх програм), але і з 
суміжних дисциплін; 
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- розвиток навичок професійного спілкування іноземними мовами. 
Досягнення поставлених цілей можливе за рахунок наступних заходів. 
1. Створення мережі сучасних дистанційних освітніх курсів , модулів і програм 

ЗВО на додаток до традиційних форм надання освітніх послуг . На погляд автора, в даний 
час є неприпустимим ігнорувати переваги дистанційного навчання для здобувачів 
вищої освіти: гнучкість і загальнодоступність освітніх програм, зручний графік 
навчання, економія витрат, можливість суміщення навчального процесу з роботою та 
особистим життям тощо. 

Багато ЗВО вже надають свої освітні послуги в такому форматі, що дає їх значні 
конкурентні переваги. Реалізацію даного заходу доцільно розпочинати із набору 2-3 
груп слухачів із найбільш затребуваних галузей знань та спеціальностей. 

2. Розробка системи, що надає здобувачам вищої освіти в ЗВО широкі можливості 
для освоєння додаткових навчальних курсів, що не входять в профіль освітньої 
програми. Здійснення відеозапису лекцій провідних науковців з актуальних проблем 
науки, створення навчальних і розвиваючих мультимедійних програм.  

3. Розширення та вдосконалення системи єдиного доступу до освітніх і наукових 
ресурсів, в тому числі закордонних. 

4. Удосконалення системи інтелектуальних змагань школярів і здобувачів вищої 
освіти, а також акумуляція різних форм роботи з юними талантами у ЗВО. 

Необхідно відзначити, що вдосконалення взаємодії ЗВО із здобувачами вищої 
освіти вимагатимуть організації та впровадження моніторингу освітнього процесу та 
актуальності окремих освітніх програм і освітніх компонент в напрямку системи 
управління якістю [6] та побудови нової стратегії розвитку ЗВО. 

В рамках нової стратегії розвитку ЗВО, що направлена на формування лояльного 
ставлення цільової аудиторії як основи створення та підтримки довгострокових 
взаємовигідних відносин з врахуванням студентоцентрованого навчання, необхідно 
набрати абітурієнтів, які відповідають вимогам за рівнем знань, мають бажання здобути 
вищу освіту, тобто орієнтовані на реалізацію студентоцентрованого навчання, в якому 
вони виступають повноцінними партерами системи взаємовідносин із ЗВО. 

Реалізація нової стратегії ЗВО може бути досягнута за рахунок систематичного 
впровадження маркетингових заходів, орієнтованих на абітурієнтів та їхніх батьків 
(табл. 1). 

Таблиця 1. Маркетингові заходи, орієнтовані на абітурієнтів та їх батьків 

Цілі заходу Види івентів та заходу Очікуваний результат 

1. Інформування абі-
турієнтів про ЗВО, 
напрями підготовки, 
умови вступу тощо 

- День «відкритих» дверей; 
- реклама ЗВО в соціальних мережах; 
- цільова робота зі школами; 
- встановлення стендів ЗВО в школах міст 

- підвищення 
популярності ЗВО; 
- накопичення бази 
потенційних абітурієнтів. 

2. Підвищення 
лояльності і 
бажання цільового 
сегмента вступити 
до ЗВО 

- Зустріч з інститутами / факультетами / 
кафедрами ЗВО; 
- екскурсії по ЗВО та/або на виробництва; 
- інтелектуальні змагання для абітурієнтів за 
профілем ЗВО тощо; 
- запрошення на спортивні та культурні 
заходи, КВК тощо; 
- формування та підтримка в активному стані 
бази випускників 

- чітке позиціонування 
ЗВО на регіональному 
ринку; 
- усунення заперечення 
і сумнівів з боку цільової 
аудиторії. 
 

Джерело: авторська розробка 

Вирішення питання про підготовку стратегічно важливих для держави фахівців 
можливо лише при тісній взаємодії ЗВО і бізнес-структур, для чого необхідне створення 
системи взаємовідносин ЗВО, при якій роботодавець зможе впливати на якість освітньої 
програми і замовляти фахівців, орієнтованих на конкретне підприємство, а ЗВО матиме 



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021 рік. Том 6. № 3.  

168 

майданчики, на яких в процесі навчання зможе перевіряти якість і ступінь підготовки 
своїх здобувачів вищої освіти. 

Така взаємодія дозволить виявити перспективні напрями діяльності ЗВО і 
сформувати інтелектуальний потенціал, здатний розробити і реалізувати стратегічний 
напрям розвитку ЗВО. Таким чином, ЗВО та роботодавець зацікавлені у встановленні 
тісних контактів, що дає можливість відстежувати мінливі вимоги сьогодення та 
конкурентного середовища різних галузей до фахівців і оперативно коригувати освітні 
програми, що, в свою чергу, сприятимете підвищенню конкурентоспроможності ЗВО і 
тим самим буде підґрунтям для формування лояльного ставлення цільової аудиторії як 
основи створення та підтримки довгострокових взаємовигідних відносин. 

При цьому у підприємств з'являється можливість, впливаючи на процес нав-
чання, отримати фахівця, підготовленого за «спеціальним замовленням», і навіть взяти 
безпосередню участь в підготовці, на основі «гостьових» лекцій, майстер-класів та ін. 

Крім того, ЗВО є зацікавленим у співпраці з бізнес-структурами не тільки як з 
постачальниками інформації, необхідної для підготовки повноцінного фахівця, але і як 
додатковим джерелом позабюджетних доходів ЗВО. Підприємства можуть виступати 
замовниками наукових досліджень, фундаментальних і прикладних розробок. 
Підприємцям, які бажають досягти і втримати лідируючі позиції на ринку, такі послуги 
потрібні постійно, для чого необхідні тривалі і стійкі зв’язки із ЗВО. 

Способів співпраці ЗВО та бізнес-структурами є декілька: від традиційних – 
виробнича практика до створення інтегрованих об'єднань, але це не дало можливості 
вирішити основну проблему – гарантоване працевлаштування молодого фахівця після 
закінчення ЗВО. В рамках даного напряму доцільно посилити взаємодію ЗВО з 
адміністрацією, урядом і радою області, місцевими органами державної влади з питань 
оптимізації структури та обсягу підготовки кадрів відповідно до запитів галузей 
економіки і територіальних ринків праці; підвищення кваліфікації керівних кадрів і 
фахівців; виконання науково-дослідних та експертно-аналітичних робіт вченими ЗВО, 
надання науково-освітніх консультаційних послуг. 

У рамках побудови системи взаємодії ЗВО із науково-педагогічними працівни-
ками ЗВО доцільно приділити увагу формуванню їхньої сучасної психолого-педаго-
гічної компетентності та освоєнню ними сучасних освітніх технологій, що дозволять 
більш ефективно реалізовувати програми поглибленого і профільного навчання та, в 
свою чергу, стане ще одним елементом формування лояльності цільової аудиторії. 

Участь науково-педагогічних працівників у стажуваннях в кращих ЗВО України, а 
також на базі зарубіжних університетів і наукових центрів стане ще одним елементом 
побудови системи взаємодії ЗВО із цільовою аудиторією. 

Зміцнення інтелектуального потенціалу можливе за рахунок проведення 
наступних заходів: 

- підвищення активності науково-педагогічних працівників ЗВО за освітніми 
компонентами освітньої програми і міждисциплінарних досліджень, участь в науково-
дослідній роботі, грантах; 

- активізація механізмів взаємодії науково-педагогічного та студентського 
колективів, розвиток їхньої інноваційної діяльності; 

- формування лояльності цільової аудиторії ЗВО як основи створення та 
підтримки довгострокових взаємовигідних відносин. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Загальними критеріями формування лояльності цільової аудиторії ЗВО можуть 
стати: максимальне працевлаштування випускників ЗВО; кількість довгострокових 
договорів про співпрацю ЗВО та бізнес-структур; наявність додаткових джерел 
фінансування та альтернативних шляхів компенсації витрат на утримання ЗВО. 
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Отже, формування лояльності цільової аудиторії до закладу вищої освіти стане 
основою для створення та підтримки довгострокових взаємовигідних відносин. 
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Анотація 
В статті обґрунтовано сутність поняття «економічний потенціал підприємства». Систематизовано 
класифікаційні ознаки та сформовано класифікацію видів економічного потенціалу підприємства на 
мікрорівні його функціонування, в рамках якої виокремлено класифікаційну ознаку, згідно з якою 
економічний потенціал поділяється залежно від життєвих стадій бізнесу. Обґрунтовано теоретичні 
засади життєвого циклу підприємства, що дозволяє відстежувати закономірності розвитку підприємств 
на різних етапах, а також здійснювати керування цим розвитком. Визначено, що найбільш поширеним в 
економіці  є підхід до виділення стадій життєвого циклу підприємства за аналогією з життєвими циклами 
людини, що отримали назву «зародження», «зростання», «зрілості» та «спаду» і «рецесії». Побудовано 
залежність величини економічного потенціалу підприємства від життєвих стадій бізнесу. Визначено, що 
співвідношення економічного потенціалу та умов розвитку підприємства різне на кожній із стадії 
життєвого циклу, що визначає тривалість проходження кожної із стадій та кількісні та якісні показники 
реалізації наступної із них. Охарактеризовано особливості використання економічного потенціалу на 
різних стадіях життєвого циклу підприємства.  

Ключові слова: економічний потенціал, підприємницький потенціал, життєвий цикл підприємства, 
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Abstract 
The essence of the concept of "economic potential of the enterprise" substantiated in the article. Classification features 
systematized and the classification of types of economic potential of the enterprise at the micro level of its functioning 
formed, within which the classification feature according to which economic potential divided depending on life stages 
of business allocated. Theoretical principles of the enterprise life cycle substantiated, which allows to trace the 
patterns of enterprise development at different stages, as well as to manage this development. It is determined that 
the most common in the economy is the approach to the allocation of stages of the life cycle of the enterprise by 
analogy with human life cycles, called "origin", "growth", "maturity" and "recession" and "recession". The dependence 
of the value of the economic potential of the enterprise on the life stages of business is constructed. It revealed that at 
the vital stages of "origin" and "growth" of business the value of entrepreneurial potential is characterized by 
increasing the number of available resources and capabilities of the enterprise, increases the ability to perform 
complex production functions, overcome market barriers and withstand the pressure of existing competition. stages 
of "recession" and "recession" of business is the opposite situation, which is characterized by low levels of use of 

existing potential, reduction of existing business 
opportunities and is accompanied by other negative 
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trends. It is determined that the ratio of economic potential and conditions of enterprise development is different at 
each stage of the life cycle, which determines the duration of each stage and quantitative and qualitative indicators 
of the implementation of the next of them. Peculiarities of using economic potential at different stages of the enterprise 
life cycle described. 

Keywords: economic potential, entrepreneurial potential, enterprise life cycle, starting potential, developing 
potential, productive potential, curtailing potential, exhausted potential.  

JEL classification: D91 

Вступ  

У сучасних умовах динамічних економічних змін, посилення конкурентної 
боротьби визначається дослідження економічного потенціалу підприємства набуває все 
більшого значення. Основним завданням кожного сучасного вітчизняного підприємства 
є встановлення відповідності між економічним потенціалом та можливостями ринку. 
Раціональне та ефективне використання наявних ресурсів, пошук нових можливостей, 
інтенсивне впровадження новітніх технологій, прийняття своєчасних та креативних 
управлінських рішень формує перевагу підприємства над конкурентами та забезпечує 
стійкий економічний розвиток. Саме економічний потенціал описує наявні та приховані 
можливості підприємства, кількісний і якісний склад ресурсів, описує можливості та 
орієнтири розвитку підприємства в перспективі. Складна економічна та фінансова 
ситуація на вітчизняних підприємствах, постійні коливання стадій життєвого циклу, 
часті економічні та фінансові призводять до недостатньо врахованих можливостей чи 
нераціонально використаних ресурсів, а в підсумку – невикористаного потенціалу. З 
огляду на вищевикладене, підкреслюється необхідність дослідження економічного 
потенціалу, а також його залежності від стадій життєвого циклу підприємства. 

Проблемі дослідження сутності категорії «економічний потенціал», проблеми 
його формування, оцінки та управління розглядаються у працях вітчизняних вчених, 
таких як О.Ф. Балацький, Б.Є. Бачевський, В.Г. Бикова, Л.С. Головкова, Т.В. Калінеску,  
Н.С. Краснокутська, І.В. Заблодська,Є.В. Лапін, Б.М. Мізюк, О.І. Олексюк, І.П. Отенко,  
О.О. Решетняк, І.М. Рєпіна, В.В. Россоха, В.Ф. Савченко, М.В. Савченко, Л.В. Скоробогата, 
О.С. Федонін та ін. Проте постійні ринкові зміни, циклічність економічних процесів у 
функціонуванні підприємства зумовлює необхідність дослідження впливу стану 
життєвого циклу підприємства на результативність використання його 
підприємницького потенціалу. Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Незважаючи на великий науковий доробок з питань обґрунтування та 
управління економічним потенціалом підприємства, часті зміни стадій життєвого циклу 
вітчизняних підприємств, пов’язані з інтенсифікацією зовнішніх впливів, зумовлюють 
необхідність дослідження взаємозв’язку між використанням окремих видів 
економічного потенціалу підприємства на різних стадіях його життєвого циклу. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є обґрунтування особливостей використання окремих видів 
економічного потенціалу підприємства на різних стадіях його життєвого циклу. 

Виклад основного матеріалу  

Сутність категорії «економічний потенціал» досліджується як на макро- так і на 
мікрорівнях. Аналіз працю науковців показав, що досить часто вчені ототожнюють 
терміни «економічний потенціал підприємства» та «потенціал підприємства». Проте, ми 
в цілому не погоджуємося з даним підходом, на основі проведених теоретичних 
досліджень виявлено, що економічний потенціал підприємства є видом загального 
підприємницького потенціалу, що характеризує використання наявних можливостей 
щодо ефективного управління ресурсами підприємства та як складна і багатогранна 
субстанція видозмінюється протягом терміну з моменту створення до моменту 
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ліквідації підприємства, змінює свою величину, об’єм, структуру складових та 
взаємозв’язки між ними. Залежність величини економічного потенціалу підприємства 
від життєвих стадій підприємства лише підкреслює дане твердження.  

В наукових виявлено ряд класифікацій видів економічного потенціалу 
підприємства. Однак, запропоновані класифікації не мають чіткого характеру поділу, 
оскільки поєднують мікро- та макрорівень одночасно, тому систематизуємо і 
сформуємо класифікацію видів економічного потенціалу підприємства на мікрорівні 
його функціонування (рис. 1). 

Таблиця 1. Класифікація видів економічного потенціалу підприємства 

Класифікаційна ознака Види 

1. За масштабом формування і використання 
✓ зовнішній 
✓ внутрішній 

2. За часом дії 
✓ потенціал у ретроспективі 
✓ потенціал у перспективі 

3. За функціональним призначенням 

✓ виробничий 
✓ ресурсний 
✓ технологічний 
✓ інноваційний 
✓ організаційний 
✓ фінансовий 
✓ інвестиційний 
✓ ринковий та ін. 

4. Залежно від життєвих стадій бізнесу 

✓ стартовий (початковий) 
✓ розвиваючий (малий, середній) 
✓ продуктивний (великий, досягнутий) 
✓ згортаючий (середній, малий) 
✓ вичерпаний 

5. За ступенем використання 
✓ запланований 
✓ фактичний (досягнутий) 

6. За напрямком діяльності 
✓ імпортний 
✓ експортний 

Наведена класифікація може бути застосована також і до виокремлення 
елементів підприємницького потенціалу підприємства. Чітко сформована класифікація 
видів підприємницького потенціалу підприємства дозволяє в більш повному обсязі 
зрозуміти його сутність та ідентифікувати характерні риси. Це є важливою передумовою 
формування достовірної вхідної інформації, проведення оцінки потенціалу 
підприємства та виявлення шляхів підвищення ефективності його використання. 

В побудованій класифікації економічного потенціалу підприємства виділено 
класифікаційну ознаку, згідно з якою економічний потенціал поділяється залежно від 
життєвих стадій бізнесу, що, на наш погляд, є цілком доцільним враховуючи мінливість 
умов господарювання, що зумовлюють інтенсивну зміну стадій життєвого циклу 
підприємства. Ефективне господарювання та використання підприємницького 
підприємства можливе лише за умови узгодження всіх його найважливіших 
компонентів, що відповідають його зовнішньому середовищу розвитку. Важливим 
чинником, що впливає на особливості процесу управління економічним потенціалом, є 
стадії життєвого циклу підприємства, що формується під впливом мінливого 
макросередовища та внутрішніх умов господарювання. 

Неврахування циклічної динаміки розвитку ускладнює можливість ефективного  
фактичний стан підприємства та фактори, якими він викликаний. Істотний залежить від 
правильного визначення поточного положення суб’єкта господарювання розроблення 
майбутніх планів дій та формування концепції управління, найбільш ефективної в 
існуючих умовах [2]. 

В наукових працях життєвий цикл підприємства розглядається як сукупність 
стадій, що проходить підприємство за період свого існування. В даному контексті кож-
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на стадія має своє призначення та здійснює певний вплив на ефективність діяльності 
підприємства. В забезпеченні загальної економічної ефективності існування підпри-
ємства суттєву роль відіграє можливість управління тривалістю кожної зі стадій жит-
тєвого циклу з врахуванням залежності їх впливу на кінцеві результати роботи та місця. 

Теорія життєвих циклів дозволяє відстежувати закономірності розвитку підпри-
ємств на різних етапах, а також здійснювати керування цим розвитком. Криві життє-
вого циклу здатні дати системне уявлення про проблеми, що з'являються в процесі 
діяльності підприємства. Данні криві дозволяють встановити, на якій стадії життєвого 
циклу перебуває підприємство, прогнозувати напрямок його розвитку і виникнення 
критичних ситуацій, тобто дають можливість підготуватися до них належним чином, що 
забезпечує надходження своєчасної прогнозної інформації керівництву підприємства і 
дозволяє зосередитися на вирішенні реальних проблем розвитку 

Найпоширенішим у науковій літературі є підхід до виділення стадій життєвого 
циклу підприємства за аналогією з життєвими циклами людини, що отримали назву 
«зародження», «зростання», «зрілості» та «спаду» і «рецесії». Етап спаду настає, тоді, 
коли підприємство вичерпало можливості внутрішнього зростання і задається пробле-
мою пошуку можливостей подальшого розвитку за рахунок зовнішнього зростання. Цей 
етап характеризується диференціацією товарів і ринків. Так як зовнішній розвиток 
підприємства дає йому можливість розвиватися в майбутньому за рахунок злиття і 
поглинання компаній, створення фінансово-монополістичних і фінансово-промислових 
груп, то підприємство, потрапивши в цю стадію, здатне або забезпечити подальший 
розвиток, або (у разі невдач) перейде в стадію кризи і самоліквідується. 

Варто зауважити, що швидкість протікання стадій життєвого циклу помітною 
мірою визначається внутрішнім підприємницьким потенціалом в процесі розвитку 
підприємства та зовнішніми умовами його функціонування. Основними складовими 
внутрішнього потенціалу підприємства є структура, персонал, технології, капітал.  

В свою чергу зовнішні умови функціонування підприємства характеризуються 
сукупністю позитивних та негативних векторів впливу зовнішніх факторів, зокрема 
фази мезо- та макроциклу (кризи, депресії, пожвавлення, підйому), державної 
економічної політики, споживчого та промислового попиту, інфляції тощо. 

Беручи до уваги вищесказане побудуємо певну залежність величини економіч-
ного потенціалу підприємства від життєвих стадій бізнесу, що проводиться (рис. 1). 

Рис. 1. Залежність величини економічного потенціалу підприємства  
від життєвих стадій бізнесу 

*допрацьовано автором на підставі опрацювання [3, 4] 

Як бачимо, величина наявного підприємницького потенціалу підприємства пере-
буває в прямій залежності з розвитком бізнесу. У життєвих стадіях «зародження» і 
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«зростання» бізнесу величина підприємницького потенціалу характеризується 
нарощенням кількості наявних ресурсів і можливостей підприємства, підвищується 
здатність виконувати складні виробничі функції, долати вхідні ринкові бар’єри та 
витримувати тиск існуючої конкуренції. В цьому випадку посилюється взаємозв’язок 
між складовими підприємницького потенціалу, підвищується продуктивність їх 
взаємодії та на основі синергізму досягається кращого сумарного економічного 
результату. На життєвих стадіях «спаду» і «рецесії» бізнесу відбувається зворотна 
ситуація, яка характеризується низьким рівнем використання наявного потенціалу, 
зниження існуючих можливостей здійснення господарської діяльності та 
супроводжується іншими негативними тенденціями. 

Співвідношення економічного потенціалу та умов розвитку підприємства різне на 
кожній із стадії життєвого циклу, що визначає тривалість проходження кожної із стадій 
та кількісні та якісні показники реалізації наступної із них.  

Зі проведеного дослідження було з’ясовано, що на стадії народження 
підприємства визначальним чинником їх успішного розвитку є наявність внутрішніх 
ресурсів та підприємницьких можливостей.  

На стадії зростання основні складові потенціалу підприємства перебувають в 
стадії свого формування, частка ринку даного підприємства ще не закріплена, 
інвестиційний імідж не визначений, і тому підприємство повинне протистояти 
негативним загрозам зовнішнього впливу, що може зумовити небезпеку для 
подальшого успішного розвитку підприємства та ефективності його діяльності. 

На стадії зрілості економічний потенціал підприємства вже сформований, існу-
ють постійні споживачі, визначений інвестиційний імідж, що забезпечує підпри-ємствам 
стабільні надходження виручки від реалізації продукції, прибутку, інвестицій. 
Підприємства даної стадії розвитку мають потенціал внутрішнього опору внутрішнім та 
зовнішнім загрозам, що сформований в процесі проходження стадії зростання. 

Таблиця 2. Характеристика особливостей використання економічного потенціалу 
на різних стадіях життєвого циклу підприємства 

Стадія жит-
тєвого циклу 

Вид еконо-
мічного 

потенціалу 
Структура потенціалу Характеристика 

Зародження 
Стартовий 
потенціал 

Проста лінійна структура 
або одноосібне 

управління, 
централізація управління 

Використання капіталу засновників, добір пер-
соналу, повільне зростання кількісних та якіс-
них ознак функціонування складових внутріш-
нього економічного потенціалу підприємства 

Зростання 
Розвиваючи
й потенціал 

Ускладнена лінійна, 
функціональна, штабна, 

дивізійна структура, 
делегування 

повноважень, командне 
управління 

Використання підприємницького управління, 
зростання активів та власного капіталу, 
покращення кількісних та якісних ознак 

функціонування складових внутрішнього 
потенціалу підприємства 

Зрілість 
Продуктивн
ий потенціал 

Проектні, матричні, 
мережеві структури 

управління, 
децентралізація 

управління 

Використання професійного менеджменту, 
зростання статутного капіталу, сталість активів, 

незмінність прибутку. Відносна стабільність 
якісних та кількісних показників 

функціонування підприємства, зменшення 
темпів економічного зростання 

Спад 
Згортаючий 

потенціал 
Оптимізація 

організаційної структури 
Погіршення кількісних та якісних показників 

функціонування підприємства 

Рецесія 
Вичерпний 
потенціал 

Спрощення 
організаційної структури 

Криза менеджменту, внутрішні конфлікти, 
зменшення нерозподіленого 

прибутку, скорочення активів 

Стадія занепаду наступає тоді, коли внутрішнього економічного потенціалу стає 
недостатньо для подальшого динамічного успішного розвитку. Аналіз практики 
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банкрутств підприємств дозволяє стверджувати про пріоритетність впливу зовнішніх 
факторів  на запас їх внутрішнього опору, що зумовлює виникнення стадії ліквідації. В 
залежності від ступеня негативних тенденцій розвитку на стадії рецесії, на даній стадії 
можуть бути активізовані механізми злиття і поглинання підприємств, створення 
вертикально-інтегрованих груп, що здатне забезпечити подальший розвиток 
підприємства шляхом переходу на новий життєвий цикл. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, на кожному етапі життєвого циклу підприємства, рушійною силою 
його успішного розвитку є ефективне використання його економічного потенціалу, що 
виступає функціональною ознакою економічної безпеки підприємства, характеризує 
його стійкість, міцність і надійність її елементів, вертикальних, горизонтальних та 
інших зв'язків усередині системи, здатність нівелювати негативні наслідки впливу 
внутрішніх і зовнішніх факторів впливу, відновлювати усталений нормальний стан 
після раптового його порушення будь-яким зовнішнім або внутрішнім фактором. Кожна 
стадія життєвого циклу підприємства являє собою широкий набір різних характеристик 
організаційної діяльності, за допомогою яких можна підвищити ефективність 
використання наявного економічного потенціалу підприємства, що призведе до 
послідовного розвитку підприємства та уникнення його занепаду. 
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Анотація  
Вступ. Кожна бюджетна установа для забезпечення своєї діяльності повинна складати індивідуальний 
кошторис та план асигнувань за кожною виконаною бюджетною програмою. Необхідним є проведення 
аналізу виконання кошторису, що дозволить оцінити ефективність використання виділених установ і 
ресурсів та здійснити контроль за раціональним витрачанням державних коштів.  
Своєчасна та правильна оцінка ефективності планування кошторису дозволять виявити не лише стан, 
але й причини, що перешкоджають успішному розвитку бюджетної установи. 
Підвищення ефективної діяльності бюджетних установи залежить у подальшому від обґрунтованості, 
своєчасності і доцільності прийнятих рішень в основу яких покладені аналітичні дані виконання 
кошторису, слабкі і сильні сторони, можливості та загрози. 
Метою статті є розробка рекомендації щодо вдосконалення системи ефективного планування кошторису 
в бюджетних установах на основі одного із матричних методів стратегічного аналізу, методика якого 
ґрунтується на підході, що дає змогу вивчати зовнішнє та внутрішнє середовище бюджетної установи 
загалом.  
Результати. У роботі конкретизовано визначення особливостей планування кошторису на основі 
теоретичних концепцій, представлених в дослідженнях провідних вітчизняних вчених і фахівців-практиків; 
за допомогою SWOT-аналізу проаналізовано діяльність бюджетної установи на прикладі Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції, в результаті чого визначено перевагу можливостей 
над загрозами, а також перевагу сильних сторін над слабкими за умови відповідної якості наданих послуг 
досліджуваної нами бюджетної установи; зроблено висновки, що при правильно обраній позиції управління, 
за наявних умов та тенденцій, представлена бюджетна структура має змогу розширити власну частку 
та сегмент споживачів адміністративних послуг, на яких вона орієнтується; запропоновано шляхи 
підвищення ефективності планування кошторису бюджетної установи. 
Висновки. Застосування SWOT-аналізу, як методу ідентифікації внутрішніх сильних і слабких сторін, 
розпізнавання зовнішніх можливостей і загроз, який вказує, яким чином краще застосувати власні сили і 
зменшити внутрішні слабкості, оптимально застосовувати зовнішні можливості за рахунок усунення 
загроз, дає змогу ефективного планування кошторису бюджетної установи. Запропонована методика 
стратегічного аналізу дозволила виявити не лише стан, але й причини, які стають перешкодою успішному 
розвитку бюджетної установи.  

Ключові слова: кошторис, бюджетне планування, бюджетна установа, ефективність, SWOT-аналіз, 
можливості, загрози, сильні та слабкі сторони.  
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Abstract  
Introduction. Each budgetary institution, to ensure its activities, must draw up an individual budget and allocation 
plan for each implemented budget program. It is necessary to analyze the budget, which will assess the effectiveness 
of the use of allocated institutions and resources and monitor the rational use of public funds. A timely and correct 
assessment of the effectiveness of budget planning will identify not only the situation but also the reasons that hinder 
the successful development of the budget institution. Improving the effective operation of budgetary institutions 
further depends on the validity, timeliness, and appropriateness of the decisions taken, which are based on analytical 
data of the budget, weaknesses and strengths, opportunities, and threats. 
The article aims to develop a recommendation to improve the system of effective budget planning in budgetary 
institutions based on one of the matrix methods of strategic analysis, the methodology of which is based on an 
approach that allows studying the external and internal environment of the budgetary institution. 
Results. The paper specifies the definition of the features of budget planning based on theoretical concepts presented 
in the studies of leading domestic scientists and practitioners; SWOT analysis analyzed the activities of the budget 
institution on the example of the Western Interregional Office of the Ministry of Justice, resulting in the advantage of 
opportunities over threats, as well as the advantage of strengths over weaknesses provided the quality of services 
provided by our budget institution; concluded that with the right choice of management position, under the current 
conditions and trends, the presented budget structure has the opportunity to expand its share and segment of 
consumers of administrative services, which it focuses on; suggested ways to increase the efficiency of budget planning 
of the budgetary institution. 
Conclusions. The use of SWOT analysis as a method of identifying internal strengths and weaknesses, identifying 
external opportunities and threats, which indicates how best to use their strengths and reduce internal weaknesses, 
make the best use of external opportunities by eliminating threats, allows effective budgeting. . The proposed method 
of strategic analysis has identified not only the situation but also the reasons that hinder the successful development 
of the budget institution. 

Keywords: budget, budget planning, budget institution, efficiency, SWOT analysis, opportunities, threats, strengths, 
and weaknesses. 

JEL classification: E27; L16; L51; O21 

Вступ 

В умовах розвитку кризових явищ в діяльності бюджетної установи, що викликані 
об’єктивними причинами, аналіз виконання кошторису може служити одним з вагомих 
інструментів оптимізації господарювання. Показники кошторису визначають та 
конкретизують права бюджетної установи як одержувача бюджетних ресурсів, у тому 
числі у процесі взаємодії із розпорядниками чи головними розпорядниками бюджетних 
коштів, фінансовими органами у сфері контролю за отриманням та цільовим 
використанням доходів. 

Методологічно важливо, щоб кожна бюджетна установа розробляла ефективну 
систему планування кошторису. Подібна система характеризується сукупністю 
елементів, що знаходяться у взаємозв'язку і впливають на планування, оцінку, 
виконання кошторисних планів в рамках певних принципів, методів управління, що, в 
кінцевому підсумку, сприяє досягненню її основної мети – забезпечення збалансованості 
усіх фінансових планів. 

Питанню бюджетного планування присвячені праці таких провідних вітчизняних 
вчених як: Базилевича В.Д., Канєвої І.Т., Опаріна В.М., Пасічника Ю.В., Сафонової Л.Д., 
Сопка В., Юрія С.І., Ткаченка І.Т., Фатєєвої М.В., Чугунова В.І. та інших, проте комплексний 
аналіз цього поняття вимагає подальшого дослідження. 
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Високо оцінюючи внесок вітчизняних вчених, отримані ними наукові, методичні 
та практичні результати, необхідно відзначити, що до теперішнього часу в Україні стан 
і ступінь розробленості питань, що стосуються бюджетного планування, не в повній мірі 
відповідають вимогам сучасного розвитку економічної науки і практики.  

Своєчасна та правильна оцінка ефективності планування кошторису дозволять 
виявити не лише стан, але й причини, що перешкоджають успішному розвитку 
бюджетної установи. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є розробка рекомендації щодо вдосконалення системи ефективного 
планування кошторису в бюджетних установах на основі одного із матричних методів 
стратегічного аналізу, методика якого ґрунтується на підході, що дає змогу вивчати 
зовнішнє та внутрішнє середовище бюджетної установи загалом.  

Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання: конкретизовано 
особливості бюджетного планування на основі теоретичних концепцій, представлених 
в дослідженнях провідних вітчизняних вчених і фахівців-практиків; за допомогою 
SWOT-аналізу проаналізувати діяльність бюджетної установи на прикладі Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції, в результаті чого охарактеризувати 
та надати пропозиції щодо підвищення ефективності планування кошторису бюджетної 
установи. 

Виклад основного матеріалу 

Планування кошторису є надзвичайно важливим процесом для бюджетної 
установи, оскільки дає можливість дослідити та проаналізувати діяльність установи, 
визначити основні проблеми у кошторисному плануванні та встановити шляхи їх 
усунення. 

У бюджетних установах проблема пошуку нових підходів до формування 
кошторису в умовах ринкових перетворень потребує наукового та практичного 
дослідження. Це зумовлено трансформаційними процесами, що відбувають в Україні, які 
є направлені на підвищення стандартів економічної діяльності та ролі кошторисів у 
системі фінансових планів. Розроблення детальної методики планування забезпечить 
розширення економічної самостійності органів місцевого самоврядування, керівників 
окремих галузей та бюджетних установ та посилить їхню відповідальність за кінцеві 
результати роботи. Сучасний стан соціально-економічного розвитку вимагає 
перебудови бюджетного механізму, включаючи кошторисне планування, посилення 
його впливу на зміцнення державних фінансів, розширення самостійності й підвищення 
відповідальності адміністративно-територіальних формувань та окремих регіонів. Для 
забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів особливе 
значення набуває вдосконалення системи планування кошторису в бюджетних 
установах. 

Кошторис бюджетної установи – основний плановий фінансовий документ бюд-
жетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо 
отримання надходжень i розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зо-
бов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій 
та досягнення результатів, визначених вiдповiдно до бюджетних призначень [1]. 

Кошторис доходів і витрат відображає заплановані доходи й експлуатаційні та 
інші витрати. Останні можуть бути дуже різноманітними і залежать від принципів 
класифікації витрат. Кошторис доходів і витрат на відміну від балансу доходів і витрат 
включає доходи від реалізації продукції та інші доходи і передбачає покриття всіх 
витрат, пов'язаних з виробництвом продукції та іншими операціями. 

Розпорядження бюджетними коштами здійснюється чітко у відповідності до 
кошторису, згідно із бюджетною класифікацією видатків. Їх нецільове використання 
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може призвести до кримінальної відповідальності. Недосконалість законодавчої 
системи призводить до появи різноманітних схем ухилення від законодавства, це 
підтверджують висновки науковців з питань державного фінансового контролю [2]. 

Ефективність планування кошторису дозволяє виявити не лише стан, але й 
причини, що перешкоджають успішному розвитку бюджетної установи, що становить 
основу майбутньому розвитку об'єкта дослідження.  

Таким чином, розуміння сутності та складових кошторису, а також визначення 
особливостей та вимог до його формування мають забезпечувати високу якість 
інформаційного підґрунтя для здійснення ефективного планування, спрямованого на 
забезпечення раціонального використання бюджетних коштів. 

У фінансовій науці є ціла низка визначення поняття «Бюджетне планування», яка 
трактована різними авторами. Так, Опарін В.М. зазначає, що бюджетне планування – це 
планування, що охоплює стадії складання проєкту бюджету, його розгляд і затвер-
дження [3]. Сафонова Л.Д стверджує, що бюджетне планування – це комплекс органі-
заційно–технічних, методичних і методологічних заходів із визначення доходів і 
видатків бюджетів у ході їх складання, розгляду і затвердження [4]. Пасічник Ю.В. трак-
тує термін «бюджетне планування», як процес формування показників бюджетного 
змісту законодавчими та виконавчими органами певного рівня на конкретний період 
часу [5]. Професор Чугунов І.Я. наголошує, що бюджетне плану-вання – це розроблення 
основних напрямків використання бюджетних коштів з огляду на необхідність 
вирішення завдань [6]. Враховуючи представлені трактування виникає необхідність 
систематизації підходів до визначення поняття «бюджетне планування». Ми схиляємось 
до думки, українських вчених в галузі економіки, професорів, Базилевича В.Д., Юрія С.І., 
які вказують на те, що бюджетне планування – це централізований розподіл і 
перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту і національного доходу за всіма 
ланками бюджетної системи та видами фінансових планів на підставі Державної 
програми економічного і соціального розвитку держави [7, 8]. 

Доцільно відзначити, що ефективність бюджетного планування дозволяє 
виявити не тільки стан, але й причини, що перешкоджають успішному розвитку 
бюджетної установи, що становить основу майбутньому розвитку об'єкта дослідження.  

Таким чином, розуміння сутності та складових кошторису, а також визначення 
особливостей та вимог до його формування мають забезпечувати високу якість 
інформаційного підґрунтя для здійснення ефективного планування, спрямованого на 
забезпечення раціонального використання бюджетних коштів. 

Саме SWOT-аналіз являє собою ефективний метод ідентифікації внутрішніх 
сильних і слабких сторін і розпізнавання зовнішніх можливостей і загроз. Він показує, 
яким чином краще застосувати власні сили і зменшити внутрішні слабкості, оптимально 
використовуючи зовнішні можливості усуваючи загрози. Таким чином, такий аналіз, 
зазвичай, використовується для виявлення найбільш важливих внутрішніх і зовнішніх 
факторів, що мають значення для розвитку, а також ефективного планування 
кошторису бюджетної установи.  

У відповідності до проведеного дослідження, представленого в табл. 1, перева-
жають наступні можливості над загрозами у Західному міжрегіональному управлінні 
Міністерства юстиції у Львівській області, а саме: збільшення нових видів послуг та 
відсутність аналогів на ринку, збільшення попиту на послуги нотаріату, збільшення 
захисту персональних даних, що обробляються в установі, надання нових послуг. 

У табл. 2 представлено основні сильні та слабкі сторони бюджетної установи. 
Аналізуючи сильні і слабкі сторони Західного міжрегіонального управління 

юстиції у Львівській області можна стверджувати, що загальний рівень важливості є 
позитивним і становить в сумі +25, що вказує на те, що сильні сторони значно 
переважають слабкі.  
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Таблиця 1. Аналіз можливостей та загроз Західного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції у Львівській області 

Джерело: складено авторами на основі [15]. 

Таблиця 2. Визначення сильних та слабких сторін діяльності Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Львівській області 

Фактор середовища 
Ваго- 
мість 

чинника 

Вплив на 
бюджетну 
установу 

Напрям 
впливу 

Рівень 
важливості 

чинника 

Прибутковість 

Раціональне використання бюджетних коштів 3 3 + +9 

Великі витрати за спеціальним фондом 2 2 - -4 

Велика питома вага витрат на заробітну плату 2 2 - -4 

Асортимент послуг 

Реалізація широких напрямків роботи 3 2 + +6 

Контроль за дотриманням законодавства 3 3 + +9 

Дослідження новинок науково-технічного прогресу 2 1 + +2 

Продуктивність 

Збільшення обсягу фінансування 3 2 + +6 

Співвідношення обсягу фінансування та середньорічної 
вартості необоротних активів (знижується) 

2 2 - -4 

Фінансові ресурси бюджетної установи 

Позитивне значення коефіцієнта фінансової незалежності 3 2 + +6 

Негативне значення коефіцієнта довгострокової фінансової 
незалежності 

2 2 - -4 

Соціальна відповідальність 

Працевлаштування через відділ кадрів 3 3 + +9 

Не здійснює підтримку благодійних фондів 3 2 - -6 

Загальний рівень впливу внутрішнього середовища +25 

Джерело: складено авторами на основі [15]. 

Найвагоміший вплив на ефективну діяльність бюджетної установи мають: 
раціональне використання бюджетних коштів, реалізація широких напрямків роботи, 
контроль за дотриманням законодавства, позитивне значення коефіцієнта фінансової 

Фактори 
Важли-

вість 
балів (Ві) 

Сприятлива зміна 
(можливість) 

Несприятлива зміна (загроза) 

Економіка -9 - 

В результаті високого рівня 
інфляції зменшується зарплата. 

Виникає незадоволеність 
працівників у праці. 

Політика -3 - 
При приході до влади нового 
Уряду можуть змінюватись 

керівники установи 
Державна підтримка +3 Збільшується обсяг асигнувань - 

Нормативно-
правова база 

+9 Дотримання законодавства України - 

Нові види послуг +10 Збільшення нових видів послуг - 
Конкуренція +10 Відсутність аналогів на ринку - 

Попит +9 
Збільшення попиту на послуги 

нотаріату 
- 

Захист +8 

Збільшення захисту персональних 
даних, що обробляються в установі 

(зокрема міжрегіонального 
управління) 

 

Адресність надання 
послуг 

+8 
Надання послуг відповідно до асиг-

нувань з Держ. бюджету України 
- 
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незалежності, працевлаштування через відділ кадрів. Одним з матричних методів 
стратегічного аналізу є SWOT-аналіз, методика якого ґрунтується на підході, що дає 
змогу вивчати зовнішнє та внутрішнє середовище бюджетної установи загалом.  

У проведеному SWOT-аналізі діяльності Західного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції передбачено сильні сторони, до яких відносимо особливості, які 
містять основу для розвитку, а також слабкі сторони, до яких відносимо особливості, які 
ускладнюють умови для розвитку, можливості, які присутні, а також, такі, що можуть 
виникнути чи утворитися в майбутньому, тобто умови, сприятливі для розвитку; 
загрози, які можуть виникнути в майбутньому, умови несприятливі і навіть небезпечні 
для розвитку. Як бачимо на ефективність діяльності Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції, перш за все, чинять вплив політико – правові фактори. 

Таблиця 3. Матриця SWOT-аналізу Західного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції у Львівській області 

Можливості (O) Загрози (Т) 
-  Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції не має 

аналогів на ринку, тому конкурентів в неї немає; 
- збільшення нових видів послуг. Можливість підвищення 

кваліфікації (професійне навчання) державних службовців і 
працівників установ нотаріату, які не є державними службовцями; 

-  краща координація з Міністерством юстиції іншими 
антикорупційними органами, обмін даними і досвідом; 

-  захист персональних даних, що обробляються в установі 
(зокрема міжрегіонального управління) 

-  в результаті високого рівня 
інфляції зменшується 

мінімальна заробітна плата 
державних службовців, через що 

виникає незацікавленість 
працівників у їх праці; 

-  при приході до влади нового 
Уряду можуть змінюватися 

керівники установи; 
Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

-  установа повністю раціонально використовує бюджетні кошти. 
Завдяки цьому покращується ефективність її функціонування; 

- реалізуються широкі напрямків роботи у сфері організації; 
- контроль за дотриманням законодавства; 

-  збільшення обсягу фінансування, що припадає на одне звернення 
громадян; 

-  коефіцієнт фінансової незалежності дорівнює 1, що оцінюється 
позитивно; 

-  можливість працевлаштування через відділ кадрів; 
-  дослідження новинок науково-технічного прогресу. Західне 
міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Львівській 

області впроваджує новизну системи документообігу. 

- низька продуктивність. 
Зниження співвідношення обсягу 
фінансування та середньорічної 
вартості необоротних активів; 

- Західне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції 
у Львівській області не здійснює 
підтримку благодійних фондів і 

не займається благодійністю; 
- зниження коефіцієнта 

довгострокової фінансової 
незалежності, що оцінюється 

негативно. 

Джерело: складено авторами на остові Таблиць 1 і 2. 

В умовах динамічного середовища вплив економічних факторів може або 
сповільнити розвиток та становлення управління, або навпаки сприяти активізації 
діяльності, а також є визначальним фактором стабільності в установі.  

Загалом можна побачити, що для Західного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції існує більше можливостей, аніж загроз, а також перевага сильних 
сторін над слабкими за умови відповідної якості наданих послуг. При правильно обраній 
позиції управління, за наявних умов та тенденцій, представлена бюджетна структура 
має змогу розширити власну частку та сегмент споживачів адміністративних послуг, на 
яких вона орієнтується. Отже, виробляючи стратегії, слід пам'ятати, що можливості і 
загрози можуть переходити в свою протилежність. Так, невикористана можливість може 
стати загрозою, якщо її використовує конкурент (інші міжрегіональні управління 
Міністерства юстиції). Таким чином для Західного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції необхідна така стратегія, де будуть збільшені внутрішні сили і 
зовнішні можливості бюджетної установи, і де слід скоротити слабкі внутрішні сторони 
управління і по можливості пом'якшити негативний вплив зовнішніх загроз. 

В сучасних умовах вдосконалення кошторисного планування пов’язане також із: 
- переходом на перспективне планування бюджетних показників і бюджетних 
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програм; 
- удосконаленням способів планування та планово-бюджетної роботи на всіх 

рівнях управління з тим розрахунком, щоб забезпечити розширення економічної 
самостійності органів місцевого самоврядування, керівників окремих галузей та 
бюджетних установ, посилити їхню відповідальність за кінцеві результати роботи. 

В основі вдосконалення кошторисного планування лежить і покращення 
методики планування кошторису видатків бюджетної установи на основі: 

- підвищення її оперативності і аналітичності, а саме впорядкування та 
уніфікування й стандартизації процесу документування з урахуванням вимог 
новітнього програмного забезпечення. Саме він передбачає заміну процесу обробки та 
систематизації первинних документів самими працівниками бухгалтерії на 
спеціалізовані новітні програми, які б дали можливість оперативно та ефективно 
обробляти інформацію на електронних носіях; 

- залучення тимчасово вільних бюджетних коштів та їх залишків у розпорядників 
із метою здійснення першочергових бюджетних видатків, недопущення касових 
розривів у процесі виконання бюджетів; 

Доцільним є також і підвищення повноважень місцевих органів влади щодо 
формування власної доходної бази, використання податкових важелів з метою 
стимулювання регіонального розвитку. Для цього місцеві органи влади повинні брати 
безпосередню участь в процесі встановлення та регулювання місцевих податків. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Підводячи підсумки слід зазначити, що застосування SWOT-аналізу, як 
ефективного методу ідентифікації внутрішніх сильних і слабких сторін і розпізнавання 
зовнішніх можливостей і загроз, який вказує, яким чином краще застосувати власні сили 
і зменшити внутрішні слабкості, оптимально застосовувати зовнішні можливості за 
рахунок усунення загроз, дає змогу ефективного планування кошторису бюджетної 
установи.  

Запропонована методика стратегічного аналізу дозволила виявити не лише стан, 
але й причини, які стають перешкодою успішному розвитку бюджетної установи.  

В подальшому доцільно розглянути інші шляхи вдосконалення, які будуть 
впливати на процес підвищення ефективності планування кошторису. Зокрема, 
доцільно розширити сферу бюджетного планування, а також звернути увагу на 
параметри доходів, видатків, бюджетного дефіциту, серед яких багато умов, які 
впливають на економічний розвиток.  
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Анотація 
У статті здійснено аналіз сутності безпекоорієнтованого управління та визначено основні його складові – 
систему управління економічною безпекою та систему управління ризиками. З’ясовано, що ризик являє собою 
певну невизначеність щодо наслідків діяльності організації. В роботі досліджено специфіку ризиків діяльності 
закладу охорони здоров'я. Здійснено класифікацію основних ризиків, які на сьогоднішній день є актуальними як для 
всієї галузі охорони здоров'я, так і для окремого медичного закладу. Досліджено ризики, які можуть виникати під 
дією факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Визначено, що ризики внутрішнього середовища 
поділяються на основні, які можуть виникати в процесі надання медичних послуг, та допоміжні, які здебільшого 
залежать від процесів, що протікають у внутрішньому середовищі функціонування закладу і від дій чи 
бездіяльності менеджменту закладу. Водночас, досліджено основні зовнішні ризики, які, як правило, виникають 
під впливом факторів зовнішнього середовища і не залежать безпосередньо від системи управління закладом. 
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Abstract  
The article analyses the essence of security-oriented management. It has been shown that safety-oriented 
management is aimed at comprehensive monitoring and diagnosis of all activities and events that may pose potential 
risks to the organization and prevents their action or mitigates their destructive impact. The main components of 
security-oriented management are identified as the economic security management system and the risk management 
system. It has been found that the risk is an uncertainty about the consequences of the organization. It has been found 
that the modern healthcare system operates in the complex minds of transformation processes, which creates new 
risks for medical institutions. The article examines the specific risks of the healthcare institution and finds that the 
healthcare system has its own specific risks. The classification of the main risks, which are relevant today for the entire 
healthcare sector and for an individual medical institution, has been made. 
The paper considers the risks that may arise under the influence of external and internal environmental factors. It is 
determined that the risks of the internal environment are divided into the main, which may arise in the process of 
providing medical services, and ancillary, which largely depend on the processes occurring in the internal 
environment of the institution and the actions or inaction of institution management. At the same time, the main 
external risks are studied, which, as a rule, arise under the influence of environmental factors and do not depend 
directly on the management system of the institution. External risks are divided into legal, which arise because of 
changes in the legal field of the medical system, social system, which are related to the socio-economic situation of the 
country, and financial one, which are related to the financing of health care. 

Keywords: security-oriented management; risks; healthcare institution; risk management. 

JEL classification: D81; I1; H75; P36; P46  

Вступ 

Сучасний розвиток системи охорони здоров'я відбувається в умовах 
трансформаційних процесів, котрі спричиняють подекуди радикальні зміни в 
середовищі функціонування всієї галузі. Невизначеність, що породжується цими 
змінами, хоч і є тимчасовою, проте несе чималі виклики для закладів охорони здоров'я, 
котрі мають навчитися ефективно функціонувати за нових умов та успішно протистояти 
цим викликам. У даному випадку значна увага менеджменту закладів охорони здоров'я 
має приділятися системі безпекоорієнтованого управління, яка, на нашу думку, має бути 
інтегрованою в загальну систему управління для більш ефективної її реалізації та 
діяльності закладу загалом. 

Хоча безпекоорієнтований підхід до управління суб’єктами господарювання є 
відносно новим порівняно з класичними теоріями управління, проте сьогодні до нього 
прикута увага багатьох науковців. Зокрема, дослідженню безпекоорієнтованого підходу 
присвячені праці Башинської І.О. [1], Вершиніної Д.М. [2], Зачко О.Б. [3], Притиса В.І. [4]. 
Варто зазначити вагомий практичний внесок у розвиток безпекоорієнтованого 
управління праць Волощук Л.О. [5], Гавловської Н.І. [6], Рудніченка Є.М. [7].  

Питання безпекоорієнтованого управління закладами охорони здоров'я на 
сьогодні залишається досить актуальним та потребує подальших досліджень в силу 
розвитку та трансформації галузі охорони здоров'я. 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є визначення ризиків функціонування галузі охорони здоров'я та 
діяльності її закладів в межах безпекоорієнтованого управління закладами охорони 
здоров'я. 

Виклад основного матеріалу. 

З наукової точки зору Д.М. Вершиніної [2], безпекоорієнтоване управління – це 
«вид управлінської діяльності, сукупність скоординованих дій, заходів та процесів, 
спрямована на досягнення оптимального рівня корпоративної безпеки в процесі та в 
результаті розвитку компанії». 

Сьогодні в науковій літературі прослідковується думка, що система 
безпекоорієнтованого управління поєднує у собі систему управління економічною 
безпекою та систему управління ризиками. Цілком погоджуємося з думкою, адже і 
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система управління економічною безпекою, і система управління ризиками 
впроваджується в менеджмент суб’єкта господарювання з метою забезпечення його 
ефективної і стабільної діяльності та захисту від негативного впливу факторів 
середовища функціонування. 

Безпекоорієнтоване управління спрямоване на всебічний моніторинг та 
діагностику усіх заходів та подій, які можуть нести потенційні ризики діяльності 
організації, та попереджає їх дію або ж пом’якшує їх руйнівний вплив. При цьому 
важливо враховувати особливості середовища функціонування організації. 

На сьогоднішній день найбільш поширеним в наукових джерелах трактуванням 
поняття «ризик» є невизначеність результатів діяльності певного суб’єкта.  

В роботі Є.М. Рудніченка [8] зазначено, що «ризик – це об’єктивно-суб’єктивна 
категорія, що пов’язана з певною мірою невизначеності результату внаслідок 
прийнятого рішення (дії і/або обставин)».  

Таким чином, ризик можна охарактеризувати як невизначеність або ж можли-
вість настання певних наслідків, що залежить від того чи іншого прийнятого управлін-
ського рішення. Причому не завжди такі наслідки можуть носити негативний характер. 

Оскільки діяльність закладів охорони здоров'я відрізняється від діяльності інших 
суб’єктів господарювання і за стратегічною метою, і за основними підходами, і за 
очікуваними результатами, то поряд із ризиками, які є характерними для більшості 
видів господарської діяльності, система охорони здоров'я має свої специфічні ризики. 
Пов'язані вони, перш за все, з особливістю тих послуг, які надаються закладами охорони 
здоров'я та безпосередньо з якістю таких послуг. Сама ж діяльність закладів охорони 
здоров'я тісно пов'язана із ризиком завдання шкоди здоров’ю та життю людей, навіть 
при тому, що сама діяльність спрямована на їх збереження.  

Сьогодні в науковій літературі можна знайти наступну класифікацію ризиків, що 
виникають в системі охорони здоров'я [9]: 

- соціально-правові (ризики, пов’язані зі зміною законодавства в галузі охорони  
здоров'я); 

- економічні (ризики, пов’язані зі зміною умов фінансування галузі); 
- управлінські (ризики, що виникають через некомпетентність керівних органів в 

даній галузі, необґрунтовані управлінські рішення тощо); 
- професійні, пов’язані з громадянсько-правовою відповідальністю (ризики, що 

виникають в процесі проведення діагностичної, лікувальної чи профілактичної роботи, 
фармако-терапевтичні, інфекційні, психоемоційні ризики та ін.); 

- інші ризики (техногенні, пожежонебезпечні, вибухонебезпечні, військові, 
терористичні); 

- ризики, пов’язані із здоров’ям медичного персоналу (ризики, що можуть 
виникнути в результаті обслуговування пацієнтів із різними інфекційними 
захворюваннями, наркозалежних тощо); 

- ризики, що можуть виникати через конфлікти із пацієнтами чи їх родичами; 
- ризики, пов’язані з умовами роботи (підвищена відповідальність, психоемоційна 

напруженість тощо); 
- ризики, що виникають за певних умов праці чи роботі з медичним обладнанням. 
Характеризуючи ризики, які виникають в процесі діяльності закладів охорони 

здоров'я, перш за все, необхідно поділити їх на дві основних групи – внутрішні ризики 
та зовнішні (рис. 1).  

Зовнішні ризики зумовлені процесами, які відбуваються у зовнішньому по 
відношенню до медичного закладу середовищі, і є характерними для всієї системи 
охорони здоров'я.  

Джерелом внутрішніх ризиків є, звичайно, процеси, що відбуваються у 
внутрішньому середовищі закладу.   
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Рис. 1. Класифікація ризиків діяльності закладу охорони здоров'я 

В табл. 1 представлена актуальна класифікація ризиків, які виникають в процесі 
діяльності закладів охорони здоров'я.  

Таблиця 1. Категорії ризиків діяльності закладів охорони здоров'я 
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РИЗИКИ ДЛЯ ПАЦІЄНТА 
Некоректні діагностичні заходи Невірно поставлений діагноз Ризики хірургічного втручання 

Ризики від неправильно підібраних терапевтичних заходів 
Ризики, пов’язані зі взаємодією різнопрофільних спеціалістів 

Ризики, пов’язані з розвитком ускладнень після хірургічного втручання 
Ризики, пов’язані з розвитком ускладнень після проведеного лікування 
Ризики, пов’язані з перебуванням пацієнта на стаціонарному лікуванні 

РИЗИКИ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ 
Ризики, пов’язані з лікуванням важкохворих та психічнохворих пацієнтів 

Ризики інфікування різними захворюваннями Ризики при роботі з медичним обладнанням 
Конфліктні ситуації з пацієнтами, їх родичами чи доглядачами 

Відповідальна робота та напружена емоційна ситуація 

Д
О
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ІЖ

Н
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Р
И

З
И

К
И

 

СИСТЕМНІ РИЗИКИ 
Невиконання стратегічних цілей з якості медичної допомоги 

Невідповідність діагностичних заходів відповідним стандартам 
Невідповідність лікування існуючому протоколу та відповідним стандартам 

Низька ефективність медичних послуг Зменшення рівня доступності медичних послуг 
Низька результативність лікування пацієнтів 

УПРАВЛІНСЬКІ РИЗИКИ 
Закриття чи зміна профілю закладу охорони здоров'я  Ризики, пов’язані з некомпетентністю керівництва 

Ризики, пов’язані з прийняттям управлінських рішень 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ РИЗИКИ 

Ризики, пов’язані з порушенням етичних норм 
Недотримання санітарних норм Низька корпоративна культура 

Недотримання правил техніки безпеки Низька мотивація медичного персоналу 
Невідповідність протоколів лікування загальноприйнятим стандартам 

КАДРОВІ РИЗИКИ 
Висока плинність медичних кадрів Захворюваність медичного персоналу 

Нестача середнього медичного персоналу Невдоволеність персоналу умовами роботи 
Низька професійна підготовка медичних працівників 

Недостатнє фінансове стимулювання працівників  Низька активність перепідготовки медичних кадрів 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ РИЗИКИ 

Недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладу 

Ризики, пов’язані із втратою чи пошкодженням обладнання 

Часткова застарілість технологій Відсутність ремонту будівель закладу 

ІНФОРМАЦІЙНІ РИЗИКИ 

Неналагоджений внутрішній документообіг 
Ризики, пов’язані із порушенням лікарської таємниці 

Ризики, які 

виникають в процесі 

лікувальної, 

діагностичної, 

профілактичної 

роботи 

Ризики, пов’язані зі 

зміною умов 

фінансування, 

курсу валют, 

державним 

цільовим 

фінансуванням 

РИЗИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  

РИЗИКИ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА РИЗИКИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ОСНОВНІ ДОПОМІЖНІ ПРАВОВІ СОЦІАЛЬНІ ФІНАНСОВІ 

Демографічні  

ризики, пов’язані із 

соціальною 

нестабільністю 

Ризики, пов’язані 

зі зміною 

законодавчого 

поля 

функціонування 

системи охорони 

здоров'я  

Системні 

Управлінські 

Організаційні 

Кадрові 

Матеріально-технічні 

Інформаційні 

Репутаційні  
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Продовження таблиці 1 
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РИЗИКИ ДЛЯ ПАЦІЄНТА 

Ризики, пов’язані з витоком конфіденційної інформації 
Ризики, пов’язані з розголошенням персональних даних пацієнтів 

Неорганізований зворотній зв'язок з пацієнтом 
Низький рівень інформаційно-комунікативного забезпечення закладу 

РЕПУТАЦІЙНІ РИЗИКИ 
Низька ефективність лікувальних, 

діагностичних чи профілактичних заходів 
Зменшення рівня якості наданих медичних послуг 

Зростання незадоволеності пацієнтів, їх родичів чи доглядачів у наданих медичних послугах, у 
результаті лікування 

Закриття закладу чи зміна його профілю 
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ПРАВОВІ РИЗИКИ 
Ризики, пов’язані із внесенням змін до законодавчої бази 

Ризики, пов’язані із зміною стандартів медичної діяльності 
Ризики, пов’язані із нормативно-правовим регулюванням діяльності закладів охорони здоров'я 

Недосконалість вітчизняного законодавства в галузі охорони здоров'я 
СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ 

Зменшення чисельності населення країни Зміна вікової структури населення 
Погіршення показників здоров'я населення Ризики, пов’язані із соціальною нестабільністю в країні 

Низька соціальна відповідальність 
населення 

Ризики, пов’язані із низьким рівнем доходів населення 

Висока соціальна напруженість населення Ризики, пов’язані із погіршенням умов життя 
Низька соціальна захищеність населення 

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ 
Ризики, пов’язані з фінансовою нестабільністю в країні 

Ризики, пов’язані зі зміною умов державної цільової допомоги 
Ризики, пов’язані зі зміною умов надання міжнародної грантової підтримки 

Ризики, пов’язані із залежністю від місцевого бюджету 

З табл. 1 видно, що внутрішні ризики поділяються на дві головні підгрупи: 
основні ризики та допоміжні. Основні ризики, як правило, можуть виникати 
безпосередньо в процесі здійснення лікувальної, діагностичної чи профілактичної 
роботи. Ще однією особливістю діяльності медичних закладів є те, що такі ризики 
можуть виникати та реалізовуватися як по відношенню до пацієнтів, так і по 
відношенню до медичного персоналу закладу та його ресурсного забезпечення. 

Допоміжні ризики виникають в процесах, які є обслуговуючими щодо основної 
діяльності закладу. Відповідно, до них відносять: системні ризики, управлінські, 
організаційні, кадрові, матеріально-технічні, інформаційні та репутаційні ризики. 

До зовнішніх ризиків відносять ризики, які пов’язані з правовим полем 
функціонування закладів охорони здоров'я – правові ризики, ризики, що виникають в 
силу соціально-економічної та демографічної ситуації в країні – соціальні та фінансові 
ризики, причиною яких може бути нестабільність у фінансовій сфері. 

Дана класифікація внутрішніх та зовнішніх ризиків є деталізованою, однак, 
водночас є умовною, оскільки, кожен заклад охорони здоров'я може мати більшу чи 
меншу кількість ризиків, різний рівень їх впливу чи контрольованості. В даному випадку 
все залежить від системи менеджменту закладу охорони здоров'я і безпосередньо від 
системи безпекоорієнтованого управління.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Розвиток системи охорони здоров'я, її реформування на сучасному етапі 
формують нові умови для діяльності закладів охорони здоров'я. Часто такі умови не 
задовольняють менеджмент закладів, породжують нові ризики, що можуть мати 
негативний вплив як на окремі аспекти діяльності закладів охорони здоров'я, так і на 
його функціонування загалом. З огляду на це вважаємо, що питання 
безпекоорієнтованого управління залишається актуальним та потребує подальших 
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досліджень з огляду на вдосконалення інструментарію безпекоорієнтованого 
управління, механізмів управління ризиками діяльності закладу охорони здоров'я тощо. 

Список літератури 
1. Башинська І.О. Механізм забезпечення безпекоорієнтованого управління промисловим 

підприємством. Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. праць. Київ, 2019. Вип. № 6(74). 
С. 21- 26.  

2. Вершиніна Д. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпекоорієнтованого управління 
підприємств будівельної галузі в умовах євроінтеграції: дис.. канд. ек. наук: 051. Харківський 
національний університет міського господарста імені О.М. Бекетова, 2021. 222 с. 

3. Зачко О.Б. Методологічний базис безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних 
систем. Управління розвитком складних систем. 2015. № 23 (1). С. 51 – 55.  

4. Притис В.І. Безпекоорієнтоване управління промисловими підприємствами в умовах глобалізацій 
них викликів: дис. канд..екон.наук: 073, 07. – Хмельницький національний університет, 2021. 216 с.  

5. Волощук Л. О. Теоретико-методологічні засади безпекоорієнтованого управління інноваційним 
розвитком промислового підприємства: дис. доктора економ. наук: 08.00.04. Одеса, 2016. 605 с. 

6. Гавловська Н. І. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств: 
дис. … д-ра екон. наук: 08.00.04. – Хмельницький, 2017. 616 с. 

7. Рудніченко Є. М., Гавловська Н. І., Гавловська В. І. Деталізація загроз безпекового середовища та 
аналіз існуючих підходів до оцінювання економічної безпеки підприємств. Вісник Хмельницького 
національного університету. Економічні науки. 2018. № 5. С. 283–288. 

8. Рудніченко Є. М. Вплив суб’єктів митного регулювання на систему економічної безпеки 
підприємства: дис. … д-ра екон. наук: 21.04.02; Хмельницький національний університет. 
Хмельницький, 2014. 579 с. 

9. Горачук В. Управління ризиками в закладі охорони здоров'я 
http://medforum.in.ua/sites/default/files/upravlinnya_rizikami_v_zakladi_ohoroni_zdorovya_gorachuk_v.v.pdf 

References 
1. Bashyns'ka, I.O. (2019). «The mechanism of ensuring safety-oriented management of an industrial 

enterprise». Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi: Zb. nauk. prats'. Issue № 6(74), рр. 21- 26.  
2. Vershynina, D. M. (2021). Informatsijno-analitychne zabezpechennia bezpekooriientovanoho upravlinnia 

pidpryiemstv budivel'noi haluzi v umovakh ievrointehratsii. [Information and analytical support of safety-
oriented management of enterprises in the construction industry in terms of European integration]. Ph.D. 
Thesis: 051. Kharkiv. Ukraine. 

3. Zachko, O.B. (2015). «Methodological basis of security-oriented project management of complex systems». 
Upravlinnia rozvytkom skladnykh system. № 23 (1), рр. 51 – 55.  

4. Prytys, V.I. (2021). Bezpekooriientovane upravlinnia promyslovymy pidpryiemstvamy v umovakh hlobalizatsij 
nykh vyklykiv. [Security-oriented management of industrial enterprises in the context of globalization 
challenges]. Ph.D. Thesis: 073, 07. Khmelnytsk. Ukraine. 

5. Voloschuk, L. O. (2016). Teoretyko-metodolohichni zasady bezpekooriientovanoho upravlinnia innovatsijnym 
rozvytkom promyslovoho pidpryiemstva. [Theoretical and methodological principles of safety-oriented 
management of innovative development of industrial enterprises]. D. Sc. Thesis: 08.00.04. Odesa. Ukraine. 

6. Havlovs'ka, N. I. (2017). Ekonomichna bezpeka zovnishn'oekonomichnoi diial'nosti promyslovykh 
pidpryiemstv. [Economic security of foreign economic activity of industrial enterprises]. D. Sc. Thesis: 
08.00.04. Khmelnytsky. Ukraine. 

7. Rudnichenko, Ye. M., Havlovs'ka, N. I., Havlovs'ka, V. I. (2018). «Detailing of security threats and analysis of 
existing approaches to assessing the economic security of enterprises». Visnyk Khmel'nyts'koho 
natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky. no. 5, рр. 283–288. 

8. Rudnichenko, Ye. M. (2014). Vplyv sub'iektiv mytnoho rehuliuvannia na systemu ekonomichnoi bezpeky 
pidpryiemstva. [Influence of subjects of customs regulation on the system of economic security of the 
enterprise]. D. Sc. Thesis: 21.04.02; Khmelnytsky. Ukraine. 

9. Horachuk, V. Upravlinnia ryzykamy v zakladi okhorony zdorov'ia. [Risk management in a health care 
institution]. 
http://medforum.in.ua/sites/default/files/upravlinnya_rizikami_v_zakladi_ohoroni_zdorovya_gorachuk_v
.v.pdf 

 

Стаття надійшла до редакції 20.07.2021 р.   



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021 рік. Том 6. № 3.  

190 

УДК 330.1:631 
DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-3-26 

Надія Валеріївна БАГАН 

аспірант кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, 
Полтавський державний аграрний університет 

ORCID ID: 0000-0003-2843-5893 
E-mail: bahan.pdaa@gmail.com 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ АГРАРНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

Баган Н. В. Напрями підвищення ефективності використання ресурсів аграрних 
підприємств. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 3. С. 190 
– 196. 

Анотація 
Вступ. Стаття присвячена питанням ефективності використання ресурсів аграрних підприємств. На 
основі дослідження були запропоновані напрями підвищення ефективності використання ресурсів 
аграрних підприємств, що дозволять сформувати систему заходів для ефективного ресурсоспоживання, 
ресурсозаощадження та ресурсозбереження.  
Метою дослідження стало визначення напрямів підвищення ефективності використання ресурсів 
аграрних підприємств. 
Результати. У статті удосконалено методичний підхід до інтегрального оцінювання ефективності 
використання ресурсів аграрних підприємств України, який передбачає інтегральну оцінку економічної, 
соціальної, екологічної та загальної ефективності використання всіх видів ресурсів, здійснену через 
нормалізацію груп одиничних коефіцієнтів методом модифікованої головної компоненти. Удосконалено 
матричний підхід до визначення стратегії підвищення ефективності використання ресурсів аграрних 
підприємств. Розроблено організаційно-економічний механізм підвищення ефективності використання 
ресурсів аграрних підприємств, який враховує особливості земельних, трудових, матеріальних, фінансових, 
інформаційних та часових ресурсів, вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, регулятивні 
функції суб’єктів аграрної сфери макро- та мікрорівнів, а також має адаптивні властивості для 
можливості оперативного коригування та використання елементів зазначеного механізму. 
Висновки. Проведене дослідження дало змогу визначити поточний загальний інтегральний рівень 
ресурсоефективності діяльності підприємств з метою його подальшого прогнозування методами лінійної 
та динамічної регресії; удосконалити матричний підхід до визначення стратегії, що базується на 
прогнозованому рівні інтегральної оцінки економічної, соціальної та екологічної ефективностей 
ресурсовикористання та розробити організаційно-економічний механізм підвищення ефективності 
використання ресурсів аграрних підприємств. 

Ключові слова: екологічна ефективність, ресурси, економічна ефективність, інтегральна оцінка 
ефективності, конструктивні фактори ресурсозбереження соціальна ефективність, ресурсна стратегія, 
технологічні фактори ресурсозбереження. 
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Abstract  
Introduction. The article is devoted to the issues of efficient use of resources of agricultural enterprises. Based on the 
study, the proposed ways to improve the efficiency of resources of agricultural enterprises, which will form a system 
of measures for efficient resource consumption, resource saving and resource conservation.  
Results. The article improves the methodological approach to integrated assessment of resource efficiency of 

agricultural enterprises of Ukraine, which provides an integrated 
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assessment of economic, social, environmental and overall efficiency of all types of resources, carried out through the 
normalization of groups of unit coefficients by modified principal component. The matrix approach to determining 
the strategy of improving the efficiency of resource use of agricultural enterprises has been improved. The 
organizational and economic mechanism for improving the efficiency of resources of agricultural enterprises, which 
takes into account the peculiarities of land, labor, material, financial, information and time resources, the impact of 
external and internal factors, regulatory functions of agricultural entities at the macro and micro levels, and has 
adaptive properties for the possibility of prompt adjustment and use of elements of this mechanism. 
Conclusions. The study made it possible to determine the current overall integrated level of resource efficiency of 
enterprises in order to further predict it by methods of linear and dynamic regression; improve the matrix approach 
to determining the strategy based on the projected level of integrated assessment of economic, social and 
environmental efficiency of resource use and develop an organizational and economic mechanism to improve the 
efficiency of resource use of agricultural enterprises. 

Keywords: resources, economic efficiency, social efficiency, environmental efficiency, integrated efficiency 
assessment, resource strategy, organizational and economic mechanism, technological factors of resource 
conservation, constructive factors of resource conservation. 

JEL classification: Q15 

Вступ 

Однією з особливостей функціонування сучасних аграрних підприємств є 
кількісна, якісна та структурна недосконалість їх ресурсів, що зумовлено нестабільним 
зовнішнім середовищем і складним фінансовим становищем галузі сільського госпо-
дарства. Прагнення до забезпечення збалансованої виробничо-господарської діяльно-
сті, зростання конкурентоспроможності та прибутковості аграрних підприємств змушує 
керівників постійно шукати альтернативні напрями підвищення ефективності 
використання ресурсів. Дослідженню проблем ефективності використання ресурсів 
аграрних підприємств присвятили свої роботи закордонні та вітизняні науковці і 
практики: Андрійчук В., Березіна Л., Геєць В., Зіновчук В., Лупенко Ю., Малік М., 
Мельник Н., Пасхавер Б., Пархомець М., Россоха В., Саблук П., Шпичак В., Юрчишин Ю., 
Ясько А. та інші. 

Незважаючи на вагомі здобутки науковців, більшість аграрних підприємств 
мають значні недоліки, які стосуються ефективності використання ресурсів, що 
зумовлює необхідність удосконалення методичного підходу до оцінки ефективності, 
матричного підхіду до визначення стратегії підвищення ефективності та вдосконалення 
організаційно-економічного механізму підвищення ефективності використання 
ресурсів аграрних підприємств. Отже, невизначеність та мінливість середовища 
функціонування аграрних підприємств вимагає додаткових досліджень напрямів 
підвищення ефективності використання ресурсів. 

Мета та завдання статті 

Метою є дослідження напрямів підвищення ефективності використання ресурсів 
аграрних підприємств. 

Виклад основного матеріалу 
Забезпечення продовольчої безпеки та підвищення рівня рентабельності 

аграрного виробництва будь-якої країни світу залежать від наявності та ефективного 
використання ресурсів. Нині в Україні в аграрній сфері існує проблема формування та 
раціонального використання ресурсів, що зумовлено особливостями розвитку галузі 
сільського господарства. Досягнення результативного функціонування аграрних 
підприємств значною мірою залежить від рівня формування, відтворення та 
ефективності використання ресурсного потенціалу. Ефективність використання 
ресурсів належить до головних показників розвитку суб’єктів господарювання, 
незалежно від їх цільового призначення, структури продукції, її якості, масштабів 
виробництва [1, с. 34]. 

Складовими частинами ефективності використання ресурсів аграрних підпри-
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ємств є економічна, соціальна та екологічна, тому існує потреба в застосуванні інтеграль-
ної оцінки ефективності їх використання. Пропонуємо її здійснювати в три етапи (рис. 1):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Структурна схема методики інтегральної оцінки ефективності 

використання ресурсів аграрних підприємств України [авторська розробка] 

1. Підготовчий – передбачає визначення напрямів оцінки ефективності 
використання ресурсів підприємства, визначення набору показників її оцінки, 
формування груп показників відповідно до визначених напрямів.  

2. Оцінка рівня ефективності використання ресурсів підприємства – розроблення 
класифікації показників оцінки ефективності використання ресурсів підприємства, їх 
нормалізація методом модифікованої головної компоненти, формування рівнянь 
інтегральних оцінок економічної (підгруп економічної), екологічної та соціальної 
ефективності використання ресурсів підприємства, розрахунок показників 
інтегральних оцінок ефективності використання ресурсів підприємства.  

3. Прогнозування рівня ефективності використання ресурсів підприємства за 
допомогою методів парної лінійної та динамічної регресії. 

За пропонованою методикою економічна ефективність визначається на основі 
інтегральної оцінки, яка складається з показників використання земельних, трудових, 
матеріальних, фінансових, інформаційних, часових ресурсів та показників рентабель-
ності діяльності агарного підприємства. Соціальну та екологічну ефективність визна-
чено на основі відповідних їм первинних показників.  

З метою забезпечення продовольчої безпеки країни, оптимізації експортного 
аграрного потенціалу та дохідності сільськогосподарських виробників доцільно 
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розробити дієву стратегію підвищення ефективності використання ресурсів аграрних 
підприємств [3, с. 37]. Пропонуємо використати матричний підхід до визначення стратегії 
підвищення ефективності використання ресурсів аграрного підприємства, що базується 
на прогнозованому рівні інтегральної оцінки економічної, соціальної й екологічної 
ефективностей ресурсовикористання та дає можливість охарактеризувати діючу 
ресурсну стратегію, обґрунтувати необхідність її оптимізації в економічно-соціальному, 
економічно-екологічному або соціально-екологічному напрямах. 

Відповідно до запропонованої тривимірної матриці, стратегія підвищення 
ефективності використання ресурсів суб’єктів аграрного ринку визначатиметься 
існуючим рівнем економічної ефективності, соціальної ефективності та екологічної 
ефективності, які свідчитимуть одночасно про доцільність діючої ресурсної стратегії та 
про необхідність її оптимізації у економічно-соціальному, економічно-екологічному або 
соціально-екологічному напрямах. Тобто за допомогою інтегральних оцінок 
визначається два найбільш слабких стратегічних напрями ефективності 
ресурсовикористання у підприємстві, що обумовлюватиме формування стратегічного 
інструментарію для подальшого їх розвитку. Враховуючи перспективну спрямованість 
пропонованих заходів для визначення перспективної стратегії підвищення 
ефективності використання ресурсного потенціалу, братимуться до уваги прогнозовані 
інтегральні оцінки для групи аналізованих аграрних підприємств.  

Розглянемо градацію інтегральних оцінок використання ресурсів аграрних 
підприємств (рис. 2).  

Для визначення перспективної стратегії використання ресурсів будуть врахо-
вуватися два найменших прогнозованих показника інтегральних оцінок економічної, 
соціальної та екологічної ефективності, що і визначатиме площину матриці, в якій 
знаходитиметься стратегія підвищення ефективності ресурсовикористання, проте з 
урахуванням третьої, найбільшої, інтегральної оцінки, як чинника забезпечення 
можливості реалізації визначеної стратегії. Отже, для «економіко-соціальної» площини 
визначення стратегій стимулюючим і підтримуючим чинником має стати екологічний 
складник, для «економіко-екологічної» площини забезпечуючим чинником формуван-
ня та реалізації стратегії є соціальний складник, а для «еколого-соціальної» площини – 
стратегічним чинником забезпечення підвищення ефективності ресурсовикористання 
– економічний, а відповідно й фінансова спроможність результативного використання 
ресурсного потенціалу аграрного підприємства. 

Нині актуальним для керівників аграрних підприємств є формування дієвого 
організаційно-економічного механізму підвищення ефективності використання ресурсів, 
який здатен забезпечити зростання прибутковості та конкурентоспроможності [2, с. 282].  

Ми вважаємо, що варто розробити адаптивний організаційно-економічний 
механізм, який би передбачав оптимальний економічний інструментарій взаємодії 
земельних, трудових, матеріальних, фінансових, інформаційних і часових ресурсів в 
економічному, екологічному та соціальному напрямах (рис. 3). 

На нашу думку, для кожного аграрного підприємства потрібне розроблення власної 
моделі організаційно-економічного механізму підвищення ефективності вико-ристання 
ресурсів, що буде включати удосконалення науково-технічного рівня вироб-ництва; 
використання вторинних матеріальних ресурсів; раціональне використання па-ливно-
енергетичних ресурсів; удосконалення організації й управління; соціальні заходи. 

Чинники підвищення ефективності використання ресурсів аграрних підприємств 
пропонуємо поділити на три групи: 

1. Технологічні чинники – впровадження нового обладнання з поліпшеними техніч-
ними характеристиками, модернізація та реконструкція існуючого, спрямовані на підви-
щення коефіцієнтів використання матеріалів; впровадження прогресивних ресурсозбе-
рігаючих технологій; підвищення рівня механізації та автоматизації виробництва [4, с. 55]. 
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Рис. 2. Тривимірна модель визначення стратегії підвищення ефективності 
використання ресурсів аграрного підприємства [авторська розробка] 

2. Організаційно-економічні чинники економії виробничих ресурсів – 
удосконалення організації виробництва; удосконалення системи нормування витрат 
матеріальних ресурсів; удосконалення обліку фактичного використання матеріальних 
ресурсів; удосконалення системи забезпечення матеріальними ресурсами (методи 
розрахунку потреби в матеріальних ресурсах, норми запасу; контроль якості матеріалів, 
усунення втрат при транспортуванні; раціональна організація складського 
господарства та усунення втрат при зберіганні); удосконалення контролю якості 
продукції; склад, рух та кваліфікація персоналу; система економічного (морального і 
матеріального) стимулювання працівників; система економічної відповідальності за 
нераціональне використання матеріальних ресурсів (підвищення матеріальної 
відповідальності виконавців за перевитрату сировини, матеріалів, палива, енергії, води, 
за порушення технологічного процесу тощо); економічний стан підприємства (в умовах, 
коли підприємства самостійно розпоряджаються одержуваним прибутком, важливим 
чинником підвищення ефективності матеріалоспоживання є результативність 
діяльності підприємства) [5, с. 94]. 
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0,34 ≤ Інт.оцінка.ефктив.(екон., екол., соціо.)  ≤ 0,66 – середній рівень ефективності ресурсовикористання; 
0,67 ≤ Інт.оцінка.ефктив.(екон., екол., соціо.) ≤ 1,00 – високий рівень ефективності ресурсовикористання. 
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Рис. 3. Модель організаційно-економічного механізму підвищення ефективності 
використання ресурсів аграрного підприємства [авторська розробка] 

3. Конструктивні чинники – група заходів, спрямованих на вдосконалення 
проектно-конструкторських рішень методів розрахунку. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 
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виробництві сільськогосподарської продукції є необхідною передумовою для 
досягнення балансу інтересів суспільства (економічних, соціальних, екологічних) та 
основою для забезпечення національних пріоритетів розвитку аграрного сектору. Для 
підвищення ефективності використання ресурсів аграрних підприємств пропонуємо 
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обґрунтувати необхідність її оптимізації у економічно-соціальному, економічно-
екологічному або соціально-екологічному напрямах. Вважаємо за доцільне 
удосконалити організаційно-економічний механізм підвищення ефективності 
використання ресурсів аграрних підприємств, що має адаптивні властивості для 
можливості оперативного коригування та використання елементів зазначеного 
механізму. Це дозволить сформувати систему заходів для підвищення ефективності  
ресурсоспоживання, ресурсозаощадження та ресурсозбереження для кожного окремого 
суб’єкту агропродовольчої сфери в межах його прогнозованої стратегії підвищення 
ефективності використання ресурсів. 
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СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

Резнік Н. П., Харчевнікова Л. С., Власюк В. В. Сутність управління ланцюгами поставок на 
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С. 197 – 202. 

Анотація 
В даній статті досліджено теоретичні питання та причини виникнення концепції управління ланцюгами 
поставок. Розкрито сутність та визначення ланцюгів поставок. Зазначено, що управління ланцюгами 
поставок визначає стратегію та заходи, що стосуються планування, пошуку, виробництва та доставки 
товарів, натомість логістика є лише частиною ланцюга поставок, що концентрується на тому, щоб 
потрібна продукція була в потрібному місці та в потрібний час.  
Метою дослідження є визначення принципів управління ланцюгами поставок в сучасній логістиці 
підприємств, переваги даного підходу та методи його покращення, а також показати вплив пандемії 
COVID-19 на управління ланцюгами поставок та дії, вжиті підприємствами в нових умовах. 
Виокремлено 5 основних елементів управління ланцюгами поставок (планування, постачання, 
виготовлення, доставка, повернення), без яких не можливо оптимізувати роботу підприємств. Визначено, 
що ефективна організація управління ланцюгами поставок є важливим напрямом підвищення 
конкурентоспроможності та рентабельності підприємств. Зазначено основні переваги даного підходу 
управління та методи оцінки (фінансові, нефінансові та кількісні параметри). Визначено поняття 
відповідального управління ланцюгами поставок, важливість використання даного підходу 
підприємствами для підтримання набутого іміджу в сучасних умовах існування. Представлено пункти, за 
якими компанії можуть оцінити, наскільки відповідально організовано функціонування ланцюгів поставок. 
Описано вплив пандемії COVID-19 на логістичні поставки та дії, яких вживають підприємства в нових 
умовах функціонування: покращення гнучкості стратегії ланцюгів постачань, диджиталізація ланцюгів 
постачань, будування надійних партнерських відносин учасників ланцюга постачань. 

Ключові слова: логістика, підприємство, ланцюг поставок, ефективне управління ланцюгом поставок, 
відповідальне управління ланцюгами поставок. 
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THE ESSENCE OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN ENTERPRISES 

Abstract 
This article examines the theoretical issues and reasons for the emergence of the concept of supply chain management. 
The essence and definition of supply chains are disclosed. It is indicated that supply chain management determines 
the strategy and measures concerning planning, search, production and delivery of goods, logistics is only a part of 
the supply chain, which focuses on the fact that the right products are in the right place and at the right time.  
The purpose of the research is to study the principles of supply chain management in modern enterprise logistics, the 
advantages of this approach and methods to improve it, to show the impact of the COVID-19 pandemic on supply 
chain management and actions taken by enterprises in the new environment.  
Five main elements of supply chain management (planning, delivery, manufacturing, delivery, return), without which 
it is impossible to optimize the work of enterprises, are identified. It has been determined that the effective 
organization of supply chain management is an important direction of increasing the competitiveness and 
profitability of enterprises. The main advantages of this management approach and assessment methods (financial, 
non-financial and quantitative parameters) are specified. The concept of responsible supply chain management, the 
importance of using this approach by enterprises to support the acquired image in modern conditions of existence are 
defined. Conditions are presented due to which companies can create a responsibly organized supply chain. The 
impact of the COVID-19 pandemic on logistics supply and the actions taken by enterprises in the new operating 
environment are described: improving the flexibility of supply chain strategy, digitalization of the supply chain, 
building reliable partnerships of supply chain participants. 

Keywords: logistics, enterprise, supply chain, effective supply chain management, responsible supply chain 
management.  

JEL classification: L91 

Вступ 

Кожна компанія, що прагне розвиватися, повинна правильно будувати логістику 
та управляти ланцюгами поставок, щоб забезпечувати ефективність своєї роботи, 
підвищувати прибуток та кількість клієнтів. Управління ланцюгами поставок є основою 
бізнес процесів, що забезпечує узгодженість інформаційних, матеріальних та фінансових 
ресурсів між учасниками поставок найбільш оптимальним та ефективним шляхом. Як 
окремий напрям в логістичному менеджменті, управління ланцюгами поставок є досить 
новим, початок зародження припадає на 80-ті роки минулого століття, і від логістики 
відрізняється тим, що займається оптимізацією ресурсів не всередині певної компанії, а 
по всьому ланцюгу постачання та при роботі з контрагентами. Компанії, що давно 
користуються ефективними підходами управління ланцюгами поставок, застосовують 
сучасні інформаційні технології, передові підходи в рамках координації дій учасників 
ланцюгів поставок, є найкращими в своїй сфері. Задоволення потреб клієнтів з 
максимальною ефективністю є ключовою метою управління ланцюгами поставок. Отже, 
компанії, що оптимізували процеси відповідно до цієї концепції, підвищують свій 
рейтинг серед клієнтів та формують довіру до свого бренду.  

Мета та завдання статті 

Метою дослідження є визначення принципів управління ланцюгами поставок в 
сучасній логістиці підприємств, переваги даного підходу та методи його покращення, а 
також показати вплив пандемії COVID-19 на управління ланцюгами поставок та дії, 
вжиті підприємствами в нових умовах. 
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Виклад основного матеріалу 

Про управління ланцюгами поставок (supply chain management) вперше написали 
Кейт Олівер та Майкл Вебер у своїй статті Supply Chain Management: Logistics catches up 
with strategy у 1982 р. у Британії. Вони запропонували розглядати матеріаль-ні потоки 
від виробників вихідної сировини до кінцевого споживача в рамках інтегро-ваної 
стратегії. Тобто це мережа, що проходить між виробником, постачальником та кінцевим 
покупцем для виробництва та розповсюдження певних товарів чи послуг.  

У 90-х роках 20 ст. виділялися 3 тенденції перевищення пропозиції над попитом, 
глобалізація ринків та інформатизація суспільства. Ці тенденції викликали зміни в 
стратегіях забезпечення конкурентоспроможності й прибутковості бізнесу. У 80-х роках 
набула популярності концепція синхронізації процесів дистрибуції, виробництва та 
поставок (Just-in-Time). Була проблема із значними буферними інтервалами, 
підприємства не могли ефективно планувати свою роботу та раціонально 
використовувати виробничі потужності. Зростаюче значення управління ланцюгами 
поставок пов’язане з розвитком аутсорсингу, посиленням конкуренції й появою нових 
форм конкурентної боротьби в умовах глобалізації та інтеграції, а також розвитком 
інформаційних технологій, логістики, розширенням спектру логістичних послуг і 
зростанням ролі логістичних провайдерів [4]. 

Управління ланцюгами поставок часто прирівнюють до логістики, хоча логістика 
насправді є одним з компонентів ланцюга поставок. Логістика стосується безпосередньо 
тієї  частини ланцюга поставок, що відповідає за планування, контроль руху та 
зберігання товарів від місця їх походження до кінцевого пункту призначення. Практика 
логістики розпочинається із сировини, продовжується до виробництва та розподілу і 
закінчується, коли підприємство доставляє готову продукцію до клієнта або коли 
продукти надходять до кінцевого пункту призначення. Успішне управління логістикою 
забезпечує відсутність затримок на будь-якому етапі ланцюга поставок та гарантує 
цілісність та якість доставленої продукції. Основною метою логістики є повне 
задоволення споживачів, в той час як мета управління ланцюгами поставок – знайти 
процеси, які забезпечують плавний, ефективний потік товарів, які надають клієнтам 
чудовий досвід і рухають бізнес вперед. Ці два поняття нероздільні, вони не суперечать, 
а лише доповнюють один одного. 

Прийнято вважати, що управління ланцюгами поставок включає 5 основних 
елементів [1]: 

1. Планування – розробка загальної стратегії ланцюга поставок, визначення 
суб’єктів та функцій. 

2. Постачання сировини – на цьому етапі визначаються основні елементи 
закупівлі сировини, вибір та оцінка постачальників, перевірка якості постачання та 
підписання контрактів. 

3. Виготовлення – безпосереднє виробництво продукції, керування етапами, 
управління виробничими потужностями та оцінка якості вироблених товарів. 

4. Доставка – даний етап включає управління товарними запасами, обробку та 
формування замовлень та безпосереднє транспортування товарів. 

5. Повернення – визначення системи повернення бракованих або небажаних 
товарів, оцінки стану, транспортування, утилізації або переробки. 

Успішний розвиток усіх елементів управління ланцюгами поставок дозволить 
досягти максимальної конкурентоспроможності та рентабельності компанії, а також 
забезпечити безперебійну роботу всієї мережевої структури ланцюгів поставок.  

Ефективне управління ланцюгами поставок передбачає партнерську інтеграцію 
виробників, постачальників, дистриб’юторів і безпосередніх точок продажу товарної 
продукції та сприяє раціональному розподілу продукції, що виробляється [2]. Це дуже 
важливий бізнес процес, в якому суб’єкти ланцюга поставок організовуються таким 
чином, щоб мінімізувати логістичні витрати, спрямувати продукцію в потрібне місце, в 
заданий час та забезпечити максимальний рівень сервісу. Основні переваги такого 
підходу управління: організація доставки потрібної кількості продукції в заданий час та 
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місце; зменшення виробничих, транспортних та складських витрат; підвищення рівня 
обслуговування споживачів та якості продукції, зміцнення іміджу бренду; скорочення 
часу виходу на ринок завдяки розрахункам ризику та усуненню фінансових помилок; 
формування ефективних довгострокових та короткострокових відносин між бізнес-
партнерами; підвищення соціальної відповідальності бізнесу завдяки врахуванню 
сучасних екологічних аспектів та громадської діяльності; дозволяє компаніям 
адаптуватися під економічні зміни, підвищення очікувань клієнтів та відповідність 
технологічним вимогам. 

Оцінити ефективність та наскільки злагоджено працює механізм ланцюга поста-
вок можна завдяки фінансовим, нефінансовим та кількісним параметрам. Перш за все, 
важливо розраховувати постійні та змінні витрати, щоб збільшити доходи та впев-
нитися, що витрати на всіх етапах ланцюга поставок мінімізовані, наскільки це мож-
ливо. Розрахунки можна здійснювати за видами діяльності, витратами або результа-
тами, залежно від цілі. До нефінансових параметрів входить час, протягом якого 
закінчується кожен наступний цикл, рівень обслуговування клієнтів, кількість запасів. 
Кількісні параметри, частіше за все, перевіряють продуктивність, наскільки швидко та 
чи в достатній кількості виробляються продукти, оцінюють виробничі потужності [3]. 

Вище було зазначено важливість та переваги ефективного управління ланцюгами 
поставок, і на даний момент виокремлено кілька практик для покращення та оптимізації 
ефективності ланцюгів поставок: 

- Розширити видимість та контроль ланцюга поставок – реалізувати стратегію 
управління запасами, що дозволять відстежувати рівні запасів під час переміщення їх по 
етапах ланцюга поставок: від отримання, складування до упаковки та доставки клієнтам; 

- Розвивати хороші відносини зі своїми постачальниками – це дозволить краще 
планувати та уникнути дефіцитів, затримок або проблем з поставками на ранньому етапі; 

- Автоматизувати ланцюги поставок – автоматизація трудомістких завдань, 
обробки замовлень або процесу доставки допомагає впорядкувати операції та 
підвищити продуктивність; 

- Налаштувати програмне забезпечення під усі етапи ланцюга поставок – так як 
ланцюг поставок включає в себе одночасну роботу на багатьох етапах, важливо точно їх 
відстежувати, координувати та контролювати; 

- Навчати та прислухатися до своїх співробітників – ланцюг поставок настільки 
ефективний, як і люди, що ним керують. Співробітники складів, розповсюджувачі замо-
влень та менеджери з логістики повинні бути навчені стандартним операційним проце-
дурам, щоб забезпечити послідовність, ефективність і точність у прийнятті рішень [11].  

В умовах сучасного світу компаніям недостатньо організувати ланцюги поставок, 
приділяючи увагу лише підвищенню організаційної та фінансової ефективності всього 
процесу. Важливо зосередити свою увагу на питаннях відповідального підходу до процесу 
управління ланцюгами постачань, що дозволяє підтримувати набуті ринкові позиції та 
сприяє підвищенню конкурентного потенціалу підприємств. Класичними проблемами 
управління ланцюгів поставок є необізнаність замовника про безвідповіда-льну 
діяльність своїх постачальників, наприклад постійну невиплату, затримку заробітної 
плати своїм працівникам або неекологічне видобування сировини та виготов-лення 
продукції. Тому у майбутньому компанія-замовник може стати частиною журналі-
стського розслідування або нести відповідальність у випадку запровадження клієнтами 
компанії додаткових вимог щодо відповідальної організації ланцюга постачання. Це може 
мати негативний вплив на репутацію, призвести до економічних втрат.  

Відповідальне управління ланцюгами постачання (ВУЛП) – це управління 
екологічним, економічним і соціальним впливом та заохочення постачальників до 
впровадження практик відповідального управління впродовж усього життєвого циклу 
товарів і послуг. [10] Такий процес управління дозволяє знизити негативний вплив 
виробничих процесів на навколишнє середовище, забезпечити дотримання прав та умов 
праці персоналу та підвищувати якість продукції відповідно до міжнародних стандартів. 
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Щоб оцінити, наскільки компанія «відповідально» організувала роботу ланцюгів 
поставок, потрібно проаналізувати наступне: перевірити систему сертифікації та 
маркування продукції відповідно до міжнародних стандартів; оцінити якість 
виготовленої продукції; оцінити, наскільки бізнес є «зеленим», тобто його вплив на 
екологічний стан міста, області, країни, соціальний розвиток, громадські організації; 
оцінити діяльність відповідно до етичних кодексів та моральних принципів; оцінити 
рівень охорони та умови праці персоналу на всіх етапах ланцюга поставок. 

З кожним роком переваги та можливості управління ланцюгами поставок 
вдосконалюються та розширюються, це дає можливість компаніям розвиватися, 
створювати конкуренцію та підлаштовуватися під нове середовище функціонування. 
Сьогодні управління ланцюгами поставок розвивається стрімко й здобуває все більшу 
значущість для промислових, логістичних і торговельних підприємств. Пандемія коро-
навірусу виявила слабкі місця та нестабільність сучасних ланцюгів постачань. Багато 
компаній стикнулися з проблемами залежності певної продукції або сировини від 
одного постачальника, великою конкуренцією, скорочення виробничих потужностей та 
порушення стандартних відносин між виробником, постачальником та споживачем. 

У відповідь на ситуацію сучасні компанії змушенні впроваджувати нові рішення 
та шукати шляхи відновлення та покращення функціонування ланцюгів поставок. 
Пандемія COVID-19 сприяє виходу з логістичного ринку слабких гравців. Ринок 
найближчим часом покинуть дрібні й деякі середні гравці, при цьому відбудеться низка 
банкрутств, поглинань, злиттів. З іншого боку, логістичні компанії, позиції яких є 
стійкими, матимуть можливість розширити свою частку ринку [5]. 

Компанії все більше працюють над гнучкістю стратегії ланцюгів постачань. 
Сучасна економічна ситуація має тенденцію до раптових змін, в період пандемії цілі 
країни та ланцюги постачань були змушені зупинитися, і компаніям вкрай важливо 
пристосовуватися до ситуації. Зіткнувшись з цими обмеженнями, компанії мають 2 
варіанти: уповільнити ланцюг постачання: творчо підходити до зберігання запасів, 
уповільнювати виробництво або прискорити ланцюг постачання: доставка продуктів та 
інвентарю в магазини й покупцям до локдауну або після зняття обмежень [6]. 

Диджиталізація ланцюга поставок є неминучою. Ланцюги постачання наступного 
покоління мають бути повністю цифрові, забезпечувати прозорість і стійкість, необхідні 
як підприємствам, так і споживачам, які вимагають отримання актуальної інформації в 
будь-який момент часу [7]. 

Стратегічне партнерство та створення надійних довгострокових або 
короткострокових відносин між учасниками ланцюга поставок дасть велику перевагу у 
разі кризи. Диверсифікація джерел постачань спонукає компанії переглядати свої 
стратегії пошуку постачальників, щоб отримати конкурентну перевагу на ринку.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Отже, ефективне управління ланцюгом поставок можливе при мінімізації 
логістичних витрат, злагодженій роботі усіх суб’єктів ланцюга поставок та має кінцевою 
метою забезпечення максимального рівня сервісу. Як і управління ланцюгами поставок, 
так і логістика зосередженні на потоці товарів від точки походження до кінцевого 
споживача. Управління ланцюгами поставок визначає стратегію та заходи, що 
стосуються планування, пошуку, виробництва та доставки товарів, а також обробки 
повернення. Логістика зосереджується на тому, щоб потрібна продукція була в 
потрібному місці і в потрібний час, а також налаштовує ці процеси. Основні 5 елементів 
управління ланцюгами поставок це: планування, постачання сировини, виготовлення, 
доставка та повернення. Перевагами даного підходу є стабільність компанії, підвищення 
іміджу, створення ефективних партнерських відносин та соціальна відповідальність. 
Для підвищення ефективності ланцюгів поставок потрібно розширити видимість та 
контроль ланцюга поставок, будувати міцні стосунки з постачальниками, 
автоматизувати ланцюги поставок, налаштувати програмне забезпечення та 
зосередити увагу на питаннях відповідального підходу до управління ланцюгами 
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поставок. Пандемія COVID-19 сильно вплинула на ланцюги поставок, компанії змушені 
адаптуватися під нові реалії, впроваджувати сучасні технології, переглядати свою 
роботу на кожному етапі ланцюга поставок, щоб залишатися на ринку та ймовірно 
отримати конкурентну перевагу.  
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У статті охарактеризовано теоретичні основи формування механізму забезпечення економічної безпеки 
промислових підприємств з поглибленим використанням інструментів гнучкого управління. Представлено 
особливості використання концепції інтенсивності загрози для забезпечення економічної безпеки 
промислового підприємства та врахування інтенсивності розвитку загроз в діяльність підприємства. 
Визначено, що науковим підґрунтям процесу розроблення механізму забезпечення економічної безпеки з 
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Вступ 

В умовах підвищення динамічності внутрішнього та зовнішнього середовища 
зростання ризиків і невизначеності, а також посилення конкурентної боротьби особ-
ливої актуальності набувають питання ідентифікації, аналізу, контролю загроз та 
ризиків економічної безпеки, реалізації, оцінювання результативності захисних заходів 
щодо нейтралізації загроз та координації захисних функцій промислових підприємств. 
Реалізація цих завдань передбачає опрацювання адекватного методичного інструмен-
тарію, що дозволяє оцінити ефективність процесів ситуаційного контролю та аналізу 
економічної безпеки щодо відповідності її базовим індикаторам з метою забезпечення 
інтересів власників і менеджменту підприємств. При цьому особливої значущості 
набуває розробка комплексу заходів регулювання економічних ситуацій, що виникають 
у практичній діяльності підприємств в контексті забезпечення та управління їх 
безпечним станом і розвитком. Рефлексією на нові завдання в сфері забезпечення 
економічної безпеки промислових підприємств є трансформація усього управлінського 
циклу захисту підприємств від загроз, розроблення й імплементація гнучких 
інструментів управління системою економічної безпеки підприємств на усіх рівнях.  

Питаннями забезпечення економічної безпеки підприємств займаються такі 
науковці, як Т. Васильців [1], Н. Гавловська [8], О. Ілляшенко [2], Г. Козаченко [6], 
М. Копитко [3], В. Нижник [4], Є. Рудніченко [5], Л. Шемаєва [7]. Однак проблематика 
використання управлінського інструментарію у забезпеченні економічної безпеки 
підприємств досліджена фрагментарно, що обумовлює актуальність і своєчасність 
представленого дослідження. 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є визначення та характеристика теоретичних засад формування 
механізму забезпечення економічної безпеки промислових підприємств з поглибленим 
використанням інструментів гнучкого управління. 

Виклад основного матеріалу 

Головним пріоритетом системи забезпечення економічної безпеки промислових 
підприємств є формування відповідного рівня забезпечення економічної безпеки на 
основі використання інструментів гнучкого управління, які б дозволяли оперативно 
реагувати на нові загрози зовнішнього характеру, прораховувати результати можливих 
сценаріїв розвитку подій, а також вносити корективи в діяльність підприємства 
відповідно до зміни ринкової кон’юнктури та внутрішніх факторів підприємства.  

Зазначимо, що формування механізму забезпечення економічної безпеки 
промислових підприємств на основі використання інструментів гнучкого управління 
має враховувати сучасні особливості зовнішнього середовища, для якого характерна 
висока динамічність та інтенсивність розвитку подій. Іноді саме високий динамізм 
подій, а не їх природа зумовлює виникнення загрозливих ситуацій для економічної 
системи підприємства. Тут можна навести приклад виникнення небезпечної ситуації 
для інфраструктури міста за умови випадання значної нетипової для даного регіону 
кількості опадів (наприклад, «упродовж доби випала половина місячної норми опадів»), 
що призводить до виникнення кризових явищ та унеможливлення нормального 
функціонування системи міста. Тобто, інфраструктура міста без проблем зможе 
«поглинути» протягом місяця «місячну норму опадів», проте, якщо місячна норма опадів 
випадає протягом доби, це призводить до значних загроз повноцінного функціонування 
екосистеми міста.  

На нашу думку, в процесі формування механізму забезпечення економічної 
безпеки промислових підприємств на основі використання інструментів гнучкого 
управління має бути врахована природа багатьох кризових явищ як внутрішнього, так і 
зовнішнього середовища, які можна виділити у окремий напрям наукових досліджень у 
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сфері забезпечення економічної безпеки, а саме: «концепція інтенсивності загрози». Ця 
концепція являє собою сформовану систему поглядів щодо забезпечення економічної 
безпеки промислових підприємств, його сутнісної характеристики та цілісної теоре-
тичної бази. Напрацювання теоретичної бази, розроблення відповідних принципів, 
методів та інструментарію «концепції інтенсивності загрози» повинна забезпечити 
можливість виявлення факторів небезпеки з врахуванням їх інтенсивності, які вплива-
ють на економічну систему підприємства, його адаптації до змін зовнішнього середо-
вища, а також можливість оцінювання різних варіантів розвитку потенційних загроз.  

Використання положень концепції інтенсивності загроз ґрунтується на дефініції 
«інтенсивність загрози», під якою слід розуміти якісний показник її небезпеки, що 
характеризується кількістю загрозливих ситуацій за певний проміжок часу. 
Інтенсивність загрози залежить від форми та змісту небезпеки, а також конкретних 
умов її вираження, що визначає розмір потенційної шкоди економічній системі 
підприємства (рис. 1).  

 
Рис. 1. Інтенсивність загроз  

Джерело: розроблено автором 
Як видно з рис. 1, промені І1, І2 та І3 описують ступінь небезпеки в залежності від 

часу та рівня шкоди для підприємства за умови впливу однакового фактору небезпеки. 
Як бачимо, промінь І1 описує ситуацію із найвищим ступнем «інтенсивності загрози», 
для якої характерна висока «щільність небезпеки», а саме – «більша кількість небезпеки 
на одиницю часу». Тобто, однакові загрозливі дії протягом різної тривалості становлять 
різний ступінь загрози для підприємства. Врахування фактору «інтенсивність загроз» та 
«щільності небезпеки» є вкрай важливим в сучасних умовах господарювання, оскільки 
характер динамічності факторів небезпеки зумовлює різні ступені потенційної загрози 
для підприємства. Наприклад, для рівня економічної безпеки підприємства має суттєве 
значення показника кількості вивільнених працівників, а саме, якщо із 
середньоспискової чисельності працівників 200 осіб звільнилось 50 протягом місяця чи 
року, що становить різні ступені небезпеки. Або ж вкрай актуальним питанням для 
сьогодення є зростання вартості енергоносіїв для підприємств вітчизняної економіки, 
коли протягом двох місяців 2021 року вартість газу для вітчизняного бізнесу зросла 
втричі, що зумовило зупинку багатьох підприємств з енергоємним виробництвом 
продукції.  

Промені І2 та І3 характеризують фактори небезпеки з меншою інтенсивністю, що 
передбачає «меншу кількість шкоди на одиницю часу». Таким чином, працівники служби 
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економічної безпеки промислового підприємства при аналізі факторів небезпеки як 
зовнішнього, так і внутрішнього характеру повинні враховувати не тільки природу та 
зміст загрози, але й інтенсивність її розвитку. Досить часто саме високий динамізм явищ 
та «щільність небезпеки» призводить до виникнення загрозливих ситуацій для 
економічної системи підприємства. Тому в цьому контексті варто окремо виділити 
основні якісні та кількісні характеристики категорії «загроза», що має бути покладено в 
основу розроблення складових відповідного механізму забезпечення економічної 
безпеки промислових підприємств (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Якісна та кількісна характеристика категорії «загроза» 
Джерело: розроблено автором 

Отже, з позиції застосування положень «концепції інтенсивності загроз» при 
аналізі економічної природи загроз необхідно враховувати не лише обсяги потенційної 
шкоди, вид загрози за функціональними складовими економічної безпеки, але й 
інтенсивність її розвитку.  

На нашу думку, вирішення зазначених проблем можливе за умови використання 
дієвих інструментів гнучкого управління, які б забезпечили високий рівень 
адаптивності та гнучкості підприємства. Зауважимо, що «гнучкість» є складовою 
частиною процесу адаптації підприємства до змін, викликаних зрушеннями 
зовнішнього або внутрішнього середовища. Тобто, якщо під «адаптацією» слід розуміти 
процес пристосування до змін, то під «гнучкістю» – можливість швидкого врахування 
цих змін в управлінні системою економічної безпеки промислового підприємства. 
Також, в цьому контексті, варто розрізняти стратегічну та тактичну адаптивність, 
оскільки це передбачає застосування різних інструментів гнучкого управління та 
суб’єктів прийняття рішень.  

Незважаючи на значну кількість публікацій, присвячених проблемі підвищення 
гнучкості систем управління, питання застосування гнучких інструментів у системі 
забезпечення економічної безпеки є малодослідженими. На сьогодні науковцями та 
практиками не вироблено ефективного механізму забезпечення економічної безпеки 
промислових підприємств в умовах високого динамізму зовнішнього середовища, які б 
забезпечили високий рівень гнучкості саме системи забезпечення економічної безпеки. 
Особливої актуальності ця проблема набуває в останні роки в Україні у зв’язку з 
виникненням та швидким розвитком загроз глобального характеру (COVID-2019, 
військові події на сході України, економічна криза, енергетична криза тощо), що змушує 
менеджмент миттєво реагувати та приймати обґрунтовані рішення, які можуть по-
різному впливати на рівень економічної безпеки підприємства. Перед фахівцями з 
економічної безпеки стоїть завдання щодо розроблення дієвих методів, інструментів та 
механізмів системи забезпечення економічної безпеки, які б забезпечили можливість 
реагування промислового підприємства на зміни ринкової кон’юнктури з врахуванням 
внутрішніх можливостей.  

Розроблення механізму забезпечення економічної безпеки з використанням 
гнучкого інструментарію прийняття управлінських рішень враховує такі вимоги до 
процесу забезпечення економічної безпеки, як:  
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− здатність до оперативного реагування на зміни зовнішнього та внутрішнього 
середовища на підставі інформації про наявні загрози та досвід їх попередження й 
нейтралізації джерел; 

− можливість швидкої підготовки декількох варіантів управлінських рішень, їх 
оперативного коригування та пошук критеріїв оцінювання;  

− можливість проведення оперативного аналізу визначених цілей 
підприємства і швидкого внесення змін, за потреби, з метою мінімізації впливу загроз на 
стан економічної безпеки. 

Зазначений механізм забезпечення економічної безпеки має виконувати певні 
функції, до яких слід віднести захисну, адаптивну та превентивну функції. Захисна 
функція механізму забезпечення економічної безпеки передбачає захист економічної 
системи промислового підприємства від сукупності внутрішніх та зовнішніх загроз. Ця 
функція пов’язана з наявністю на підприємстві достатнього ресурсного потенціалу.  

Адаптивна функція механізму забезпечення економічної безпеки полягає у 
створенні системи гнучкого та швидкого реагування на зміни внутрішнього та 
зовнішнього економічного середовища, що запобігатиме порушенню рівноважного 
розвитку підприємства та передбачає реагування на зміни внутрішнього та зовнішнього 
середовища шляхом коригування управлінських рішень керівників інших структурних 
підрозділів.  

Превентивна функція механізму забезпечення економічної безпеки спрямована 
на передбачення та подальше попередження виникнення внутрішніх та зовнішніх 
загроз, ризиків та критичних ситуацій у соціальних та економічних процесах.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Науковим підґрунтям процесу розроблення механізму забезпечення економічної 
безпеки з використанням гнучкого інструментарію має стати концепція гнучкого 
управління та положення Agile Methodology, які являють собою сформовану систему 
поглядів з організації процесу гнучкого управління, його сутнісної характеристики та 
цілісної теоретичної бази. Застосування положень концепції гнучкого управління та 
Agile-менеджменту, теоретичною базою яких є ситуаційна теорія, має забезпечити 
можливість виявлення факторів, які впливають на стан економічної безпеки 
промислового підприємства, його пристосовування до змін зовнішнього середовища, а 
також можливість вірного врахування сучасних потреб ринку, потенційних загроз та 
опрацьовування нових перспектив. В даному контексті забезпечення економічної 
безпеки промислових підприємств на основі використання інструментів гнучкого 
управління – це процес прийняття управлінських рішень, який дозволяє оперативно 
враховувати зміни зовнішнього середовища та коригувати управлінські рішення щодо 
забезпечення економічної безпеки промислового підприємства відповідно до існуючих 
загроз зовнішнього і внутрішнього характеру. 

Використання інструментів гнучкого управління передбачає багатоваріантний 
ситуаційний характер, що дає можливість попереднього оцінювання відповідних дій на 
можливі зміни умов як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі промислового 
підприємства. Концепція гнучкого управління ґрунтується на чітких принципах, 
методах, інструментах і передбачає використання положень ситуаційної теорії, які 
орієнтовані на координацію захисних функцій підприємства у розрізі окремих 
економічних сфер, ситуаційних заходів захисного характеру, відповідних інструментів 
захисту, методів реалізації захисних впливів, заходів щодо нейтралізації загроз.  
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МОНЕТАРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Ломачинська І. А., Мазур Ю. В., Мумладзе А. О. Монетарне регулювання розвитку 
національної економіки України в сучасних умовах. Український журнал прикладної 
економіки та техніки. 2021. Том 6. № 3. С. 209 – 218. 

Анотація 
Розглянуто монетарний режим в Україні, починаючи з моменту переходу до режиму інфляційного 
таргетування. Визначено, що НБУ розглядає метод таргетування інфляції як режим монетарної політики, 
орієнтований на встановлення і досягнення цільового показника інфляції в середньострокових очікуваннях. 
Його метою є фінансова стабільність, наслідком якої будуть незмінна та низька інфляція. У результаті 
цінова стабільність створює сприятливі умови для забезпечення економічного зростання та зростання 
рівня зайнятості населення в країні. При цьому основними чинниками, що забезпечують ці умови є: 
зміцнення національної грошової одиниці, сприятливе середовище для інвестицій та споживчих рішень, 
низькі відсоткові ставки, забезпечення захисту заощаджень і доходів населення від знецінення. Визначено 
ключові зміни способів монетарного регулювання, що впливають на реалізацію таргетування інфляції в 
Україні, зокрема: головним інструментом монетарної стратегії є відсоткова ставка; впровадження 
динамічного курсу; основними аналітичними інструментами стає прогнозування та аналіз фінансових 
ризиків; широке впровадження зустрічей з представниками бізнес-сфери, прес-релізів, прес-брифінгів тощо. 
В результаті НБУ змінив свою комунікаційну політику: від фахової аудиторії фінансового ринку до масової. 
Згруповано та проаналізовано основні монетарні показники у національній економіці України з 2014 р. по 
2020 р. Здійснено регресійний аналіз впливу монетарної політики на соціально-економічний розвиток із 
2008 р. по 2020 р. та з 2016 р. по 2020 р. У період 2008-2020 рр. виявлена пряма залежність ВВП від рівня 
інфляції, готівки в обігу, міжнародних золотовалютних резервів, сумарних кредитів, наданих суб’єктам 
господарювання; пряма залежність кінцевого споживання від банківських кредитів, інфляції, готівки в 
обігу та обернену з банківськими депозитами та обмінним курсом долара. У період 2016-2020 рр. виявлено 
пряму залежність реального ВВП і приросту індивідуального споживання, М3, приросту приватного 
споживання та обернену з обмінним курсом долару, приростом банківських кредитів нефінансовим 
корпораціям.  

Ключові слова: монетарне регулювання, економічна політика, грошово-кредитний ринок, інфляційне 
таргетування, соціально-економічний розвиток. 
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Abstract  
The paper considers the monetary control in Ukraine beginning from the time of transition to the inflation targeting mode. 
It is stated that the NBU views the inflation targeting method as a monetary control mode aimed at the establishment and 
achievement of the target inflation index in the medium-term expectation. It is aimed at financial soundness which leads to 
the stable and low inflation. As a result, the price stability creates favourable conditions for ensuring economic growth and 
the employment level rise in the country. Thus, the main factors which assure these conditions are: national currency 
strengthening, favourable environment for making investments and consumer solutions, low interest rates, security of 
savings and income of the population against monetary depreciation. The key changes in the monetary control methods 
are defined that influence the process of inflation targeting in Ukraine, namely: the key method of the monetary strategy is 
the interest rate; implementation of the dynamic exchange rate; prediction and analysis of the financial risks becomes the 
basic analytical instruments; widespread application of meetings with the representatives of business, press-releases, media 
briefings, etc. As a result, the NBU has altered its communication policy coming from the expert audience of the financial 
market to the mass audience. The basic monetary indices of the national economy of Ukraine in the period from 2014 to 
2020 are classified and analyzed. The regression analysis of the monetary policy impact upon the social and economic 
development from 2008 to 2020 and from 2016 to 2020 was made. A direct dependence of the GDP on the inflation level, 
cash in circulation, international foreign currency and gold reserve, aggregate volume of credit provided to business 
entities; linear dependence of the end consumer on bank loans, inflation, cash in circulation and cash in bank deposits as 
well as the exchange rate of the US dollar for the period from 2008 to 2020 were identified. During 2016-2020 a direct 
dependence of the real GDP on the gain in the individual consumption volume, M3 money supply, gain in the private 
consumption and the consumption reduced to the dollar exchange rate and the gain in bank loans extended to non-financial 
corporations was revealed and described.  

Keywords: monetary control, economic policy, monetary market, inflation targeting, social and economic 
development. 

JEL classification: E43; E52; Е58 

Вступ 

Періодичний дисбаланс в економічному розвитку, падіння рівня підприємницької 
активності, погіршення рівня та якості життя населення певною мірою перешкоджають 
зростанню соціально-економічного добробуту всієї країни. Загострення подібних 
проблем обумовлює пошук шляхів їх вирішення, що призводить до збільшення уваги з 
боку науковців і практиків до обґрунтування інструментарію економічної політики. 
Відсутність сталої позитивної динаміки розвитку національної економіки підтверджує 
недостатню ефективність традиційних інструментів державного регулювання та 
потребує вдосконалення механізмів впливу на поведінку економічних суб’єктів залежно 
від соціально-економічної ситуації в країні.  

Беручи до уваги те, що одним із основних напрямів економічної політики є 
монетарна політика, роль її механізмів у забезпеченні соціально-економічного розвитку 
є вкрай важливою, а дослідження специфіки їх впливу на стан соціально-економічного 
розвитку країни набуває дедалі більшої актуальності.  
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Сучасна монетарна політика розглядається як комплекс заходів, що здійснює 
держава в особі центрального банку у сфері грошово-кредитного та фінансового 
секторів, спрямованих на досягнення визначених стратегічних цілей економічного 
розвитку країни: низькі темпи інфляції, стабільність національної валюти щодо 
курсового співвідношення з іншими валютами, зовнішньоекономічна рівновага, 
високий рівень зайнятості. Слід зазначити, що не можна одночасно досягнути всіх цих 
стратегічних цілей, оскільки окремі з них несумісні між собою, між різними 
інструментами можуть виникати певні протиріччя, які заважають їх одночасному 
застосуванню на мікро- та макрорівні. Для досягнення цілей монетарної політики 
використовуються різні методи та інструменти, а співвідношення між ними завжди 
визначається певним етапом економічного розвитку та конкретними цілями. При цьому 
основними напрямами традиційного монетарного регулювання є: відсоткова політика, 
кредитна політика (рефінансування комерційних банків), резервна політика 
(визначення та регулювання норм обов’язкових резервів для комерційних банків), 
операції з цінними паперами на відкритому ринку, валютна політика, операції з 
депозитними сертифікатами ЦБ, управління золотовалютними резервами тощо. 

Світова фінансово-економічна криза 2008 р., глобальні трансформації, 
цифровізація економіки та фінансів обумовили нестабільність та невизначеність 
швидкості обігу грошей, що призводить до трансформації інструментарію монетарної 
політики на сучасному етапі розвитку щодо забезпечення стабільності національної 
валюти та економічного зростання на основі таргетування та нетрадиційних методів 
грошово-кредитного регулювання1; 2.  

Фундаментальні основи монетарного регулювання національної економіки 
закладені у наукових роботах таких відомих науковців, як М. Фрідман, Дж.М. Кейнс, 
Р. Лукас. Особливості сучасного монетарного регулювання досліджують Б. Бернаке, 
Р. Раджан, Ф. Родрігес-Фернандес, Дж. Старк, А. Тернер та ін. Значний вклад у розкриття 
сучасних аспектів монетарного регулювання національної економіки внесли й 
вітчизняні автори, зокрема, Г. Азаренкова, Г. Алексеєвська, А. Вожжов, Б. Данилишин, 
О. Дзюблюк, В. Лепушинский, І. Ломачинська, С. Міщенко, С. Науменкова, С. Ніколайчук, 
М. Савлук та ін. 

Мета та завдання статті 

Головною метою статті є дослідження сучасних механізмів монетарного 
регулювання в системі забезпечення соціально-економічного розвитку України. 

Виклад основного матеріалу 

Ще у 2001 р. Національним Банком України (НБУ) було вперше оголошено про 
можливості зміни монетарного режиму на інфляційне таргетування, який повинен був 
привнести значні зміни в економічному кліматі країни. Але, незважаючи на грандіозні 
плани, лише через 13 років НБУ спромігся почати реалізовувати цей режим. Це відбулося 
у контексті розширеного фінансування, відповідно до тісної співпраці з Міжнародним 
Валютним фондом. Початок 2017 р. став офіційним стартом переходу до таргетування 
інфляції у рамках реалізації «Стратегії монетарної політики НБУ у 2016-2020 роках» [3]. 

У світовій практиці режим інфляційного таргетування поширюється з 1990-их рр., 
починаючи з Нової Зеландії, та передбачає встановлення цільового орієнтиру 
(номінального якоря) для інфляції, що забезпечується, як правило, обліковою 
політикою ЦБ і його публічною відповідальністю за її результати. Ідея інфляційного 
таргетування не була нова, і вперше була сформульована ще К. Вікселем у 1896 р. щодо 
визначення стабілізації цін як головної цілі політики ЦБ. На сьогодні існує три основні 
монетарні режими таргетування: таргетування обмінного курсу, монетарне 
таргетування та інфляційне. І саме останнє набуло найбільшого поширення в 
орієнтирах політики ЦБ країн світу [4].  
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Основними характеристиками інфляційного таргетування є чітке визначення цілі 
щодо досягнення встановленого цільового рівня інфляції, і ця ціль є єдиною серед 
першочергових: незалежність ЦБ, відмова від принципу фіскального домінування, тобто 
монетарна політика не підпорядковується інтересам фіскальної, високий рівень прозо-
рості та підзвітності ЦБ перед суспільством. При цьому очікуваними ефектами є 
стабільність споживчих цін та відсутність їх впливу на довгострокове економічне 
зростання, низькі та стійкі інфляційні очікування, що підвищують ефективність 
монетарної політики, зниження залежності довгострокового реального обмінного курсу 
від відсоткової політики ЦБ. Утім слід розуміти, що ефективність цього монетарного 
режиму потребує забезпечення базових характеристик, а також, поряд із цим, відповідні 
структурні реформи, але й відсутність значних структурних та інституційних 
трансформацій, адекватну фіскальну політику, якісний пруденційний нагляд на 
фінансовому ринку. 

Завдяки інфляційному таргетуванню відкритість комунікацій ЦБ стала 
запорукою їх незалежності та ефективним інструментом управління інфляційними 
очікуваннями. І розвиток ефективних комунікацій безпосередньо центральними 
банками із суспільством став умовою зростання довіри до ЦБ і банківської системи в 
цілому, що й сприяє успіху монетарної політики, і це вкрай актуально сьогодні. Голова 
ФРС Б. Бернаке (2006-2014 рр.) визначив, що монетарна політика на 98% – це розмови і 
лише на 2% – дії.  Результати опитувань щодо того, що думають про ЦБ у суспільстві, 
виявили: 68% японців практично нічого не знали про Банк Японії та його роботу 
(2005 р.), 45% населення ПАР взагалі не чули про існування Резервного банку ПАР 
(2011 р.), існування Європейського центрального банку (ЄЦБ) виявилося відкриттям 
для кожного шостого дорослого жителя Євросоюзу у 2016 р. 5. Більшість людей 
вибирають «раціональну неувагу» до ЦБ, оскільки особисті вигоди від цього неочевидні, 
а витрати обробки великої кількості інформації високі. Окрім того, інформація ЦБ 
зорієнтована на фахівців фінансового ринку і не зрозуміла широкій аудиторії. 
Наприклад, протоколи Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC minutes) 
розуміють лише 2% дорослого населення США, економічні огляди Федеральної 
резервної системи США (ФРС) (BeigeBook) – менш ніж 10%, статті в пресі про грошово-
кредитну політику – лише 20% громадян, а передвиборні промови президента Д. Трампа 
зрозумілі для 70% американців, пісні Елвіса Преслі – для 60% 6. Публікація разом зі 
стандартною версією інфляційного звіту Банком Англії з 2017 р. спрощеної версії із 
розшифровкою термінів та малюнками призвели до того, що 60% опитаних з числа 
представників бізнесу визнали, що дії Банку Англії стали зрозумілішими, а 60% стали 
більше йому довіряти 7. 

У результаті ЦБ значно змінили свою комунікаційну політику: від фахової 
аудиторії фінансового ринку до масової, від взаємодії з аудиторією через масмедія до 
безпосереднього спілкування з широкою аудиторією, спрощення інформації, перехід 
монетарної влади в соціальні мережі, блоги і месенджери для нарощування масової 
аудиторії без посередників та ін. При цьому ЦБ не лише спрощують інформацію у 
прагненні донести її до населення, але й підвищують рівень фінансових знань самої 
аудиторії, реалізуючи програми підвищення фінансової грамотності або шляхом участі 
в аналогічних національних програмах урядів 8. 

Отже, НБУ розглядає метод таргетування інфляції як режим грошово-кредитної 
політики, орієнтований на встановлення і досягнення цільового показника інфляції в 
середньострокових очікуваннях. Його метою є фінансова стабільність, наслідком якої 
будуть незмінна та низька інфляція [4, с. 31; 9, с. 3]. У результаті цінова стабільність 
створює сприятливі умови для забезпечення економічного зростання та зростання 
рівня зайнятості населення в країні. При цьому основними чинниками, що забезпечують 
ці умови є: зміцнення національної грошової одиниці, сприятливе середовище для 
інвестицій та споживчих рішень, низькі відсоткові ставки, забезпечення захисту 
заощаджень і доходів населення від знецінення [10, с. 2]. 
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Рішення про запровадження таргетування інфляції створило ще одну дуже важ-ливу 
умову – одним із бонусів монетарної політики стало наповнення міжнародних ре-зервів, а 
це, як правило, не притаманно даному режиму. Такі міри частково захищають економіку 
країни від можливих потрясінь та є запорукою стабільності у фінансовій сфері. Відповідне 
забезпечення міжнародних резервів стало так званим «стовпом надійності» при 
непостійних ринкових очікуваннях та нестійкій економічній ситуації [3; 4, с. 30]. 

Важливою подією, яка була обумовлена зменшенням валютних запасів, потребою 
втілення реформ від МВФ та наявністю значного дефіциту поточного рахунку 
платіжного балансу у розмірі 16,5 млрд дол., став перехід у лютому 2014 р. до нового 
режиму. Цей режим передбачав впровадження так званого «плаваючого» курсу гривні. 
Саме це й стало рушійною силою для реформування у сфері монетарної політики, адже, 
за умов динамічного курсу, вона буде значною мірою різнитися від такої ж політики за 
умов, коли курс фіксований. За умови, коли валютний курс є плаваючим, основним 
каналом емісії стає канал повторного фінансування. А відсоткова стратегія НБУ виступає 
для банківської системи головним засобом для врегулювання ліквідності. Значення 
ключової відсоткової ставки, зазначеної центральним банком, виступає в ролі головного 
інструменту монетарної політики.  

Отже, ключовими змінами способів монетарного регулювання, що впливають на 
реалізацію таргетування інфляції в Україні, є наступне: головним засобом монетарної 
стратегії є відсоткова ставка; впровадження динамічного курсу; основними аналітич-
ними інструментами стає прогнозування та аналіз фінансових ризиків; широке впро-
вадження зустрічей з представниками бізнес-сфери, прес-релізів, прес-брифінгів, тощо. 
Саме на них робиться головний наголос задля реалізації звітності та прозорості [12]. 

У таблиці1 представлена динаміка основних монетарних показників в Україні в 
2014-2020 рр., які відображають наступні явища. У 2014-2015 рр. головною метою 
монетарної політики НБУ було визначено досягнення та підтримання стабільності цін 
на рівні 3-5% в межах року [13; 14]. Утім, соціально-політична та фінансово-економічна 
нестабільність, що спіткали Україну у цей період, спричинили обмежувальну монетарну 
політику, основною метою якої було стрімке подолання інфляційних ознак і 
забезпечення фінансової стабільності в середині країни. Основним інструментом 
монетарного регулювання національної економіки у цей період стала чітко окреслена 
ключова відсоткова ставка НБУ, яку доповнювали постійно діючі кредитні та депозитні 
механізми овернайт.  

Таблиця 1. Основні монетарні показники України у 2014-2020 роках 
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2014 124,9 1576,86 15,0 1020,7 10,5 675,1 282,9 333,2 
2015 143,3 2400,07 17,5 981,6 11,6 716,7 308.24 336,0 
2016 112,4 2719,09 15,9 998,7 10,4 793,4 341,06 381,6 
2017 113,7 2806,72 14,6 1016,7 8,3 898,8 333,5 399,1 
2018 109,8 2768,83 17,2 1073,1 10,9 933,0 400,12 435,8 
2019 104,1 2693,78 17,0 971,9 11,5 1071,7 425,0 477,5 
2020 105,0 2816,97 13,1 948,4 5,6 1348,1 558,5 596,0 

Джерело: складено за даними [15; 16] 

Аналізуючи результати грошово-кредитної політики 2015 р. слід зазначити, що 
НБУ створив передумови до переходу на режим таргетування інфляції, а саме: здійснено 
макроекономічне моделювання, створено щоквартальний цикл прогнозування, 
реалізовано інституційні зміни, що забезпечили незалежність НБУ у застосуванні 
інструментів для отримання результатів, було усунено фіскальне домінування, 
кардинально змінився підхід у прийнятті рішень в сфері монетарного регулювання.  
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У першій половині 2016 р. НБУ розпочав застосовувати режим інфляційного 
таргетування. У наступний період 2017-2019 рр. основним вектором грошово-кредитної 
політики стало забезпечення стабільності цін і утримання інфляційних процесів в межах 
запланованого показника: 2017 р. ‒ 8% ± 2 %; 2018 р. – 6% ± 2%; 2019 р. і надалі – 5% ± 
1%. Тобто пріоритетним напрямом НБУ стало поступове зниження рівня інфляції до 
однозначного показника (5%) та стримування його на цьому рівні в середньостроковій 
перспективі.  

У 2018 р. Рада Національного банку затвердила «Стратегію монетарної політики 
НБУ» [17], офіційно закріпивши незмінність цілей та положень її впровадження. При 
цьому одним із визначальних моментів підвищення економічного потенціалу країни і 
покращення макроекономічного середовища було визначено генерування очікувань з 
низьким рівнем інфляції. Середньострокова ціль збільшення індексу споживчих цін 
протягом року встановлена в межах 5% з допустимими відхиленнями ±1 п.п. і буде 
досягатися протягом 2018-2020 рр.  

Наступність у проведенні кредитно-грошової політики на основі режиму 
таргетування інфляції посприяла стабілізації інфляційних очікувань населення та 
бізнесу, заохотила довгострокові заощадження та інвестиції в економіку.  

В «Основних засадах монетарної політики на період 2019 року та 
середньострокову перспективу» НБУ знову задекларував «використання кредитно-
грошового режиму таргетування інфляції, адже досягнення стабільності у ціновій сфері 
найкраще корелює із забезпеченням стійких темпів приросту валового внутрішнього 
продукту і нівелює попередні умови суб’єктивно вмотивованих рішень у змінах 
монетарної політики» [18]. Цей же документ визначив кількісну ціль щодо інфляції 5% 
у середньостроковій перспективі. Водночас у Законі України «Про Державний бюджет 
України на 2019 рік» прогноз темпу інфляції було закладено на рівні 7,4%.  

У 2020 р. основними пріоритетами монетарної політики також було визначено 
досягнення та забезпечення цінової стабільності через використання монетарного 
режиму інфляційного таргетування, який водночас сприяє забезпеченню стійких темпів 
приросту ВВП. Проте світова пандемія COVID-19 похитнула сформовану стабільність на 
грошовому ринку: через карантин і паніку серед населення прослідковувався шок у 
вигляді ситуативного послаблення гривні та ажіотажного підвищення попиту на окремі 
товари упродовж перших тижнів карантину (березень-квітень 2020 р.). Однак, завдяки 
очищенню банківської системи, фіскальній консолідації, плаваючому курсу та дієвій 
монетарній політиці така ситуація виявилася короткостроковою. Рівень інфляції у перші 
місяці 2020 р. залишався нижчим, ніж прогнозувалося.  

Водночас варто зазначити, що підвищений попит на товари першої необхідності 
та ажіотаж на валютному ринку, спричинений психологічними чинниками, досить 
швидко вичерпалися. Національна економіка потребувала рішучого реагування та 
підтримки з боку НБУ і наприкінці квітня 2020 р. його Правлінням було встановлено 
облікову ставку на рівні 8,0% річних [16].  

Підводячи підсумки монетарної політики НБУ, можна систематизувати основні 
напрями монетарної політики України упродовж 2014-2020 рр.: 

– НБУ здебільшого реалізовував жорстку рестрикційну політику «дорогих гро-
шей» із незначними пом’якшеннями наприкінці 2018-2019 рр., про що свідчить рівень 
облікової ставки НБУ та обсяг кредитів, наданих банками у національну економіку. 

– Відбулося посилення прозорості діяльності НБУ, що відобразилося у 
підвищенні рівня оприлюднення інформації на офіційному сайті у Річному звіті НБУ, 
Інфляційному звіті НБУ, Звіті НБУ про фінансову стабільність, постійних прес-релізах 
щодо базових рішень регулятора у сфері грошово-кредитної політики, проведення 
наукових семінарів, конференцій.  

– Беззаперечним пріоритетом монетарної політики було досягнення та 
підтримання цінової стабільності порівняно з іншими цілями та завданнями у грошово-
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кредитній сфері, що постійно відображалося в Основних засадах грошово-кредитної 
політики на поточний рік. Національний банк не використовував жодних інструментів 
монетарної політики для досягнення будь-яких цілей, які б загрожували досягненню 
цінової стабільності.  

– Рішення щодо параметрів монетарної політики ґрунтувалися на комплексному 
макроекономічному аналізі та прогнозі. Усі рішення мали перспективний характер.  

– Було впроваджено режим плаваючого обмінного курсу, який визначається 
ринковими умовами без попереднього встановлення бажаного або прогнозного значення.  

– Основним інструментом монетарної політики впродовж останніх років 
залишалася облікова ставка, яка оперативно змінювалася залежно від ситуації у 
фінансовій сфері. Найбільший вплив зміна облікової ставки справляла на рівень 
інфляції, оскільки давала змогу скоротити обсяг грошової маси в обігу. Водночас 
зростання облікової ставки негативно впливало на розвиток та зростання національної 
економіки та гальмувало її вихід із кризового стану.  

Для оцінки впливу монетарної політики на соціально-економічний розвиток 
України здійснимо регресійний аналіз і побудуємо моделі:  

Модель 1: оцінка взаємозв’язку економічного розвитку (ВВП) та показників 
грошово-кредитного ринку за 2008-2020 рр.  

На основі річних даних, починаючи з 2008 р., побудовано модель взаємозв’язку між 
номінальним ВВП України [15 та окремими показниками грошово-кредитного ринку: Х1 

– інфляція (%) [15]; Х2 – питома вага готівки в обігу в загальному обсязі грошової маси 
(М3) (млрд грн.) [20]; Х3 – міжнародні золотовалютні резерви  
(млрд дол.) [16]; Х4 – кредити, надані суб’єктам господарювання (млрд грн) [15]. 

З метою статистичної оцінки взаємозв’язку між номінальним ВВП та монетар-
ними показниками за допомогою регресійного аналізу побудовано наступне рівняння 
регресії (1) від вищезазначених чинників: 

𝑌 = −3244,7 + 5,096х1 + 1,836х2 + 45,427х3 + 2,913х4                    (1) 
Модель значима, оскільки R2 = 0,959. F>Fтабл, коєфіцієнти регресії значимі за 

критерієм Стюдента.  
Отже, виявлена пряма залежність ВВП від рівня інфляції, готівки в обігу, 

міжнародних золотовалютних резервів, кредитів, наданих суб’єктам господарювання. 
Це дозволяє узагальнити: монетарне регулювання здійснює вплив на економічний 
розвиток у цілому до визначених НБУ цілей. 

Модель 2: оцінка взаємозв’язку споживчих витрат та показників грошово-
кредитного ринку за 2008-2020 рр. 

На основі річних даних, починаючи з 2008 р., побудована модель взаємозв’язку між 
споживчими витратами [15] та окремими показниками грошово-кредитного ринку: Х1 – 
сумарні видані кредити українськими комерційними банками (млрд грн.) [22], Х2 – 
банківські депозити (млрд грн.) [15], Х3 – інфляція (%) [20], Х4 – питома вага готівки в обігу 
в загальному обсязі грошової маси (М3) (млрд грн.) [20], Х5 – обмінний курс долара [15]. 

У результаті отримано рівняння регресії (2), яке має наступний вигляд: 
𝑌 = −1539,3 + 6,364х1 − 5,280х2 + 3,417х3 + 3,838х4 − 21,416х5                    (2) 

Модель значима, оскільки R2 = 0,974,F>Fтабл, коефіцієнти регресії значимі за 
критерієм Стюдента. Отже, в результаті моделювання виявлено пряму залежність 
кінцевого споживання від сумарних кредитів, виданих українськими комерційними 
банками, інфляції, готівки в обігу, обернену – з депозитами та обмінним курсом долара. 
У цілому це відображає теоретично обґрунтовані закономірності – зростання депозитів 
призводить до зростання заощаджень та зменшення споживання, а зростання курсу 
долара до гривні зменшує реальні доходи і, як результат, кінцеве споживання. 

Модель 3: оцінка взаємозв’язку економічного розвитку (реальний ВВП) та 
показників грошово-кредитного ринку в 2016-2020 рр.  
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На основі квартальних даних, починаючи з 2016 р. – року впровадження 
інфляційного таргетування, побудована модель взаємозв’язку між реальним ВВП [21] та 
окремими показниками грошово-кредитного ринку: Х1 – приріст індивідуального 
споживання (%); Х2 – М3 (млрд грн.); Х3 – приріст приватного споживання (%); Х4 – 
обмінний курс долара; Х5 – приріст кредитів нефінансових корпорацій (%) [21]. 

У результаті отримано рівняння регресії (3), яке має наступний вигляд: 
𝑌 = 214,6 + 52,391х1 + 0,698х2 + 9,389х3 − 16,267х4 − 2,103х5                    (3) 

Модель значима, оскільки R2 = 0,84, F>Fтабл, коефіцієнти регресії значимі за 
критерієм Стюдента. 

За результатами моделювання виявлена пряма залежність реального ВВП з 
приростом індивідуального споживання, М3, приростом приватного споживання та 
обернену – з обмінним курсом долару, приростом кредитів. У цілому це відповідає 
загальноприйнятним закономірностям, коли зростання сукупного попиту обумовлює 
економічне зростання. Утім приріст кредитів мав би сприяти зростанню обсягів 
виробництва товарів і послуг, але спостерігаємо іншу ситуацію. Це можна пояснити 
наступним: значна частка кредитів після 2015 р. були пов’язана із реструктуризацією та 
пролонгуванням кредитів, покриттям касових розривів, фінансуванням оборотного 
капіталу. Після кризи 2014-2015 рр. рівень кредитоспроможності значної частки 
суб’єктів господарювання незадовільний, що підвищує кредитні ризики та обмежує 
залучення суб’єктами господарювання кредитних ресурсів саме для розвитку 22. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 

Отже, дослідивши монетарну політику НБУ у 2014-2020 рр., її інструменти та 
результати, можемо дійти певних висновків щодо ролі монетарної політики у розвитку 
національної економіки України.  

Враховуючи вище означені тенденції, варто зазначити, що більшість проблем, які 
перешкоджали реалізації ефективної грошово-кредитної політики та банківської 
системи, завдяки незалежності НБУ, очищенню банківської системи, запровадженню 
інфляційного трагетування, вільного курсоутворення та валютної лібералізації 
подолано, інфляція знаходиться в допустимих межах, а комерційні банки мають 
достатній рівень капіталу та ліквідності, щоб відновити кредитування економіки задля 
стійкого економічний розвитку України.  

Дослідження сучасних монетарних інструментів дало змогу виявити, що засоби та 
методи грошово-кредитного регулювання використовуються НБУ насамперед для 
контролю впливу монетарних чинників на стабільність національної грошової одиниці. 
Навіть якщо певні інструменти і впливають на функціонування кредитного ринку та 
вливання інвестицій, то все одно кінцевою метою їх застосування є досягнення 
відповідних монетарних показників та фінансової стабільності у державі.  

Разом із цим, монетарне регулювання сьогодні потребує структурного підходу ЦБ 
до оптимального управління ліквідністю та процесами продуктивного кредитування, 
що стимулюватиме економічне зростання разом із забезпеченням цінової, валютно-
курсової та фінансової стабільності. При цьому важливо забезпечити ефективну 
координацію монетарної та фіскальної політики, що розширить стимули до зайнятості 
та зростання реального сектору економіки, враховуючи, що сьогодні лише стимулювати 
сукупний попит недостатньо. Зокрема, за рахунок державної підтримки у розширення 
інвестицій в інфраструктуру зеленої економіки та НДДКР, витрат на підвищення 
енергоефективності, інвестицій в освіту та професійну підготовку, інвестицій у 
відновлення екосистем можна не лише створити нові робочі місця, а й забезпечити 
передумови для вирішення екологічних проблем, сприяти технологічному розвитку 
національної економіки, а також уникнути непродуктивних кредитів, неефективних 
активів, не допустити створення непрацюючих робочих місць. При цьому важливим 
аспектом є розвиток освіченості суб’єктів господарювання і домогосподарств щодо дій 
держави і безпосередньо процесів трансформації національної економіки. 
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Анотація 
Вступ. У сучасних умовах важливе значення для якісного соціально-економічного розвитку та високих 
темпів економічного зростання національної економіки має активізація інвестиційної діяльності та 
дослідження домогосподарств як інституційної одиниці. Саме вони, поряд з державою і реальним сектором 
економіки, є важливими учасниками економічної діяльності та відіграють вагому роль в забезпеченні 
економічного зростання в державі. 
Метою статті є розкриття економічного змісту тлумачення фінансової поведінки домашніх господарств 
та особливостей фінансової поведінки вітчизняних домашніх господарств. 
Результати. У роботі досліджено сутність поняття фінансової поведінки домашніх господарств на 
основі узагальнення науково-теоретичних підходів до її тлумачення. Шляхом процесного підходу 
виокремлено особливості фінансової поведінки вітчизняних домогосподарств, а саме: споживча поведінка, 
заощаджувальна поведінка, інвестиційна поведінка та кредитна поведінка через виявлення рівня їхнього 
доходу, витрат та узятих в кредит коштів. Крім цього, визначений перелік чинників впливу на формування 
інвестиційної та заощаджувальної поведінки вітчизняних домогосподарств. Обґрунтовано авторське 
визначення фінансової поведінки домашніх господарств. Встановлено, що значним детермінантом 
фінансової поведінки, інклюзії та грамотності в Україні є вік і майновий стан членів домашніх господарств 
як споживачів фінансових послуг. З’ясовані основні проблеми формування фінансової поведінки 
домогосподарств України.  
Висновки. Обираючи найдоцільнішу й найоптимальнішу фінансову поведінку, домогосподарства 
пристосовуються до кризових та нестабільних умов. Однак слід зазначити, що домогосподарства іноді не 
мають змоги здійснити правильний вибір через відсутність фінансових знань або недостатність 
фінансової освіти чи досвіду, складність фінансової інформації. Оскільки доступ до фінансової інформації є 
обмеженим та матеріально затратним, вітчизняні домогосподарства не володіють достатнім рівнем 
означених знань та не мають змоги самостійно аналізувати процеси щодо формування інвестиційної та 
заощаджувальної поведінки для здійснення інвестиційної діяльності на фінансовому ринку. 

Ключові слова: домогосподарства, фінансова поведінка, заощаджувальна поведінка домогосподарств, 
інвестиційна поведінка, заощадження. 
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Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 3, рр. 219 – 227.  

Abstract  
Introduction. Boosting the investment activity and research of households as an institutional unit is quite essential 
for qualitative socio-economic development and high economic growth paces in current conditions. The households, 
along with the state and real economy sector, are important participants of economic activity and play an essential 
role in securing the economic growth in the country. 
The purpose of the study is to outline the economic content of interpretation of households’ financial behavior and 
features of financial behavior of domestic households. 
Results. The paper examines the nature of the households’ financial behavior concept based on a generalization of 

scientific-theoretical approaches to its interpretation. The features of 
financial behavior of households are specified based on the process 
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approach, including consumer behavior, saving behavior, investment behavior, and credit behavior through the 
determination of their revenues, expenditures, and borrowed funds. Moreover, the list of factors impacting the 
investment and saving behavior of households is defined. The paper substantiates the author’s definition of the 
households’ financial behavior. The major problems of forming the households’ financial behavior in Ukraine are 
revealed. 
Conclusions. When choosing the most relevant and optimal financial behavior, the households adapt to crises and 
unstable conditions. Yet, it is worth mentioning that the households sometimes fail to make the right decision due to 
the lack of financial knowledge or insufficient financial education or experience, and the complex nature of financial 
information. Since access to financial information is limited and requires material inputs, domestic households do not 
have enough knowledge and cannot independently analyze the processes related to the generation of investment and 
saving behavior to conduct investment activity on the financial market. 

Keywords: households, financial behavior, saving behavior of households, investment behavior, savings. 

JEL classification: D10; D14; E21 

Вступ 

В Україні фінансова діяльність домогосподарств досі не стала об’єктом належної 
уваги з боку державних і місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування. 
Фінансова поведінка домогосподарств має високе значення для процесів соціально-
економічного розвитку держави, регіонів і громад. Водночас, домогосподарство як 
суб’єкт національної економіки функціонує на ринках праці, споживчих благ, 
фінансовому ринку та в інших сферах економіки, його господарська поведінка та 
виконувані функції сприяють формуванню інвестиційного потенціалу, визначають 
темпи економічного зростання в країні. З огляду на це, постає питання необхідності 
зміни акцентів у фінансовій поведінці домашніх господарств в Україні у напрямі 
формування заощаджень. 

Дослідженню різних аспектів фінансової поведінки домашніх господарств 
присвятили свої наукові праці такі зарубіжні дослідники, як Дж. Кейнс, Д. Ріккардо, 
Й. Шумпетер, М. Фрідман, Ф. Модільяні та ін. У контексті дослідження фінансової 
поведінки домогосподарств заслуговують на увагу напрацювання таких вітчизняних 
вчених: О. Ватаманюк, Ю. Воробйов, В. Ворошило, В. Дорош, Т. Єфременко, Т. Кізима, 
О. Ковтун, О. Мітал, К. Чепель та інші. Водночас проблема фінансової поведінки 
домогосподарств залишається важливим напрямом наукових досліджень, оскільки у 
сучасній економіці від фінансової поведінки багато у чому залежить якість і динаміка 
економічного зростання  

Мета та завдання статті 

Метою дослідження є визначення та пояснення тенденцій фінансової поведінки 
вітчизняних домогосподарств з огляду на формування їх заощаджень.  

Виклад основного матеріалу 

Сьогодні економічна поведінка вітчизняних домогосподарств досліджується 
здебільшого з позиції засад моральної та соціологічної поведінки щодо їх економічної 
активності. Характеристиці фінансової поведінки домогосподарств в сучасних умовах, 
на жаль, приділяється недостатньо уваги. На означену проблему потрібно більше 
зважати, оскільки підвищення рівня фінансової грамотності призведе до створення у 
домогосподарств мотивації до підвищення інвестиційного потенціалу та їх фінансової 
культури. Безумовно, домогосподарства, які володіють фінансовими знаннями, можуть 
застосовувати їх для аналізу й оцінки тенденцій фінансового ринку та, відповідно, 
формувати свою найефективнішу фінансову поведінку.  

Водночас у наукових джерелах фінансову поведінку домогосподарств тлумачать 
в основному як «форму діяльності на фінансовому ринку окремих осіб чи соціальних 
груп, яка передбачає перерозподіл їх грошових ресурсів, наприклад, з інвестуванням» [1, 
с. 167]; порядок вчинків на фінансовому ринку окремих індивідів та соціальних груп, що 
передбачає використання грошових ресурсів для отримання максимального рівня 
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прибутку [2, с. 235]; сукупність фінансових стратегій, які здійснюються 
домогосподарством [3]. 

У вищезазначених тлумаченнях автори фінансову поведінку домогосподарств 
пояснюють лише як діяльність, яка поєднується із діяльністю фінансових ринків та 
інвестуванням власних грошових коштів. 

Автори В. Дорош, К. Чепель, О. Кузик вважають, що фінансова поведінка 
домогосподарств – це «сукупність механізмів, за допомогою яких домогосподарств 
взаємодіють із іншими учасниками ринкової економіки щодо формування доходу, 
споживання, заощадження й інвестиції та чинників, що впливають на їхню 
діяльність» [4]. Також варта уваги позиція О. Ковтун, яка тлумачить фінансову 
поведінку домогосподарств як «сукупність дій та інструментів, спрямованих на 
управління фінансовими ресурсами (власними та залученими), ціллю яких є соціально-
економічний розвиток та задоволення власних поточних потреб домогосподарств» [5]. 

Фінансова поведінка домогосподарств, на думку Т. Кізими, ґрунтується на більш 
широкому розумінні, а саме: «діяльність домогосподарства та усіх його членів, що є 
взаємопов’язаною із розподілом та перерозподілом грошових ресурсів, та, у результаті, 
формуються та використовуються фонди грошових коштів (фонди заощаджень, 
персональні або загальні фонди споживання тощо) на певні цілі». Цілковито 
погоджуємось з автором, адже таке тлумачення є більш змістовним, оскільки, окрім 
поведінки домогосподарств на фінансовому ринку, автор також характеризує фінансову 
поведінку домогосподарств зі сторони їх фінансової діяльності [6]. 

Отже, фінансову поведінку домогосподарств ми розглядаємо як діяльність 
домогосподарств, спрямовану на розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів, власних 
та залучених, для формування фондів грошових коштів, з метою задоволення особистих 
потреб та власного соціально-економічного розвитку. 

Серед основних фондів грошових коштів домогосподарств можна виокремити 
такі:  

1. Фонд споживання (використовується для поточного споживання, а саме, купівлі 
товарів та послуг широкого вжитку).  

2. Фонд резервний (сукупність коштів на страхування, пенсійне забезпечення, 
кредитну діяльність).  

3. Фонд заощаджень (використовується на купівлю товарів та послуг тривалого 
користування, а також на інвестиційну діяльність) [6; 7; 8; 9]. 

У науковій економічній літературі детально досліджено питання щодо різних 
форм фінансової активності, але, на жаль, й досі немає достатньо досліджень щодо 
інвестиційної поведінки домогосподарств. Це можна пояснити тим, що однією з 
головних відмінностей підприємств від домогосподарств є саме те, що поряд із 
виробничою діяльністю вони здійснюють й інвестування, тоді як діяльність 
домогосподарства скерована переважно на споживання та заощадження [10]. Однак 
сьогодні інвестиційна діяльність домогосподарств стає актуальною і надважливою для 
нарощення свого інвестиційного потенціалу, і, як наслідок, для зростання свого 
добробуту. Таким чином, необхідно розглянути сутність інвестиційної поведінки 
домогосподарств в умовах сьогодення. 

Інвестиційна поведінка домогосподарств – поведінка домогосподарств на 
фінансовому ринку щодо прийняття ефективних рішень з метою збереження та 
нарощення майна. Інвестиційною поведінкою домогосподарств у широкому значенні є 
використання здібностей окремих індивідів та домогосподарств загалом. У вузькому 
розумінні – діяльність окремих осіб, що використовують фінансові інструменти для 
отримання прибутку або вигоди у грошовій чи негрошовій формах. Інвестиційна 
поведінка домогосподарств є різноманітних форм залежно від мотивів, способів, джерел 
вкладання, інструментів тощо [11, с. 95]. 
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Досить цікавими є дослідження, здійснені Т. Кізимою щодо особливостей 
фінансової поведінки домогосподарств України. Автор виділяє чотири основні стратегії 
фінансової поведінки вітчизняних домогосподарств, а саме: споживча, заощаджувальна, 
інвестиційна та кредитна [12, с. 225]. 

1. Споживча поведінка. Домогосподарства, доходи яких є нижчими 
середнього рівня (домогосподарства які належать до першої, другої, третьої і четвертої 
децильних (10%-их) груп), найбільш характерною є фінансова поведінка споживчого 
характеру, а саме: споживчі витрати таких домогосподарств становлять в межах від 
96,9% до 94,4%, а домогосподарств десятої децильної групи – 85,7%. Також необхідно 
наголосити на тому, що питома вага витрат домогосподарств на харчування першої 
децильної групи (з найнижчими доходами) витрачають 59,0% усіх витрат, натомість 
домогосподарства десятої децильної групи (з найвищими доходами) – 34,7% [13]. 
Питома вага домогосподарств зі споживчою поведінкою становить чверть усіх 
вітчизняних домогосподарств, а саме: 24,4% у 2019 р. та 24,8% у 2018 р. (табл. 1). 

Таблиця 1. Розподіл загальних доходів домогосподарств України за децильними 
(10%) групами населення у 2018-2019 рр., % 

Показники 
Всі домо-

господарства 
у тому числі, які проживають 

у міській місцевості у сільській місцевості 
 2018 р. 2019 р. 2018 р. 2019 р. 2018 р. 2019 р. 

Загальні доходи 100 100 100 100 100 100 
у тому числі за децильними (10%-ми) групами населення за рівнем середньодушових еквівалентних 

загальних доходів 
Перша (з найменшими доходами) 4,5 4,4 4,4 4,4 4,6 4,6 

Друга 5,9 5,7 5,9 5,8 6,1 6,0 
Третя 6,8 6,7 6,8 6,6 7,0 6,9 

Четверта 7,6 7,6 7,6 7,5 7,9 7,8 
П’ята 8,5 8,2 8,3 8,1 8,9 9,1 

Шоста 9,4 9,3 9,3 9,1 10,1 9,5 
Сьома 10,5 10,4 10,4 10,4 10,5 10,7 

Восьма 11,9 11,9 11,8 12,1 11,9 12,1 
Дев’ята 13,9 14,2 14,2 14,1 13,9 14,1 

Десята (з найбільшими доходами) 21,0 21,6 21,3 21,9 19,1 19,2 

Джерело: складено автором за [13]. 

2. Заощаджувальна поведінка. Домогосподарства, доходи яких належать до 
п’ятої, шостої, сьомої і восьмої децильних груп (домогосподарства із середнім та високим 
рівнем доходів), найбільш характерною є заощаджувальна фінансова поведінка. Саме 
домогосподарства означених децильних груп, зменшуючи рівень своїх споживчих 
витрат, можуть заощаджувати певну частку доходів в організованій або в 
неорганізованій формі.  

Питома вага домогосподарств із заощаджувальною поведінкою становить 39,8% 
у 2019 р. та 40,0% у 2018 р. (табл. 1). 

3. Інвестиційна поведінка. Домогосподарства, доходи яких належать до 
дев’ятої та десятої децильних груп (найвищий рівень доходів), характерною є 
інвестиційна фінансова поведінка, адже саме такі домогосподарства витрачають на 
купівлю нерухомості, будівництво, капремонт, вклади до банків тощо значно більше 
коштів ніж домогосподарства, доходи яких належать до інших децильних груп. Для 
прикладу, рівень такого виду витрат домогосподарств першої децильної групи 
становлять 43 грн. на місяць у розрахунку на одне домогосподарство, а домогосподарств 
десятої децильної групи – 1342 грн, тобто у 31,2 рази більше.  

Питома вага домогосподарств із інвестиційною фінансовою поведінкою 
становить більше третини загальної чисельності усіх домогосподарств України – 35,8% 
у 2019 р. та 34,9% у 2018 р. (табл. 1). 
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4. Кредитна поведінка. Окрім споживчої, заощаджувальної та інвестиційної 
фінансової поведінки вітчизняних домогосподарств, науковець Т. Кізима виділяє також 
кредитну поведінку. Автор пояснює це тим, що у фінансовій поведінці домогосподарств 
«відбувається стрімке поширення та поступове домінування стратегії узятих кредитів» 
[12, с. 225]. 

Таблиця 2. Кредити, надані домогосподарствам України за цільовим 
спрямуванням у 2015-2019 рр. 

Роки 
Всього 

кредитів, 
млн грн 

у тому числі 

споживчі кредити 
на придбання, будівництво та 

реконструкцію нерухомості 
інші кредити 

млн грн % млн грн % млн грн % 
2015 174 869 104 879 59,98 66 169 37,84 3 821 2,19 
2016 163 333 101 528 62,16 58 549 35,85 3 255 1,99 
2017 174 182 122 066 70,08 48 268 27,71 3 848 2,21 
2018 201 102 151 625 75,40 44 458 22,11 5 019 2,50 
2019 212 515 173 702 81,74 32 611 15,35 6 203 2,92 

Джерело: складено автором за [16].  

В Україні протягом 2004-2008 рр. комерційні банки та небанківські кредитні 
установи доволі активно надавали кредити фізичним особам. Питома вага кредитів в 
національній валюті, які були видані фізичним особам комерційними банками, зросла з 
7,5% у 2004 р. до 14,1% у 2008 р., а питома вага кредитів в іноземній валюті – з 9,2% до 
23,1% відповідно. Таким чином, за цей доволі короткий період – чотири роки – частка 
кредитів, виданих комерційними банками фізичним особам, зросла у 2,2 рази [14, с. 13]. 
В сучасних умовах, а саме у 2019 р., спостерігається найбільший обсяг наданих кредитів 
домогосподарствам та становили 212 515 млн грн, частка споживчих кредитів – 81,74% 
(173 702 млн грн.), частка кредитів на придбання, будівництво та реконструкцію 
нерухомості – 15,35% (32 611 млн грн.), інші кредити – 2,95% (6 203 млн грн.) (табл. 2). 

З огляду на результати аналізу фінансової поведінки домогосподарств в Україні 
можна стверджувати, що домогосподарства вирішують свої поточні фінансові проблеми 
різними способами: одні користуються кредитними та позиковими коштами, інші – 
намагаються зменшити обсяг своїх витрат або збільшити рівень свого доходу шляхом 
пошуку додаткового заробітку.  

Важливою проблемою, що гальмує процес формування інвестиційної та 
заощаджувальної поведінки домогосподарств є низький рівень доходів 
домогосподарств. Так, за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств 
Державної служби статистики України, частка домогосподарств, доходи яких є нижчими 
прожиткового мінімуму у 2019 р. становила 1,1% (розмір законодавчо встановленого 
прожиткового мінімуму у 2019 р. становив 1902,08 грн. на одну особу на місяць). Питома 
вага населення із рівнем доходу нижче розміру фактичного прожиткового мінімуму (без 
урахування суми податку на доходи фізичних осіб) у 2019 р. становила 3660,94 грн. на 
одну особу (23%, у тому числі, серед міського населення 20% та серед сільського 
населення 30%). Найбільшу питому вагу населення, доходи яких є нижчими фактичного 
прожиткового мінімуму становили непрацюючі пенсіонери (28%), працюючі особи 
(27%) та діти до 18 років – 22% (33%, 13% та 28% усіх осіб цих груп відповідно). 
Найвища питома вага бідності є у домогосподарств, у складі яких є три і більше дитини, 
та домогосподарств з дітьми, де є хоча б один безробітний (61-46%) [13]. 

Нерівність розподілу доходів домогосподарств визначають крива Лоренца та 
коефіцієнт концентрації (індекс Джині). Індекс Джині у 2018-2019 рр. за показником 
загальних доходів домогосподарств зріс та становив 0,238 та 0,249 відповідно. 
Співвідношення мінімального рівня загальних доходів серед найбільш забезпечених 
10% домогосподарств до максимального рівня серед найменш забезпечених 10% 
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населення збільшилося з 2,9 до 3 разів. Найбільш заможні 20% домогосподарств у 
2019 р. отримували 36% усіх загальних доходів, що на 0,9% більше ніж у 2018 р. (табл. 3). 

Таблиця 3. Розподіл населення та домогосподарств за рівнем середньодушових 
еквівалентних загальних доходів у 2019 р. 

Із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, грн Домогосподарства 
до 3000,0 10,7 

3000,1-4000,02 19,2 
4000,1-5000,03 20,6 
5000,1-6000,04 16,6 
6000,1-7000,0 10,4 
7000,1-8000,0 7,9 
8000,1-9000,0 4,6 

9000,1-10000,0 3,2 
10000,1-11000,0 2,3 
11000,1-12000,0 1,5 

понад 12000,0 3,0 
Частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними 

доходами у місяць, нижчими 
 

середнього рівня загальних доходів 60,7 
законодавчо встановленого прожиткового мінімуму 1,1 

фактичного прожиткового мінімуму 23,1 

Джерело: складено автором за [13].  

Всі вищезазначені показники свідчать про те, що згідно з опитуванням Державної 
служби статистики дослідження самооцінки населенням України рівня своїх доходів та 
економічних очікувань на майбутнє, лише 7,8% домогосподарств мали достатньо 
доходів для здійснення заощаджень, 49,6% домогосподарств мали достатньо доходів 
для проживання, але для заощаджень не вистачало коштів, 38,1% відмовляли собі у 
всьому, крім харчування, і ще 4,5% домогосподарств не вдалося забезпечити хоча б 
достатнє харчування. 

Як наслідок, значна частина домогосподарств одночасно є платниками податків 
та отримує соціальну допомогу від держави (табл. 4). 

Таблиця 4. Розподіл домогосподарств за наявністю у них права на участь у 
програмах соціальної допомоги 2018-2019 рр. 

Показник 
Всі домашні 

господарства 

з них домогосподарства, які 
мають право на 

отримання 
допомоги 

у тому числі (у % до гр.2) 

тис. 
у % до 
гр.1, % 

отримують 
допомогу 

зверталися за 
отриманням допомоги, 

але не отримують 
Кількість домогосподарств, 

всього 
14934,9 8682,3 58,1 95,2 1,8 

Домогосподарства за місцем проживання: 
у міській місцевості 10061,3 5469 54,4 95,7 1,7 

у сільській місцевості 4873,6 3213,3 65,9 94,4 2 
Домогосподарства з дітьми 5652,3 3772,9 66,7 96,8 1,3 
Домогосподарства без дітей 9282,6 4909,4 52,9 94 2,2 

Джерело: складено автором за [13].  

Ще одним чинником, що стримує та сповільнює процес трансформації 
заощаджень домогосподарств, є низький рівень фінансової грамотності населення. 
Згідно з опитуванням USAID [15, с. 12] показник фінансової грамотності населення 
вказав на незначні відмінності за статтю та типом населеного пункту (міська місцевість 
та сільська місцевість), і суттєві відмінності за віком, освітою та рівнем доходу. 
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Наявність у вітчизняних домогосподарств знань про складний відсоток нижчий, 
ніж в розвинених країнах. Це пояснюється тим, що незначний відсоток вітчизняних 
домогосподарств отримує у вигляді доходів високий рівень відсотків за своїми 
вкладами. Знання про відсоткові ставки є важливим чинником, що викликатиме 
бажання домогосподарств до заощадження своїх коштів на депозитних рахунках.  

Рівень фінансової грамотності серед тих, хто має високий рівень доходу, вищу 
освіту, користуються банківським рахунком та проживає в міській місцевості, є вищим 
від середнього значення по Україні. Дослідження не виявили впливу статі на рівень 
фінансової грамотності. 

Також цікавим є те, що вітчизняні домогосподарства більш схильні до здійснення 
витрат, а не заощаджень, що демонструє їх фінансову поведінку на користь не 
довгострокової перспективи, а короткострокової. Вплив на таку поведінку 
домогосподарств здійснюють фінансові кризи. 

На нашу думку, важливо здобувати фінансову грамотність ще з дитинства. Але, 
результати досліджень засвідчили, що 91% опитаних вважають, що саме батькам 
необхідно навчати своїх дітей фінансової грамотності. Зацікавленість щодо отримання 
фінансової грамотності присутня у 61% вітчизняних домогосподарств [15]. Це в 
перспективі дасть позитивний результат щодо формування інвестиційної та 
заощаджувальної поведінки. 

Особливістю формування заощаджень домогосподарств в Україні є також довіра 
населення до банківських установ. Дослідження, проведені USAID, свідчать, що 52% 
респондентів заощаджують свої кошти вдома у вигляді готівки. Як зазначалось раніше, 
в Україні такий вид заощаджень є поширеним явищем. А заощадження на депозитних 
банківських рахунках здійснюють лише 12% домогосподарств. Це підтверджується 
також даними Світового банку, а саме: 13% домогосподарств в Україні здійснюють свої 
заощадження у фінансових установах. Рівень означеного показника в Україні є значно 
нижчий, ніж у країнах ЄС. 

Важливим є також дослідження щодо здійснення домогосподарствами 
заощаджень в інвестиційних цілях (інвестування в освіту, будівництво та придбання 
житла, ремонт та покращення житлових умов), а саме: в освіту готові інвестувати 18% 
респондентів, з них, у віці 18-24 років – 27% (для себе), у віці 35-44 років – 28% (для своїх 
дітей); у будівництво та придбання житла – 17% респондентів, з них у віці 18-24 років – 
28%, у віці 25-34 років – 23%; у ремонт та покращення житлових умов – 15% 
респондентів, з них у віці 45-59 років даний показник становить 23%. 

Для формування свого інвестиційного потенціалу щодо реалізації означених 
інвестиційних вкладів, діяльність домогосподарства спрямована на: 

- Пошук додаткового доходу – 50% домогосподарств. 
- Зменшення рівня витрат – 42% домогосподарств. 
- Використання своїх заощаджень – 30% домогосподарств. 

Актуальною проблемою для вітчизняних домогосподарств щодо формування 
власних заощаджень є перевищення рівня їхніх витрат над доходами. Відповідь на 
запитання «Чи протягом попередніх 12 місяців ваш дохід не перевищував рівень 
витрат?» була позитивною у 58% опитаних. Домогосподарства вирішували цю проблему 
шляхом отримання кредиту або позик від інших домогосподарств чи їх членів, частка 
таких домогосподарств становила 30%, інші – шляхом зниження витрат або можливістю 
отримання додаткового доходу. Необхідно зауважити, що присутність у 
домогосподарств кредитної поведінки призводить до зростання обсягів боргів і, як 
правило, зниження можливості формування власного інвестиційного потенціалу. 

Якщо проаналізувати рівень користування вітчизняними домогосподарствами 
фінансовими інструментами, то можна зробити висновок, що такий рівень є досить 
низьким. Лише 60% респондентів користувались певними фінансовими інструментами 
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у 2018-2019 рр. Дані Світового банку свідчать, що рахунки у фінансовій установі мають 
63% українців. 

Незважаючи на те, що значна кількість домогосподарств хоча б чули про основні 
фінансові інструменти, користуються ними незначна їх частина. Отже, перешкодою на 
шляху до фінансової інклюзії є не лише низький рівень фінансової грамотності, а й 
низький рівень довіри або невизнання переваг використання фінансових інструментів. 
Адже накопичування заощаджень на банківських депозитних рахунках (а не у вигляді 
готівки вдома) є вирішенням проблеми недостатності коштів у домогосподарств для 
кредитування їхньої інвестиційної діяльності, придбання житла тощо. 

Отже, обираючи найдоцільнішу і найоптимальнішу фінансову поведінку, 
домогосподарства пристосовуються до кризових та нестабільних умов. Однак слід 
зазначити, що домогосподарства іноді не мають змоги здійснити правильний вибір 
через відсутність фінансових знань або недостатність фінансової освіти чи досвіду, 
складність фінансової інформації. Оскільки доступ до фінансової інформації є 
обмеженим та матеріально затратним, вітчизняні домогосподарства не володіють 
достатнім рівнем означених знань та не мають змоги самостійно аналізувати процеси 
щодо використання власного інвестиційного потенціалу на фінансовому ринку. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Формування ефективної фінансової поведінки вітчизняними домашніми 
господарствами є одним з найважливіших аспектів, який створює можливості для 
підвищення добробуту домогосподарств, зростання доходів у майбутньому та 
забезпечення довгострокових потреб. Також, з огляду на позитивну динаміку залучення 
зовнішніх інвестицій в розвиток країни, основними проблемами сьогодення є пошук 
додаткових джерел фінансування. У зв’язку з цим використання саме інвестиційного 
потенціалу домогосподарств є пріоритетним джерелом внутрішніх інвестицій. На наш 
погляд, створення умов, що забезпечують формування інвестиційного потенціалу 
створює низку передумов для здійснення ефективної інвестиційної політики в системі 
національної економіки та, насамперед, отримання домогосподарствами додаткового 
доходу. Сьогодні особливо актуальним є формування концептуальних засад 
дослідження економічного змісту та особливостей формування інвестиційного 
потенціалу домашніх господарств. 
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Анотація 
Вступ. Економічний розвиток будь-якого суспільства обумовлений його потребами, тому при аналізі 
довгострокових змін у господарюючій системі увага зосереджується на параметрах суспільного добробуту. 
Сприйняття людьми рівня свого добробуту обумовлено історично і залежить від панівних в конкретний 
час і в конкретному місці критеріїв оцінки людського добробуту. В умовах сучасної України рівень і якість 
життя населення не відповідають світовим стандартам життя, рівень реальних доходів значної 
частини, громадян вкрай низький, економічна і соціальна диференціація між бідними та багатими 
винятково велика. У зв'язку з цим підвищення суспільного добробуту є центральним завданням держави 
при формуванні та реалізації економічної політики. 
Метою даної статті є дослідження державної економічної політики як інструменту покращення системи 
суспільного добробуту. 
Результати. Розглянуто моделі впливу держави на суспільний добробут: ліберальну, неокласичну, 
неокейнсіанську («держава добробуту», соціального ринкового господарства). Дослідження моделей 
державного впливу на суспільний добробут дозволило визначити напрями втручання держави: зовнішні 
ефекти, виробництво суспільних благ, вплив на асиметричну інформацію, нівелювання циклічних коливань, 
політика підтримки та зростання доходів, захист конкуренції. Законодавча база на формування соціальних 
стандартів у нашій країні не розвинена. Визначено пріоритетні завдання держави у боротьбі з бідністю. 
Надано рекомендації щодо подальшого розвитку соціального партнерства. 
Висновки. Держава вживає низку заходів, націлених на забезпечення зростання соціального та 
індивідуального добробуту як на національному, так і на регіональному рівнях. Водночас заходи, що 
вживаються, найчастіше виявляються малоефективними через відсутність головної основи в механізмі 
підвищення добробуту – мети задоволення конкретних потреб індивіда і суспільства. Саме в залежності 
від потреб має визначатися мінімальна заробітна плата, рівень пенсій та стипендій та інші соціальні 
стандарти. Колективні та суспільні потреби повинні враховуватися при розподілі як прибутку корпорацій, 
так і доходів державного бюджету. Націленість державної політики задоволення потреб дозволить 
підвищити її ефективність. 
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Abstract 
Introduction. The economic development of any society is determined by its needs, so when analyzing long-term changes 
in the economic system, attention is focused on the parameters of social welfare. People's perception of the level of their 
well-being is historically determined and depends on the prevailing criteria for assessing human well-being at a 
particular time and place. In modern Ukraine, the level and standards of living of the population does not meet world 
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extremely low, economic and social differentiation between rich and poor is extremely high. In this regard, improving 
public welfare is the central task of the state in the formation and implementation of economic policy. 
The purpose of the article is to study the state economic policy as a tool to improve the social welfare system. 
Results. Models of state influence on public welfare are considered: liberal, neoclassical, neo-Keynesian ("welfare state", 
social market economy). The study of models of state influence on public welfare allowed to determine the directions of 
state intervention: external effects, production of public goods, influence on asymmetric information, leveling of cyclical 
fluctuations, policy of support and growth of incomes, protection of competition. The legal framework for the formation 
of social standards in our country is not developed. The priority tasks of the state in the fight against poverty have been 
identified. Recommendations for further development of social partnership are given. 
Conclusions. The state takes a number of measures aimed at ensuring the growth of social and individual well-being at 
both the national and regional levels. At the same time, the measures taken are often ineffective due to the lack of the 
main basis in the mechanism of improving welfare - the goal of meeting the specific needs of the individual and society. 
It is based on needs that the minimum wage, the level of pensions and scholarships and other social standards should be 
determined. Collective and social needs must be taken into account in the distribution of both corporate profits and state 
budget revenues. The focus of public policy to meet needs will increase its effectiveness. 

Key words: social welfare, poverty, state economic policy, social policy. 

JEL classification: D10; D14; E21 

Вступ 

У класичної економічної теорії під економічним добробутом розуміється загальна 
корисність матеріальних благ (багатство). Воно виявляється у тому, наскільки добре 
почувається людина чи який ступінь задоволеності її потреб. Саме потреби є 
фундаментом добробуту. Вони поділяються на індивідуальні, індивідуальні і 
колективні, індивідуальні і громадські. Соціальна політика держави має забезпечувати 
реалізацію реальної соціальної справедливості, систему соціальних гарантій та 
однакових умов життєвого старту всіх верств населення. Тож з урахуванням вказаних 
особливостей формування суспільного добробуту, необхідністю підтримки вразливих 
верств населення, дослідження питання удосконалення системи добробуту є вкрай 
актуальним для формування державної економічної політики України. 

Теоретичні аспекти дослідження поняття «суспільного добробуту» вивчені 
досить детально та одностайної думки щодо остаточного його визначення досі немає. 
Вивченням цього питання займалися: Гелбрейт  Дж., Кейнс Дж. М., Кларк Дж., 
Маршалл А., Роулз Дж., Шумпетер Й. та інші. Що стосується досліджень впливу 
державної політики на суспільний добробут, то такі роботи виконуються до сьогодні. 
Такі дослідження здійснюються вітчизняними та зарубіжними вченими такими, як: 
Ж. Б. Сей, А. Вагнер, Дж. М. Кейнс, Ф. Лист, А. Питу, П. Самуельсон, В. Є. Воротін, В. Скура-
тівський, А. Халецька та ін. 

Отже, маючи таке змістовне теоретичне підґрунтя, все ще залишаються питання 
практичної реалізації підвищення суспільного добробуту в Україні. Це пов’язано з 
постійними змінами у суспільстві, на які слід негайно здійснювати реагування та 
координувати впровадження відповідних заходів для підтримки соціально 
незахищених верств населення.  

Мета та завдання статті 

Метою статті є дослідження державної економічної політики як інструменту 
покращення системи суспільного добробуту. 

Виклад основного матеріалу 

На етапі розвитку України, незалежно від суб'єкта потреб, важливе значення у 
формуванні умов життя та добробуту населення має держава. У Конституції України 
другий розділ повністю присвячений правам, свободам та обов’язкам людини і 
громадянина. Там зазначається, що під охороною держави знаходяться праця та 
здоров'я людей, законодавчо гарантується мінімальний прожитковий мінімум, 
здійснюється підтримка сім'ї та людей похилого віку. Конституція встановлює також 
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пенсії, виплати та інші гарантії соціального захисту населення [1]. Держава є як 
суб'єктом суспільних потреб, так і регулятором індивідуального та суспільного 
добробуту. Держава створює атмосферу рівності та захищеності всіх громадян через 
надання послуг у формі утримання державних структур, що забезпечують підтримку 
громадського порядку: суд, прокуратура, поліція тощо, а також підтримує грошовий обіг, 
встановлює правила функціонування ринку товарів, капіталу та робочої сили. 

Сучасна наука розглядає кілька моделей впливу держави на суспільний добробут: 
ліберальну, неокласичну, неокейнсіанську («держава добробуту», соціального 
ринкового господарства). 

Основною проблемою теорії добробуту в умовах ринку, на думку А. Сена, стала 
проблема вибору альтернативних суспільних можливостей, тому розроблена ним 
«Теорія суспільного вибору» пояснює, як суспільний інтерес відображає інтереси його 
членів [2].  

Фундамент ліберальної моделі у тому, що ринок – ідеальна моноструктурна 
модель формування як індивідуального, так і суспільного добробуту. Біля витоків цієї 
моделі був Ж. Б. Сей, який стверджував, що регулювання позбавлене будь-якого сенсу, 
оскільки регулювання ринкової економіки здійснюється на основі вільної гри цін [3]. 

Сучасні модифікації концепції механізму впливу державного лібералізму 
формування громадського добробуту включають: ордоліберальну концепцію 
економічних порядків, монетаристську й австрійську неоліберальну школу. 
Ордоліберальна концепція базується на тому, що провідним завданням держави є 
встановлення правових норм, націлених на обмеження діяльності монополій на 
недопущення перерозподілу суспільного добробуту на користь них. 

Монетаристська теорія зводить роль держави лише до контролю над грошовою 
масою. Ринок, в свою чергу, самостійно забезпечить процес відтворення добробуту. 
Австрійська неоліберальна школа розглядає формування добробуту як природний 
процес. Державі при цьому відводяться функції виплат пенсій та допомоги безробітному 
населенню. 

Неокласична теорія добробуту значно розширила функції держави в утворенні 
суспільного добробуту. Зокрема, державі відводять такі функції, як: створення правової 
бази, яка захищає ринкову свободу; виробництво суспільних благ; інтерналізація 
зовнішніх ефектів; перерозподіл доходів, що ґрунтується на принципі соціальної 
справедливості. 

Неокейнсіанство, аргументуючи «державу добробуту», доводило необхідність 
прямого державного регулювання ринку. «Держава добробуту» має нести безпосередню 
відповідальність за добробут своїх громадян. 

Соціальне ринкове господарство – модель, коли держава, з одного боку, підтримує 
ринок, з другого боку, активно здійснює соціальну політику. 

Дослідження моделей державного впливу на суспільний добробут дозволяє 
визначити напрями втручання держави: зовнішні ефекти, виробництво суспільних благ, 
вплив на асиметричну інформацію, нівелювання циклічних коливань, політика 
підтримки та зростання доходів, захист конкуренції. 

В українській економіці простежується відсутність інституційних передумов 
ефективних дій держави на користь всіх її громадян, що зумовлює можливість 
проведення такої державної економічної політики, яка негативно позначається на 
добробуті населення. Неблагополуччя у соціальній сфері виявляється у наростаючих 
процесах масової деградації населення та освіті багатомільйонного «соціального дна». У 
таких умовах пріоритетною проблемою соціальної політики стає недопущення масової 
деградації та люмпенізації населення.  

Можна стверджувати, що завдання боротьби з бідністю сьогодні є не менш 
важливим, ніж забезпечення національної безпеки України. 
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Поряд із зазначеними пріоритетами позначимо й інші завдання: 
1) необхідно подолати соціальну несправедливість, створену приватизацією під 

час ринкових реформ. Результати праці кількох поколінь опинилися у власності 
«владних еліт» та фінансових гравців. У результаті масове відчуття несправедливості та 
незгоди населення з результатами приватизації спричинило соціальну нестабільність у 
суспільстві та формування несприятливого середовища для розвитку законного 
підприємництва; 

2) необхідне формування нової системи цінностей та нової домінуючої ідеології, 
основу якої складе завдання підвищення індивідуального та суспільного добробуту за 
допомогою особистого трудового та майнового внеску. Суспільство зацікавлене у 
пріоритеті високих гуманістичних цінностей, таких як висока моральність, соціальна 
справедливість та захищеність, розвинене правове середовище; 

3) необхідність створення системи державних та регіональних соціальних 
стандартів для підвищення соціальної захищеності населення; 

4) забезпечення сприятливих умов для зростання суспільно-корисної та 
ефективної економічної активності суб'єктів економіки; 

5) забезпечення дотримання світових стандартів у сфері екологічної безпеки та 
здоров'я населення. 

Вищезазначені соціальні проблеми визначають пріоритети соціальної політики 
держави. Система заходів, спрямованих на вирішення цих проблем, могла б послужити 
основою державної програми соціального оздоровлення України та соціального захисту 
її населення. 

Найважливішим аспектом добробуту індивіда є його зайнятість у громадському 
виробництві. У межах функціонування розвиненого ринкового механізму, коли 
зайнятість визначається структурою попиту робочої сили, неминуче безробіття. 

Якщо суспільство має на меті зростання індивідуального та суспільного 
добробуту в умовах, коли для більшої частини населення основною матеріальною 
складовою є заробітна плата, то найважливішим завданням економічної політики 
держави є забезпечення ефективної та стабільної зайнятості. 

Найважливішим завданням держави є створення надійних джерел доходів 
більшості населення, і навіть адекватна оцінка ринком трудових ресурсів. 

Підвищення цінності людського капіталу є основою сталого соціально-
економічного розвитку. Для збільшення потенціалу трудових ресурсів потрібно 
створення в країні особливих умов. Необхідність цього продиктована не лише 
економічною доцільністю, а й моральною відповідальністю за зниження рівня життя 
найменш забезпечених громадян, яку має взяти на себе влада та бізнес. Головною 
умовою зростання продуктивності праці найманих працівників має стати підвищення 
оплати праці [4]. 

Основні джерела економічного зростання та підвищення добробуту все більше 
переміщуються від фізичного капіталу та сировинних ресурсів у сферу інтелектуальних 
послуг виробництва. Одним із показників ефективності сучасної економіки є обсяг 
фінансових ресурсів, що спрямовується в соціальну сферу (вкладення в людський 
капітал). Тільки коли будуть створені умови праці, що мотивують працівників до 
високопродуктивної роботи, суспільний добробут зростатиме. У складі національного 
багатства розвинених країн світу фізичний капітал становить – 16%, природні ресурси – 
20%, людський капітал – 64%. В Україні структура національного багатства якісно інша 
– 14, 72 і 14% відповідно [5]. За рівнем освіченості Україна випереджає розвинені країни 
(дані ООН), проте високі кількісні показники освіти, його комерціалізація не 
відповідають сучасним вимогам і не реалізуються в економічних показниках як рівень 
розвитку економіки та рівень життя населення. Процес формування доходів населення 
насамперед від трудової діяльності є дуже актуальним. Неважко помітити, що 
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простежується негативна тенденція у співвідношеннях доходів від власності та трудової 
діяльності, а також розмірах доходів працівників простої та складної праці. Усе частіше 
останнім часом виділяються за рівнем оплати праці галузі, де домінує проста праця, 
водночас галузі, засновані на використанні високих технологій, на які орієнтується 
держава, не отримали значної підтримки, у тому числі й у напрямі оплати праці. 

Ще одна особливість – переважання у структурі доходів, не пов'язаних із 
трудовою діяльністю, зокрема доходи від власності. Таке становище свідчить про 
зростаючу суперечність між зростаючим багатством одних і катастрофічною бідністю 
інших, тобто, поляризації доходів населення. 

У разі ринкової економіки держава як суб'єкт посідає важливе місце. У разі 
трансформації економічних систем його значимість лише зростає. У цьому відбувається 
розширення, уточнення функцій держави у різних галузях життя. Державний сектор 
покликаний нівелювати дестабілізаційні процеси, що мають місце під час трансформації 
економіки. 

Особливу увагу держава зазвичай приділяє виконанню комплексу соціально-
захисних функцій. Запорукою ефективності реалізації соціально-економічної політики, 
спрямованої на зростання суспільного добробуту, є продуктивна взаємодія механізмів 
державного та ринкового регулювання, що й підтверджує світовий досвід. 

На нашу думку, доцільно розглядати такі моделі суспільного добробуту: а) 
неринкову, яка характеризується пріоритетом суспільних потреб над індивідуальними, 
рівністю рівня життя населення; б) перехідну, що відрізняється соціальним 
розшаруванням суспільства за рівнем та якістю життя, розривом у розподілі доходів; в) 
ринкову, де створюються умови для розвитку економічної активності населення і 
формуються високі стандарти споживчої поведінки. 

Сучасна соціальна політика насамперед має бути, на наш погляд, спрямована на 
подолання бідності. У Конституції сучасної України прописано, що наша держава є 
соціальною (стаття 1), а основне завдання соціальної держави – згладжування 
соціальної диференціації населення при одночасному забезпеченні зростання 
суспільного добробуту [1]. 

Нині рівень соціального захисту настільки низький, що не покриває прожитковий 
мінімум. У той же час, сумарне зростання обсягу соціальних виплат вирішити в повному 
обсязі цю проблему не може, тому потрібен комплексний підхід. Найчастіше ті форми 
соціальної допомоги, які пропонуються, залишають ступінь захищеності на самому 
низькому рівні. Через війну формується застійна бідність. Істотним чинником бідності 
виступає стан ринку праці та низька заробітна плата. Першочерговими завданнями 
соціального захисту в умовах необхідності забезпечення громадського добробуту є 
розширення доступу до безкоштовної освіти, що дозволить отримати населенню 
декларацію про задоволення індивідуально-суспільних потреб. Це відбудеться за 
рахунок забезпечення зростання зайнятості та прибутковості, що, у свою чергу, 
послужить імпульсом економічного зростання та зміцнення ринку кваліфікованої 
робочої сили. 

Внаслідок вжитих заходів відбуватиметься поступове подолання застійної 
бідності. На нашу думку, подальший розвиток системи соціального захисту має зазнати 
суттєвої трансформації. У групі соціально незахищеного населення є ознаки 
нераціонального попиту та надмірного споживання. У цьому зв’язку є важливим 
орієнтація населення на збільшення заощаджень та інвестицій. 

Як один із напрямів виходу зі сформованого стану, на наш погляд, може стати 
подальший розвиток соціального партнерства, основна мета якого полягає в тому, щоб 
на основі врахування інтересів різних сторін виробити єдину політику в соціальній сфері 
на рівнях: національному, галузевому, регіональному, міському, на конкретному 
підприємстві чи в організації. Соціальне партнерство має базуватися на принципі 
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соціальної справедливості, котра дозволяє в масштабах усього суспільства регулювати 
процеси поляризації багатства, дбаючи про найменш забезпечені верстви населення, 
задоволення індивідуально-колективних потреб. 

Держава дбає про своїх громадян, зокрема, розробляє соціальні стандарти. Слід 
взяти до уваги те, що соціальні стандарти – аналог ціни на соціально значимі товари, а 
отже, ці ціни встановлюються державою. Якщо відбуватиметься зростання цін, то вищі 
соціальні стандарти повинні забезпечувати і більш високу якість послуг. Реалізуючи цей 
напрям, державі важливо мати міцну правову базу, документи, що дозволяють 
встановити рамки соціальних стандартів, регламентуючі та регулюючі процедуру їх 
формування тощо. 

Стандарт базується на нормах та нормативах у сферах доходів та надання 
соціально значущих послуг. Так, у сфері доходів норми та нормативи дозволяють 
формувати два види бюджету: фізіологічного мінімуму та прожиткового мінімуму. 
Останній повинен бути вищим за фізіологічний мінімум, але він не повинен призводити 
до зменшення у одержувача допомоги стимулів до отримання вищого доходу, а повинен 
призводити до прагнення вийти з ситуації, коли основне джерело доходу формується за 
рахунок соціальної допомоги. 

Законодавча база на формування соціальних стандартів у нашій країні не 
розвинена. Перший документ досліджуваної спрямованості виник лише у 1999 році: 
Закон України «Про прожитковий мінімум» № 966-XIV від 15.07.1999 р. [6]. Пізніше, у 
2000 році, був прийнятий Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії» № 2017-III від 05.10.2000 р [7]. У Законі були окреслені принципи 
розвитку системи соціальних стандартів: єдність методології та правової бази розробки 
соціальних стандартів та використання як бази фінансових нормативів при підготовці 
регіональних бюджетів (таблиця) [8]. 

Суспільний добробут формується на рівнях держави, регіональному рівні та 
міському. В Україні здійснюються такі види соціальної допомоги: допомога при 
народженні дитини; допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням; 
допомога на дітей одинокій матері; допомога при усиновленні дитини; державна 
соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; державна 
допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
виховуються опікунами (піклувальниками), батьками-вихователями та прийомними 
батьками тощо. 

Таблиця 1. Державні соціальні стандарти і гарантії 

Прожитковий мінімум (ПМ) 
2020 рік 2021 рік 

З 01.01. З 01.07. З 01.12 З 01.01. З 01.07. З 01.12 
в розрахунку на місяць на одну особу 2027 2118 2189 2189 2294 2393 

для дітей віком до 6 років 1779 1859 1921 1921 2013 2100 
для дітей віком від 6 до 18 років 2218 2318 2395 2395 2510 2618 

для працездатних осіб 2102 2197 2270 2270 2379 2481 
для осіб, які втратили працездатність 1638 1712 1769 1769 1854 1934 

Мінімальна заробітна плата 4723 
4723 (5000 з 

01.09) 
5000 6000 6000 6500 

Урядом було розроблено низку програм, націлених на забезпечення зростання 
суспільного та індивідуального добробуту:  

1) Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 
період до 2024 року;  

2) Державна цільова програма з медичної, фізичної реабілітації та 
психосоціальної реадаптації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 
антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
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Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 
2023 року; 

3) Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2021–2025 рр.; 
4) Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання 

на період до 2025 р. 
Висновки та перспективи подальших розвідок 

Отже, держава вживає низку заходів, націлених на забезпечення зростання 
соціального та індивідуального добробуту як на національному, так і на регіональному 
рівнях. Водночас заходи, що вживаються, найчастіше виявляються малоефективними 
через відсутність головної основи в механізмі підвищення добробуту – мети 
задоволення конкретних потреб індивіда і суспільства. Саме відштовхуючись від потреб 
має визначатися мінімальна заробітна плата, рівень пенсій та стипендій та інші 
соціальні стандарти. Колективні та суспільні потреби повинні враховуватися при 
розподілі як прибутку корпорацій, так і доходів державного бюджету. Націленість 
державної політики задоволення потреб дозволить підвищити її ефективність.  
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Анотація  
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недосконалість методичних підходів до оцінювання розвитку регіону в умовах децентралізації публічного 
управління. Оцінювання результативності й ефективності публічного управління територій за сучасних 
умов є досить актуальним. Оцінювання дозволить спрогнозувати еталонні значення показників, відповідно 
до яких здійснюватиметься аналіз основних відхилень в управлінні. Тому дослідження сучасних методичних 
підходів до оцінювання детермінант-факторів розвитку регіону в умовах децентралізації публічного 
управління набуває важливого значення. 
Метою статті є дослідження методичних підходів до оцінювання детермінант-факторів розвитку 
регіону в умовах децентралізації публічного управління. 
Результати. Розкрито методичні підходи до оцінювання детермінант-факторів розвитку регіону в 
умовах децентралізації публічного управління. Визначено, що детермінанти розвитку поділяють на 
глобальні, національні, регіональні, локальні, макроекономічні, галузеві, корпоративні та індивідуальні. 
Доведено, що існує необхідність в об’єднанні макроекономічних детермінант із  
національними та регіональних - із локальними. Здійснено відповідну модифікацію детермінант-факторів 
розвитку. Урахування зазначених детермінант-факторів при оцінюванні ефективності публічного 
управління необхідно брати до уваги, адже це дозволить сформувати збалансовану політику регіонального 
розвитку та забезпечити її ефективну імплементацію. Наведена матриця дозволяє використати складові 
та типи інновацій для розвитку публічного управління в Україні. До складових інновацій у системі розвитку 
публічного управління відносять: інституційно-структурні, правові, інноваційно-технологічні, науково-
інтелектуальні. Складові інноваційного управління повинні обов’язково сформуватися на організаційних 
та концептуальних засадах. 
Висновки. Доведено, що найбільш ефективним є використання цільового підходу для оцінювання 
ефективності публічного управління. Розкрито аспекти комплексної оцінки ефективності діяльності 
органів публічної влади, що поділяються на цільовий і функціональний. Цільовий підхід використовують для 
оцінювання виконання державних стратегій, програм і планів. Функціональний підхід використовується 
для оцінювання ступеня виконання функцій управління, покладених на органи публічної влади. Наведено 
основні практичні моделі оцінювання публічного управління. Проведені дослідження показали 
недосконалість методичних підходів до оцінювання детермінант-факторів розвитку регіону в умовах 
децентралізації публічного управління. 

Ключові слова: методичні підходи, детермінант-фактор, розвиток, регіони, публічне управління, 
децентралізація. 
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Abstract 
Introduction. In the process of research of theoretical approaches to public administration, the imperfection of 
methodological approaches to assessing the development of the region in the context of decentralization of public 
administration is noted. Evaluation of the effectiveness and efficiency of public management of the territory in modern 
conditions is quite relevant. The assessment will allow to predict the reference values of indicators, according to which 
the analysis of the main management will be carried out. Therefore, the study of modern methodological approaches 
to assessing the determinants of factors in the development of the region in the context of decentralization of public 
administration is important. 
The purpose of the article is to study the methodological approaches to assessing the determinants of factors in the 
development of the region in terms of decentralization of public administration. 
Results. Methodical approaches to the assessment of determinants of regional development in the conditions of 
decentralization of public administration are revealed. It is determined that the determinants of development are 
divided into global, national, regional, local, macroeconomic, sectoral, corporate and individual. It is determined that 
there is an economy in combined macros with national and regional with local. An appropriate modification of the 
determinant-factor of development has been made. Taking these determinants into account when assessing the 
effectiveness of public administration must be taken into account, as it allows to form a balanced regional 
development policy and ensure its effective implementation. The given matrix allows to use components and types of 
innovations for development of public administration in Ukraine. The components of innovation in the system of public 
administration include: institutional-structural, legal, innovation-technological, scientific-intellectual. The 
components of innovation management must be formed in organizational and conceptual institutions. 
Conclusions. It has been proven that the most effective is a targeted approach to assessing the effectiveness of public 
administration. The aspect of comprehensive assessment of the effectiveness of public authorities, divided into 
targeted and functional, is revealed. The targeted approach offers to assess the implementation of government 
strategies, programs and plans. The functional approach is used to assess the degree of performance of the assigned 
management functions of a public authority. The main practical models of evaluation of public administration are 
presented. The conducted researches have shown imperfection of methodical approaches to estimation of 
determinants-factors of development of region in the conditions of decentralization of public management. 

Keywords: methodological approaches, determinant factor, development, regions, public administration, 
decentralization.  

JEL classification: M10; M13; R00; R58 

Вступ 

У процесі дослідження теоретичних підходів до публічного управління було 
виявлено недосконалість методичних підходів до оцінювання розвитку регіону в умовах 
децентралізації публічного управління. Оцінювання результативності й ефективності 
публічного управління територій за сучасних умов є досить актуальним. Оцінювання 
дозволить спрогнозувати еталонні значення показників, відповідно до яких 
здійснюватиметься аналіз основних відхилень в управлінні. Тому дослідження сучасних 
методичних підходів до оцінювання детермінант-факторів розвитку регіону в умовах 
децентралізації публічного управління набуває важливого значення. 

Питання формування факторів розвитку регіону попередньо досліджували відомі 
учені, зокрема: О. Вольська, М. Деркач, І. Іртищева, І. Крамаренко, Р. Сивак, М. Стегней, 
Н. Стукало, Т. Стройко, Н. Хвищун, Н. Тройська та ін. Однак, в умовах децентралізації 
публічного управління, постає питання дослідження методичних підходів до 
оцінювання детермінант-факторів розвитку регіонів України.  
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Мета та завдання статті 

Метою статті є дослідження методичних підходів до оцінювання детермінант-
факторів розвитку регіону в умовах децентралізації публічного управління. 

Виклад основного матеріалу 

Як зазначає О. Вольська, «показники ефективності публічного управління 
формуються на основі стратегічних цілей суб'єкта правління – політичному курсі, 
концепціях, політичних установках і нормах системи управління, системи суб'єктивних 
цінностей, виражених в ідеології суспільно-державного ладу, за якими стоять загальні 
національно-державні інтереси. Нормативна база системи управління, цілі, цінності, 
концепції, принципи державного управління, нарешті, суспільні потреби й інтереси – усі 
ці елементи критеріїв ефективності державного управління є змінними під впливом 
політичного режиму й конкретного середовища, зумовленими суспільно-державним 
ладом, у якому існує певне політичне співтовариство. В сукупності вони являють собою 
механізм реагування поведінки держави як співтовариства людей на зміни зовнішнього 
середовища і його внутрішнього стану, систему контролю над зовнішніми і внутрішніми 
процесами змін» [1, с. 170]. 

Погоджуємося з думкою автора й дотримуємося того, що оцінити результати 
діяльності органів публічної влади досить складно за рахунок постійних змін основних 
критеріїв ефективності. Більшість критеріїв мають якісні показники, що унеможливлює 
формування еталонних значень. З огляду на складність і багатогранність даного 
питання, пропонуємо спочатку згрупувати методичні підходи ефективності публічного 
управління, визначити аспекти комплексної оцінки ефективності діяльності органів 
влади. Розкриття поставлених завдань дозволить нам сформувати теоретико-цільовий 
підхід до оцінювання системи публічного управління на підставі глибокого моніторингу 
й аналізу ефективності індикаторів.  

Теоретико-методичні дослідження підтвердили [2-4], що публічне управління 
розглядають із різних підходів. Основні методичні підходи ефективності публічного 
управління наведено на рис. 1. 

Досліджуючи алгоритм стратегування, нами було визначено, що найкращим 
підходом до дослідження є процесний. Однак, якщо йдеться про публічне управління, 
необхідно також звернути увагу на функціональний і суб’єктно-об’єктний підходи. 
Публічне управління здійснює ряд функцій, однак взаємозв’язок із зовнішнім 
середовищем, постійна взаємодія між суб’єктом та об’єктом визначає недосконалість 
даного підходу. На нашу думку, в сучасних трансформаційних процесах найкраще обрати 
процесний підхід до публічного управління, що дозволяє врахувати змістовність 
функціонального та суб’єктно-об’єктного підходів на засадах синергії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 1. Методичні підходи до ефективності публічного управління 
Джерело: систематизовано автором на основі [2-4]. 
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за суб’єктно-об’єктним підходом управління розглядається як: цілеспрямована  
взаємодія між суб’єктом і об’єктом у системі управління, що виступає елементом  

організації процесу досягнення мети та вирішення завдань;  

у контексті функціонального підходу управління розглядається крізь призму 
реалізації таких функцій, як: цілеспрямована координація суспільного відтворення; 

планування, організація, мотивація, контроль; цілеспрямований вплив на колективи 
людей з метою організації та координації їх діяльності; в процесі виробництва; 

процесний підхід передбачає розгляд управління як: процесу діяльності, прийняття і 
реалізації управлінських рішень; процесу або форми діяльності, яка передбачає 

керівництво певною групою людей при орієнтації її на досягнення мети організації 
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Для оцінювання ефективності публічного управління та його впливу на 
регіональний розвиток, необхідно дослідити основні сформовані теорії. В Економічній 
енциклопедії зазначається, що «досліджуючи особливості територіально-адміні-
стративного устрою держави, особливості соціально-економічного функціонування 
окремих територій, формування державної політики у цій сфері, науковці спираються на 
теорії регіонального розвитку, зокрема, посткейнсіанську теорію, неокласичний 
регіональний підхід, теорію незбалансованого розвитку, суспільні теорії регіоналізму, 
технологічні теорії» [5, с. 164]. 

Процеси глобалізації та інтеграції призвели до еволюції використання теорій 
регіонального розвитку. Однак говорити про те, що різні країни використовують ту чи 
іншу теорію регіонального розвитку, сьогодні неможливо. Індивідуальні соціально-
економічні, фінансові, політичні, демографічні, регіональні особливості формують 
власні теорії розвитку з інтегруванням і використанням вищенаведених постулатів. 
Фактично формується нова парадигма теорії регіонального розвитку. 

У процесі оцінювання ефективності регіонального публічного управління 
необхідно визначити основні детермінант-фактори, що формують основу для 
індикаторів моніторингу та оцінки. Стукало Н. В. та Деркач М. І. зазначають, що «за 
сучасних умов регіональний розвиток перебуває під впливом детермінантів різного 
рівня: з одного боку, глобальних, національних, регіональних, локальних, а з іншого – 
макроекономічних, галузевих, корпоративних, індивідуальних. Ці детермінанти 
здійснюють потужний вплив на розвиток регіонів та унеможливлюють формування 
ефективної регіональної політики без їх урахування» [5]. Тобто, фактично детермінант-
фактори розвитку необхідно поділити на зовнішні (вплив зовнішнього середовища) та 
внутрішні (особливості кожної країни). Рівень впливу детермінант-факторів на 
розвиток кожної країни та окремої території залежить від вагомості їх значень. У цілому 
детермінант-фактори визначають стратегію розвитку, формуючи відповідні механізмі 
та інструменти реалізації. 

З позиції докторів економічних наук Стукало Н. В. та Деркач М. І. [5] видно, що 
вони поділяють детермінанти розвитку на глобальні, національні, регіональні, локальні, 
макроекономічні, галузеві, корпоративні та індивідуальні. На нашу думку, існує 
необхідність в об’єднанні макроекономічних із національними та регіональних - із 
локальними.  

Необхідно зазначити, що при оцінюванні ефективності впливу детермінант-
факторів на регіональний розвиток в умовах децентралізації публічного управління, 
основні їх показники повинні мати більш визначений характер. Урахування зазначених 
детермінант-факторів при оцінюванні ефективності публічного управління дозволить 
сформувати збалансовану політику регіонального розвитку та забезпечити її ефективну 
імплементацію.  

Для обґрунтування теоретико-цільового підходу до оцінки системи публічного 
управління необхідно визначити основні аспекти комплексної оцінки ефективності 
діяльності органів влади та загальні підходи. Дербетова Т. Н. вважає, що «розрізняються 
три групи критеріїв залежно від того, що береться за основну ознаку ефективності, серед 
них: ціле-раціональні, ціннісно-раціональні і прагматичні. За ознакою відповідності 
результатів рішень визначається ефективність управління та їх наслідків визнаним, 
вираженим у політичній стратегії держави цінностям, і виділяється ціннісно-
раціональний критерій. Показник ефективності управління, у якому визначається 
відповідність результатів виконання рішення поставленим цілям, практичним 
завданням, вираженим у державних програмах і планах, називається ціле-раціональним. 
За допомогою моделі – «витрати – результат» або «витрати – випуск» відбувається 
вимірювання ефективності управління й характеризується прагматичний критерій» [6]. 
Отже, для оцінювання ефективності регіонального публічного управління, необхідно 
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порівняти цілі та завдання, що поставлені в стратегіях, державних програмах і планах, із 
тим, як вони реалізовані. На рис. 2 наведено аспекти комплексної оцінки ефективності 
діяльності органів влади. 

Аспекти комплексної оцінки ефективності діяльності органів публічної влади 
поділяються на цільовий і функціональний. Цільовий підхід використовується для 
оцінювання виконання державних стратегій, програм і планів. Функціональний підхід 
використовується для оцінювання ступеня виконання функцій управління, покладених 
на органи публічної влади.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Аспекти комплексної оцінки ефективності діяльності органів влади 
Джерело: [6]. 

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. та Ткачова О. [8; 9], окрім цільового функціо-
нального підходу, використовують ще комплексний, множинний та поведінковий. 

На нашу думку, найбільш ефективним для оцінювання ефективності публічного 
управління є використання цільового підходу. Доцільно проаналізувати основні 
практичні моделі оцінювання публічного управління. 

«Основними практичними підходами (моделями) оцінювання публічного 
управління є: Модель досконалості Європейської фундації якості управління (EFQM); 
Загальна оцінна структура (The Common Assessment Framework – ООС/CAF); Система 
збалансованих показників (Balanced Score Card)» [10, с. 67]. 

Отже, здійснені дослідження показали недосконалість методичних підходів до 
оцінювання детермінант-факторів розвитку регіону в умовах децентралізації 
публічного управління. Тому, на нашу думку, необхідно обґрунтувати теоретико-
цільовий підхід до оцінювання системи публічного управління на підставі глибокого 
моніторингу та аналізу ефективності індикаторів. У проведених дослідженнях нами 
обґрунтовано використання саме цільового підходу, адже він оцінює ефективність 
комплексно, а не тільки виконання окремих функцій.  

Теоретико-цільовий підхід до оцінювання системи публічного управління на 
підставі глибокого моніторингу та аналізу ефективності індикаторів, що, на відміну від 
попередніх, враховує цільові показники розвитку, безпеки та відповідальності, 
дозволить визначити ступінь впровадження та результативності стратегії як на 
національному, так і на регіональному рівнях. 

Побудований теоретико-цільовий підхід до оцінювання системи публічного 
управління на підставі глибокого моніторингу й аналізу ефективності індикаторів 
Стратегії Сталого розвитку «Україна-2030». За допомогою запропонованого підходу 

Функціональний аспект – оцінка ефективності 
базується на показниках якості виконання основних 

функцій управління і наявності умов для їх здійснення. 
 

Критеріями оцінки в цьому аспекті виступають: 
1) якість системи цільового стратегічного планування 

та управління; 2) законодавче, нормативне та 
методичне забезпечення; 3) наявність і якість роботи 
функціональних підрозділів цільового планування й 
управління; 4) наявність інформаційно-аналітичної 

системи оцінювання соціально-економічної ситуації; 
5) наявність неформальних інститутів ринкової 

інфраструктури; 6) наявність системи навчання та 
підвищення кваліфікації працівників органів 

публічного управління. 

Аспекти комплексної оцінки ефективності діяльності органів влади 

Цільовий аспект – ефективність оцінюється, 
виходячи з динаміки просування до 

нормативних значень цільових показників 
соціально-економічного розвитку відповідно 

до критерію «витрати – результати» 
 

Критеріями оцінки в цьому аспекті 
виступають: 

1) ступінь просування до актуальних цілей; 
2) динаміка показників, що характеризують 

загальні цілі соціально-економічного 
розвитку; 3) дотримання екологічних і 

соціальних обмежень розвитку; 4) ефективне 
зростання ВВП; 5) якість життя населення; 6) 

ефективність проектів і програм, 
реалізованих за участю органу влади. 
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визначено вектори, що підлягають оцінюванню. Серед них: соціальний, економічний, 
екологічний та безпека. Моніторинг усього комплексу цілей і завдань Стратегії 
визначається за допомогою індикаторів. Для оцінювання ефективності реалізації 
соціального вектору застосовується 11 індикаторів, економічного – 11, екологічного – 6 
та безпеки - 4. Результатом застосування теоретико-цільового підходу до оцінки 
системи публічного управління регіонального розвитку в умовах децентралізації є 
оцінювання рівня та частки виконання всього комплексу цілей і завдань Стратегії. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Теоретико-цільовий підхід до оцінювання системи публічного управління 
регіонального розвитку в умовах децентралізації 

Джерело: запропоновано автором на основі [10]. 

У цілому, розкрито методичні підходи до оцінювання детермінант-факторів 
розвитку регіону в умовах децентралізації публічного управління.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Розкрито методичні підходи до оцінювання детермінант-факторів розвитку 
регіону в умовах децентралізації публічного управління. Визначено, що детермінанти 
розвитку поділяють на глобальні, національні, регіональні, локальні, макроекономічні, 
галузеві, корпоративні та індивідуальні. Доведено, що існує необхідність в об’єднанні 
макроекономічних детермінант із національними та регіональних - із локальними. 
Здійснено відповідну модифікацію детермінант-факторів розвитку. Урахування 
зазначених детермінант-факторів при оцінюванні ефективності публічного управління 
необхідно брати до уваги, адже це дозволить сформувати збалансовану політику 
регіонального розвитку та забезпечити її ефективну імплементацію. Наведена матриця 
дозволяє використати складові та типи інновацій для розвитку публічного управління 
в Україні. До складових інновацій в системі розвитку публічного управління відносять 
інституційно-структурні, правові, інноваційно-технологічні, науково-інтелектуальні. 
Складові інноваційного управління повинні обов’язково сформуватися на 
організаційних та концептуальних засадах. 

Доведено, що найбільш ефективним є використання цільового підходу для 
оцінювання ефективності публічного управління. Розкрито аспекти комплексної оцінки 
ефективності діяльності органів публічної влади, що поділяються на цільовий і 
функціональний. Цільовий підхід використовуються для оцінювання виконання 
державних стратегій, програм і планів. Функціональний підхід використовується для 
оцінювання ступеня виконання функцій управління, покладених на органи публічної 
влади. Наведено основні практичні моделі оцінювання публічного управління. 
Проведені дослідження засвідчили недосконалість методичних підходів до оцінювання 
детермінант-факторів розвитку регіону в умовах децентралізації публічного 
управління. 
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Анотація  
Стаття присвячена проблемам інноваційних технологій у вищій і середній освіті, а саме впровадженню 
дистанційних технологій у навчально-виховний процес. Також у статті проаналізовано роль технології 
дистанційного навчання в системі безперервної освіти України, головна мета якої полягає у підвищенні 
якості освіти за рахунок широкого використання світових освітніх ресурсів і збільшення частини 
самостійного освоєння матеріалу, що забезпечує вироблення таких якостей у студентів, як самостійність, 
відповідальність, організованість, уміння реально оцінювати свої сили й приймати зважені рішення, без 
чого неможлива успішна кар'єра. У статті наголошується також, що змінюється роль вчителя: він дедалі 
набуває ролі координатора і консультанта. Тобто особа, яка навчаючи учнів, скеровує їх у русло 
самостійної роботи, створює для цієї роботи умови, координує її і дозволяє учням побачити свої досягнення. 
Інноваційні зміни, які почалися в освітньому просторі України, потребують подальшого розвитку, зокрема 
в напрямку мовної освіти. Навчання сучасних іноземних мов є складовою освітньої політики Євросоюзу. 
Також актуальними для нашого сьогодення є впровадження відповідних європейських стандартів у 
навчанні іноземних мов в Україні. Орієнтація на особистість учня із урахуванням сучасних вимог життя є 
ключовим моментом у загальному процесі модернізації нашої школи.  
НУШ повинна керувати знаннями, а не передавати їх. Наголошується зокрема, що використання 
інтерактивних технологій допомагає певною мірою здолати труднощі та успішно виконати завдання, що 
об'єктивно постають перед сучасною школою на шляху її реформування. Саме за допомогою сучасних 
методів, форм і засобів навчання збалансоване їх використання у комплексі з традиційними допоможе 
досягти визначених освітніх цілей. Також у статті наголошується, що Проєкт Ради Європи «Сучасні мови» 
передбачає підвищення ефективності навчання іноземних мов, зокрема за рахунок передових методів і 
технологій тобто методом активізації пізнавальної діяльності учнів.  
Зазначено, що кейс має містити проблему, яку необхідно не тільки розв'язати, а й прогнозувати наслідки 
втілення цього рішення. Тому саме кейс-метод створює позитивну атмосферу заняття, сприяє взаємодії 
всіх здобувачів освіти.  

Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційна освіта, метод проектів, кейс-метод. 
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Abstract 
The paper considers the problems of innovative technologies in higher and secondary education, namely the 
introduction of distance technologies in the educational process. It also analyzes the role of distance learning 
technology in the system of continuing education in Ukraine, the main purpose of which is to improve the quality of 
education through extensive use of global educational resources and increase the independent development of 
material that ensures the development of such qualities in students, the ability to really assess their strengths and 
make informed decisions, without which a successful career is impossible. It is emphasized that the role of the teacher 
is changing: he is increasingly becoming a coordinator and consultant. That is, a person who, while teaching students, 
guides them in the direction of independent work, creates conditions for this work, coordinates it and allows students 
to see their achievements. Innovative changes that have begun in the educational space of Ukraine need further 
development, in particular in the direction of language education. Teaching modern foreign languages is part of the 
European Union's educational policy. Also relevant for today are the implementation of relevant European standards 
in foreign language teaching in Ukraine. Focusing on the student's personality, taking into account the modern 
requirements of life, is a key point in the overall process of modernization of our school. NUS should manage 
knowledge, not transfer it. It is emphasized in particular that the use of interactive technologies helps to some extent 
to overcome difficulties and successfully complete the tasks that objectively face the modern school on the way to 
reforming it. It is with the help of modern methods, forms and means of learning that their balanced use in 
combination with traditional ones will help to achieve certain educational goals. It is outlined that the Council of 
Europe Project "Modern Languages" provides for improving the effectiveness of foreign language teaching, in 
particular through advanced methods and technologies, i.e. the method of enhancing the cognitive activity of students. 
It is noted that the case should contain a problem that must not only be solved, but also to predict the consequences 
of the implementation of this solution. Therefore, the case method creates a positive atmosphere of the lesson, 
promotes the interaction of all students. 

Keywords: distance learning, distance education, project method, case method.  

JEL classification: D83; M53 

Вступ 

Сучасна цивілізація вступила в новий тип прогресу – інноваційний, який несе в собі 
високий динамізм, швидку зміну знань, технологій, інформації. Значне зростання обсягів 
інформації і прискорення циклу її відновлення при обмеженому терміні навчання, 
розвиток комунікативних технологій вимагають інтенсифікації пізнавальної діяльності 
учнів, студентів за рахунок упровадження сучасних педагогічних технологій. Передова 
педагогіка характеризується переосмисленням і зміненням багатьох підходів і поглядів.  

Динамічний розвиток нових методик потребує від педагогів-практиків високого 
професіоналізму, творчого підходу водночас з деякою прагматичністю і раціоналізмом, 
а також володіння сучасними технологіями. І наразі дистанційне навчання – одна з 
масштабних сучасних освітніх технологій в освіті світовій і вітчизняній. 

Індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної 
діяльності людини відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених 
одне від одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, яке 
базується на сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних 
технологіях. 

У зв'язку з цим перед навчальними закладами постає завдання забезпечення 
освітнього процесу таким чином, щоб особистість, яка прагне здобути освіту, могла 
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навчатися безперервно, самостійно, за індивідуальним графіком і без відриву від 
основної діяльності. 

Теорію дистанційного навчання та її впровадження розглядали Л. Колб, 
С.А. Нестерова, Е.С. Полат, А.Б. Броневич, В.А. Ситаров, А.Н. Бітченко, О.Ю. Ангелова, 
B. Arcos [1 – 8], висвітлюючи зарубіжний досвід дистанційного навчання. 

Мета та завдання статті 

Мета статті – обґрунтування ролі технологій дистанційного навчання у світі та у 
системі безперервної освіти України. 

Виклад основного матеріалу 

Поняття «дистанційне навчання» знаходиться в процесі постійного розвитку. 
Серед різних трактувань можна виділити два підходи, що суттєво різняться з 
педагогічної точки зору. Перший підхід зводиться до того, що під «дистанційним 
навчанням» розуміють обмін інформацією між педагогом та учнем (або групою учнів) за 
допомогою електронних мереж та інших засобів телекомунікації. Пошукачам знань 
відводиться роль отримувача інформаційного змісту та системних завдань для його 
засвоєння. Домінантою другого підходу виступає особиста продуктивна діяльність 
студента, яка відбувається за допомогою сучасних засобів телекомунікації. Цей підхід 
передбачає інтеграцію педагогічних та інформаційних технологій, що надають 
інтерактивність взаємодії суб'єктів навчання. Облік та передача інформації відіграють у 
даному випадку роль допоміжного середовища для організації продуктивної освітньої 
діяльності слухачів. 

Розвиток технологій дистанційного навчання в освітньому процесі України 
сприяє вирішенню соціально-економічних проблем: підвищення загальноосвітнього 
рівня населення; розширення доступу до вищих рівнів освіти; організація регулярного 
підвищення кваліфікації фахівців різних напрямів. 

Переваги «дистанційного навчання» перед очним: 
- ергономічні (індивідуальний тип навчання, зручний час і місце; відсутність 

необхідності відвідувати учбовий заклад); 
- економічні (зменшення витрат за рахунок економії транспортних витрат, 

утримання приміщень, скорочення паперового кругообігу); 
- педагогічні (більша вмотивованість та інтерактивність навчання, можливість 

вибору іншого вчителя, курсу); 
- інформаційні (можливість міжнародної співпраці, участь у проєктах, доступність 

віддалених освітніх масивів); 
- комунікаційні (оперативність взаємодії; можливість об'єднання з учнями і 

вчителями різних куточків України та світу); 
- оперативні (подолання простору і часу, швидкий зворотній зв'язок; 

мультимедійність курсів, можливість створення індивідуальної траєкторії навчання, 
можливість багаторазового повернення до змісту). 

Дистанційне навчання – це педагогічна технологія, що полягає в організації й 
плануванні процесу навчання, а також у керуванні ним в умовах використання 
інформаційно-комунікаційних технологій . 

Ідея технологій не нова. Ще Я.А. Коменський [8] намагався знайти такий алгоритм 
навчання, в якому б це відбувалося б за єдиними законами людської сутності. Таке 
навчання потребувало б тільки «вдалого розподілення часу, предметів і методів». 

Він закликав до того, щоб навчання стало «механічним», (тобто «технологічним»), 
намагався знайти такий алгоритм навчання, який завжди приводив би до позитивних 
результатів. Я.А. Коменський писав: «Для дидактичного механізму потрібно відшукати: 

- чітко поставлену мету; 
- засоби, які якнайкраще втілюють цю мету; 
- чіткі правила, як використовувати ці засоби, щоб досягати цієї мети». 
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З часів Я.А. Коменського в педагогіці було чимало спроб зробити навчання схожим 
на добре відпрацьований механізм. Особливо ідея технологізації навчання стала 
нагальною у зв'язку з втіленням досягнень технічного прогресу в різні сфери 
теоретичної і практичної діяльності. 

«Технологія – це комплекс методів і засобів впливу на вихідний об'єкт з метою 
необхідного продукту (результату). Вплив здійснюється в межах технологічного 
процесу» [9]. 

В.В. Олійник [10] визначив основні вимоги до дистанційних технологій навчання. 
Науковість. Доцільність її застосування в навчанні має обґрунтовувати 

результати наукових досліджень. Кожну педагогічну технологію розробляють на основі 
відповідної наукової концепції, що передбачає необхідність базування на теорії та 
положенні теорії пізнання, загальних і конкретних закономірностях дидактики.  

Системність вимагає структурованості та ієрархії її компонентів, зв'язків 
(прямого і зворотного) та взаємозумовленості їх функціонування, логіки процесів, тощо.  

Безпека. Забезпечує сприятливий вплив на психіку і здоров'я учнів. Виконання 
цієї вимоги особливо необхідне в тих педагогічних технологіях, де використовуються 
комп'ютери та телекомунікаційні мережі з виходом в інтернет. 

Ефективність. Педагогічна технологія повинна забезпечувати гарантоване 
досягнення результатів відповідно до стандартів освіти за умови оптимальної 
продуктивності. Продуктивність – це характеристика, яка показує співвідношення між 
корисністю результатів та пов'язаними з цим витратами. 

Поліфункціональність. Цілісна педагогічна технологія повинна виконувати такі 
функції: організаційну, контролюючу, корегувальну, комунікативну, рефлексивну та 
прогнозуючу. 

Відтворюванність. Результати застосування педагогічної технології в 
однотипних навчальних закладах при виконанні передбачених технологією умов має 
призводити до порівнювальних результатів. 

Керованість. Передбачається контроль, перевірка, оцінювання, накопичення 
статистичних даних, їх аналіз, виявлення динаміки, тенденцій прогнозування 
подальшого розвитку подій. 

Принциповою відмінністю дистанційного навчання від традиційних видів є те, що 
в його основі лежить самостійна пізнавальна діяльність студента. Дистанційне навчання 
індивідуалізоване за своєю суттю, не повинне разом з тим виключати можливості 
комунікації не тільки з викладачем, але й з іншими студентами, співробітництва в 
процесі різного роду пізнавальної і творчої діяльності. Актуальні при організації 
дистанційного навчання проблеми соціалізації, тому що однією з умов успішного нав-
чання є включення здобутків освіти у колективну пізнавальну діяльність. У напрямі 
теорії і практики дистанційного навчання працюють багато вітчизняних та закор-
донних вчених і фахівців: Ю. Афанас'єв, А. Ахаян, І. Зайцева, В. Кухаренко [11 – 14] та ін. 

Важливу роль у формуванні теорії програмованого навчання відігравав 
Б.Ф. Скіннер; основою його концепції виступили ідеї психології, відповідно до якої 
навчання засноване на принципі стимул-реакція. 

Л.А. Чернікова у своїй роботі зазначила протиріччя при створенні системи 
дистанційної освіти в Україні [15]. 

1. Потреби дистанційної освіти гострі в провінції, а можливості є в столиці 
(великих обласних центрах). 

2. Висока вартість розробки дистанційного курсу (акцент на мультімедіа, а не на 
педагогічні технології) і низька платоспроможність населення. 

3.Офіційна підтримка дистанційної освіти є, але не завжди в потрібних формах. 
4. Впровадження дистанційної освіти майже завжди зіштовхується з опором всіх 

учасників навчального процесу (їм часто незрозумілі цілі і завдання дистанційного 
навчання). 



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 3.  

247 

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій є однією з головних причин 
зміни парадигми освіти, де технології й педагогіка розглядаються як одне ціле. 

Система дистанційного навчання повинна орієнтуватися на забезпечення 
населення України можливістю одержання сучасної освіти, що вимагає детального 
пророблення нормативного навчально-педагогічного й організаційного забезпечення. 

Дистанційне навчання здійснює великий вплив на освітній процес в Україні, його 
зміст програмується на основі класичних принципів дидактики – систематичності, 
самостійності, доступності: збільшується число університетів й інших освітніх центрів, 
які пропонують дистанційну освіту, або навчання (е-навчання, е-освіта), які часто 
називаються відкритою освітою – це означає загальнодоступність освітніх програм і 
методик незалежно від географічного місця розташування навчальних закладів і 
соціального статусу студентів. 

Дистанційна освіта в Україні регулюється Концепцією розвитку дистанційної 
освіти і Положенням про дистанційне навчання МОН України. 

В Україні існує у цей час три школи дистанційного навчання Київська, Харківська, 
Львівська. Київська школа представлена Науковим учбово-методичним центром 
ЮНЕСКО, що одним з перших почав в Україні проводити дистанційні заняття, також 
Українським центром дистанційної освіти (УЦДО) Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»), що розробив 
Концепцію дистанційної освіти в Україні й займається розробкою законодавчої бази, і 
центром дистанційної освіти (ЦДО) Світового банку при Українській академії 
державного управління при Президенті України (УАДУ). 

Харківську школу представляє Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»). 

Львівська школа представлена Львівським інститутом менеджменту. До цієї 
школи також відноситься МБЕРИФ Бізнес-центр Івано-Франківська. Розвиває проект 
VDL Sustem, присвячений бізнес-освіті. 

Сьогодні дистанційна освіта здобуває все більшу популярність у всіх країнах світу. 
Експерти компанії Docebo оцінюють ємність світового ринку онлайн-освіти в 40 млрд 
доларів, прогнозуючи зріст на 10 млрд доларів до кінця 2016 року. Даний ринок 
висококонцентрований – 10 найбільших університетів світу навчають 20 млн студентів. 

У світовій практиці та в Україні існують три перспективних технології реалізації 
дистанційного навчання. 

Кейсова технологія, при якій здобувачу освіти видаються навчальні матеріали на 
паперових, магнітних, або інших носіях для самостійного вивчення. Комунікації з 
викладачами здійснюються за допомогою телефонних, комп'ютерних мереж, очних 
зустрічей. 

Мережева технологія, при якій навчальні матеріали розташовані на влученому 
WEB-сервері, доступ до якого студент здійснює за допомогою мережі Інтернет. 
Комунікації з викладачами здійснюються за допомогою комп’ютерних мереж. 

Кейсово-мережева технологія є симбіозом перерахованих вище варіантів зі 
зміщенням акценту в той чи інший бік. 

Для багатьох категорій альтернатив у одержанні освіти практично не існує. За 
останніми дослідженнями департаменту освіти США у світі зараз понад 57% люди 
дорослі, обтяжені сімейними і діловими турботами. Для них досить проблематичні очні 
форми університетської освіти. Дистанційне навчання відповідає вимогам сучасного 
життя, особливо якщо врахувати витрати на організацію всієї системи очного навчання. 
Наразі дистанційні технології упроваджуються і у навчально-виховний процес 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

Для впровадження онлайн-навчання у вчителя є зовнішні мотиви (прийняття 
«Положення про дистанційне навчання») та внутрішні мотиви, наприклад, бажання 
самореалізуватися, мати авторитет серед колег та учнів. 
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Л.А. Чернікова і В.Л. Шевченко щодо запровадження комп'ютерних педагогічних 
технологій при проведенні занять за дистанційною формою зазначають такі види 
мотивації [15,16]: 

- ділова (складова частина професійної діяльності, контакти і взаємодія з певною 
людиною, організація роботи підрозділу); 

- пізнавальна (отримання нових знань, нові люди, ідеї і думки. Візуальні і слухові 
образи); 

- мотивація співробітництва (корпоративний мотив, спілкування, обмін 
результатами діяльності, пов'язана з особливою формою самоствердження); 

- мотивація самореалізації і розвитку особистості (розвиток власних 
інтелектуальних і творчих можливостей, супроводжується включенням у глобальний 
інформаційний процес); 

- рекреаційний мотив (основна зацікавленість у телеконференціях і вебінарах); 
- комунікативна мотивація подолання комунікативного дефіциту, що виникає у 

повсякденному житті.  
Вибір учителем того чи іншого онлайн-середовища навчання багато в чому 

залежить від поєднання наступних умов: 
✓ яку політику проводить освітня установа відносно онлайн-навчання, а саме 

які вона має приписи щодо використання деякої системи; 
✓ які результати навчання мають бути отримані для визначеного класу 

(паралелі) і які типи взаємодії функціональності щонайкраще сприятимуть 
забезпеченню стилю онлайн-навчання. 

✓ Інституційно-підтримувані технології – система управління навчанням (LMS). 
LMS є централізованою закритою системою, що доступна користувачам тільки за умов 
аутентифікації і може бути доступна тільки для співробітників і студентів (учнів) 
навчальної установи. У деяких країнах LMS також називають «віртуальним середовищем 
навчання» (VLE). Ці технології обслуговують як суто навчальні, так й адміністративні 
потреби організації навчального процесу. Як правило, ці системи включають у себе 
інтегрований спектр технологій, включаючи дискусійні форуми, блоги. Вони можуть 
включати підсистеми оцінювання й обліку успішності учнів, а також деякі відкриті 
системи, які установа вирішить застосувати: Blackboard; Moodle. Відкриті технології Web 
2.0, або соціальні медіа, як правило, будуються навкло конкретних функцій та завдань. 
Вони можуть бути створені або використані кожним учителем. Приклади відкритих 
технологій: Facebook, Twitter, You Tube, Flickr, Word Press. Основні правила відкритих 
ресурсів: знайомство, більшість учнів вже знайомі з цими технологіями. 

✓ Простота у використанні. Викладачі завжди повинні використовувати 
найактуальнішу версію відкритих технологій, оскільки вони використовуються за 
допомогою веб-браузера і зміни автоматично поширюються на всіх користувачів. 

✓ Безкоштовно. Більшість відкритих технологій може використовуватися 
безкоштовно взагалі або на початковому рівні застосування. 

✓ Включення зовнішніх (сторонніх) учасників. Викладачі в змозі запрошувати 
зовнішніх лекторів, експертів, науковців та відвідувачів взяти участь у навчальному 
процесі, тому що ці користувачі можуть бути додані вручну самим учителем. 

✓ Співпраця. Легко обмінюватися інформацією і співпрацювати з іншими 
навчальними установами, організаціями, оскільки відсутні проблеми сумісності 
платформ, версій програмного забезпечення, тощо. 

✓ Параметри конфіденційності. Більшість відкритих технологій має низку 
налаштувань конфіденційності, які можуть бути легко контрольовані вчителями. 

✓ Технічна підтримка. Довідкова інформація доступна на спеціалізованих 
інтернет-форумах і різноманітних веб-сайтах. 

Але також є певні недоліки. Відкриті середовища не інтегровані в існуючі 
інституційні системи управління. Це має значення: учитель не в змозі зареєструвати 
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учнів у деякому середовищі навчання автоматично, оцінки учнів мають бути введені в 
інституційні системи управління навчання вручну.  

Відсутня формалізована звітність. Труднощі виникають, коли незалежний доступ 
учнів до деякої відкритої технології має здійснюватися згідно з діючим КТП вивчення 
предмета. Наприклад, коли хостингова компанія припиняє сервіс або змінює його 
структуру або спектр послуг.  

Потенційні приховані витрати. У той час, коли багато відкритих технологій, без-
коштовних для доступу та використання, мають місце приховані витрати, такі як: пер-
сонал витрачає додатковий час, щоб налаштувати сервіс без прямої підтримки; обме-
жені можливості зберігання даних або обмежена швидкість завантаження: ці питання 
вирішуються шляхом виплати для поліпшення обслуговування чи отримання пільг. 

Авторське право. Співробітники та учні можуть зіткнутися з проблемами щодо 
дотримання вимог загальних авторських прав. Учителі мають завжди консультуватися 
про авторські права у власній навчальній установі. 

Інституційно-підтримувані технології. Основні переваги LMS. 
Централізація. Усі онлайн-компоненти класу доступні й архівуються на 

інституційних захищених серверах, що робить навчальне середовище безпечним, 
контрольованим, приватним. 

Відстеження та звітність. LMS містить функції, які дозволяють відстежувати 
виконання завдань, а також надають можливості оцінювання та збереження оцінок у 
журналі успішності учнів. 

Технічна підтримка та навчання. Навчальна установа, як правило, забезпечує 
певний рівень технічної підтримки LMS та навчання персоналу. 

Безпечне архівування. Установам потрібно мати учнівські дані, збережені 
протягом декількох років, ці заходи ефективно забезпечуються на їх власних системах. 

Авторське право. Завжди вчителі мають проконсультуватися про авторські права 
у власній установі. 

Деякі обмеження – навчання. Персонал потребує підготовки для використання LMS. 
Не завжди придатні для деяких цілей. Великі системи не завжди можуть 

забезпечити простоту здійснення деяких видів навчальної діяльності. 
Складнощі залучення зовнішніх гостей. Вчителі часто не можуть запрошувати 

зовнішніх експертів або відповідачів, бо до цього потрібна тривала адміністративна 
процедура для отримання гостьового доступу. 

Вартість. Багато LMS є пропрієтарними, а там, де діє вільна ліцензія, установа 
повинна використовувати допоміжний персонал. 

Категорії учнів, на яких орієнтоване використання технологій дистанційного 
навчання: особи з особливими потребами; обдаровані діти та молодь, спроможні 
самостійно або пришвидшено опанувати навчальні програми; учні, які проживають у 
географічно віддалених важкодоступних ЗНЗ населених пунктах; особи, які бажають 
отримати додаткові знання паралельно з навчанням у школі; громадяни України, які 
тимчасово або постійно проживають за кордоном. 

Таким чином, процес навчання відбувається шляхом взаємодії між учнем, 
викладачем відповідно до мети навчання за навчальним змістом. 

Стрімкий розвиток технологій спонукає вчителів до їх вивчення та використання 
у навчальному процесі. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Будь-яке із зазначених середовищ має певні переваги та недоліки. Перевагою 
запровадження структурованого, комплексного і захищеного середовища навчання на 
основі LMS є можливість взаємодії учасників освітнього процесу та використання 
соціальних медіа й відкритих ресурсів. 

Отже, система дистанційної освіти є прогресивною технологією заочного 
навчання, що здатна повною мірою задовольнити сьогоднішні запити конкретного 
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здобувача освіти з урахуванням його професійних прагнень, індивідуальності й вимог 
роботодавця, зокрема до вільного обігу зі світовими технологіями в умовах глобальної 
інформаційної освіти як в усьому світі, так й в Україні актуальним стає обговорення 
таких проблем, як освітній контент, освітні технології, професійні компетенції й рівень 
кваліфікації викладачів, організаційні принципи розвитку дистанційного навчання, 
принципи менеджменту, стандартизації й оцінки якості навчання, питання 
трансформації освітніх установ. 

Дистанційне навчання здійснюється за допомогою комп'ютерних та «кейс» 
технологій. Широко використовуються фонди бібліотек (підручники та навчально-
методичні видання), теле- і радіопрограми, відео- та аудіо лекції провідних лекторів 
тощо. Навчальні матеріали, дистанційні курси і програми створені безпосередньо у 
навчальних закладах на власних або придбаних віртуальних навчальних середовищах. 

З метою забезпечення зворотного зв'язку практикується виконання студентами 
домашніх завдань (контрольна робота, твір), участь у дискусіях та віртуальних 
конференціях. Оцінювання знань студентів здійснюється у письмовій чи усній формі. 

Розміщення творчого продукту на сервері, представлення і захист його в 
дистанційних телеконференціях дозволяють учням виховувати в собі відповідальність 
за кінцевий результат діяльності. 

Творча орієнтація дистанційного навчання передбачає, що підлягають 
оцінюванню перш за все процес навчання і його характер, особлива взаємодія учнів з 
педагогом, індивідуальне засвоєння тем, які вивчаються, ступінь відмінності 
результатів, що надаються, від стандартних до загальнодоступних.  
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Анотація 
У статті досліджено трактування поняття сільських територій різними дослідниками. Виявлено, що 
найбільш часто вживаними характеристиками, які беруться за основу змістового наповнення категорії 
«сільські території» є просторове розміщення аграрної сфери виробництва і прикріплений 
адміністративно-територіальний статус. Запропоновано визначати «сільські території» як поселенські 
території із щільністю населення, яке проживає на них, менше, ніж 300 осіб на 1 км2. Проаналізовано роль і 
місце сільських територій в системі соціально-економічного розвитку держави та регіонів. Так, 
найважливішими суспільними інститутами, які визначають домінуючі форми та напрями розвитку 
сільських територій, є держава в особі органів центральної й місцевої влади. Інститут держави формує 
загальні правила гри у формі відповідних нормативно-правових актів, виконує функцію арбітра та 
забезпечує фінансову підтримку виробничої й інфраструктурної складових аграрної економіки. 

Ключові слова: сільські території, соціально-економічний розвиток, держава, регіон. 
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Abstract 
The article examines the interpretation of the concept of rural areas by different researchers. It was found that the most 
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frequently used characteristics, which are taken as the basis of the content of the category "rural areas" are the spatial 
location of the agricultural sector of production and the attached administrative-territorial status. It is proposed to define 
"rural areas" as settlements with a population density of less than 300 people per 1 km2. Summarizing the approaches of 
domestic researchers and considering our vision of certain aspects of formation, use and reproduction, the resource potential 
of rural areas is the actual and potential set of natural, demographic, tourist, recreational and industrial resources owned 
and / or used by rural communities, territories of the country and its separate regions. The role and place of rural areas in 
the system of socio-economic development of the state and regions are analyzed. Thus, the most important social institutions 
that determine the dominant forms and directions of rural development are the state, represented by central and local 
authorities. The institute of the state formulates the general rules of the game in the form of relevant regulations, acts as an 
arbitrator and provides financial support for the production and infrastructure components of the agricultural economy. The 
process of qualitative changes in the agricultural sector of the national economy, in land reform and decentralization reform, 
has logically reached the stage of institutionalization of the Ukrainian peasantry, which loses its discriminatory role in 
agricultural production and country territories. The latter have the resource potential, which under appropriate conditions 
can be used equally effectively in both agricultural and non-agricultural spheres of production. At the same time, the need to 
move to the principles of sustainable development, allows to consider the natural resources of rural areas as a value. 

Key words: rural areas, socio-economic development, state, region. 

JEL classification: O18; P25; R11 

Вступ 

Сільські території України, на яких проживає третина населення країни та відбу-
вається найважливіший етап аграрного виробництва – продукування сільськогос-
подарської сировини, здійснюють непересічний внесок у розвиток національної 
економіки. Сільські території – це також осередок землеробської культури українського 
народу, яка має багатовікові традиції, специфічні риси та власну історію. Власне 
українське селянство сформувало архетип та політичну культуру нації, детермінувало 
особливості внутрішніх та зовнішніх комунікацій, визначило контури та зміст 
фундаментальних інституцій суспільства тощо. Тому дослідження особливостей 
розвитку сільських територій, їх ресурсного потенціалу – це ключ до розуміння резервів 
прогресу модернового українського суспільства. Вагомий внесок у розвиток теорії та 
методології формування й життєзабезпечення сільських територій, повного і найбільш 
збалансованого використання їх ресурсного потенціалу, формування повноцінних 
інститутів аграрного сектору економіки зробили такі відомі вітчизняні науковці, як: 
Рябоконь В.П., Павлов О.І., Прокопа І.В., Малік М.Й., Дієсперов В.С., Булавка О.Г., Кропив-
ко М.Ф., Юрчишин В.В., Шпикуляк О.Г., Лузан Ю.Я., Малиновський А.С., Лупенко Ю.О., 
Хвесик М.А., Борщевський В., Мармуль Л.О., Мудрак Р.П. та ін. Проте, незважаючи на 
суттєвий науковий доробок у питаннях забезпечення формування та розвитку 
ресурсного потенціалу сільських територій регіонів, багато проблем із даної тематики 
досі потребують теоретико-методологічного та практичного вирішення. 

Мета статті  

Дослідити місце сільських територій в системі соціально-економічного розвитку 
держави та регіонів. 

Виклад основного матеріалу 

Відповідальним дослідницьким моментом є точне визначення форми та змісту 
об'єкту дослідження. Зважаючи на роль сільських територій у формуванні характерних 
особливостей більшості землеробських культур та згодом націй, визначення сутності їх 
змісту було і залишається одним із найбільш популярних наукових мейнстримів. З 
іншого боку – це також вказує на те, що «сільські території» еволюціонують і як наукова 
категорія, і як спосіб людського проживання та освоєння ресурсів навколишнього 
природного середовища. На нашу думку, головними причинами змін є урбанізація та 
науково-технічний прогрес у сфері сільськогосподарського виробництва. 

У західній економічній науці застосовується багатокритеріальний підхід до 
визначення категорії «сільська територія», за яким вона розглядається як: простір, де 
поселення та інфраструктура займають невелику частку ландшафту; природне 
середовище, де домінують пасовища, ліси, гори та пустелі; місце, де більшість людей 
працюють у сільському господарстві; територія, де ціна на землю порівняно низька; 
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місцевість, що характеризується високими трансакційними витратами, пов’язаними з 
великими відстанями від міст і незадовільною інфраструктурою; поселення з низькою 
густотою населення – 5-10 тис. осіб [1]. 

В методології ОЕСР розрізняють такі категорії, як «сільські громади» та 
«переважно сільські регіони». «Сільськими громадами» є поселення людей із щільністю 
менше, ніж 150 осіб на 1 км2. «Переважно сільськими регіонами» є території, на яких 
понад 50% проживає в «сільських громадах» [2]. 

Міжнародною групою вчених під керівництвом Пурнаміта Дашупта (Purnamita 
Dasgupta) та Джона Мортона (John F. Morton) проведена географічна класифікація 
визначень категорії «сільські території» (табл. 1).  

Таблиця 1. Визначення понять «сільський» і «міський» в деяких країнах [3] 
Країна Термін Визначення Джерело 

Австралія 

Велика міська територія Населення понад 100 тис. осіб 
Австралійське 
статистичне 
бюро (2013) 

Інша міська територія Населення від 1 до 99,9 тис. осіб 

Сільська територія 
Включає малі містечка із населенням від 200 до 

999 осіб 

Китай 

Велика міська територія Населення понад 10 тис. осіб 

Міністерство 
будівництва 

(1993) 

Середня міська територія Населення від 3 до 9,9 тис. осіб 
Мала міська територія Населення менше 3 тис. осіб 

Велике село Населення від 1 до 3 тис. осіб 
Середнє село Населення від 300 до 1000 осіб 

Мале село Населення менше 300 осіб 

Індія Міська територія 

Населення 5тис. осіб і більше; або де не менше 
75% чоловічого працездатного населення не від-
носяться до сільськогосподарського сектору; або 
щільність населення не менше 400 осіб на 1 км2 

Уряд Індії 
(2012) 

Ямайка Міська територія 
Населення понад 2 тис. осіб і надаються побутові 

послуги, які вважаються ознаками «сучасного 
життя» 

Ямайський ін-
ститут статис-

тики (2012) 

США Сільська територія 

Вся територія за межами визначених урбані-
зованих районів та міських кластерів, тобто від-

крита територія та населені пункти з населенням 
менше 2,5 тис. осіб та щільністю 386 осіб на 1 км2. 

Womach 
(2005) 

Як бачимо, у закордонному експертному середовищі немає єдиного підходу до 
класифікації компактного проживання людей, які називаються «сільські території». 
Очевидно, даються взнаки характерні особливості кожної країни: розміри та рельєф 
території, сфери і структура зайнятості, рівень розвитку, щільність проживання, 
культурні традиції тощо. 

У вітчизняному експертному середовищі також немає єдиної думки щодо змісту 
поняття «сільські території». Як справедливо зазначає Белей С.І., «у нормативно-
правових та законодавчих актах немає уніфікованого визначення поняття «сільські 
території», а відомі визначення недостатні для однозначної ідентифікації об’єкта 
дослідження». Вчений вказує на те, що у проєкті Закону України «Про планування 
території інфраструктури сільської місцевості» [4] подано таке визначення: сільська 
територія – це територія, на якій частка сільського населення у його загальній 
чисельності перевищує 15-50%. Далі йдеться про поділ сільської території на чітко 
виражену сільську місцевість - частка сільського населення у його загальній чисельності 
перевищує 50%, та сільську місцевість - частка сільського населення становить 15-50% 
чисельності усіх жителів. Однак проєкт закону так і не перетворився у повноцінний 
нормативно-правовий акт. Не вносить ясності і документ, який мав би дати чітке 
визначення об’єкта державної уваги – «Концепція розвитку сільських територій» [5]. В 
ньому взагалі відсутня спроба дати визначення поняттю «сільська територія». 

У дослідженні Мельника С.І. знаходимо визначення «сільської території» як 
історично сформованого елементу поселенської мережі, що поєднує всю сукупність 
населених пунктів: селищ, сіл, хуторів, односімейних жилих утворень, що перебувають 
під юрисдикцією сільських (селищних) рад [6, с. 342].  

На думку Трегобчука В.М., термін «сільські території» використовують для 
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позначення сільської місцевості конкретних частин країни, а саме – природно-
економічних, адміністративно-територіальних утворень та ін. [7, с. 70].  

Павлов О.І. пропонує визначати «сільські території» як гетерогенні за своєю 
структурною будовою соціально-просторові утворення, що складаються з поселень, 
населення, виробничих комплексів, інфраструктури, земель сільськогосподарського й 
іншого призначення, природного середовища, які виконують виробничо-господарську, 
природоохоронну, рекреаційно-оздоровчу, соціальну та інші функції з урахуванням 
їхнього ресурсного потенціалу [8, с. 19]. 

Прокопа І.В. пропонує вважати сільські території як позначення сільської 
місцевості конкретних частин країни, а саме природно-економічних, адміністративно-
територіальних утворень та ін. При цьому, важливим аспектом існування сільських 
територій є те, що вони є ресурсною базою для сільського господарства, розвиваються у 
тісному зв’язку, але кожна своїм шляхом [9].  

Якуба К.І. визначає сільські території як територіально-просторове розміщення 
сукупного ресурсного потенціалу сільських населених пунктів. Слід зазначити, що під 
сільськими населеними пунктами розуміють адміністративно-територіальні одиниці 
незалежно від їх розміру (хутір, село, сільська рада, район тощо) з наявним населенням, 
природно-економічним і соціальним потенціалом та відповідними органами управління 
соціально-економічним розвитком цих населених пунктів [10]. 

Фільштейн Л.М. пропонує поняття «сільський регіон». Це соціально та економічно 
збалансована система, яка за сукупністю компонентів характеризується єдністю взаємо-
пов’язаних складових, цілісністю та комплексністю в межах функціонування націо-
нальної економіки. У контексті дослідження цей термін використовується як альтер-
нативний категорії сільський район. Автор наголошує, що найважливішою характе-
ристикою останнього є цілісність, яка полягає в єдності природних, географічних, 
соціально-економічних, фінансових, демографічних та інших умов розвитку [11, с. 5]. 

На основі узагальнення актуальних визначень Булавка О.Г. під категорією «сіль-
ські території» пропонує розуміти історично сформовану в законодавчо визначених 
межах системну сукупність, що поєднує в собі адміністративно-територіальну (села, 
селища, сільські й селищні ради) та територіально-функціональну (переважно 
сільськогосподарське виробництво, переробка продукції й сировини, їх зберігання, 
реалізація тощо) приналежності щодо створення відповідних умов праці та проживання 
населення й забезпечення продовольчої безпеки країни [12]. 

Отже, можна окреслити найбільш часто вживані характеристики, що беруться за 
основу змістового наповнення поняття «сільські території»: 

- просторове розміщення аграрної сфери виробництва; 
- прикріплений адміністративно-територіальний статус. 
Узагальнюючи підходи вітчизняних дослідників та враховуючи наше бачення 

окремих аспектів формування, використання та відтворення, ресурсний потенціал 
сільських територій – це фактичний та потенційний набір ресурсів природного, 
демографічного, туристично-рекреаційного і виробничого характеру, яким володіють 
і/або користуються спільноти, що проживають на сільських територіях країни й 
окремих її регіонів. 

Ідея сталого розвитку виникла як реакція на першу енергетичну кризу 1972-
1973 рр., яка змусила світову громадськість всерйоз заговорити про латентні до того 
глобальні проблеми – обмеженість природних ресурсів, продовольчу незабезпеченість 
бідних країн, швидке руйнування природного довкілля, зростаючі природні та 
антропогенні ризики життя і здоров’я самої людини тощо. Однак інертність мислення 
та недалекоглядна недооцінка явних проблем вилились у досить запізнілу реакцію 
людства на нові глобальні виклики – лише в червні 1992 р. на конференції ООН з питань 
навколишнього середовища і розвитку (UNCED) в м. Ріо-де-Жанейро був прийнятий 
документ «Порядок денний на ХХІ століття». Він став міжнародним планом дій із 
забезпечення сталого розвитку, включивши в себе понад сто програмних сфер. Була 
прийнята Декларація, яка містила 27 принципів, спрямованих на поєднання зростання 
суспільного виробництва із забезпеченням охорони навколишнього природного 
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середовища. Однак більшість країн світу майже не виконують задекларовані принципи 
сталого розвитку.  

Сталість аграрної сфери для кожного регіону як у планетарному, так і конкретно-
державному й регіональному вимірах, визначається рівнем та якістю використання 
відповідного набору ресурсів, які ідентифікують територію за ознаками спроможності 
виробляти товар; ефективне відновлення таких ресурсів гарантує їхнє збереження для 
майбутніх поколінь та сталий розвиток. Для розв'язання проблеми сталого розвитку 
сільських територій пропонуємо комплекс заходів: попередження деградації природних 
ресурсів сільських територій; ощадливе ведення аграрного виробництва; здійснення 
структурної перебудови галузі; стимулювання використання підприємцями ресурсозбе-
рігаючих технологій; утвердження природоохоронної моделі господарювання; 
організація виробництва екологічно чистих продуктів; відновлення системи 
соціального захисту й охорони здоров'я сільського населення тощо. 

Складність реалізації політики забезпечення сталого розвитку агропродовольчої 
системи полягає в тому, що економічний вимір сталості сільськогосподарського 
виробництва та його соціальний вимір сталості в частині збереження сільських 
населених пунктів – це здебільшого відмінні об’єкти, на які спрямовуються регуляторні 
зусилля. Як справедливо зазначає Могильний О., «потрібно остаточно… чітко розділити 
політику щодо підтримки сільського господарства як виду підприємницької діяльності 
та регіональну політику щодо розвитку сільських територій. Саме такий підхід 
запроваджено у країнах-членах ЄС, де на аграрну і регіональну політики направляється 
80% спільного бюджету (або майже по 40% на кожну)» [13]. Крім того, складність 
забезпечення безперервного прогресу сільських територій обумовлена циклічним 
характером їх розвитку. 

Для сучасної демографічної ситуації в Україні, особливо на її сільських територіях, 
характерні: зменшення народжуваності, збільшення смертності і відсутність 
природного приросту; постаріння населення, збільшення «навантаження» на 
працездатну його частину; скорочення тривалості життя як чоловіків, так і жінок; 
погіршення здоров’я; інтенсифікація міграційних процесів, вплив яких на демографічні 
та соціально-економічні показники суперечливий і нерідко негативний. 

Аналіз проблем відтворення соціально-демографічного потенціалу України, 
порівняно із країнами ЄС, дає змогу виділити три основних шляхи виходу із кризового 
стану: реформування системи охорони здоров'я населення; зосередження реформ на 
підвищенні рівня життя населення; стимулювання зростання соціально-економічної 
якості відтворюваного населення. Отже, одним із головних факторів відтворення та 
розвитку демографічного потенціалу сільських територій є забезпечення достатнього 
рівня розвитку соціальної інфраструктури у сільських населених пунктах. 

Особливістю сучасного етапу зміни інституційного середовища є суттєвий 
зовнішній вплив, який здійснюється як внаслідок військових дій, так і через політико-
правові та дипломатичні канали. Також цей етап характеризується активізацією 
процесів міжнародної інтеграції України та високим рівнем невизначеності, що 
ускладнює прогнозування майбутнього, оскільки вибір здійснюється з безлічі різних 
варіантів. За таких обставин проблема оперативної реакції на зміни внутрішнього та 
зовнішнього середовища крізь призму формування повноцінних суспільних інститутів 
постає особливо гостро. 

Процес якісних змін аграрного сектору національної економіки, зокрема у частині 
земельної реформи та реформи децентралізації, логічно дійшов до етапу 
інституціоналізації українського селянства, яке позбувається дискримінуючої ролі 
додатку до сільськогосподарського виробництва і перетворюється на відносно 
автономну та самодостатню соціальну групу, а місцевість його компактного проживання 
оформлюється як сільські території. Останні володіють ресурсним потенціалом, який за 
відповідних умов може однаково ефективно використовуватися як у 
сільськогосподарській, так і у несільськогосподарській сферах виробництва. При цьому 
необхідність переходу на засади сталого розвитку дозволяє розглядати природні 
ресурси сільських територій як цінність у собі. Усе це вимагає розробки нових підходів 
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до формування та розвитку ресурсного потенціалу сільських територій, які б 
враховували соціально-економічні, адміністративні, світоглядні та інші зміни й 
регіональні особливості.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, найважливішими суспільними інститутами, які визначають 
домінуючі форми та зміст трансформаційних перетворень й напрями розвитку 
сільських територій, є держава в особі органів центральної й місцевої влади, та аграрне 
підприємництво. Інститут держави формує загальні правила гри у формі відповідних 
нормативно-правових актів, виконує функцію арбітра та забезпечує фінансову 
підтримку виробничої й інфраструктурної складових аграрної економіки. Інститут 
аграрного підприємництва наповнює змістом трансформаційні перетворення 
відповідної сфери економіки та формує галузеву структуру зайнятості сільських 
територій. 
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ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ Є.В. ХРАПЛИВОГО 

Павлова О. М., Павлов К. В., Садовська І. Б., Шворак А. М., Вербова О. С. Економічні погляди 
Є. В. Храпливого. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 3. 
С. 258 – 265. 

Анотація 
У статті вивчаються економічні погляди Є.В. Храплівого щодо розробки наукових шляхів та методів 
підвищення ефективності зернового виробництва в Україні, зокрема вирощування пшениці. Розглядається 
твердження вченого про те, що з подальшим розвитком названої галузі виробництва, зв'язок людини із 
землею буде розширюватися: постійно покращується обробка ґрунту під урожай, його удобрення, 
використовуються дедалі нові високоврожайні сорти, проводиться ефективна боротьба з бур'янами та 
шкідниками, удосконалюється механізація збирання врожаю та покращуються умови його збереження. 
Є.В. Храпливий підкреслює, що в зерновому господарстві врожай багато в чому залежить також і від 
природних умов. З розвитком суспільства, вважає вчений, роль стихійних чинників у зерновому виробництві 
скорочуватиметься, а психологічних та соціальних зростатиме. Чим складніше зернове господарство, 
мислить він, тим більше переваг має дрібне виробництво порівняно з великим, незважаючи навіть на те, 
що останнє краще використовує новітні досягнення агрономічної науки, застосовує високоврожайні сорти, 
виробляє механізацію трудомістких виробничих процесів, удосконалює обробку ґрунту та його удобрення. 
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Є.В. Храпливий стверджує, що велике сільськогосподарське виробництво відчуває на собі вплив і певних 
соціальних факторів. 
Ключові слова: економічні погляди, Є.В. Храпливий, зернове сільськогосподарське виробництво, 
агрономічна культура, громадська агрономія, наукова спадщина, Україна. 
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ECONOMIC VIEWS OF YE. KHRAPLYVYY 

Pavlova O., Pavlov K., Sadovska I., Shvorak A., Verbova O. Economic views of YE. Khraplyvyy. 
Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 3, рр. 258 – 265.  

Abstract 
The article examines the economic views of Ye. Khraplyvyy to develop scientific ways and methods to increase the 
efficiency of grain production in Ukraine, in particular the cultivation of wheat. The scientist's statement that with 
the further development of this branch of production, man's connection with the earth will expand: tillage, 
fertilization, new high-yielding varieties are used, effective weed and pest control is carried out, mechanization of 
harvesting and improving its storage conditions are provided. Ye. Khraplyvyy emphasizes that in grain farming the 
harvest largely depends on natural conditions. With the development of society, the scientist believes, the role of 
natural factors in grain production will decrease, and psychological and social ones will increase. The more complex 
grain farming, he thinks, the more advantages small-scale production has over large-scale production, despite the 
fact that the latter makes better use of the latest advances in agronomic science, uses high-yielding varieties, 
mechanizes labor-intensive production processes, and improves tillage and fertilization. Ye. Khraplyvyy argues that 
large-scale agricultural production is also affected by certain social factors. Through his academic and practical 
organizational activities, Ye. Khraplyvyy left his descendants an example of selfless service to the people. Given its 
essential role in the history of the Zalishchyk region. Yevhen Vasyliovych Khraplyvyy as a scientist, public figure, the 
teacher, with his scientific and practical activities, contributed to the rise of the economic activity of the Ukrainian 
people made great efforts to ensure that every citizen, including peasants, considered their economy as part of the 
state and social system. He developed a strategic plan to increase grain yields, bring Ukraine's agriculture to the level 
of European and world agricultural science, pointed out the internal, hidden reserves of improving production 
efficiency, and defined agronomic culture principles. Knowledge of the scientific achievements creative heritage of 
Ye. Khraplyvyy is the key to the successful economic development of Ukraine and raising the welfare and living 
standards of the people. The theoretical and practical achievements of Ye. yKhraplyvy are an invaluable treasure. 

Keywords: economic views, Ye. Khraplyvyy, grain agricultural production, agronomic culture, public agronomy, 
scientific heritage, Ukraine. 
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Вступ 

Євген Васильович Храпливий – видатний, але маловивчений у науковій літературі 
український вчений, дослідник сільськогосподарського виробництва, практик 
суспільної агрономії в Галичині, громадський діяч. Його наукові праці щодо піднесення 
ефективності вирощування зернових культур, практична діяльність, пов’язана з 
сільськогосподарським виробництвом, зберігають цінність до наших днів, залишаються 
актуальними в період реформування економіки України на ринкових засадах.  

Життєвий шлях, наукову та організаторську діяльність Є.В. Храпливого вивчали 
головним чином вітчизняні науковці В. Барна, В. Гавліч, Б. Головин [1, c. 563], 
С.М. Злупко [3, с. 129; 4, с. 387; 5, c. 4; 8, c. 248], І. Сагайдак [10, c. 114] та ін. [11]. Серед 
названих дослідників виділяються праці львівського вченого С.М. Злупка, котрий, на 
базі широкого кола документальних матеріалів та літератури, найбільше серед 
названих вище авторів приділив уваги вивченню теми дослідження. Але не вся 
багатогранна наукова та практична діяльність Є.В. Храпливого достатньо висвітлена.  

Потребують, зокрема, більш ширшого розгляду питання безпосереднього внеску 
Є.В. Храпливого у розробку теоретичних та організаційних засад організації на 
українських землях сучасного ефективного сільськогосподарського виробництва з 
високою врожайністю зернових культур. Отже, незважаючи на наявність наукових 
досліджень, в Україні ще до останнього часу відсутні ґрунтовні праці з вивчення 
наукового доробку Є.В. Храпливого в галузі вирощування на українських землях 
високоврожайних зернових культур. Все це потребує поглибленого наукового 
дослідження творчої спадщини вченого. При цьому справедливо буде зазначити, що 
вона ще належним чином не вивчена. 

Мета та завдання статті 

Мета даної статті полягає у дослідженні наукової спадщини Є.В. Храпливого, 
розгляд ним необхідності, умов, обставин та самого процесу запровадження в Україні 
високоврожайного зернового господарства. 

Відповідно до мети виконувалися такі завдання: життєвий шлях дослідника, його 
економічні погляди щодо піднесення хліборобства України до світового та 
європейського рівня; визначення ним принципів агрономічної культури; пропаганда 
вченим сільськогосподарських знань. 

Виклад основного матеріалу 

 Євген Васильович Храпливий народився 22 червня 1898 року в селі Лисівці 
недалеко містечка Заліщики Чортківського району на Тернопільщині [5, с. 2]. Його 
батьки – вчителі місцевої школи. Батько, Василь Храпливий, був учителем і управителем 
(директором) народної школи у вищеназваному селі. Мати, Стефанія Ганкевич, 
походила із священицької родини. Її батько, Спиридон Ганкевич, був парохом церкви 
села Целіїв поблизу містечка Копичинці.  

У Євгена Васильовича було три брати: старший Іван-Богдан працював учителем 
класичних мов (грецької і латинської) у Коломийській гімназії, Роман-Ярослав був 
відомим спортсменом і загинув під час визвольної боротьби за незалежність України на 
початку ХХ ст., Зенон-Володимир тривалий час обіймав посаду професора фізики в 
університеті міста Сент-Луїс (США).  

Після закінчення школи у рідному селі Лисівці та смерті батька в 1908 році мати з 
дітьми переїздить до Тернополя, де проживав її брат Зенон Ганкевич. Тут Євген 
продовжує навчання у місцевій гімназії. Вчиться дуже добре, отримує добрі та відмінні 
оцінки майже з усіх навчальних дисциплін. Найбільш улюбленими предметами 
майбутнього вченого були природничі. З особливою теплотою згадував він 
неодноразово, пізніше, своїх вчителів і, зокрема, вчителя Івана Галущинського, котрий 
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викладав природничі предмети і прищепив йому любов та глибоку зацікавленість до 
них на все життя [1, с. 562]. 

Коли розпочалася Перша світова війна, навчання дітей у гімназії було припинено. 
Після окупації Галичини російськими військами сім’я Храпливих покидає Тернопіль і 
емігрує спочатку у Моравію, а пізніше до Австрії. У Відні 30 червня 1916 року Євген 
Храпливий закінчує українські гімназійні курси, отримує атестат зрілості й відразу 
вступає вчитися на агрономічний факультет Високої земельної академії, розташованої у 
столиці Австрії. 

З проголошенням Західноукраїнської Народної Республіки у листопаді 1918 року 
Євген Храпливий перериває навчання в академії, повертається до Тернополя і 
погоджується бути бійцем Української Галицької армії. Із зброєю в руках самовіддано 
захищає народну республіку. Але відбити наступ ворожих сил не вдається. Під тиском 
польських військ, разом з бійцям Галицької армії, переходить річку Збруч і через 
невеликий проміжок часу попадає у полон до поляків. Деякий час перебуває у таборі для 
військовополонених, розташованому у Стшалкові. Після звільнення з полону 
повертається до Тернополя, згодом виїздить до Відня, щоб продовжити навчання у 
місцевій академії. Будучи студентом, бере активну участь у роботі українського 
студентського товариства «Січ». Деякий час працює навіть секретарем цієї організації. 
Разом з головою товариства «Січ» Зеноном Пелейським звертається до уряду Австрії з 
листом про визнання самостійності Галичини. Відповідь австрійського уряду була 
блискавична. Їх звільняють з лав студентів і притягують до суворої відповідальності: 
кидають до в’язниці. Навчання в академії, з перервами, Євген Храпливий закінчує 
23 лютого 1924 року і отримує диплом “інженера – агронома». У 1925 році повертається 
до Галичини і працює спочатку в гуртках товариств «Сільський господар» та «Просвіта» 
на Самбірщині, обіймає різні керівні посади у ревізійних комісіях кооперативів міста 
Львова. Багато уваги приділяє фаховому хліборобському шкільництву, господарським 
школам і курсам у населених пунктах Коршів, Миловань, Шибалин, Янчин та 
хліборобському ліцею у Черниці, яким керував доктор М. Холевчук.  

Коли у вересні 1939 року західноукраїнські землі перейшли до Радянського 
Союзу, Є.В. Храпливий емігрує за кордон. З відступом червоної армії з Галичини під 
тиском німецьких військ у липні 1941 року повертається до Львова, керує тут 
хліборобською палатою у місцевій управі, викладає у сільськогосподарському інституті 
у Дублянах під Львовом [8, c. 247–249]. Коли Я. Стецько почав формувати свій уряд, то 
запропонував Є. Храпливому очолити керівництво сільським господарством. Але до 
роботи в уряді не приступив, бо перебував у цей час в Кракові. Та й сам уряд невдовзі 
припинив своє існування, тобто був розформований.  

Коли в 1944 році на західноукраїнські землі знову повертається радянська влада, 
Є.В. Храпливий покидає рідний край і цього разу назавжди. Він переїздить до Німеччини 
й оселяється у місті Ерлянген (Баварія). Тут займається науковою і викладацькою 
діяльністю. Працює науковим співробітником університету ім. Фрідріха-Александра, 
читає лекції про сільськогосподарські кооперативи у Вільному Українському 
Університеті (м. Мюнхен), а також на аграрно-лісовому факультеті Українського 
техніко-господарського інституту в місті Регенсбург [9, с. 116]. 6  травня 1949 року, на 51 
році життя Є.В. Храпливий відходить у вічність. Так закінчився земний шлях відомого, 
але мало знаного в Україні, дослідника та громадського діяча. 

Виходячи з конкретних обставин існування сільського господарства на західно-
українських землях, Є.В. Храпливий визначає цілий спектр завдань агрономії щодо 
піднесення ефективності виробництва [7, c. 282], зокрема щодо відповідної ціни на хліб. 
Вона, на думку автора, визначається витратам на його виробництво на гірших земель-
них ділянках, бо отримання на добрих землях не може задовольнити всі потреби суспіль-
ства. Коли ціна на хліб не буде відповідати витратам, здійсненими на гірших земельних 
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ділянках, то вони перестануть оброблятися. Хліба поменшає, а це викличе підвищення 
ціни. У роботі «Як піднести наше хліборобство» говориться про співпрацю товариств 
«Сільський господар» з культурно-освітніми установами, зокрема товариством 
«Просвіта». На переконання вченого, співпраця повинна мати своїм основним завданням 
«… культурне й господарське відродження українського села» [4, c. 282].  

Основою, на якій може об’єднатися селянство, повинна бути боротьба «… за 
розумне господарювання; за належне оцінення хліборобської праці; за належне 
використання опроцентування капіталу; за організування села перед наступом 
визискувачів різних мастей; за культурне здвигнення (зрушення) нашого села; за його 
кращу долю». «Таємничі сили природи, - пише Є.В. Храпливий у праці «За хліборобську 
справу», - гірші умови праці, важкі умови при вкладенні грошей в невідомий врожай 
чинять великі перешкоди. Коли до цього додати ще й те, що проти села негативно 
ставиться увесь добре організований світ, то село мусить в кінці-кінців станути в своїй 
обороні, мусить організуватися…. Мусимо одною лавиною станути за нашу хліборобську 
справу» [4, c. 386 - 388].  

Є.В. Храпливий підкреслює, що «… суспільна агрономія – це та ділянка 
агрономічної праці, яка поставила собі за завдання службу суспільству, народові, працює 
в приватній і у публічній агрономії, відбираючи з однієї і другої те, що конче потрібне 
для організованого загалу хліборобів» [6, c. 5].  

У сільському господарстві людина більше залежить від природи, ніж від 
суспільних відносин. Вплив природи не можуть замінити машини. З розвитком 
хліборобства зв’язки людини із землею ставатимуть все більш тіснішими. Далі 
зазначається, що у суспільній агрономії без агронома-організатора у хліборобській 
справі обійтися не можна. Керівник господарства повинен бути прекрасним 
організатором і добрим пропагандистом. 

Наукові досягнення вченого щодо піднесення врожайності зернових культур, 
вмілої організації сільськогосподарського виробництва втілюються на практиці у його 
рідному краї (у Заліщицькому Наддністров’ї). Тут, наприклад, ПП ВЕП – Агро – Плюс, 
котре розташовується на території Торськівської селищної ради, до якої належать 
населені пункти Торське, Глушка та Якубівка, у практику господарювання увійшло 
постійне дотримання сівозмін при вирощуванні таких сільськогосподарських культур, 
як пшениця, соняшник, соя, кукурудза і ріпак. Для отримання високих урожаїв 
закуповується високоякісне насіння, щорічно удобрюються ґрунти органічними 
добривами. Для цього на базі колишнього свинокомплексу, котрий не працював 
тривалий час, було відновлено свинарство, нарощується з кожним наступним роком 
поголів’я свиней. Споруджено комбікормовий мінізавод, котрий задовольняє власні 
потреби виробництва [2, c. 4].  

Керівник господарства О.М. Пельцер піклується не тільки про виробництво, 
піднесення його ефективності, але й про колектив, члени якого стали однією родиною, 
пройшли тернистий шлях організаційного становлення, подолали випробування, 
поставлені самим життям. Разом з громадою Торськівської сільради створюються 
належні умови для роботи та відпочинку працівників господарства. 

Плідно працював Євген Васильович на організаційно-науковій ниві. Брав активну 
участь у роботі наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка у Львові, був членом наукового 
колективу, який займався написанням та виданням багатотомної «Енциклопедії 
українознавства». У 1930-1934 рр. працював головним редактором «Господарсько-
кооперативного часопису», входив до складу редакційних колегій «Агрономічного 
вісника» та ін. наукових видань. Організував видання «Енциклопедії сільського 
господарства», матеріали якої представляють цінність для спеціалістів аграрного 
сектора економіки ще до наших днів. Але завершити повністю видання енциклопедії не 
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вдалося через об’єктивні обставини. Головні з них – це Друга світова війна та стан 
здоров’я дослідника. Опублікована лише перша частина наукової збірки. 

Чимало уваги вчений приділяв пропаганді сільськогосподарських знань, 
особливо серед молоді. Він писав: «Великою силою на світі є багатство. Та прийде війна, 
прийдуть злі часи, прийде вогонь чи вода, багатий стане жебраком. Велике значення має 
на світі сила. Міцного бояться, з ним рахуються, йому поклоняються. Але, не дай Боже, 
прийде нещастя, прийде хвороба – і от міцна, грізна людина ломиться, вона стає ні до 
чого. Велика цінність – це краса людини. Але скільки ж то було гарних людей, які 
сьогодні погані, постарілі, знеможені. Багатство, здоров’я, краса – все це минає. Але є 
один скарб, найцінніший з усіх, якого не забере вода, не спалить вогонь, якого не 
знищать роки. А скарбом цим є знання» [10, c. 112]. Поширення знань для 
Є.В. Храпливого було справою життя. Пропаганді сільськогосподарських знань він 
присвятив усе своє яскраве, але коротке, на жаль, життя. 

Новим вектором досліджень, присвячених українській сільськогосподарській 
кооперації в Західній Україні Ю. Такарським, при висвітленні історії сільськогоспо-
дарської академії в Дублянах Львівської області увійшли бібліографічні статті про 
багатьох відомих, малознаних українських журналістів, дослідників, редакторів та 
видавців. Зокрема серед них був і Євген Храпливий. 

До святкування ювілейних подій української громадськості, а також до 100-річчя 
з дня народження Є. Храпливого (1998 р.) у Львов і було видано книгу «Євген Храпли-
вий» під редакцією дослідника І. Гургули. Дана книга вміщує спогад доньки вченого 
«Мій батько», окремі уривки із праць А. Качора і І. Витановича, та розділи наукової праці 
самого Євгена Храпливого «Як працювати у хліборобському вишколі молоді». 

Незабаром, інший дослідник Степан Злупко видав статтю про економічні погляди 
й організаторську діяльність Є. Храпливого: «Теоретик і організатор модерного 
хліборобства», «Наука суспільної агрономії Є. Храпливого», Ф. Коваля «Був аграрієм за 
покликанням. До 100-річчя від дня народження Є. Храпливого», Й. Децовського «...Любив 
гармонію в усьому». 

Згодом, за ініціювання колег та послідовників Євгена Храпливого, у Львівській 
національній науковій бібліотеці імені В. Стефаника було організовано виставку творів 
вченого. Майже одночасно була опублікована хрестоматія з української економічної 
думки, де згадується про Є. Храпливого та його фундаментальне дослідження «Шляхом 
праці нашої суспільної агрономії». 

Надзвичайною популярністю серед науковців та підприємців аграрної сфери 
користується монографія «На чатах рідної землі», де автор показав основи різноманітної 
джерельної бази, ідейні засади становлення та розвитку українського господарського 
устрою на землях Західної України, проаналізував наукову спадщину, запропонував 
шляхи підвищення агрономічної та громадської позиції селян, діяльність у міжвоєнний 
період.  

Також висвітленню ідейних позицій автора приділено зусилля дослідницею 
Л. Рева-Родіоновою, яка широко та доступно висвітлює історію товариства «Сільський 
господар» (1899-1939), у своїй кандидатській дисертації. Інша послідовниця Євгена 
Храпливого, Г. Шевчук у дисертації «Фахово-господарська та культурно-освітня 
діяльність товариства «Сільський господар» (1899-1944)» окреслена роль та значення 
товариства у розвитку сільського господарства на землях Західної України скрізь 
призму політичних, культурно-просвітницьких та економічних подій в житті українців. 

Важливі біографічні відомості про Є. Храпливого відображено в сучасній 
літературі, зокрема в «Енциклопедії Українознавства. Словникова частина», та згодом 
продубльовано в англомовному форматі, який було видано в м. Торонто. 

Своєю теоретичною та практичною, організаторською діяльністю Є.В. Храпливий 
залишив нащадкам приклад безкорисливого служіння народові [11, c. 365]. Враховуючи 
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його важливу роль в історії Заліщицького краю (Тернопільська область), на прохання 
Національного аграрного університету (нині університет біоресурсів та 
природокористування) 22 лютого 2000 року Постановою Кабінету Міністрів України 
Заліщицькому аграрному технікуму (нині коледжу) як структурно віддаленому 
підрозділу названого університету присвоєно ім’я професора Євгена Храпливого. 
Рішенням виконавчої влади міста Заліщиків від 14 травня 2009 року одна із вулиць 
міста названа іменем родини Храпливих. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Євген Васильович Храпливий як вчений, громадський діяч, педагог, своєю 
науковою та практичною діяльністю сприяв піднесенню господарської активності 
українського народу, докладав чимало зусиль, щоб кожен громадянин, зокрема селянин, 
розглядав своє господарство як частинку державної та суспільної системи країни. Він 
розробив стратегічний план підвищення врожайності зернових культур, виведення 
хліборобства України на рівень європейської та світової аграрної науки, вказав на 
внутрішні, приховані резерви піднесення ефективності виробництва, визначив 
принципи агрономічної культури. 

Пізнання наукових здобутків, творчої спадщини Є.В. Храпливого служать 
запорукою успішного господарського розвитку України та піднесення добробуту і рівня 
життя народу. Теоретичні та практичні надбання Є.В. Храпливого є неоціненним 
скарбом. 
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Анотація 
Індустрія туризму вважається найважливішою галуззю в усьому світі, оскільки вона сприяє створенню 
робочих місць, підвищує національний дохід та сприяє зростанню конкурентоспроможності туризму. 
Отже, туризм є однією з найперспективніших сфер зростання світової економіки. Це пов'язано з його 
багатогранними соціальними та економічними перевагами, які допомагають вирішувати багато 
глобальних проблем. В результаті багато напрямків зосередилися на інноваціях як на одній із поновлюваних 
форм конкуренції, що забезпечує інноваційний туристичний продукт та відповідає постійним змінам у 
потребах туристів. Отже, дослідження спрямовано на вивчення ролі інновацій як інструменту підтримки 
конкурентної переваги українського туристичного продукту. Методологія дослідження залежить від 
прийняття якісного методу з використанням інтерв'ю, які були проведені з деякими офіційними особами, 
відповідальними за управління туризмом в країні. Результати дослідження показують, що інновації є 
потужним інструментом, за допомогою якого можна підвищити конкурентну перевагу українського 
туристичного продукту. Це позитивно позначиться на конкурентних позиціях країни. Інновації є одним з 
основних факторів, що сприяють економічному зростанню в багатьох країнах, оскільки вони надають 
економічний вплив на туристичний сектор за рахунок оновлення виробництва, продажу та просування, а 
також є ефективним фактором підвищення цінності туристичного продукту. Прийняття інноваційної 
політики в туризмі створює можливості для надання диференційованих туристичних продуктів або послу 
 г. У поєднанні з цим інновація допомагає впоратися зі змінними характеристиками туристичного попиту, 
використовує нові канали дистрибуції та розробляє різні маркетингові стратегії та методи чи різні 
інструменти просування, щоб залучити широкий спектр туристичних рухів. Таким чином, створення 
інноваційних туристичних продуктів та заходів сприятиме розвитку туристичного сектору та 
збільшенню його позитивного впливу. 
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Abstract  
The tourism industry is considered the most important industry in the world, as it contributes to job creation, increases 
national income and increases the competitiveness of tourism. Thus, tourism is one of the most promising growing 
areas in the world economy. This is due to its multifaceted social and economic benefits, which help solve many global 
problems. As a result, many areas have focused on innovation as one of the renewed forms of competition that provides 
an innovative tourism product and responds to the ever-changing needs of tourists. Thus, the study aims to study the 
role of innovation as a tool to maintain the competitive advantage of Ukrainian tourism product. The methodology of 
the study depends on the adoption of a quality method using interviews with some officials responsible for tourism 
management in the country. The results of the study show that innovation is a powerful tool that can increase the 
competitive advantage of Ukrainian tourism product. This will have a positive effect on the country's competitive 
position. Innovation is one of the main factors contributing to economic growth in many countries, as it has an economic 
impact on the tourism sector through the renewal of production, sales and promotion, and is an effective factor in 
increasing the value of the tourism product. Adoption of innovation policy in tourism creates opportunities for the 
provision of differentiated tourism products or services. Combined, innovation helps to cope with the changing 
characteristics of tourism demand, uses new distribution channels and develops different marketing strategies and 
methods or different promotion tools to attract a wide range of tourism movements. Thus, the creation of innovative 
tourism products and activities will contribute to the development of the tourism sector and increase its positive impact. 

Keywords: innovations in tourism, competitive advantage, tourist product, tourism industry. 

JEL classification: L83 

Вступ 

Сучасний туризм – це складна соціально-економічна система, найважливішою 
умовою розвитку якої є розробка та впровадження інновацій. Інноваційні процеси нині 
набувають все більшої значущості, їх головним завданням є досягнення підприємствами 
конкурентних переваг та повніше задоволення попиту споживачів у високоякісних 
послугах. 

Індустрія туризму є однією з найбільш прибуткових і динамічних галузей 
світового господарства. На даному етапі туристична індустрія характеризується 
високими темпами розвитку та зростанням її ролі в економіці. Внаслідок зростаючого 
впливу внутрішнього та зовнішнього середовища інновації стають найважливішим 
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елементом управління на туристичному підприємстві з орієнтацією на стратегічний 
успіх. У свою чергу застосування інноваційних технологій висуває нові вимоги до змісту 
управлінської діяльності, викликаючи необхідність удосконалення специфічних форм, 
методів та принципів управління в туристичній галузі. 

За останні роки з’явилася низка публікацій, в яких розглядаються питання 
інновацій у туризмі як однієї з найбільш перспективних інноваційних галузей сфери 
послуг. Науковці (М. Бойко, Н. Власова, О. Гарбера, О. Головінов, Л. Гопкало, О. Давидова, 
О. Кальченко, Т. Кіндрик, Л. Маклашина, С. Мельниченко, В. Новиков, Ю. Пшеничних, 
А. Саак, Н. Семенченко та інші) розглядають у своїх роботах різні аспекти інновацій у 
туризмі.  

Серед науковців, які досліджують туризм, немає єдиної думки щодо його 
визначення. Деякі дослідники характеризують туризм переважно як галузь, інші як 
сферу діяльності, але на сьогодні все більше науковців вважають туризм індустрією 
(наприклад, М. Бондаренко [1], Р. Драпушко [2], О. Мельниченко та Л. Величко [3]). 

Сучасний туризм як сфера, що задовольняє потреби людини, яка подорожує, 
перетворився на індустрію — складову світового господарства, потужний 
господарський комплекс національних економік, що функціонує у тісному взаємозв’язку 
з природним середовищем, економічною системою, суспільством у цілому [4, 5]. 

Проте, незважаючи на визнану важливість інновацій у туристичній індустрії, на 
сьогодні багато аспектів залишаються недостатньо дослідженими та потребують 
розгляду та уточнення. 

Мета та завдання статті 

Визначення основних тенденцій та пропозиції інноваційних підходів до розвитку 
туризму України в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

В економічній літературі наводяться різні трактування терміну «інновація». 
Інновацію можна назвати і кінцевим результатом інноваційної діяльності, отриманим у 
вигляді нового продукту або вдосконаленої технології, або сам процес перетворення з 
метою отримання нового продукту/технології. Часто під інновацією розуміють 
інвестиційне вкладення у виробництво, а також цілеспрямовану зміну, які вносять у 
середовище впровадження (організацію, галузь, муніципальну освіту тощо) нові 
елементи. 

Вдале визначення категорії «інновацій у туризмі» надав В.С. Новіков «як резуль-
тат дій, спрямованих на створення нового або зміну існуючого туристичного продукту, 
освоєння нових ринків, використання передових інформаційних та телекомунікаційних 
технологій, удосконалення надання туристичних, транспортних та готельних послуг, 
створення стратегічних альянсів для здійснення туристичного бізнесу, запровадження 
сучасних форм організаційно-управлінської діяльності туристичних підприємств» [6]. 

У сфері туризму інновації можна розглядати на рівні бізнес-процесів, 
менеджменту інформаційних систем, розробки туристичних продуктів.  

Стимулюючий вплив на інноваційні процеси у туризмі роблять різноманітні 
фактори, такі як: досягнення науки та техніки, нові технології; геополітична ситуація у 
світі; нормативно-правові обмеження, що встановлюються міжнародними організація-
ми, наприклад, Всесвітньою туристичною організацією; нова інформація про туристичні 
ресурси у світі; внутрішні нормативно-правові документи, що визначають правила 
діяльності у сфері туризму всередині країни; поява нових туристичних напрямків, 
невідповідність пропонованих послуг потребам мандрівників, зміна структури попиту, 
поява нових вимог з боку споживачів до якості туристичного продукту та інше. 

Підприємства, що працюють на ринку туристичних послуг, обирають свій шлях 
реалізації інноваційної діяльності. Так, деякі турфірми створюють інноваційні 
турпродукти. Найбільші турфірми пропонують для споживачів варіанти турів, які 
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націлені на максимальний відрив від урбанізованого міста: похід лісом, купання в 
лісовому озері, проживання в сільських хатах та відвідування цікавих віддалених місць.  

Інші фірми йдуть шляхом впровадження інновацій в управління та інші внутрішні 
бізнес-процеси. Так, часто туристичні підприємства створюють унікальні бази клієнтів 
або використовують інноваційні програмні продукти, які значно полегшують роботу 
їхніх співробітників. Наприклад, мережа турфірм «Coral» одна з перших у СНД почала 
використовувати інноваційну оболонку U-On Travel, яка дозволяє автоматизувати 
багато управлінських процесів турагентства. 

Основними принципами інновацій у туризмі є: 
1. Принцип науковості полягає у використанні наукових знань та методів для 

реалізації інновацій, що відповідають потребам туристів. 
2. Принцип системності полягає в обліку факторів та умов, необхідних для 

задоволення потреб людини у відпочинку, ресурсних можливостей регіону (економічні, 
фінансові, кадрові та ін.). 

3. Принцип відповідності інновацій потребам туристів. 
4. Принцип позитивного результату полягає у запобіганні нерозумному, 

непродуманому створенню та впровадженню нововведень, які несуть небезпеку як для 
туриста, так і для біосфери та суспільства в цілому. 

5. Використання інвестиційних ресурсів для проведення відповідних досліджень, 
розробки та матеріалізації інновацій. Ефективність ресурсів визначається ступенем 
важливості та масштабності нововведення. 

6. Відповідність інноваційної діяльності та її результатів рівню розвитку 
суспільства. Нововведення, які для певного суспільства не відповідають конкретному 
етапу розвитку, не можуть принести користі та бути в попиті. 

7. Принцип зв'язності. Інноваційний процес закінчується появою на ринку товару, 
на певному етапі свого життєвого циклу має викликати потребу (стимулювати ідею) 
створення наступної інновації та забезпечити фінансову підтримку цього процесу. 

8. Принцип безпеки. Будь-яка інновація повинна гарантувати безпеку людині та 
навколишньому середовищу. Організація процесу передбачає ймовірність заподіяння 
шкоди та заходів щодо усунення негативних впливів. 

Туристичні фірми, що активно використовують інноваційні заходи є більш 
конкурентоспроможними та стійкішими на туристичному ринку. Адже на сьогоднішній 
день це є важливим фактором функціонування підприємства.  

На впровадження інноваційних продуктів в туристичну діяльність впливають 
різноманітні фактори: соціальний стан населення; економічна ситуація в державі; 
законодавство і різноманітні міжнародні та міжурядові угоди.  

До характерних рис, які провокують появу інновацій у сфері туризму, включають:  
- зростання прагнення населення всебічно розвиватися, вивчати нові регіони, 

міста, культуру, історію та менталітет різноманітних регіонів;  
- велика кількість однакових, стандартних пропозицій на туристичному ринку, 

збільшення конкурентних підприємств;  
- стандартизовані туристичні путівки;  
- поєднання привабливих умов подорожей і відпочинку: особливостей природи і 

культури, покупка специфічних, нестандартних пропозицій, для задоволення усіх 
потреб клієнтів. 

Спираючись на положення Генеральної угоди щодо торгівлі туристичними 
послугами і товарами, інноваційна діяльність розвивається в певних формах: 

1) Первинні інновації (організаційні), пов’язані з: ефективними змінами на 
підприємствах і туристичному бізнесі в системі та структурі управління, включаючи 
укрупнення, реорганізацію, поглинання конкуруючих суб’єктів на базі новітньої техніки 
та передових технологій; кадровою політикою; раціональною фінансовою та 
економічною діяльністю.  
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2) Маркетингові інновації, дають можливість охоплювати перспективних клієнтів 
або здійснювати пошук нових споживачів.  

3) Продуктові нововведення, направленні на розвиток споживчих властивостей 
продукту туристичної сфери та надають конкурентні переваги туристичному суб’єкту [7]. 

Туризм постійно розвивається і часто є ініціатором і експериментатором у впро-
вадженні різних інновацій, він постійно змінює форми і способи пропозиції та надання 
послуг, освоює нові можливості. На розвиток туристичної діяльності впливають багато 
факторів: економіка, соціальний та культурний стан суспільства тощо. 

Розглянемо загальну схему інноваційного циклу (рис. 1) [6]. Період створення 
інновації тут складається з: 

1. стадії зародження (поява потреби та можливості інновацій, формування ідеї); 
2. стадії становлення (розробка ідеї); 
3. стадії освоєння (впровадження у виробництво, експеримент). 
Життєвий цикл інновації складається з фази впровадження, комерціалізації та 

дифузії, рутинізації та перетворення на традиційний продукт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Життєвий цикл інновації 

У туристичному бізнесі початок інноваційного циклу відбувається з моменту 
формування ідеї про відкриття нового напряму (дестинації) поїздок, формування нового 
турпродукту або внесення трансформацій у існуючий, впровадження нових технологій 
або комунікацій. Формується, аналізується, визначається цільова спрямованість товару 
з орієнтацією на конкретного споживача, його наповнення. 

Після створення та розробки ідеї майбутнього продукту аналізуються можливості 
реалізації його на практиці, йде пошук та відбір постачальників та партнерів, 
планування базових та додаткових послуг, транспортування, медстрахування та ін. 

Далі проводитися експеримент, перевірка продукту: презентація, пробні продажі, 
оцінка попиту та конкурентоспроможності. Все це є періодом створення інновації. 

Наступний етап інноваційного циклу в туризмі – комплекс заходів, які спрямовані 
на просування турпродукту та впровадження його на ринок, реалізація та 
комерціалізація (пропагандистські та рекламні акції, прямий маркетинг, стимулювання 
збуту та ін.). На цьому етапі створюється система управління збутом, яка включає 
стимулювання співробітників. 

Інноваційний цикл у туризмі добігає кінця, коли інші суб'єкти цього ринку 
починають у своїй діяльності активно використовувати цю інновацію. 

В інноваційній діяльності цей бізнес базується на фундаменті накопичених знань. 
На впровадження інновацій тут значно впливає економічна ситуація в державі, 
соціальне становище населення, національне законодавство, міжурядові та міжнародні 
угоди. Тому мотиви та причини появи інновацій у цій діяльності у кожній державі різні. 
Проте, можна назвати кілька ключових характеристик : 

▪ зростають потреби населення в туристичних послугах; 
▪ насичення безлічі базових напрямів поїздок; 

Інноваційний цикл 

Період створення інновації 

Стадія зародження 
(виникнення ідеї) 

Стадія становлення  
(розробка ідеї) 

Стадія освоєння  
(експеримент) 

Життєвий цикл інновації 

Фаза стабільної реалізації 

Фаза перетворення в традиційний продукт 

Фаза впровадження на ринок 

Фаза комерціалізації та дифузії 
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▪ небезпека втрати квоти ринку у в'їзному туризмі; 
▪ зростання конкуренції, зростання пропозицій стандартизованих 

глобальних продуктів; 
▪ потреба стримувати виїзд населення до зон, які аналогічні за умовами 

регіонів власної країни (природа, культура, клімат) та ін. 
Підприємства туризму зосереджують свою діяльність на інноваціях туристичних 

послуг, яка є наслідком інноваційних рішень технологічного типу. Інновація 
туристичних послуг – нові підходи до споживання у сфері надання туристичних послуг.  

Загалом розрізняють наступні типи інновацій, які є традиційними для 
регіональної туристичної сфери:  

- стимулюючі, які покращують або оновлюють окремі частини туристичного 
продукту, не специфікуючи його сутності;  

- динамічні, які характеризуються швидким переходом на оновлений високий 
рівень технологічної розробки і виробництва.  

Інноваційні ознаки туристичного продукту надають більшої ваги та цінності для 
споживачів, наповнюючи їх споживчим змістом, що є передумовою додаткового джерела 
доходу, який популяризує новий вид продукту на ринку. 

Позитивний ефект від інновацій в туризмі полягає в наступному:  
- координації зусиль науковців та адміністрації туристичних підприємств під час 

розроблення та обрання інноваційної цілі;  
- ефективній політиці підвищення кадрового потенціалу;  
- здатності практичного запровадження інновацій.  
Також важливим елементом у процесі планування має бути стратегічна 

послідовність дій, яка повинна включати:  
- конкретизацію цілей досліджень;  
- консолідацію підходів туристичних суб’єктів в довгострокових стратегіях 

безпечного та перспективного розвитку;  
- впровадження оцінки науково-дослідних проєктів, виходячи з потенціалу 

виробничих можливостей підприємств;  
- організація наукових досліджень та виробничої діяльності задля забезпечення 

трансферту технологій з теорії в практичне русло. 
Інноваційний розвиток – це постійний процес нововведень, що реалізуються на 

основі новітніх інформаційних технологій управління, маркетингу, фінансів, продажів, 
навчання персоналу. При цьому інновації повинні мати новизну, задовольняти 
ринковий попит, приносити прибуток виробнику. Завдання інноваційного розвитку 
визначаються не лише формуванням основного інноваційного процесу управління, а й 
розвитком системи факторів та умов, необхідних для його здійснення. Тому особливе 
місце в інноваційній діяльності туристичної організації займає її маркетингова політика. 

Необхідність впровадження інноваційних управлінських технологій, зокрема 
маркетингових технологій, обумовлена масштабними змінами, що відбуваються в 
туристичній галузі. Сучасні туристичні організації знаходяться у складних внутрішніх та 
зовнішніх умовах. Для формування своєї конкурентоспроможності організаціям сфери 
туризму необхідно активно використовувати продуману маркетингову політику: задіяти 
всі інструменти маркетингу, постійно вивчати попит та пропозицію на ринку 
туристичних послуг, формувати «продуктовий портфель» конкурентоспроможних 
туристичних послуг, пропонувати адекватні платоспроможному попиту та якості послуг 
ціни, здійснювати гнучку та інтерактивну комунікаційну політику зі своїми споживачами. 

Маркетинг використовує стратегію та тактику пристосування до вимог реальних 
та потенційних споживачів з одночасним цілеспрямованим впливом на них, основний 
наголос у всій діяльності переносить на ефективне задоволення потреб у туристичних 
послугах. Елементами маркетингової політики туристичної організації в рамках 
інноваційної діяльності є: кадрова політика (формування маркетингової компетент-



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021 рік. Том 6. № 3.  

272 

ності персоналу та організаційної культури), сприяючої готовності до ефективної 
маркетингової діяльності та розробки нових продуктів); політика маркетингових 
досліджень, що допомагає виявляти шляхи розвитку інновацій; іміджева політика; 
політика формування нових турпослуг та забезпечення їх якості; цінова політика на нові 
послуги; комунікаційна політика та ін. Всі ці елементи допоможуть підприємству 
туристичної галузі безперервно здійснювати інноваційну діяльність за результатами 
маркетингових досліджень та розробок. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Можливість отримання більш високих доходів та необхідність підвищення ефек-
тивності використання фінансових ресурсів змушує учасників туристичного бізнесу 
цілеспрямовано створювати у покупців нові потреби, впроваджувати принципово нові 
вироби і технології. Все це пов’язано із прискоренням інноваційних процесів, а зокрема 
й інноваційної діяльності. Крім того, впровадження інновацій у туристичній галузі дає 
можливість ефективно функціонувати малим та середнім підприємствам. Необхідно 
забезпечити зручний регуляторний клімат для інновацій на національному рівні, забез-
печити заохочення та полегшення державних процедур, щоб мотивувати інвесторів та 
підприємців пропонувати все інноваційне та інтегрувати інновації в туризмі в 
туристичну політику та стратегію для забезпечення різноманітності туристичного 
продукту та підтримки його конкурентної переваги, з одного боку, для того, щоб 
задовольнити туристів та покращити туристичний досвід, наданий їм, з іншого боку. 
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Анотація  
Виконання інженерних вишукувань є обов’язковою складовою частиною при розробці технічної 
документації із землеустрою. Вишукування дозволяють підтвердити точність виконаної геодезичної чи 
топографічної зйомки, зокрема, вірність визначення геодезичних координат поворотних точок меж 
земельної ділянки, здійснити прив’язку поворотних точок меж земельної ділянки до геодезичних пунктів 
Державної геодезичної мережі України (ДГМ). 
Координатною основою при здійсненні робіт із землеустрою є Державна геодезична референцна система 
координат УСК-2000, геодезичною основою при здійсненні робіт із землеустрою - пункти ДГМ 1-3 класів, 
пункти геодезичних мереж згущення 4 класу, 1 та 2 розрядів, пункти знімальної геодезичної мережі. 
Координати пунктів Державної геодезичної мережі України (ДГМ), геодезичних мереж згущення (ГМЗ) та 
поворотних точок меж геопросторових об’єктів визначаються прямокутними координатами (x, y) в 
проекції Гаусса - Крюгера в системі координат УСК-2000 або місцевих системах координат, що однозначно 
зв’язані із системою координат УСК-2000. 
Контроль диференційного поля координатних поправок під час роботи з використанням технологій RTK 
здійснюється не менше ніж на двох найближчих пунктах ДГМ і ГМЗ, координати яких отримуються у 
адміністратора банку геодезичних даних. Розбіжність у значеннях координат контрольних пунктів не 
повинна перевищувати 0,1 м у містах обласного значення, 0,2 м - в інших містах і селищах, 0,3 м - у сільських 
населених пунктах і 0,5 м - за межами населених пунктів. 

Ключові слова: інженерні вишукування, Державна геодезична мережа України, земельно-кадастрові 
роботи, система координат, Державний земельний кадастр. 
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Abstract 
Performing engineering surveys is a mandatory part of the development of technical documentation on land 
management. Surveys allow to confirm the accuracy of the performed geodetic or topographic survey. In particular, 
the accuracy of determining the geodetic coordinates of the turning points of the boundaries of the land, to link the 
turning points of the boundaries of the land to the geodetic points of the State Geodetic Network of Ukraine. 
The main purpose of the article is to reflect the main components of engineering surveys as part of land cadastral 
works in preparation of land for registration in the database of the State Land Cadastre. 
The coordinate basis for land management is the State Geodetic Reference Coordinate System USK-2000, the geodetic 
basis for land management – points of the State Geodetic Network 1-3 classes, points of geodetic networks of 
compaction 4 class, 1 and 2 categories, points of the surveying network.  
The coordinates of the points of the State Geodetic Network of Ukraine, geodetic networks of condensing and turning 
points of the boundaries of geospatial objects are determined by rectangular coordinates (x, y) in the Gauss-Krueger 
projection in the USC-2000 coordinate system or local coordinate systems. related to the USC-2000 coordinate system. 
The control of the differential field of coordinate corrections when working with the use of RTK technologies is carried 
out at least at the two nearest points of DGM and GMZ, the coordinates of which are obtained from the administrator 
of the geodetic data bank. The difference in the values of the coordinates of control points should not exceed 0.1 m in 
cities of regional importance, 0.2 m - in other cities and towns, 0.3 m - in rural areas and 0.5 m - outside the settlements. 

Keywords: engineering surveys, State Geodetic Network of Ukraine, land cadastral works, coordinate system, State 
Land Cadastre. 

JEL classification: R52 

Вступ 

Станом на січень 2022 р. наповненість бази даних Державного земельного 
кадастру інформацією про земельні ділянки, розташовані в межах території України, 
складає 73% від загальної кількості земель. Права власності чи користування 
зареєстровано на 43,8 млн га земель з 0,4 млн га земель. 

Забудовані землі займають 3,6 млн га чи 6,0% від загальної площі земель України. 
Переважна більшість земельних ділянок, права на які підлягають реєстрації в базі даних 
Державного земельного кадастру, належить саме забудованим землям. Обов’язковою 
складовою частиною технічної документації із землеустрою при реєстрації земельних 
ділянок є виконання інженерних вишукувань. Виконання інженерних вишукувань підт-
верджує точність виконаної геодезичної чи топографічної зйомки земельної ділянки, 
підтверджує точність координат поворотних точок меж земельної ділянки, встановлює 
прив’язку повортних точок меж земельної ділянки до геодезичних пунктів ДГМ. 
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Мета та завдання статті 

Основною метою статті є відображення основних складових частин інженерних 
вишукувань як складової частини земельно-кадастрових робіт при підготовці 
земельних ділянок до реєстрації в базі даних Державного земельного кадастру. 

Вихідні дані і матеріали одержують у результаті проведення інженерних, зокрема 
інженерно-геодезичних вишукувань, що забезпечують просторову прив'язку природних 
об'єктів та їх елементів, визначають геометричні і фізичні параметри, якісні і кількісні 
характеристики таких об’єктів [1]. 

Методологія дослідження та матеріали дослідження 

При дослідженнях використовувалися методичні основи прив’язки поворотних 
точок меж земельних ділянок до геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі 
України (ДГМ). 

Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання та 
системний підхід до аналізу проблем виконання вишукувань як складової частини 
Державного земельного кадастру.  

Матеріалами дослідження виступали дані Держгеокадастру України, технічної 
документації із землеустрою та законодавчі документи з досліджуваної проблематики. 

Виклад основного матеріалу 

Починаючи з 2021 р. в Україні активно відбувається реєстрація земельних 
ділянок, наданих для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього господарства (код цільового призначення земельних ділянок 
(КВЦПЗД) – 12.04 – відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок 
ведення Державного земельного кадастру» від 17.10.2012 р. № 1051 [2]) з присвоєнням 
кадастрових номерів та відбувалося відповідне їх відображення на Публічній 
кадастровій карті України (рис. 1). 

 

Рис. 1. Відображення на Публічній кадастровій карті інформації по земельній 
ділянці з кадастровим номером 632515500:01:039:002 автомобільної дороги 

поблизу смт Рогань Харківського району Харківської області 

З метою реєстрації земельної ділянки автомобільної дороги та внесення про неї 
відомостей до бази даних Державного земельного кадастру здійснюється комплекс 
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робіт, який включає польові роботи (виконання геодезичної зйомки), камеральні 
роботи та безпосередньо реєстрацію земельної ділянки та прав на неї. 

Програмне забезпечення Digitals забезпечує автоматизацію геодезичних робіт 
при обробці польових вимірювань, завантаження супутникових знімків з Google Maps і 
Virtual Earth і ПКК, створення обмінних файлів, кадастрових планів та землевпорядної 
документації. Обробка геодезичних вимірювань за допомогою модулю Geodesy дозволяє 
імпортувати дані з більшості файлів електронних тахеометрів або вводити журнал 
вимірювань вручну, будувати різні види теодолітних ходів, проводити їх спільне 
звірювання з видачею звітів по результатам; виконує контроль помилок у вхідних даних 
з можливістю коригування вимірювань. Отримані в результаті звірювання координат 
пікетів передаються потім в основний модуль Digitals. 

Модуль Reports дозволяє автоматично створювати готові для друку документи, 
такі як каталог координат на основі інформації, що міститься в карті або обмінному 
файлі ХМЛ.  

Напівавтоматичний векторизатор (модуль Topotracer) оптимізований для 
оцифровки топографічних елементів, таких як горизонталі, точкові контуру, позначки 
висот та ін. Застосовується він також для напівавтоматичної векторизації різних схем і 
планів; дозволяє виконувати векторизацію без попередньої обробки і приведення 
растра до монохромного перегляду; містить інструменти для швидкого привласнення 
висоти горизонтів, редагування об'єктів, згладжування / проріджування контурів, 
додавання семантичної інформації. Зручний процес оцифровки не вимагає постійного 
перемикання в ручний режим при проходженні складних ділянок – це виконується 
автоматично. Забезпечує швидку роботу з растровими зображеннями розміром в кілька 
гігабайт, простий в освоєнні і використанні. 

За допомогою даного модуля програмного забезпечення Digitals створюються 
матеріали інженерно-геодезичних вишукувань на земельну ділянку під автомобільною 
дорогою, такі як схема GNSS-спостережень (рис. 2), відомість обробки векторів 
(електронний польовий журнал), відомість обчислення координат виміряних точок GPS 
та оцінки їх точності, відомість вирахування площі земельної ділянки. 

Згідно з Наказом Мінагрополітики України «Про затвердження Порядку викорис-
тання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні 
робіт із землеустрою» від 02.12.2016 р. № 509 [3] під час використання супутникових 
геодезичних приймачів ГНСС для визначення точок знімальної основи та зйомки 
геопросторових об’єктів із застосуванням технологій RTK розробниками документації із 
землеустрою перевіряється диференційне поле координатних поправок (рис. 3). 

Контроль диференційного поля координатних поправок під час роботи з викорис-
танням технологій RTK здійснюється не менше ніж на двох найближчих пунктах ДГМ і 
ГМЗ, координати яких отримуються у адміністратора банку геодезичних даних (рис. 4). 

Розбіжність у значеннях координат контрольних пунктів не повинна 
перевищувати 0,1 м у містах обласного значення, 0,2 м – в інших містах і селищах, 0,3 м – 
у сільських населених пунктах і 0,5 м – за межами населених пунктів [3]. 

Обробка матеріалів зйомок при виконанні робіт із землеустрою здійснюється в 
системі координат УСК-2000 або в місцевій системі координат, однозначно зв’язаній із 
системою координат УСК-2000. 

Під час обробки лінійно-кутових вимірювань вводиться поправка у виміряні 
напряму та лінії за перехід на площину Гаусса–Крюгера. 

Перехід від просторових прямокутних координат X, Y, Z у системах координат 
ITRS/ITRF2000 до просторових прямокутних координат X, Y, Z в системі координат УСК-
2000 виконується за методом Гельмерта з використанням таких наближених 
параметрів: 

ΔX = –24,322 м; ΔY = 121,372 м; ΔZ = 75,847 м; ɛX = 0’’; ɛY = 0’’; ɛZ = 0’’; µ = 0 [3; 4]. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1646-16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1646-16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1646-16
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Рис. 2. Схема GNSS-спостережень 

Точність топографічних планів оцінюється за величинами розходжень положень 
контурів та висот точок, виміряних на плані з даними контрольних вимірів на 
місцевості. Критеріями оцінки якості є середні, граничні та грубі похибки, які не повинні 
перевищувати величини похибок [5].  

Середня похибка у положенні на плані предметів та контурів місцевості з чіткими 
контурами відносно ближніх точок зйомочної основи не повинна перевищувати 0,5 мм, 
а в гірській та залісненій місцевості – 0,7 мм у масштабі плану. Середня похибка у 
взаємному положенні на плані чітких контурів на забудованій території (роги 
капітальних будівель, люки інженерних комунікацій та інші, визначені з допомогою 
координування), розташованих один від одного на відстані до 100 м, не повинна 
перевищувати 0,3 мм у масштабі плану.   
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Відомості про контроль диференційного поля 
Контроль диференційного поля координатних поправок використаної RТК-

мережі System.NET здійснювався на трьох пунктам ДГМ – Нижній, Рихцице та Бар. 

N Назва 
Координати пунктів ДГМ, м 

(із Банку геодезичних даних) 
Координати пунктів ДГМ, м 

(виміряні) 

Х У Х У 

1 Нижній 5471525.915 1302071.481 5471525.545 1302071.456 

2 Рихцице 5465834.676 1303834.977 5455834.707 1303834.945 

3 Бар 5461511.422 l299208.378 5461611.455 1299208.343 

Розбіжність у значеннях координат контрольних пунктів не перевішує 0,3 м, що відповідає п. 
8 «Порядку використання Державної геодезичної референційної системи координат УСК-2000 
при здійсненні робіт із землеустрою», затвердженого наказом Міністерства аграрної політики 
та продовольства України №509 від 02.12.2016 p. 

 

Рис. 3. Відомість про контроль диференційного поля 
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Рис. 4. Дані щодо прив’язки повороних меж земельної ділянки до пунктів 

Державної геодезичної мережі 

Середня похибка зйомки рельєфу відносно ближніх точок геодезичної основи не 
повинна перевищувати по висоті: – 1/4 прийнятої висоти перерізу рельєфу при кутах 
нахилу до 2°; – 1/3 – при кутах нахилу від 2° до 6° для планів масштабу 1:5000, 1:2000; і 
до 10° для планів масштабу 1:1000 та 1:500; – 1/3 – при перерізі рельєфу через 0,5 м на 
планах масштабів 1:5000 та 1:2000. На залісненій місцевості ці допуски збільшуються у 
півтора рази. У місцевостях з кутами нахилу рельєфу понад 6° для планів масштабів 
1:5000 та 1:2000, а також понад 10° для планів масштабів 1:1000 та 1:500 кількість 
горизонталей повинна відповідати різниці висот, визначених на характерних перегинах 
схилів, а середні похибки висот, визначених на характерних типах рельєфу, не повинні 
перевищувати 1/3 прийнятої висоти перерізу рельєфу. Граничні похибки у положенні 
на план предметів та контурів місцевості з чіткими контурами відносно ближніх точок 
зйомочної геодезичної основи не повинні перевищувати 1,0 мм, а в гірській та залісненій 
місцевості – 1,4 мм у масштабі плану. Граничні похибки у взаємному положенні на плані 
чітких контурів на забудованій території не повинні перевищувати 0,6 мм у масштабі 
плану. Кількість граничних похибок не повинна перевищувати 10% від загальної 
кількості контрольних вимірів. При наявності грубих (випадкових) похибок їх кількість 
не повинна перевищувати 5%. Якщо таких похибок більше 5% – робота бракується [6, 7]. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень 
Виконання інженерних вишукувань є обов’язковою складовою частиною при 

розробці технічної документації із землеустрою. Вишукування дозволяють підтвердити 
точність виконаної геодезичної чи топопграфічної зйомки – вірність визначення 
геодезичних координат поворотних точок меж земельної ділянки, здійснити прив’язку 
поворотних точок меж земельної ділянки до геодезичних пунктів Державної 
геодезичної мережі України (ДГМ). Все це дозволяє максимально точно визначити та 
внести метричну інформацію по координатам поворотних точок меж земельної 
ділянкки до бази даних Державного земельного кадастру України. При точно виконаній 
геодезичній чи топографічній зйомці розбіжність у значеннях координат контрольних 
пунктів не перевищує 0,1 м у містах обласного значення, 0,2 м – в інших містах і селищах, 
0,3 м – у сільських населених пунктах і 0,5 м – за межами населених пунктів. 
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Анотація  
У статті досліджено трактування поняття інноваційно-інвестиційного потенціалу. Виявлено, що 
зазвичай науковці розуміють сутність інноваційно-інвестиційного потенціалу шляхом дослідження його 
структури. При цьому в окремих структурах інноваційно-інвестиційного потенціалу виділено наступні 
його підсистеми, які взаємодоповнюючи одна одну, мають за свій результатом сформований інноваційно-
інвестиційний потенціал. До цих підсистем включено інноваційний та інвестиційний потенціал. 
Встановлено, що сутність інноваційного потенціалу можна характеризувати через складову економічного 
потенціалу, що містить окрему систему визначених ресурсів, можливостей та здібностей. Останні, в свою 
чергу, забезпечуватимуть спроможність та здатності здійснювати привабливу інноваційну діяльність, 
запровадження досягнень науково-технічного прогресу, розроблення та реалізацію інновацій, а також 
підтримку інноваційних процесів. Це даватиме змогу переходити на якісно новий рівень розвитку з метою 
досягнення відповідного рівня конкурентоспроможності господарюючого суб’єкта. Підкреслено, що 
діалектика взаємодії інноваційного потенціалу та інвестиційного потенціалу полягає в реалізації 
інвестиційного потенціалу, при чому вона здатна забезпечувати перехід від потенціалу економічного 
зростання до інтенсивного типу економічного розвитку господарюючих суб’єктів лише за умов залучення 
та запровадження інноваційного потенціалу. Також, інноваційні процеси, генерування інновацій, 
трансфери інновацій є економічно обґрунтованими та можливими лише за наявних інвестиційних ресурсів. 
Запропоновано розуміти інноваційно-інвестиційний потенціал суб’єктів аграрного бізнесу, яка є складовою 
економічного потенціалу, як реальну чи потенційну спроможність суб’єкта господарювання 
використовувати інновації у своїх виробничій та управлінській системах через залучення інструментів 
інвестиційного забезпечення для моделювання комплексної концепції стратегічного управління 
підприємством, що складається з окремих елементів, базується на певних принципах і методах.  

Ключові слова: інноваційний потенціал, інвестиційний потенціал, інноваційно-інвестиційний потенціал, 
суб’єкти агробізнесу. 
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Abstract  

The article examines the interpretation of the concept of innovation and investment potential. It was found that 
scientists usually understand the essence of innovation and investment potential by studying its structure. At the same 
time, the following subsystems are distinguished in separate structures of innovation and investment potential, which, 
complementing each other, have the formed innovation and investment potential as a result. These subsystems include 
innovation and investment potential. It is established that the essence of innovation potential can be characterized 

through the component of economic potential, which 
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contains a separate system of certain resources, opportunities, and capabilities. The latter, in turn, will provide the 
ability and capacity to carry out attractive innovation activities, the introduction of scientific and technological 
progress, development and implementation of innovations, as well as support for innovation processes. This will allow 
to move to a qualitatively new level of development to achieve the appropriate level of competitiveness of the business 
entity. It is emphasized that the dialectic of interaction of innovation potential and investment potential is to realize 
investment potential, and it can ensure the transition from economic growth potential to intensive type of economic 
development of economic entities only if attracting and implementing innovation potential. Also, innovation 
processes, generation of innovations, transfers of innovations are economically justified and possible only with 
available investment resources. It is proposed to understand the innovation and investment potential of agribusiness 
entities, which is a component of economic potential, as the real or potential ability of the business entity to use 
innovations in its production and management systems through investment tools to model a comprehensive concept 
of strategic enterprise management. of individual elements, based on certain principles and methods. 

Key words: innovation potential, investment potential, innovation and investment potential, agribusiness entities. 

JEL classification: O31; G31; Q 14  

Вступ 

Основою метою для подолань економічного спаду та зростання 
конкурентоспроможності економіки в цілому є саме формування результативного 
інноваційно-інвестиційного потенціалу, який є складовою частиною економічного 
потенціалу суб’єктів бізнесу. Фактично, вже налагоджено процеси відтворення 
інноваційно-інвестиційного потенціалу суб’єктів агробізнесу, що створює необхідні 
умови для збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможних товарів, а також 
можливостей для забезпечення інтенсивного типу розвитку потенціалу економічного 
зростання. За таких умов актуальності набирають проблеми визначення  сутності та 
структури, а також дослідження особливостей формування саме інноваційно-
інвестиційного потенціалу суб’єктів агробізнесу. Слід відмітити, саме він є основним 
ресурсом та детермінантою економічного розвитку для подальшого урахування при 
формуванні державних стратегій розвитку.  

Аналіз існуючих результатів досліджень свідчить про значні доробки зарубіжних 
та вітчизняних вчених у визначені сутності інноваційного потенціалу. Йдеться про 
праці: В. Базилевича, І. Балабанова, Л. Беззубко, Є. Галушка, С. Ілляшенка, І. Капітана, 
Д. Кокурина, Є. Лапіна, Є. Марченка, А. Поповича, Д. Черваньова та ін. Значної уваги було 
приділено дослідженню суті, особливостей формування, змісту та реалізації 
інвестиційного потенціалу, зокрема цьому присвячували свої роботи А. Алчіан, 
В. Бочаров, В. Геєць, А. Єгоров, Е. Забарна, І. Лукінов, Н. Мешко, В. Осецький та ін. Водночас 
проблемам змістовного наповнення інноваційно-інвестиційного потенціалу в 
аграрному секторі, його структурі в умовах сучасного динамічного розвитку аграрного 
бізнесу залишається поки недостатньо дослідженою. 

Мета та завдання статті 

Метою дослідження є дослідження сутності інноваційно-інвестиційного 
потенціалу суб’єктів агробізнесу. 

Виклад основного матеріалу 

В сучасних економічних словниках категорія «потенціал» (від лат. «potentia») 
описана як засіб, запас, джерело, які можуть бути використані. Одночасно в аналогічних 
виданнях наведено два визначення даного поняття. Перша визначає потенціал як 
можлива сукупність наявних можливостей, засобів та джерел. Друга визначає через 
фізичний аспект, тобто як  точкову енергетичну характеристику будь-якого силового 
поля. «Великий енциклопедичний словник» виражає «потенціал», в першу чергу, як 
запаси, засоби, джерела, що є наявними і які зможуть бути мобілізовано, приведено в 
дію, використано для досягнення визначеної мети, реалізованого плану, розв'язаного 
завдання. По-друге, потенціал визначають як можливості окремих осіб, держави чи 
суспільства, в конкретній обраній галузі, чи, наприклад, в економіці загалом.  
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Визначені трактування сутності поняття «потенціал» даватимуть змогу розуміти 
природу потенціалу та основну змістовну наповненість. Такий зміст розкривається 
через три взаємопов’язані та взаємозалежні ознаки. Перша – це його зміст: засоби, 
запаси, ресурси. Друга – це здатності та можливості, необхідність мобілізації визначених 
ресурсів, засобів. А третя – ціль мобілізації і використання вище визначених ресурсів. 
Відтак реалізація сутності потенціалу, в тому числі й інноваційно-інвестиційного 
потенціалу, вимагає всіх трьох наявних складових та особливих притаманних умов.  

Отже, виходячи з проведеного дослідження, можна змістовно пояснити поняття 
«потенціалу» як складної, багатоманітної системи. Дана система уособлює, в першу 
чергу, ресурсне забезпечення, засоби, джерела їх формування, необхідні для формування 
та функціонування економічної системи. При чому в разі реалізації можливостей  
мобілізації і використання такої системи, за певних обраних ринкових умов, вона 
(система) здатна надавати можливостей розвитку економічній складовій якісно нового 
імпульсу.  

Загальновідомим є також той момент, що стрімке економічне і науково-
технологічне розвинення різних економік у другій половині ХХ ст. стало наслідком появ 
значної чисельності винаходів, інновацій та нововведень. 

Поява інноваційних інструментів, які значно впливали на продуктивність та 
затрати виробництва, стали результатами дій науково-технічного прогресу. Відповідно 
до такого, трансфер інноваційних технологій, генерування та імплементація інновацій, 
зокрема, в аграрне виробництво, потребує значних інвестиційних  фінансових ресурсів. 
Тобто інвестицій. Останнє й зумовлює поєднання категорії «інновації» з категорією 
«інвестиції». Дослідження доводять, що поняття «інноваційно-інвестиційний 
потенціал» стає вагомим об’єктом досліджень, як  зарубіжних науковців, так і 
вітчизняних економістів, починаючи з середини 70-х рр. ХХ ст.  

Зазвичай науковці розуміють сутність інноваційно-інвестиційного потенціалу 
шляхом дослідження його структури. При цьому в окремих структурах інноваційно-
інвестиційного потенціалу виділено наступні його підсистеми. Вони, 
взаємодоповнюючи один одного, мають за свій результатом сформований інноваційно-
інвестиційний потенціал. До цих підсистем включено  інноваційний та інвестиційний 
потенціал. Беззаперечним є той факт, що окремо інноваційна система і інноваційний 
потенціал є основами інтенсивного типу потенціалу економічного зростання.  

З погляду на основні ознаки сутності категорії інноваційного потенціалу як 
фактора економічного розвитку господарюючих суб’єктів, можна виділити такі підходи 
до трактування (табл. 1). 

Інноваційний потенціал суб’єктів бізнесу характеризуватиме становище 
внутрішнього середовища підприємства. Воно включає об’єктивні та суб’єктивні 
чинники впливу.  

Також науковці трактують зміст поняття інноваційного потенціалу як сукупність 
науково-технічних, технологічних, інфраструктурних, фінансових, правових, 
соціокультурних і інших можливостей, що забезпечують сприйняття й реалізацію 
нововведень, тобто одержання інновацій», що розкриває кінцеву мету використання 
вищезазначених ресурсів – створення інновацій. Тобто, таке трактування інноваційного 
потенціалу виражатиме готовність, здатність, наявність можливостей формувати та 
реалізовувати інноваційні розробки. При цьому під можливістю слід розуміти існування 
наявності і збалансованості структур компонентів потенціалу, а готовності – достатній 
рівень розвитку інноваційного потенціалу для генерування та імплементації 
інноваційної моделі розвитку суб’єкта бізнесу. 

Таким чином, сутність інноваційного потенціалу можна характеризувати через 
складову економічного потенціалу, що містить окрему систему визначених ресурсів, 
можливостей та здібностей. Останні, в свою чергу, забезпечуватимуть спроможність та 
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здатності здійснювати привабливу інноваційну діяльність, запровадження досягнень 
науково-технічного прогресу, розроблення та реалізацію інновацій, а також підтримку 
інноваційних процесів. Це даватиме змогу переходити на якісно новий рівень розвитку 
з метою досягнення відповідного рівня конкурентоспроможності господарюючого 
суб’єкта. 

Таблиця 1. Особливості поняття та сутності «інноваційного потенціалу» 

Підхід  Дослідник Трактування 

Як складової 
інтелектуального 

потенціалу 

Є. Лапін 
[1, с. 37–38] 

«Інноваційний потенціал разом з інформаційним є 
складовими частинами інтелектуального потенціалу 
підприємства. Вони (потенціали)…допомагають піднести 
рівень і ефективність технологій» 

Як інтегральної сукупності 
інших потенціалів і як 

складової економічного 
потенціалу 

Н. Папп [2] 
«Під інноваційним потенціалом розуміється єдність і 
взаємодія наукового, освітнього, управлінського і 
модернізованої частки освітнього потенціалу» 

С. Ілляшенко 
[3, с.179] 

«Інноваційний потенціал – це частина економічного 
потенціалу, що забезпечує розвиток науки і техніки і 
впровадження їх досягнень в економіку, забезпечуючи тим 
самим зростання» 

Як здатності системи до 
зміни, досягнення нового 

стану 

Е. Марченко, 
М. Разумова 

[4] 

«…як здатність, можливість системи до трансформації 
фактичного порядку речей в новий стан з метою 
задоволення існуючих або нових виникаючих потреб…» 

Л. Беззубко 
[5, с. 11] 

«…це така собі характеристика здатності системи до зміни, 
вдосконалення, прогресу» 

Як сукупності ресурсів, що 
забезпечують здійснення 
інноваційної діяльності 

І. Балабанов 
[6, с. 201] 

«Інноваційний потенціал – це сукупність різних видів 
ресурсів, включаючи матеріальні, фінансові, інтелек-
туальні, науково-технічні і інші ресурси, необхідні для 
здійснення інноваційної діяльності» 

Як сукупності можливостей 
використання продуктивної 

сили ресурсу та 
забезпечення інноваційного 

процесу 

М. Ільїн 
[7, с. 179] 

«…як система, що забезпечує створення і впровадження у 
виробничу і соціальну практику науково-технічної інфор-
мації, необхідної для підвищення економічної і соціальної 
ефективності всіх сфер людської діяльності у конкретних 
соціально-економічних і організаційних умовах» 

Як міри здатності і 
готовності економічного 

суб’єкта здійснювати 
інноваційну діяльність 

Є. Галушко 
[8] 

«…як здатність розробляти і впроваджувати нововведення 
у відповідності з необхідними якісними стандартами з 
метою адаптації до змін у зовнішньому середовищі… » 

І. Капітан 
[9, с. 130] 

«…інноваційний потенціал підприємства передбачає реаль-
ну або ймовірну спроможність підприємства виконувати 
цілеспрямовану роботу у сфері розробляння, виробництва і 
впровадження інноваційного продукту або процесу…» 

Іншою підсистемою інноваційно-інвестиційного потенціалу є його інвестиційний 
потенціал. Інвестиційний потенціал органічно співіснує з інноваційним потенціалом, 
взаємодоповнюючи один одного.  

Діалектика взаємодії інноваційного потенціалу та інвестиційного потенціалу 
полягає в реалізації інвестиційного потенціалу, при чому вона здатна забезпечувати 
перехід від потенціалу економічного зростання до інтенсивного типу економічного 
розвитку господарюючих суб’єктів лише за умов залучення та запровадження 
інноваційного потенціалу. Також, інноваційні процеси, генерування інновацій, 
трансфери інновацій є економічно обґрунтованими та можливими лише за наявних 
інвестиційних ресурсів. Узагальнення та дослідження наявних теоретичних підходів 
дозволяє виділити наступні основні трактування інвестиційного потенціалу (табл. 2). 

Заслуговує уваги позиція зарубіжного дослідника В. Бочарова, який трактував 
зміст інвестиційного потенціалу господарюючих суб’єктів через призму 
загальноекономічної точки зору. Йдеться про провадження інвестиційної діяльності 
суб’єктами в ринкових умовах, в умовах якого на інвестиційному ринку відбуватимуться 
взаємодії їх елементів – інвестиційного попиту та інвестиційної пропозиції. Слід 
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відзначити, що в економічній літературі існують підходи, згідно з якими інвестиційний 
потенціал слід характеризувати сукупністю макроекономічних показників. Зокрема, 
через  темпи  розвитку потенціалу економічного зростання, співвідношення споживання 
й нагромаджень, відсотковою ставкою, рівнем та нормою прибутку, динамікою інфляції, 
споживчими попитом та пропозицією, наявним співвідношенням факторів 
виробництва, ступенями розвитку інфраструктури тощо.  

Таблиця 2. Особливості поняття та сутності «інноваційного потенціалу» 

Підхід  Дослідник Трактування 
Як здатності до 

освоєння ресурсів 
А. Єгоров [10, с. 

27] 
Інвестиційний потенціал – здатність економічної системи і 
її окремих суб’єктів освоїти інвестиційні ресурси 

Як можливості 
взаємодії інвестора та 

реципієнта 

В. Соболєв, В. 
Шердяков [11, 

с. 58] 

«…як діалектику взаємодії інвесторів та реципієнтів 
інвестицій стосовно використання джерел 
довгострокового прогресивно направленого розвитку в 
окремо визначеному господарському середовищі» 

Як інвестиційної 
привабливості 

Н. Мешко [12] 

Інвестиційний потенціал складається як сума окремих 
потенціалів, що характеризують основні макроекономічні 
параметри регіону і впливають на його інвестиційну 
привабливість 

Як ресурсного 
забезпечення 
розширеного 
відтворення 

Н. Намлієва 
[13] 

Під інвестиційним потенціалом найчастіше розуміють 
можливості підприємства задовольняти потреби 
розширеного відтворення 6 Як взаємодію інвестиційного 
попиту та пропозиції 

В. Бочаров [14] 
Інвестиційний потенціал – це реальна пропозиція 
інвестиційних ресурсів (капіталу), опосередкована 
конкретним (або потенційним попитом) 

Вітчизняні дослідники, зокрема, Л. Беззубко, розглядають інвестиційний потен-
ціал через призму кількісних показників, що враховують основні макроекономічні ха-
рактеристики, а також насиченість територій основними факторами виробництва, зок-
рема, природними ресурсами, трудовою силою, основними засобами виробництва, інфра-
структурним забезпеченням тощо, споживчим попитом та іншими показниками [5, с. 7].  

Український науковець Н. Мешко розглядав інвестиційно-інноваційний 
потенціал як сукупність окремих потенціалів, посилену результатом синергії та 
організаційними механізмами цілеспрямованої економічної політики на сталий 
розвиток та зміцнення конкурентоспроможного розвитку суб’єктів. Відповідно 
інноваційно-інвестиційний потенціал на макрорівні він визначає як максимальну 
здатність суб’єктів ринкових відносин та складових фінансової та маркетингової 
інфраструктури формувати інвестиційні ресурси та переносити їх в інноваційні товари і 
процеси, результативно використовуючи при цьому характерні особливості обраного 
цільового ринку і забезпечуючи постійне економічне зростання та функціонування 
соціально-економічних програм в галузі [12].  

Одночасно вітчизняний економіст Е. Забарна трактує інноваційно-інвестиційний 
потенціал як спроможність господарської одиниці до розвитку на власній базі в 
майбутній перспективі. При цьому вона підкріплена сукупністю та  наявністю 
відповідних ресурсів і можливостями господарюючих суб’єктів їх використовувати на 
забезпечення фінансування інвестицій. Основною метою за таких умов є формування 
динамічного розвитку та підвищення рівня конкурентоспроможності [15, с. 117].  

Ми вважаємо, що таке тлумачення є найбільш вдалим та найповніше 
розкриватиме зміст інноваційно-інвестиційного потенціалу, оскільки: розкриває зміст 
даного поняття як потенціалу через спроможність (здібність); виявляє базу, фундамент 
його формування – наявні ресурси, а також інвестиційні джерела; враховує здатність 
суб’єктів абсорбувати можливі ресурси через здатність  їх використання інноваційній 
діяльності на фінансування інвестицій; враховує інноваційну спроможність реалізації 
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інноваційно-інвестиційного потенціалу, основна мета – динамічний та постійний 
розвиток, забезпечення конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів.  

Узагальнюючи наявні підходи, інноваційно-інвестиційний потенціал можна 
визначати як системи формування інноваційно-інвестиційних ресурсів, чинників та 
умов, що формують можливості для провадження інноваційної та інвестиційної 
діяльності господарюючими суб’єктами. А також акумуляції та освоєння  
виокремленних інвестиційних ресурсів з метою постійного забезпечення економічного 
розвитку і розширеного типу відтворення. А також досягнення відповідно рівня 
конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, дослідження існуючих напрацювань щодо сутності інноваційно-
інвестиційного потенціалу дозволило зробити висновки про функціональну 
розгалуженість наукових поглядів. Запропоновано розуміти інноваційно-інвестиційний 
потенціал суб’єктів аграрного бізнесу, яка є складовою економічного потенціалу, як 
реальну чи потенційну спроможність суб’єкта господарювання використовувати 
інновації у своїх виробничій та управлінській системах через залучення інструментів 
інвестиційного забезпечення для моделювання комплексної концепції стратегічного 
управління підприємством, що складається з окремих елементів, базується на певних 
принципах та методах. 
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СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ПОКАЗНИК ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ 

Деркач О. В. Соціальні інвестиції як показник оцінки соціальної відповідальності 
суб’єктів аграрного бізнесу. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021. 
Том 6. № 3. С. 288 – 294. 

Анотація  
У статті досліджено соціальні інвестиції як показник оцінки соціальної відповідальності суб’єктів 
аграрного бізнесу. Виявлено, що соціальні інвестиції мають значно довший термін окупності та низьку 
доходність у спів ставності з інвестуванням в інші проекти, проте вони очікують та розраховують на 
отримання також соціального ефекту, який є пріоритетним по відношенню до інших передбачуваних 
ефектів в процесі інвестування соціально - економічної діяльності суб’єктів аграрного бізнесу. Відмічено, 
що такий соціально-економічний ефект виражається: в отриманні лояльності споживачів до аграрної 
продукції, формуванні позитивного іміджу в аспекті високої якості продукції, високого рівня сервісу, 
екологічно чистих технологій, захисту природного середовища, зміцненні довіри до торгівельних марок та 
брендів тощо. Встановлено, що завдяки соціально орієнтованій діяльності суб’єкту аграрного бізнесу 
створюється сприятливе соціальне оточення, що приведе з часом до стійкої конкурентної позиції на 
внутрішніх та світових ринках. Вибираючи соціально відповідальну поведінку, суб’єкт аграрного бізнесу 
відчуває помітну перевагу на ринку в порівнянні з іншими виробниками: розширюються маркетингові ніші, 
просуваються товари або послуги, виборюються нові клієнти і зміцнюються відносини з партнерами, 
залучаються нові інвестори тощо. Підкреслено значення саме соціально-економічної складової інвестицій, 
оскільки проведені соціальні заходи генерують додаткові доходи за рахунок збільшення обсягів продажів та 
підвищення конкурентоспроможності суб’єктів аграрного бізнесу. Соціальні інвестиції в аграрній сфері 
реалізуються у формі соціальних програм та проектів. Суб’єкти аграрного бізнесу сьогодні впроваджують 
соціальні програми, в більшості випадків, з метою формування сприятливих умов розвитку трудового 
персоналу, що знижує соціальні ризики, особливо в депресивних районах та локальних пригнічених 
територіях. Соціально відповідальні суб’єкти аграрного бізнесу визначають програми соціального 
розвитку як інструмент зменшення асиметрії між фінансовими інтересами та вимогами соціального 
розвитку, балансуванням балансу між виконанням цільової функції бізнесу щодо нарощенням ринкової 
вартості і підвищення конкурентоспроможності та вирішенням соціально-економічних проблем 

Ключові слова: соціальна відповідальність, соціальні інвестиції, суб’єкти аграрного бізнесу, соціально-
економічна складова інвестицій. 
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 SOCIAL INVESTMENTS AS AN INDICATOR OF ASSESSMENT OF AGRICULTURAL 
BUSINESS ENTITIES’ SOCIAL RESPONSIBILITY 

Derkach O. Social investments as an indicator of assessment of agricultural business entities’ 
social responsibility. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. 
№ 3, рр. 288 – 294.  

Abstract  
The article examines social investment as an indicator of social responsibility of agribusiness entities. It was found 
that social investments have a much longer payback period and low profitability compared to investments in other 
projects, but they expect and expect to also receive a social effect, which is a priority over other expected effects in the 
process of investing socio-economic activities of agrarian business. It is noted that this socio-economic effect is 

expressed in gaining consumer loyalty to agricultural products, 
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forming a positive image in terms of high product quality, high level of service, environmentally friendly technologies, 
environmental protection, strengthening confidence in brands and brands. It is established that due to the socially 
oriented activities of the agribusiness entity, a favorable social environment is created, which will eventually lead to 
a stable competitive position in domestic and global markets. By choosing socially responsible behavior, the 
agribusiness entity feels a significant advantage in the market compared to other producers: expanding marketing 
niches, promoting goods or services, winning new customers, and strengthening relationships with partners, 
attracting new investors and more. The importance of the socio-economic component of investment is emphasized, as 
the social measures generate additional income by increasing sales and increasing the competitiveness of agricultural 
businesses. Social investments in the agricultural sector are implemented in the form of social programs and projects. 
Today, agricultural businesses are implementing social programs, in most cases, to create favorable conditions for 
the development of labor, which reduces social risks, especially in depressed areas and local oppressed areas. Socially 
responsible agribusiness entities define social development programs as a tool to reduce the asymmetry between 
financial interests and social development requirements, balancing the balance between fulfilling the business's 
objective function of increasing market value and increasing competitiveness, and solving socio-economic problems. 

Keywords: social responsibility, social investments, agrarian business entities, socio-economic component of investments. 

JEL classification: М14  

Вступ 

За сучасних умов поглиблення глобалізації та конкуренції можемо спостерігати 
надзвичайний симбіоз економічної, соціальної та екологічної складових діяльності 
вітчизняних аграрних підприємств. Слід зазначити, що інтегруючим показником оцінки 
рівня соціальної відповідальності можуть бути соціальні інвестиції. Соціально-
економічний розвиток локальної території на засадах активізації механізмів соціальної 
відповідальності здійснюється за допомогою реалізації екологічних, мотиваційних, 
освітніх, культурно-ціннісних, інфраструктурних та інших соціальних проектів, тобто 
шляхом нарощення потоків соціальних інвестицій.  

Впродовж тривалого часу питання корпоративної соціальної відповідальності, 
яка реалізується за допомогою соціальних інвестицій, привертають увагу комерційних 
структур, засобів масової інформації та науковців. Зокрема цим питанням присвячували 
свої праці такі вчені як С. Бандур, Д. Богиня, О. Грішнова, М. Долішній, Т. Заяць, М. Карлін, 
Ю. Краснов, І. Курило, В. Куценко, Е. Лібанова, Л. Лісогор, О. Макарова, В. Онікієнко, 
С. Пирожков, У. Садова, Л. Семів, В. Стешенко, Л. Шевчук та інші. Однак соціальні 
інвестиції як складову частину соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу 
розглядають не так багато вчених, що зумовлює актуальність тематики дослідження. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є дослідження соціальних інвестицій як показника оцінки 
соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу. 

Виклад основного матеріалу 

Під соціальними інвестиціями слід розуміти економічні ресурси суб’єктів 
аграрного бізнесу у вигляді матеріальних, нематеріальних, технологічних, фінансових, 
управлінських, інформаційних та інших їх форм, які спрямовуються на реалізацію 
програм соціального розвитку та захисту, побудованих, базуючись на економічних 
інтересах суб’єктів господарювання з метою підвищення їх конкурентоспроможності, 
нарощення економічного потенціалу та ринкової вартості бізнесу. 

Вивчення механізму спрямування соціальних інвестицій в аграрну економіку 
дозволяє стверджувати, що за своєю економічною природою вони суттєво 
відрізняються від спонсорства та благодійності тим, що передбачають в перспективі 
отримання ефекту: економічного та соціального, зокрема у вигляді підвищення 
конкурентоспроможності та зниження соціальної напруги. 

За формою реалізації соціальних інвестицій можна виділити соціальні інвестиції, 
надані у вигляді фінансових та інших матеріальних ресурсів (фінансування програм 
соціальної спрямованості, надання техніки і обладнання для виконання певних робіт), а 
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також у вигляді трудових ресурсів компанії (виконання соціально значущих робіт 
персоналом компанії і залученими волонтерами) [1]. 

Соціальні інвестиції мають значно довший термін окупності та низьку доходність 
у співставності з інвестуванням в інші проекти, проте вони очікують та розраховують на 
отримання також соціального ефекту, який є пріоритетним по відношенню до інших 
передбачуваних ефектів в процесі інвестування соціально - економічної діяльності 
суб’єктів аграрного бізнесу. Такий соціально-економічний ефект виражається: в 
отриманні лояльності споживачів до аграрної продукції, формуванні позитивного 
іміджу в аспекті високої якості продукції, високого рівня сервісу, екологічно чистих 
технологій, захисту природного середовища, зміцненні довіри до торгівельних марок та 
брендів тощо.  

На наш погляд, необхідно підкреслити саме соціально-економічну складову 
інвестицій, оскільки проведені соціальні заходи генерують додаткові доходи за рахунок 
збільшення обсягів продажів та підвищення конкурентоспроможності суб’єктів 
аграрного бізнесу. Вивчення практичного світового досвіду свідчить про довіру та 
прихильність вибору покупців щодо продукції соціально відповідальних суб’єктів 
аграрного бізнесу, надалі отримані переваги соціально відповідальної бізнес-одиниці 
трансформуються в дієвий інструмент, завдяки якому покупці інвестують в акції та 
придбають більше товарів та послуг. 

Значення соціальних інвестицій на сучасному етапі розвитку суб’єктів аграрного 
виробництва пояснюється багатьма причинами. По-перше, за роки радянської влади 
соціальним інвестиціям не приділялась належна увага, тому населення України за 
рівнем та якістю життя набагато відстають від населення економічно розвинутих країн. 
По-друге, необхідність переходу національної економіки на інноваційний шлях 
розвитку потребує значного збільшення соціальних інвестицій в розвиток людського 
капіталу. По-третє, в країні високий рівень корупції, наркоманії, злочинності та 
алкоголізму, що вимагає суттєвого збільшення соціальних інвестицій з метою боротьби 
з цими негативними явищами.  

У сфері соціального інвестування суб’єктів агарного бізнесу можна визначити два 
аспекти розуміння соціальних інвестицій [2]: 

1. Соціальні інвестиції в контексті соціальної відповідальності, під якою 
розуміють соціальну діяльність підприємства спрямовану на зовнішнє середовище з 
метою створення сприятливого іміджу в очах громадянського суспільства та надання 
соціальних благ працівникам підприємства. 

2. Інвестиції у людський капітал, що сприяють підвищенню професійної кваліфі-
кації та покращенню продуктивних здібностей людини і, тим самим, збільшують про-
дуктивність праці. До інвестицій в людський капітал відносять витрати на освіту про-
тягом життя, охорону здоров’я, виховання гуманітарних складових людського капіталу, 
посилення мотивації працівників, пошук економічно важливої інформації тощо. 

Отже, розвиток аграрної сфери економіки неможливий без соціальних інвестицій, 
зокрема в аграрному виробництві. Для забезпечення функціонування аграрної 
економіки повинна бути збалансованість між соціальними інвестиціями та 
інвестиціями, які спрямовані на фінансове та реальне інвестування. 

Соціальні інвестиції здійснюються з метою отримання доходу та підвищення 
рівня якості життя людей за допомогою задоволення їхніх матеріальних, духовних та 
соціальних потреб, включаючи: охорону навколишнього середовища (екологія та 
безпека), благоустрій та житлово-комунального господарства, соціальний захист і 
підтримку дітей, юнацтва, соціально залежних груп населення, підтримку культури і 
мистецтва, освіти, спорту, підтримку релігійної діяльності, охорону здоров'я [3]. 

Вкладення в нематеріальні активи – необхідна частина поточної інвестиційної 
діяльності суб’єктів аграрного бізнесу. Практикою доведено, що соціальні програми 
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безпосередньо впливають і на капіталізацію підприємств. Соціально-етичне ведення 
бізнесу безпосередньо впливає на підвищення інвестиційної привабливості 
підприємств, внаслідок чого відкриває альтернативні та більш широкі можливості 
залучення фінансових ресурсів, стає важливою конкурентною перевагою. Досягнення 
цих переваг безпосередньо залежить від рівня використання відповідних економічних 
ресурсів, в тому числі, організаційних. Успішний розвиток соціальної відповідальності 
суб’єктів аграрного бізнесу вимагає інтеграції її в систему управління та організаційного 
забезпечення процесу соціального сприйняття та також оцінки відповідних результатів. 

Ріст інтенсивності виробництва, продуктивності праці і рівня соціальної 
відповідальності вимагають підвищення відповідальності перед суспільством і 
підприємця, і працівника. В процесі формування взаємної відповідальності бере участь 
держава, суспільство, підприємець і працівник. 

Соціальне середовище підприємства складають ті матеріальні, суспільні і духовні 
умови, в яких працівники живуть і працюють і в яких проходить розподіл і споживання, 
утворюються реальні зв’язки між суб’єктами, виражаються їх морально-етичні цінності. 
Це середовище складають: сам персонал підприємства, соціальна інфраструктура, 
складові якості життя працівників. 

Соціальні фактори по відношенню до підприємства виражають зміст змін в 
соціальному середовищі. Основні фактори безпосереднього соціального середовища 
підприємства: соціальна інфраструктура, мови роботи та охорона праці, соціальна 
захищеність працівників, матеріальна винагорода, позаробочий час і проведення 
відпочинку, соціально-психологічний клімат тощо. 

Соціальна інфраструктура – це комплекс об’єктів для забезпечення 
життєдіяльності працівників, задоволення соціально-побутових, культурних та 
інтелектуальних потреб (житловий фонд та об’єкти комунального господарства, 
медичні заклади, заклади освіти і культури, торгівлі та громадського харчування, 
побутового обслуговування, спортивні споруди та колективні дачні господарства, та 
садово-городні товариства). Опіка про соціальну інфраструктуру являється 
найважливішою вимогою до управління соціальним розвитком.  

Умови та охорона праці включають фактори які пов’язані з технічним рівнем 
виробництва, організаційними формами трудового процесу та якістю робочої сили, а 
також ті, які діють на психофізіологічні самопочуття працівників, попередження 
виробничого травматизму та професіональних захворювань (рівень механізації та 
автоматизації робіт, застосування інноваційних технологій, скорочення шкідливих для 
здоров’я робіт, дотримання санітарно-гігієнічних норм, тощо). Затрати на виробничу 
естетику, обладнання робітничого побуту, створення комфортних умов для відпочинку 
в перервах під час трудового дня повертаються підвищенням продуктивності праці і 
якості роботи. 

Соціальний захист працівників складають заходи з соціального страхування та 
дотримання соціальних гарантій встановлених державою та іншими правовими актами 
(забезпечення мінімального розміру оплати праці, нормальну тривалість робочого часу, 
відшкодування шкоди здоров’ю, відрахування в пенсійний та інші позабюджетні фонди, 
виплата різного роду дотацій). 

Опосередкований економічний ефект соціальних інвестицій має свій прояв у 
зниженні витрат аграрного виробництва, росту продуктивності праці, зниженні втрат 
тимчасової непрацездатності персоналу, забезпеченні кваліфікованими спеціалістами, 
змінами організаційної структури виробництва, поліпшенні показників соціального 
захисту працівників тощо. 

Одностайно, зарубіжні фахівці та практики підкреслюють, що позиціонування 
суб’єкту аграрного бізнесу як активної соціально відповідальної установи 
перетворюється на конкурентні переваги в розумінні суспільства та зацікавлених 
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агентів. Так, автор підкреслює [4], якщо благодійні програми сприяють просуванню 
корпоративних цінностей або дозволяють розділити з клієнтами емоційний настрій, 
вони сприяють підвищенню лояльності споживачів. Тому, таку стратегію українського 
суб’єкту аграрного бізнесу в сучасних умовах можна характеризувати як ефективну та 
дієву, зокрема на масових споживчих ринках. Активізація інструментів та механізмів 
соціальної та екологічної складової стратегічного управління мінімізує комерційні 
ризики та дозволяє управляти репутаційними ризиками, що класифікуються фахівцями 
як критичні. Таким чином, посилення соціально-економічних позицій суб’єкту 
аграрного бізнесу дозволяє досягати такі стратегічні цілі як підвищення 
конкурентоспроможності, нарощення інвестиційної привабливості та ринкової вартості 
в довгостроковій перспективі. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Механізм впливу соціальних інвестицій на економічні  
та соціальні процеси суб’єктів аграрного бізнесу 

Соціальні інвестиції можуть здійснюватися у партнерстві з органами влади всіх 
рівнів, некомерційними та громадськими організаціями. Безпосередні бізнес-вигоди від 
соціальних інвестицій створення стабільної ділового середовища, зниження 
операційних ризиків, підйом фінансових показників, зростання продажів, підвищення 
продуктивності праці, зниження витрат, розширення ринку, збільшення ринкової 
вартості компанії в довгостроковій перспективі [5-6].  

Соціальні інвестиції в аграрній сфері реалізуються у формі соціальних програм та 
проектів. Суб’єкти аграрного бізнесу сьогодні впроваджують соціальні програми, в 
більшості випадків, з метою формування сприятливих умов розвитку трудового 
персоналу, що знижує соціальні ризики, особливо в депресивних районах та локальних 

Інвестування соціально-економічних процесів підприємств агропродовольчої 
сфери 

Підвищення ринкової вартості 
агробізнесу 

Результати реалізації Синергія науки, освіти і 
практики 

Гарантування 
продовольчої 

безпеки 

Покращення 
екобезпеки 

Оптимізація 
землекористування 

Впровадження 
інноваційних 

технологій 

Підвищення 
інвестиційної 

привабливості 

Збільшення 
конкуренто-

здатності 

Лідерство на 
світових ринках 

Покращення 
соціальної 

інфраструктури 
села 

Позитивні фактори впливу на розвиток національної економіки 

Покращення 
зайнятості 
населення 

Зниження питомої ваги 
невідновлювальних 
ресурсів у структурі 

собівартості продукції 

Збільшення 
продуктивності праці 

Прискорення 
науково-технічного 

прогресу 

Підвищення якості і 
конкурентоздатності 

продукції 

Перехід економіки на 
інноваційний шлях 

Зниження затрат 
на одиницю 

продукції 

Створення нових 
видів продукції 

Підвищення ефективності функціонування та конкурентоспроможності суб’єктів 
аграрного бізнесу 



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 3.  

293 

пригнічених територіях. Соціально відповідальні суб’єкти аграрного бізнесу 
визначають програми соціального розвитку як інструмент зменшення асиметрії між 
фінансовими інтересами та вимогами соціального розвитку, балансуванням балансу між 
виконанням цільової функції бізнесу щодо нарощенням ринкової вартості і підвищення 
конкурентоспроможності та вирішенням соціально-економічних проблем. 

У числі соціальних програм з розвитку персоналу компанії можуть 
використовуватися наступні напрямки діяльності: навчання та професійний розвиток, 
застосування мотиваційних схем оплати праці, надання співробітникам соціального 
пакету, створення умов для відпочинку і дозвілля, підтримку внутрішніх комунікацій в 
організації, участь співробітників у прийнятті управлінських рішень і т.п. [7-8].  

Соціально відповідальна реструктуризація – реалізація соціальних програм, що 
покликані забезпечити проведення реструктуризації соціально відповідальним чином, 
в першу чергу в інтересах персоналу підприємства (зазвичай проводяться інформаційні 
кампанії, що висвітлюють майбутні структурні зміни, професійна перепідготовка, 
сприяння працевлаштуванню, компенсаційні виплати співробітникам).  

Реалізація механізму впливу соціальних інвестицій на економічні та соціальні 
процеси аграрного виробництва повинно привести до підвищення ефективності і 
конкурентоздатності суб’єктів господарювання вітчизняної аграрної економіки. 
Ефективність соціальних інвестицій в агропродовольчій сфері, як результат 
інвестиційного проекту (програми) і її різноманітні форми, по суті, є виразом певних 
інтересів учасників інвестиційного проекту або суспільства в цілому. Основна 
складність оцінки соціальних інвестиції полягає у визначенні суспільної вигоди 
отриманої в результаті здійснення певної інвестиційної програми, яка часто не 
піддається не тільки грошовій, а і просто кількісній оцінці. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, як інтегруючий показник оцінки рівня соціальної відповідальності 
суб’єктів аграрного бізнесу пропонуємо розглядати соціальні інвестиції. Соціальні 
інвестиції мають значно довший термін окупності та низьку доходність у спів ставності 
з інвестуванням в інші проекти, проте вони очікують та розраховують на отримання 
також соціального ефекту, який є пріоритетним по відношенню до інших 
передбачуваних ефектів в процесі інвестування соціально - економічної діяльності 
суб’єктів аграрного бізнесу. Такий соціально-економічний ефект виражається: в 
отриманні лояльності споживачів до аграрної продукції, формуванні позитивного 
іміджу в аспекті високої якості продукції, високого рівня сервісу, екологічно чистих 
технологій, захисту природного середовища, зміцненні довіри до торгівельних марок та 
брендів тощо. 
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Анотація 
Стаття  присвячена аналізу функціонування будівельної галузі в Україні. Метою статті є аналіз та оцінка 
поточного стану будівельної галузі України, фінансування державних житлових програм та порівняння на 
цій основі вітчизняного будівельного сектору з загальноєвропейськими тенденціями розвитку сфери 
нерухомості. В результаті проведеного дослідження встановлено, що найбільшого спаду у 2020 р. зазнав 
сектор будівництва житла, при цьому обсяги зведення нежитлових об’єктів майже не змінились, а 
будівництво інженерних споруд навіть випередило темпи 2019 р. Встановлено, що у 2020 р. продовжилася 
тенденція скорочення фінансування державних житлових програм, включаючи програму «Доступна 
іпотека 7%», що стартувала у березні 2021 р. Було виявлено, що представники галузі очікують зростання 
цін на будівельну продукцію, що співпадає із загальноєвропейською тенденцією підвищення цін на житло.  

Ключові слова: будівельна галузь, будівництво житла, фінансування державних житлових програм, 
іпотечне кредитування, рівень цін на житло. 
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Abstract 
The article is devoted to the analysis of the functioning of the construction industry in Ukraine. The aim of the article 
is to analyze and assess the current state of the construction industry of Ukraine, the financing of state housing 
programs and compare on this basis the domestic construction sector with European trends in real estate. The study 
found that the biggest decline in 2020 was in the housing construction sector, while the volume of construction of non-
residential buildings has not changed, and the construction of engineering structures is even ahead of the pace of 
2019. It is established that in 2020 the trend of reducing funding for public housing programs, including the program 
«Mortgage Available 7%», launched in March 2021. It was established that in most EU countries the mortgage rate 
does not exceed 3%, which is much lower than the preferential 7% in Ukraine. It was found that industry expects 
rising prices for construction products, coinciding with the European trend housing prices. Thus, the pandemic 2020 
posed several challenges to the construction industry, but also opened new prospects for further development of the 
industry: new materials, 3D printing, information modeling technology, decarbonization, energy efficiency. And 
Ukraine has every chance not to stay away from the latest trends in the construction industry. Domestic construction 
companies do not stay away from the latest technological trends in real estate. Thus, changes to the Procedure for 
developing project documentation for the construction of facilities that allow the use of VIM technology have come 
into force. This opens extremely wide opportunities for designers. In Ukraine, there are projects where the principle 
of mixed-use development is implemented – a combination of residential, commercial, and industrial sectors in one 

space, energy-efficient technologies are increasingly used, and some 
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new buildings are certified according to BREEAM, LEED and ActiveHouse standards, combining environmental 
friendliness, energy saving and comfort. 

Keywords: construction industry, housing construction, financing of state housing programs, mortgage lending, level 
of dwelling prices. 
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Вступ 

Останні роки розвитку економіки України (особливо 2019-2021 рр.) стали часом 
великих змін і потрясінь. Пандемія COVID-19 та її наслідки позначилась на розвитку всіх 
галузей економіки, зокрема і на будівництві, адже ця сфера дуже чутлива і вразлива до 
впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Березень-квітень 2020 р. позначив спад в реалізації будівельних проектів. Через 
локдауни і закриття кордонів ланцюжки постачання будматеріалів перервались, роботи 
практично зупинились, що вплинуло на глобальні тенденції ринку. Зокрема, в Євросоюзі 
станом на осінь 2020 р. падіння склало більше 4%. І хоча влітку галузь почала 
відновлюватись, але так і не досягла свого докризового рівня.  

Нова хвиля COVID-19 восени 2020 р. знову підкосила будівельників. Житлова 
нерухомість стала першою з тих, хто відчув наслідки коронакризи. У США в 2020 р., 
наприклад, звели багатоквартирних будинків на 12% менше, ніж у 2019 р. 

Україна надто залежна від глобальних економічних змін і тому світова криза 
серйозно позначилась на вітчизняній будівельній галузі. Зокрема, темпи будівництва 
житла у 2020 р. значно пригальмували. 

Таким чином, не втрачають актуальності дослідження останніх тенденцій у буді-
вельній сфері та подальших перспектив розвитку сектору нерухомості, тому що тільки 
аналіз сучасного стану галузі дає змогу оцінити перспективи розвитку на майбутнє. 

Аналізу тенденцій розвитку будівельного сектора в Україні присвячені праці ба-
гатьох науковців, серед яких: О. А. Більовський [1],  В. І. Воськало [2], Ю. М. Манцевич [3], 
П. Федорів та Н. Ломоносова [4] , О. В. Латишева та А. Д. Сайко [5]. Наукові дослідження 
зазначених авторів охоплюють широке коло питань у сфері житлового будівництва: 
підіймається проблема соціально-економічної ефективності у даній сфері [1], розгля-
даються теоретико-методичні аспекти стратегічного розвитку житлового будівництва 
в Україні [2], розкриваються загальні методологічні аспекти розвитку будівельної сфери 
та державної політики [3-5]. 

Проте вищезазначені праці не враховують останніх тенденцій розвитку будіве-
льної сфери, а тому постає необхідність оцінки перспектив розвитку вітчизняної будіве-
льної галузі на тлі загальноєвропейських тенденцій постпандемічного відновлення. 

Мета та завдання статті 

Метою дослідження є аналіз та оцінка поточного стану будівельної галузі Украї-
ни, фінансування державних житлових програм та порівняння на цій основі вітчиз-
няного будівельного сектору з загальноєвропейськими тенденціями розвитку сфери 
нерухомості.  

Виклад основного матеріалу 

Будівельний сектор відіграє значну роль в економіці кожної країни. Кожна країна 
потребує зведення нового житла, побудови автодоріг, трубопроводів, комерційних та 
виробничих будівель.  

Будівельний сектор в Україні займає значне місце у створенні ВНП країни 
(протягом 2017-2020 рр. частка будівництва у структурі ВНП сягала 3%), у капітальних 
інвестиціях (більше половини від суми капітальних інвестицій по країні у 2020 р. (52%) 
було направлено на створення будівельної продукції) [6]. 
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Проте карантинні обмеження протягом 2020-2021 рр. значно вплинули на роботу 
будівельної галузі. Крім того, через закриття кордонів виникали проблеми з вчасним 
отриманням імпортних будівельних матеріалів, компонентів тощо. Це не могло не 
вплинути негативно на обсяги продукції галузі (рис. 1). Найбільш постраждалим 
виявився сектор житла: індекс будівельної продукції за січень-листопад 2020 р. в 
сегменті житлової нерухомості склав 82,6% порівняно з аналогічним періодом 2019 р. 
(рис. 2). У столиці спад в будівництві відчувався особливо гостро, адже Київ традиційно 
є флагманом галузі: у січні-вересні в експлуатацію ввели лише 59% від площі житлових 
будівель, які були зведені за цей же час в 2019 році. 

На рис. 1 наведена динаміка індексу будівельної продукції в Україні у 2020-
2021 рр. [6]. 

 

Рис. 1. Індекси будівельної продукції в Україні у 2020-2021 роках (місяць до 
відповідного місяця попереднього року) 

Джерело: побудовано автором на даних [6] 

 

Рис. 2. Індекси будівельної продукції за видами у 2016-2020 рр. в Україні 
(відсотки до попереднього року) 

Джерело: побудовано автором на даних [6] 

Виходячи з даних рис. 1, найбільший спад відбувся у квітні-травні 2020 р., проте 
за літо 2020 р. галузь вийшла на рівень 2019 р. та зросла восени.  

Якщо аналізувати індекси будівельної галузі за видами продукції, то видно, 
наскільки рівень будівельної продукції знизився у 2020 р.  

Як видно з даних, наведених на рис. 2, найбільший спад серед усіх видів 
будівельної продукції припав саме на житлові будівлі. При цьому обсяги зведення 
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нежитлових об’єктів майже не змінились (99,3%), а будівництво інженерних споруд 
навіть випередило темпи 2019 р. (111,6%). Це наслідки реалізації державної програми 
«Велике будівництво», у межах якої відремонтували понад 3,9 тис. км автодоріг. А за 
10 міс. 2021 р. обсяг виробленої будівельної продукції у категорії «Транспортні споруди» 
перевищив 50 млрд грн. Саме завдяки інженерним спорудам, їх зростанню у 2020 р. на 
11,6% порівняно з 2019 р. всій будівельній галузі вдалося у 2020 р. компенсувати 
падіння по будівництву житлових будівель.  

Інформація, наведена на рис. 3, також свідчить про зростання будівництва 
інженерних споруд протягом усього аналізованого періоду. 

 

Рис. 3. Обсяг виробленої будівельної продукції  
(виконаних будівельних робіт) за її видами, у млн грн 

Джерело: побудовано автором на даних [6] 

Згідно з даними рис. 3, будівництво інженерних споруд знижалося протягом 2014-
2015 рр., проте з 2016 р. знову повернулась тенденція до зростання, що не зупинилося 
навіть у пандемічний 2020 рік. 

На рис. 4 наведена динаміка виробництва житлових та нежитлових будівель в 
Україні за 2010-2020 рр. Так, згідно з даними [6], обсяг зведення нежитлових будівель 
перевищував обсяг житлового будівництва. Обидва показника мають тенденцію до 
зростання, проте для житлового сектору зростання зупинилося у 2020 р. 

 

Рис. 4. Динаміка обсягу виробництва житлових та нежитлових будівель 
Джерело: побудовано автором на основі даних [6] 

Щодо регіонального розподілу обсягів виробленої будівельної продукції за 
характером будівництва у січні-вересні 2021 р., то тільки по чотирьом регіонам України 
обсяг нового будівництва перевищив обсяги капітального ремонту та реконструкції 
будівель, а саме: по Волинській, Львівській, Харківській та Херсонській областях. По 
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іншим областям обсяг ремонту та реконструкції перевищив обсяг зведення нової 
продукції будівництва.  

Проблема коронокризи не могли не позначитися на рівні фінансування 
державних житлових програм. Динаміка фінансування державних програм у сфері 
житла наведена у табл. 1.   

Таблиця 1. Динаміка фінансування державних житлових програм в Україні 

Код та назва бюджетної програми 
Профінансовано, млн грн 

2018 2019 2020 20211 
КПКВК 2751190 «Надання державної підтримки для будівництва 
(придбання) доступного житла» 

113,8 101,83 – – 

КПКВК 2751470 «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для 
забезпечення доступним житлом громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов» 

51,1 39,19 34,51 22,5 

КПКВК 2751430 «Державне пільгове кредитування індивідуальних 
сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла» 

160,5 148,9 141,5 98,9 

КПКВК 2751380 «Часткова компенсація відсоткової ставки 
кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким 
молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла» 

145,7 23,10 15,2 8,12 

КПКВК 2751490 «Надання пільгового довгострокового державного 
кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення 
АТО та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) 
на придбання житла» 

– – 14,37 9,91 

1 – дані за 2021 р. подані за січень-серпень 
Джерело: побудовано автором на основі даних [7] 

З даних таблиці видно, що пандемія COVID-19 стала тим додатковим фактором 
зниження рівня фінансування бюджетних житлових програм. Так, державна програма 
«Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» 
призупинила фінансування якраз у 2020 р., по всім іншим програмам має місце 
негативна тенденція до зменшення рівня фінансування рік від року. Таким чином, 
рівень фінансування програми «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для 
забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов» зменшився з 51 млн грн у 2018 р. до 22 млн грн у 2021 р. По програмі молодіжного 
кредитування ситуація ще гірша: обсяг фінансування за аналізований період впав із 
145 млн грн до 8 млн грн.  

Таким чином, реалізація державних житлових програм має істотну проблему 
недофінансування, що потребує вирішення на законодавчому, регіональному та 
організаційному рівнях. 

Така ж проблема недофінансування властива новій програмі, яку розробляло 
Міністерство фінансів України, «Доступна іпотека 7%» [8]. За даними Міністерства 
фінансів України, станом на 23 грудня 2021 р. уповноваженими банками з виконання 
Державної програми «Доступна іпотека 7%» підписано 1274 кредитних договорів на 
загальну суму 1,109 млрд грн як на первинному (23,46%), так і вторинному (76,54%) 
ринках. Таким чином, на кінець грудня 2021 р. з передбачених у бюджеті на функ-
ціонування Фонду розвитку підприємництва (уповноважене агентство, яке займається 
адмініструванням програми) 2 млрд грн витрачено трохи більше половини суми.  

Проте, слід зазначити, що навіть пільгові 7% по іпотеці набагато вищі за 
середньоєвропейський рівень (рис. 5). Так, найвища іпотечна ставка на липень 2021 р. 
зафіксована у Румунії –5,3%, а найнижча – у Португалії (1%). У більшості країн ЄС ставка 
по іпотечним кредитам не перевищує 3%, що значно нижче пільгових 7% в Україні. 

За результатами обстеження будівельних підприємств, що проводились 
Державної службою статистики України на регулярній основі виявлено такі очікування 
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респондентів щодо стану їх ділової активності на ІV квартал 2021 р. порівняно з 
попереднім кварталом [10]: 

більшість підприємств галузі очікує зростання цін на будівельні послуги; 
серед факторів, що стримують будівельну діяльність представники підприємств 

галузі частіше називають фінансові обмеження та недостатній попит; 
забезпеченість замовленнями будівельних підприємств складає у середньому 5 

місяців (на такий термін підприємства галузі мають наявні замовлення), що 
представниками галузі оцінюється як достатній. 

 
Рис. 5. Середня річна ставка по іпотеці у країнах ЄС у 2021 р. 

Джерело: [9] 

Зростання цін притаманне і європейським будівельним компаніям. Так, по 
країнам Єврозони ціни протягом 2020 р. Зросли у середньому на 5% (рис. 6) [11] (сірим 
кольором помічені на графіку кризові періоди). 

Як видно з рисунка, пандемія відрізняється від попередніх криз. Світова 
фінансова криза 2008 р. виникла на ринку житла США, а криза державного боргу, яка 
розпочалася у 2010 р., мала несприятливі наслідки для умов фінансування в кількох 
країнах Єврозони. В обох випадках ціни на житло в Єврозоні знизилися відносно швидко 
(діаграма А, затінені зони). Криза COVID-19 вразила домогосподарства в той час, коли 
доходи та зайнятість були відносно високі, і хоча зростання різко скоротилося, ціни на 
житло трималися і навіть зросли з початку пандемії. У розрізі окремих країн, найбільше 
подорожчання житла відбулося протягом 2020 р. у Німеччині та Франції. 

Таким чином, пандемічний 2020 р. поставив перед будівельною галуззю ряд 
викликів, проте і відкрив нові перспективи щодо подальшого розвитку.  

Експерти будівельної сфери зазначають [9-11], що нові технології визначають 
майбутнє будівництва: контроль за будівельними майданчиками за допомогою дронів, 
3D друк, технологія інформаційного моделювання (BIM). Такі інновації здешевлюють 
будівельні роботи, зменшують строки будівництва та підвищують екологічність споруд.  

Трендом поступово стає також декарбонізація будівництва. На будівельні об’єкти 
(фази зведення та експлуатації) припадає 38% викидів СО2 в атмосферу, тому в 2020 р. 
у світі багато говорили про низько вуглецеве будівництво, тобто створення таких 
споруд, які б не генерували парникові гази. І успішні кейси вже є. Трендом залишалося 
зведення енергоефективних будинків. Через пандемію коронавірусу до житлової і 
особливо комерційної нерухомості висувають нові вимоги щодо соціальної дистанції та 
вентиляції, а це безпосередньо вплине на енергетичну ємність споруд. Тому, у новому 
році будівельники будуть вирішувати цю проблему, а також змушені будуть 
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враховувати той факт, що житло сьогодні – це місце роботи для людей, які перейшли в 
режим дистанційної праці.  

 
Рис. 6. Зростання цін на житло у деяких країнах ЄС  

Джерело: [11] 

Споживання енергії в житлових спорудах збільшилось на 20-30%, що є потужним 
викликом для тих забудовників, які роблять ставку на енергоефективність. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, українська будівельна галузь перенесла пандемічну кризу з 
падінням по сектору житлового будівництва та зростанням по сектору будівництва 
інженерних споруд. Крім того, відбулося скорочення витрат по бюджетним житловим 
програмам, проте треба зазначити, що скорочення фінансування державних програм 
почалося задовго до пандемії.  

Щодо перспектив на майбутнє, представники галузі очікують зростання цін на 
будівельну продукцію, що співпадає із загальноєвропейською тенденцією підвищення 
цін на житло. 

Вітчизняні будівельні компанії не залишаються осторонь новітніх технологічних 
тенденцій у сфері нерухомості. Так, набули чинності зміни до Порядку розроблення 
проектної документації на будівництво об’єктів, які дозволяють застосувати ВІМ-
технології. Це відкриває перед проектантами надзвичайно широкі можливості. В Україні 
з’являються проекти, де втілений в життя принцип mixed use development – поєднання 
житлового, комерційного та виробничого секторів на одному просторі, все частіше 
застосовуються енергоефективні технології, а деякі новобудови отримують 
сертифікацію за стандартами BREEAM, LEED та ActiveHouse, що поєднують 
екологічність, енергозбереження та комфорт. 

Перспективою подальших досліджень є кількісна оцінки впливу факторів 
зовнішнього і внутрішнього середовища на розвиток будівельної галузі в Україні. 
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Анотація  
Управління підприємством у сучасних умовах потребує комплексного вирішення численних проблем, 
зумовлених як зовнішніми, і внутрішніми чинниками. Ефективність системи управління підприємством 
полягає в умінні передбачати господарську та комерційну ситуацію, попередити негативний вплив 
внутрішніх та зовнішніх факторів, вжити заходів з мінімізації витрат, забезпечити досягнення 
поставлених цілей та насамперед отримання позитивного фінансового результату діяльності 
підприємства – бажаного прибутку. Ці обставини вимагають формування нових підходів до управління та 
інструментів їх застосування. Як такий інструмент на сьогоднішній день виступає контролінг. 
Можливість прийняття своєчасних, обґрунтованих та раціональних стратегічних та оперативних 
рішень, координація функціонування діяльності структурних підрозділів підприємства є підставою 
впровадження інструментів контролінгу на підприємствах . Для реалізації таких можливостей потрібне 
забезпечення регулярного надходження точної та достовірної інформації щодо процесів, що відбуваються 
на підприємств, про відхилення від планових показників, що забезпечується системою контролінгу та його 
інструментарієм. Перераховані методи контролінгу можна сказати і так використовуються на практиці 
в роботі підприємства – на інтуїтивному рівні. Адже потрібно розбиратися з цінами на сировину, 
матеріали та послуги, з можливостями свого обладнання, з наявними та потенційними покупцями, тощо. 
Досить просто поставити все на наукову основу і для підприємства наслідки прийнятих рішень стануть 
ще зрозумілішими. Визначено, що інструментарій також залежить від досліджуваного періоду діяльності 
підприємства – оперативного або стратегічного. В результаті дослідження було запропоновано 
класифікацію інструментів контролінгу. Основою для практичного використання системи контролінгу є 
його розуміння як процесу раціонального управління шляхом використання специфічних способів впливу на 
діяльність підприємств, з метою виявлення найбільш перспективних напрямів розвитку. 
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Abstract  
Management of the enterprise in modern conditions requires a comprehensive solution to many problems caused by 
both external and internal factors. The effectiveness of the enterprise management system is the ability to anticipate 
the economic and commercial situation, prevent the negative impact of internal and external factors, take measures to 
minimize costs, ensure the achievement of goals and above all get a positive financial result - the desired profit. These 
circumstances require the formation of new approaches to management and tools for their application. Controlling is 
such a tool today. The ability to make timely, sound, and rational strategic and operational decisions, coordination of 
the functioning of structural units of the enterprise is the basis for the introduction of controlling tools in enterprises. 
To realize such opportunities, it is necessary to ensure the regular receipt of accurate and reliable information about 
the processes taking place in enterprises, about deviations from the planned indicators provided by the controlling 
system and its tools. These methods of controlling can be said to be used in practice in the work of the enterprise - at 

the intuitive level. and for the company the consequences of the © Наталія Михайлівна Носач, 2021 
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decisions made will become even clearer. It is determined that the tools also depend on the period of activity of the 
enterprise - operational or strategic. As a result of the study, a classification of controlling tools was proposed. The basis 
for the practical use of the controlling system is its understanding as a process of rational management using specific 
ways to influence the activities of enterprises, to identify the most promising areas of development. 

Keywords: controlling, tools, operational controlling, strategic controlling. 

JEL classification: Q12 

Вступ 

Дослідження сучасних тенденцій перспективного розвитку господарської 
діяльності  вітчизняних підприємств з одного боку та джерел їх економічного зростання 
– з іншого, свідчить про суттєве посилення ролі інструментів (методів) контролінгу в 
управлінні даних суб'єктів господарювання. Система контролінгу має у своєму 
розпорядженні велику кількість різноманітних інструментів. Виступаючи як «система 
підтримки менеджменту» контролінг забезпечує точність, оперативність вимірювань і 
достовірність даних системи управління сучасного підприємства. 

Дослідженню основних видів та інструментів контролінгу присвячені праці 
науковців, таких як І.В. Aбаєва [12], Ю.П. Аніскін [1], Ю.О. Барабаш [2], P.Г. Долинська [3], 
В.Й. Іванова [4], A.С. Криворотов [5], В.A. Міщенко [3], А.М. Павлова [1], С.Н. Пет-
ренко [10], О.В. Плугарь [12], М.С. Пушкар [6], О.В. Рибак [7], В.С. Рудницький [8], 
Т.В. Рудницький [8], О.А. Русановська [9], Л.А. Сухарева [10], В.В. Томах [4], Х.Й. Фоль-
мут [11], С.Ю. Цьохла [12], К.В. Яковенко [4] та інших. Однак, незважаючи на достатньо 
велику кількість публікацій даної проблематики, класифікація та інструментарій 
контролінгової діяльності потребують подальшого дослідження.  

Мета та завдання статті 

Формулювання цілей статті – визначити інструменти контролінгової 
діяльності, необхідні для її здійснення.  

Виклад основного матеріалу 

Методи контролінгу з практичної точки зору знаходять своє вираження у ком-
плексі конкретних інструментів, які дозволяють практично реалізувати мету контро-
лінгу. Першочергово використовувані інструменти було спрямовано на оптимізацію 
витрат підприємства. Однак, у міру ускладнення функцій контролінгу, розширення 
тимчасового горизонту, що охоплюється, більш тісної взаємодії з управлінням стали 
застосовувати все більш складні інструменти. Більшість авторів, що досліджують 
проблеми контролінгу, сходяться на думці, що інструменти контролінгу можна 
розділити на інструменти стратегічного контролінгу та інструменти оперативного 
контролінгу. Такий висновок очевидно випливає із призначення цих видів контролінгу. 
Оперативний та стратегічний контролінг перебувають у постійній взаємодії. 
Оперативне планування залежить від стратегічного. І навпаки, оперативні рішення 
надають важливі імпульси для стратегічної стабілізації підприємства. 

Головна відмінність стратегічного контролінгу від оперативного полягає в тому, 
що стратегічний орієнтований на тенденції майбутнього, а оперативний – спирається на 
минуле. Це і визначає важливі відмінності між стратегічним та оперативним 
контролінгом у цілепокладанні, домінуванні функціональних зон, об'єктах планування 
та контролю, інструментах. Класифікація інструментів контролінгу за 
функціональними областями передбачає виділення областей застосування даного 
інструментарію: облік, планування та аналіз, моніторинг та контроль. 

Розглянемо деякі найзагальніші інструменти контролінгу докладніше. 
1. Управлінський облік - інтегрована система збору та інтерпретації інформації 

про діяльність організації, у тому числі про витрати, доходи, результати діяльності 
підрозділів і собівартість продукції для отримання внутрішньої звітності підприємства 
на різних рівнях, орієнтуючись, насамперед, на внутрішні процеси управління. У свою 
чергу горизонтальна інтеграція управлінського обліку має на увазі сумісність даних в 
облікових блоках. Інтеграція вертикальна передбачає сукупність управлінських рішень, 
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що приймаються. Враховуючи важливість зіставлення витрат і доходів, пріоритетним 
стають операції управління доходами, управління витратами та управління резуль-
татами. Особливістю розвитку управлінського обліку нині є облік як стосовно підпри-
ємству загалом, і з погляду його окремих підрозділів. Управлінський облік спрямовано 
забезпечення інформацією керівництва за всіма напрямами роботи організації: працю, 
ціноутворення, виробництво, розподіл відповідальності тощо. 

Таблиця 1. Характеристика загальних інструментів контролінгу 
Укрупнені завдання Інструменти Характеристика 

Оперативний збір 
інформації, подання 

інформації, адаптивне 
планування 

Інструменти 
управлінського 

обліку 

Збір, реєстрація та узагальнення всієї інформації для 
прийняття управлінських рішень 

Планування 
функціональних сфер 

діяльності 
Бюджетування 

Бюджет - це результат оперативного планування, 
виражений у економічних показниках. Служить для 

управління витратами, доходами та ліквідністю. 
Бюджетування є формальним процесом планування 

Аналіз, контроль 
Аналіз відхилень, 
аналіз затрат та 

результатів 

Використання основних видів економічного аналізу – 
факторний аналіз, вартісний аналіз, порівняльний 

аналіз 

Планування виробничої  
програми 

Аналіз точки беззбит-
ковості; портфельний 

аналіз; розрахунки 
ефективності; інстру-
менти моделювання 

та програмування 

Дозволяють вибрати оптимальний варіант 
виробництва в умовах, що склалися, найбільш 
прибутковий варіант, виробництва, здійснити 
розрахунок впливу факторів ризику і вибрати 

найкращий варіант інвестицій 

Джерело: складено автором  

2. Бюджетування – процес вироблення оптимальних напрямів використання 
доходів та формування витрат підприємства у ході здійснення його фінансово-
господарської діяльності. Бюджетування охоплює розробку бюджету, організацію його 
здійснення та контроль за його виконанням. 

Бюджетування є формалізацію процесу планування і ґрунтується на п'яти 
принципах: 

доцільне узгодження, тобто узгодження планів з цілями підприємства та між 
собою; 

пріоритетності, що означає найефективніше використання дефіцитних ресурсів; 
причинності, що означає наявність прямої залежності від планових показників від 

діяльності конкретного підрозділу; 
відповідальності, що включає передачу як відповідальності, так і прав та 

повноважень; 
сталості цілей. 
Бюджетування дозволяє підвищити ефективність розподілу та використання 

ресурсів, створює об'єктивну основу для оцінки результатів діяльності організації та її 
підрозділів. 

3. Аналіз відхилень, передусім плану від факту, необхідний виявлення причин і 
визначення можливих шляхів мінімізації негативних впливів. 

Найчастіше під час аналізу витрат проводять: 
1. Аналіз зв'язку кількості і якість продукції - визначення співвідношення цих 

понять, тобто. при поліпшенні яких властивостей продукції задоволення тих самих 
потреб досягається меншою кількістю продукції; 

2. Аналіз конкурентоспроможності продукції, тобто. її можливості найповніше 
задовольняти потреби споживачів, її перевагу над аналогічною продукцією; 

3. Функціонально-вартісний аналіз - системне дослідження функцій продукції з 
метою пошуку балансу між її собівартістю та корисністю. Воно передбачає виявлення, 
попередження, зменшення або ліквідацію зайвих витрат при виконанні різних процесів 
та процедур, у тому числі організаційних та ін. 
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При здійсненні інвестиційних проектів потрібне використання таких 
інструментів, як мережеве планування, імітаційне моделювання, обґрунтування 
економічної ефективності тощо. Важливим інструментом є облік зміни вартості коштів 
(за допомогою дисконтування та капіталізації). 

Розглянемо деякі, на наш погляд найбільш застосовувані, специфічні методи 
стратегічного контролінгу: 

1. Бенчмаркінг - процес пошуку, дослідження та порівняння виробничих процесів, 
продукції, способів досягнення мети та методів та інших параметрів досліджуваного 
об'єкта (структурного підрозділу) з подібними об'єктами інших аграрних підприємств 
чи структурних підрозділів. Його основною метою є виявлення негативних відхилень у 
значеннях порівнюваних показників та виявлення підстав цих відхилень, а також 
розробка шляхів їх зменшення та ліквідації. 

Бенчмаркінг допомагає знайти відповідь на питання про те, чому хтось працює 
успішніше, ніж ми. За допомогою цього методичного інструменту контролінгу 
визначають основні цільові параметри діяльності підприємства, яких слід 
дотримуватися для забезпечення стабільної конкурентоспроможності. 

Завдання бенчмаркінгу полягають у: «встановлення конкурентного становища 
підприємства та визначення щодо слабких його сторін; акумулювання ідей про те, як 
досягти великих проривів у здійсненні виробництва; визначенні «найкращих у своєму 
роді» прикладів із практики; розвитку творчих та новаторських підходів до 
реконструкції бізнес-процесів; розроблення нових методик підвищення якості, рівня 
обслуговування та ефективності виробництва; сприянні змін у культурі управління 
підприємством та у соціально-психологічному кліматі в колективі ». 

Розрізняють три види бенчмаркінгу: 
1) внутрішній бенчмаркінг. Він є аналіз та порівняння показників роботи різних 

структурних підрозділів підприємства; 
2) бенчмаркінг, який орієнтований на конкурентів. Він спрямований на порів-

няльний аналіз продукції, результативності виробничих процесів та інших показників 
даного підприємства зі схожими характеристиками, тобто підприємств-конкурентів. На 
думку експертів, на роль підприємства для порівняння підходить підприємство – лідер 
цього ринку. Визначення факторів, що призводять до відставання підприємства від 
лідера, дозволяє розробити рекомендації щодо подолання проблем відставання; 

3) функціональний бенчмаркінг, який має на меті аналіз окремих процесів, 
функцій, методів та технологій підприємства у порівнянні з іншими підприємствами, які 
не є конкурентами для аналізованого. Підприємства, які використовують подібні 
прийоми, методи та технології, які при цьому не є конкурентами, обмінюються 
інформацією та часто зацікавлені в реалізації спільних проектів, спрямованих на 
вдосконалення тих чи інших порівнянних операцій. 

2. Портфельний аналіз - ефективний інструмент стратегічного планування, що 
базується на концепції ефекту кривої досвіду та життєвого циклу продукту. 

Портфель підприємства складається з наступних елементів: частка ринку, список 
продукції, база клієнтів, комплекс напрямів діяльності. Портфельний аналіз дає 
можливість виявлення стадії життєвого циклу та прибутковості окремих груп продукції; 
прогнозування потреби в нових продуктах та обсягів необхідних фінансових ресурсів. 

Застосовуючи даний інструмент, підприємство ділить вироблену ним продукцію 
на чотири стратегічні сегменти, залежно від фактичного стану та перспектив розвитку 
продукції: «нова» продукція, «продукція, що розвивається», продукція «на зльоті» та 
«вмираюча» продукція. За результатами проведеного аналізу керівники планують 
скорочення випуску продукції, навіть перемикання потужностей на випуск більш 
перспективної продукції. 

3. SWOT – аналіз, що є визначення сильних і слабких сторін підприємства, і навіть 
можливостей і загроз, які з його найближчого оточення (довкілля). Він широко 
застосовується у практиці  організацій. Даний вид аналізу може застосовуватися як до 
всього підприємства в цілому, так і до його структурних підрозділів, а також окремого 
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виду виробленої продукції. Застосування SWOT-аналізу дозволяє керівництву 
організації чіткіше представляти переваги та недоліки свого підприємства, а також 
ситуацію на ринку, що дає можливість вибирати оптимальний шлях розвитку, а також 
уникати небезпек та максимально ефективно використовувати наявні ресурси. 

4. Аналіз конкуренції є постійне порівняння різних показників власного 
підприємства з аналогічними показниками конкурентів. Зіставлення такого роду 
дозволяє виявити як слабкі, і сильні місця організації. Конкурентоспроможність 
підприємства залежить від низки чинників, які можна розділити втричі групи: техніко-
економічні, комерційні, нормативно-правові. Конкурентоспроможність організації у 
галузі оцінюють з урахуванням концепції «4Р». Вона ґрунтується на порівняльному 
аналізі підприємств конкурентів за такими факторами: продукт, ціна, просування на 
ринку, регіон та канали збуту. Багато дослідників вважають цей метод одним із 
найважливіших методів виживання у конкурентній боротьбі. Різновидом даного методу 
є аналіз потенціалу, у якому порівняння характеристик підприємства відбувається лише 
з ринковим лідером. 

5. Стратегічні розриви, або GAP-аналіз – це аналіз реалізації довгострокової 
стратегії підприємства: порівняння запланованих та реальних кількісних та якісних 
показників. Стратегічний розрив є складовою у процесі стратегічного управління 
організацією відхилення обумовленого стратегічними цілями бажаного стану 
підприємства у довгостроковій перспективі від поточного стану, і навіть бажаної 
траєкторії розвитку організації від очікуваної чи фактично що у ході реалізації стратегії. 
GAP-аналіз здійснюється на основі дослідження внутрішнього та зовнішнього 
середовища організації, а також аналізу її конкурентів. 

6. Розробка «сценаріїв». Цей метод використовується керівництвом організації 
ліквідації стратегічних розривів. Для цього визначається, за допомогою яких стратегій 
та яких заходів можна досягти прогнозних цільових показників та які фінансові засоби 
для цього будуть потрібні. Використовуючи цей метод, підприємство планує своєї 
діяльності для невизначеного розвитку подій. Тому сценарій зазвичай розробляється у 
трьох варіантах: оптимістичний варіант (найкращий хід подій), песимістичний варіант 
(найгірший) і найбільш реальний (середній). Менеджерами підприємства 
розробляється алгоритм дій будь-якого з варіантів з метою збереження життєздатності 
організації. 

Головною метою оперативного контролінгу є створення системи управління, яка 
оптимізує співвідношення «витрати – прибуток» і найбільш ефективно дозволяє 
досягати поточних цілей підприємства. 

Оперативні інструменти контролінгу слід систематично застосовувати протягом 
господарського року. Використання оперативних інструментів контролінгу дозволяє 
керівництву підприємства приймати ефективні рішення. Крім того, воно допомагає 
керівництву підприємства не втратити з уваги та намічені короткострокові цілі. 

Основними інструментами оперативного контролінгу є: 
1. ABC-аналіз може використовуватися при структуризації ресурсів за величиною 

вартості та важливості для реалізації завдань економічного суб'єкта, а також може 
застосовуватися як загальний підхід при розрахунку найбільш нагальних проблем, що 
потребують найбільшої уваги  керівництва (тобто виявлення пріоритетів). 

Метод передбачає градацію матеріалів, постачальників і завдань робочого дня на 
три групи. Найчастіше великий вартісний вираз відповідає невеликому кількісному 
виразу - це групи «А» та «В». Цим групам необхідно приділити особливу увагу, а по групі 
С здійснювати вибірковий контроль. Цим методом увага керівництва акцентується на 
справді важливих, вирішальних та дорогих. Даний метод, на думку експертів, 
ефективний при великих оборотах на підприємстві, однак і малим підприємствам можна 
його використовувати. 

Даний вид аналізу націлений на вибір найважливіших для підприємства 
постачальників та клієнтів, найбільш необхідних видів сировини та матеріалів, 
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найбільш вагомих елементів витрат, найрентабельнішої продукції, найефективніших 
напрямків капітальних вкладень. 

АВС-аналіз направлений на виявлення та оцінку кількісних значень кількох 
величин, частка яких найбільша у загальній сукупної величині вартісних показників. 
Отже, вдається приділити найбільшу увагу пріоритетним напрямам зменшення 
собівартості продукції, і навіть визначити практичні шляхи підвищення обсягів 
виробництва. 

Ефективність АВС-аналізу сировини (матеріалів) можна значно збільшити, якщо 
скористатися найчастіше використовуваною у зарубіжній практиці класифікацією 
окремих його видів: 

А-сировина – види сировини (матеріалів), куди припадає понад 50 % витрат від 
усіх закупівель; 

В-сировина – види сировини (матеріалів), які у загальній структурі витрат 
становить 25 % всього сировини і більше; 

С-сировина – інші, які мають значної частки у собівартості види сировини 
(матеріалів). 

2. XYZ-аналіз - інструмент, що дозволяє розділити продукцію поступу стабільності 
продажу та рівня коливань споживання. Метод даного аналізу передбачає угруповання 
закуповуваних для виробництва матеріалів на три типи в структурі споживання: 
споживання постійного характеру; споживання коливається характеру; споживання, що 
має разовий характер. Цей коефіцієнт показує відхилення витрати від середнього 
значення та виражається у відсотках. 

XYZ-аналіз широко застосовується для нормування оборотних засобів та 
створення виробничих запасів. При проведенні XYZ-аналізу залежно від рівня 
споживання та частоти використання види сировини ділять на три групи: Х-сировина – 
сировину, яке поступово споживається у процесі виробництва без істотних змін; Y-
сировина - сировина, яка споживається з істотною динамікою, яка залежить, наприклад, 
від виробничого циклу або сезонності виробництва; Z-сировина – сировина, яка 
споживається нерегулярно через відчутні коливання потреби в них. 

Ефективним є комбінування даного методу з «АВС-аналізом». 
3. Аналіз величин у точці беззбитковості (маржинальний аналіз) спрямовано 

визначення критичної величини, що показує, коли виручка покриває загальні витрати 
підприємства. Точка беззбитковості – мінімальний рівень виробництва, у якому 
величина виручки від виробленої продукції дорівнює витратам виробництва та обігу 
цієї продукції. 

4. Аналіз сум покриття - найбільш точний результат прибутковості чи збитковості 
виробу. При розрахунку сум покриття розрізняють змінні та постійні витрати. Сума 
покриття є різницею між виручкою від продажів і змінними витратами. Прибуток 
виникає у тому випадку, коли накопичені суми покриття по всій проданій продукції 
більші за величину постійних витрат організації (підприємства). 

5. Функціонально-вартісний аналіз – один із найважливіших інструментів 
оперативного контролінгу. Найбільш складний та дорогий метод. Його мета полягає у 
пошуку можливостей реалізації функцій виробленої підприємством продукції за 
менших витрат, але із забезпеченням високих вимог до якості, безпеки та ринкової 
привабливості продукції. У процесі аналізу відбувається деталізація процесу 
виробництва на елементи, кожен із яких докладно вивчається, визначається його 
необхідність, і навіть доцільність що з кожним їх витрат часу і сировини. Потім вивчені 
елементи синтезуються, завдяки чому створюється нова система. Найчастіше 
функціонально-вартісний аналіз дозволяє значно скоротити витрати. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Дослідження сучасних тенденцій перспективного розвитку господарської 
діяльності вітчизняних підприємств з одного боку та джерел їх економічного зростання 
– з іншого, свідчить про суттєве посилення ролі інструментів (методів) контролінгу в 
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управлінні даних суб'єктів господарювання. Система контролінгу має у своєму 
розпорядженні велику кількість різноманітних інструментів. Виступаючих як «система 
підтримки менеджменту» контролінг забезпечує точність, оперативність вимірювань і 
достовірність даних системи управління сучасного підприємства. 

Незважаючи на наявність відмінностей у трактуваннях, інструменти контролінгу 
повинні задовольняти основну вимогу: забезпечувати виконання функцій контролінгу. 
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Анотація 
 У статті розглянуто питання суті інвестиційного потенціалу підприємства та управління його 
формуванням. Метою написання даної статті є визначення основних принципів управлінської системи 
формування інвестиційного потенціалу підприємств з розглядом альтернативних підходів до оцінки 
інвестиційного потенціалу. У дослідженні суті інвестиційного потенціалу розглянуто еволюцію 
інвестиційних та фінансових стратегій, включаючи думки маржиналістів, неокласиків тощо. Формування 
інвестиційного потенціалу залежить від внутрішніх факторів, таких як майновий, кадровий, виробничий, 
фінансовий потенціал та зовнішніх факторів, що формуються внаслідок економічної, політичної, 
технологічної, економічної, екологічної та законодавчої ситуації в країні. Приділено увагу розгляду суті 
майнового, кадрового, виробничого та фінансового потенціалу. Зазначено, що здійснюючи фінансово-
господарську діяльність, підприємство стикається з проблемою формування капіталу та визначення 
оптимальної його структури, збалансування грошових потоків підприємства, нестачею фінансових 
ресурсів, пошуком нових джерел фінансування та створення інвестиційної привабливості підприємства. 
Встановлено, що при виборі підходу до управління формуванням інвестиційного потенціалу підприємств 
найбільш прийнятним є ситуаційний підхід, адже інвестиційний потенціал кожного підприємства 
унікальний, різний рівень ресурсного забезпечення та фінансового стану і потребує використання 
сукупності управлінських підходів, методів та заходів, що будуть найбільш прийнятними та 
результативними з огляду на характерні чинники конкретної ситуації з розвитку ресурсного потенціалу 
на підприємстві. Приділено увагу трьом основним варіантам формування інвестиційного потенціалу 
підприємств та встановлено, що управління формуванням інвестиційного потенціалу підприємств має 
базуватися на таких основних критеріях, як досягнення стратегічних цілей розвитку підприємства, 
підтримка гнучкості інвестиційного потенціалу до зміни впливу факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища, максимальне використання сильних сторін підприємства та робота з мінімізації слабких, 
вчасне використання можливостей зовнішнього середовища, бо, як відомо, кожна можливість при 
втраченій актуальності може стати загрозою для діяльності підприємства. 

Ключові слова: потенціал, інвестиційний потенціал, фінанси, ресурси, управління, ефективність. 
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Abstract 
This article considers the essence of the investment potential of the enterprise and the management of its formation. The 
purpose of writing this article is to determine the basic principles of management system for the investment potential 
formation of enterprises with consideration of alternative approaches to assessing investment potential. The study of the 
essence of investment potential considers the evolution of investment and financial strategies, including the views of 
marginalists, neoclassicists, etc. The formation of investment potential depends on internal factors, such as property, 
personnel, production, financial potential, and external factors that are formed because of economic, political, 
technological, economic, environmental, and legislative situation in the country. Attention is paid to the essence of 
property, personnel, production, and financial potential. It is noted that carrying out financial and economic activities, 
the company faces the problem of capital formation and determining its optimal structure, balancing cash flows of the 
enterprise, lack of financial resources, finding new sources of funding and creating investment attractiveness of the 
enterprise. It is established that when choosing an approach to managing the investment potential formation of 
enterprises, the most acceptable is the situational approach, because the investment potential of each enterprise is 
unique, different level of resources and financial condition and requires a set of management approaches, methods and 
measures that will be the most acceptable and effective. Characteristic factors of the specific situation for the 
development of resource potential in the enterprise. Attention is paid to three main options for the investment potential 
formation of enterprises, and it is found that the management of investment potential of enterprises should be based on 
such basic criteria as achieving strategic goals of enterprise development, maintaining flexibility of investment potential 
to change the external and internal factors. and work to minimize the weak, timely use of the environment, because it is 
known that every opportunity in the event of lost relevance can be a threat to the enterprise. 

Keywords: potential, investment potential, finance, resources, management, efficiency. 

JEL classification: D92; G31 

Вступ 

Розвиток підприємств в ринковій економіці пов'язаний з інвестиційною 
активністю та залученням інвестиційних ресурсів. Головною умовою для отримання 
таких активів є наявність достатнього та високого рівня інвестиційного потенціалу. 
Дослідження складових інвестиційного потенціалу підприємства та елементів 
управлінського процесу сприятиме підвищенню ефективності загального управління 
діяльності підприємства. 

В умовах активного провадження діяльності суб’єктів господарювання з орієнта-
цією на інноваційний розвиток, що є джерелом формування стійких конкурентних 
переваг, все частіше виникає обґрунтована потреба в правильній оцінці наявних 
ресурсів та інвестиційного потенціалу. Вагомий внесок в розвиток питання формування 
та управління інвестиційним потенціалом зробили такі вчені, як Заїка С.О. [5], Єпіфа-
нов І.Ю. Бардадин О.А. [4], Сабліна Н.В. [8], Світлишин І.І. [9] та інші. Хоча дане питання є 
в полі зору наукової спільноти, проте турбулентність зовнішнього середовища та 
динамічність змін умов господарювання вимагає подальших ґрунтовних досліджень.  
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Мета та завдання статті 

Метою даної статті є визначення основних принципів управлінської системи 
формування інвестиційного потенціалу підприємств з розглядом альтернативних 
підходів до оцінки інвестиційного потенціалу. 

Виклад основного матеріалу 

Дослідження інвестиційного потенціалу як економічної категорії розпочалося 
відносно недавно, в 70-х рр. ХХ ст., формуючи розуміння сутності інвестиційного по-
тенціалу, з одного боку, як потенціальних можливостей розвитку, а з іншого – як фактор 
подальшого саморозвитку в результаті здійснення інвестиційної діяльності [4, с. 40].  

Для розуміння сутності самої інвестиційної діяльності розглянемо зміну роз-
витку інвестиційних теорій в світовій економіці. Так, для фінансових теорій першої 
половини ХІХ ст. характерним є те, що матеріальна сфера виробництва більше не 
розглядається як сфера створення багатства: у поле зору потрапляє нематеріальна 
сфера виробництва. 

Німецька політекономія інвестиційну теорію пов’язує з удосконаленням 
діяльності суспільних інституцій та нагромадження і розширеним відтворенням 
здатності членів суспільства цілеспрямовано розвивати національну економіку. 

З часом науковці почали зазначати залежність обсягів та напрямів інвестування 
від якості організації індивідуальних господарств та від ефективності виробництва, що 
й стало основою неокласичного підходу до організації інвестиційного процесу. Також 
зазначали залежність маржинального ефекту інвестиційних ресурсів від діяльності 
уряду. Маржиналісти зробили значний внесок у розвиток методології аналізу 
інвестиційних процесів.  

Неокласична теорія вказує на залежність інвестування від ефективності 
виробництва, від способу використання й поєднання його факторів. Вартість 
інвестиційних товарів, так само як і всіх інших, залежить від пропозиції.  

Йозеф Шумпетер з прибічниками ранніх інституційних підходів відкрили 
динамічну концепцію циклу, в якій циклічність розглядається як закономірність 
економічного росту обсягів інвестування в основний капітал, що пов’язано з 
впровадженням інновацій. Умови для реалізації нововведень та залучення додаткових 
обсягів грошового капіталу формує кредит.  

Але світова економічна криза 1929–1933 рр., що обрушилася з колосальною 
силою на розвинені і нерозвинені в промисловому відношенні країни, виявила 
нездатність неокласичної теорії запропонувати способи виведення економіки з цієї 
глибокої кризи. І оскільки «сила» неокласичної теорії кінця ХIХ – початку ХХ століть 
розповсюджувалася головним чином на мікроекономічний аналіз в умовах нетипової 
кризи, став необхідний ще і інший – макроекономічний аналіз, до якого звернувся один 
з найвідоміших економістів ХХ сторіччя англійський учений Джон Мейнард Кейнс. За 
його вченням, важливу роль у розвитку суспільства має відігравати держава шляхом 
формування сприятливого клімату для залучення інвестицій з різних джерел 
походження. Тож, формування інвестиційного потенціалу залежить від внутрішніх 
факторів, таких як майновий, кадровий, виробничий, фінансовий потенціал та зовнішніх 
факторів, що формуються внаслідок економічної, політичної, технологічної, 
економічної, екологічної та законодавчої ситуації в країні. 

Майновий потенціал є сукупністю матеріальних та нематеріальних ресурсів, що є 
в управління підприємством на даний час та можливості їх нарощування та ефективного 
використання в майбутньому.  

Кадровий потенціал є створення реального потенціалу живої праці, знань і 
навиків, що охоплює безпосередньо все підприємство, трудовий колектив і кожного 
індивіда. Існує думка про те, що кадровий потенціал – це ресурсні можливості 



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 3.  

313 

робітників, які вони використовують для підвищення ефективності функціонування 
підприємства [3, с. 68]. 

Виробничий потенціал вчені розглядають як найбільш ефективне використання 
наявних виробничих потужностей задля виробництва максимально високих обсягів 
конкурентоздатної продукції.  

Фінансові ресурси становлять матеріальну основу фінансів та визначають 
фінансовий потенціал будь-якого економічного суб’єкта, створюючи сприятливі умови 
для його виробничого і науково-технічного розвитку. Такі ресурси за основними 
джерелами формування можна структурувати в наступний спосіб:  

1) ресурси, що формуються за рахунок внесків юридичних і фізичних осіб у 
статутний фонд під час заснування підприємства;  

2) ресурси, що формуються за рахунок власних і прирівняних до них коштів (доходи 
і прибутки від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності; амортизаційні відраху-
вання; цільові надходження; стійкі пасиви у вигляді кредиторської заборгованості);  

3) ресурси, що мобілізуються на фінансовому ринку від емісії акцій, облігацій та 
інших видів цінних паперів; кошти, отримані у вигляді банківського і комерційного 
кредиту;  

4) ресурси, що формуються за рахунок внесків і надходжень цільового характеру 
(від галузевих і корпоративних структур; бюджетні інвестиції, державні дотації, 
державні субсидії; страхові відшкодування).  

Здійснюючи фінансово-господарську діяльність, підприємство стикається з 
проблемою формування капіталу та визначення оптимальної його структури, 
збалансування грошових потоків підприємства, нестачею фінансових ресурсів, пошуком 
нових джерел фінансування та створення інвестиційної привабливості підприємства. І 
хоча фінансові ресурси самі по собі не створюють нового продукту, а лише беруть участь 
тою чи іншою мірою у його створенні, вони потенційно закладені в природних, 
матеріальних і трудових ресурсах. На мікрорівні вони є об’єктом управління – обліку, 
аналізу, планування, розподілу і використання на конкретні цілі, передбачені в 
фінансовому плані (бюджеті) підприємства. 

Формування та використання фінансових ресурсів у сфері підприємництва 
здійснюється з метою підвищення ефективності всіх напрямів діяльності суб’єктів 
господарювання і забезпечення їх подальшого розвитку. Це можливо при спрямуванні 
фінансових ресурсів на впровадження нових технологій, поліпшення використання 
основних фондів, прискорення обороту коштів тощо [10]. 

У відповідності до Закону України «Про інвестиційну діяльність», джерела 
інвестицій приймають тільки фінансову форму інвестиційних ресурсів, отже, є 
джерелами інвестиційного потенціалу: бюджетні асигнування, благодійні внески, 
власні, позикові та залучені кошти інвестора [6]. Тож фінансові джерела інвестицій 
практично являють собою джерела інвестиційного потенціалу, оскільки включають 
лише фінансові фонди та потоки. 

Заїка С.О. зазначає, що у забезпеченні економічного зростання підприємство ві-
діграє важливу роль у розвитку інших його потенційних можливостей (виробничих, інно-
ваційних, фінансових, маркетингових та ін.) за рахунок інвестиційної діяльності [5, с. 85]. 

В теорії менеджменту вже тривалий час науковці виділяють чотири класичні 
управлінські підходи, а саме науково-методологічний, процесний, системний та 
ситуаційний підхід. Кожний з них є втіленням уявлення вчених про управлінські підходи 
на етапах еволюції управління як науки. При цьому кожний наступний підхід доповнює 
та розширює попередній [2].  

Науково-методологічний підхід передбачає організацію системи управління на 
основі науково обґрунтованих методів та принципів управління в різних напрямах 
менеджменту, що досліджувалося й формувалося вченими роками під впливом різних 
наукових шкіл.  
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Процесний підхід базується на твердженні, що управління складається з чотирьох 
взаємопов’язаних функцій (планування, організація, мотивація та контроль), які є 
окремими процесами і в сукупності становлять процес управління. Системний підхід 
розглядає підприємство як відкриту систему в умовах нестабільного та неперед-
бачуваного зовнішнього середовища, на яку впливають велика кількість чинників: 
працівники, технології, організаційна структура, форма господарювання, стратегічні 
плани тощо та визначає, що досягнення за планової мети можливе при аналізі чинників 
впливу та їх взаємозв’язку.  

Ситуаційний підхід ставить конкретну ситуацію на центральне місце і в 
залежності від ситуації, набору характерних чинників впливу обираються пріоритетні 
методи та засоби управління, що найбільше сприятимуть вирішенню даної ситуації. 
Оскільки існує велика кількість чинників як усередині самого об’єкта управління, так і в 
навколишньому його середовищі, не існує єдиного «кращого» способу управляти ним, а 
найефективнішим методом у конкретному випадку є метод, який понад усе відповідає 
даній ситуації.  

На нашу думку, при виборі підходу до управління формуванням інвестиційного 
потенціалу підприємств найбільш прийнятним є ситуаційний підхід, адже 
інвестиційний потенціал кожного підприємства унікальний, різний рівень ресурсного 
забезпечення та фінансового стану потребує використання сукупності управлінських 
підходів, методів та заходів, що будуть найбільш прийнятними та результативними з 
огляду на характерні чинники конкретної ситуації з розвитку ресурсного потенціалу на 
підприємстві. Процес мобілізації інвестиційного потенціалу підприємства складається із 
послідовних, взаємопов’язаних етапів управління. Початковим етапом даного 
функціонального напряму управління є комплексна оцінка стану господарської 
діяльності підприємства з визначенням факторного впливу складових ресурсного 
потенціалу на корисний результат діяльності. Наступними етапи є оцінка прогноз стану 
потенціалу на перспективу, аналіз отриманих результатів, виявлення резервів та на їх 
основі визначення і погодження напрямів підвищення потенціалу. При цьому перед 
менеджерами постає питання, який науковий підхід більш доцільний до використання 
в процесі управління розвитком ресурсного потенціалу. Не менш важливим при 
організації управління формування інвестиційного потенціалу є вибір методів 
управління, що становлять певну сукупність прийомів та способів впливу економічного, 
організаційного, розпорядчого та соціально-психологічного впливу на трудовий 
колектив та організацію їх трудового процесу з метою мобілізації ресурсного потенціалу 
та на основі його раціонального використання забезпечити подальший розвиток та 
нарощення з позиції формування стійких конкурентних переваг підприємства. При 
цьому на ефективність процесу управління впливатиме обґрунтований набір методів та 
засобів, їх імплементація в реальні умови діяльності підприємства.  

Переконливою закономірністю, на нашу думку, є зростання рівня ефективності 
діяльності підприємства у відповідності з підвищенням сукупної оцінки складових 
ресурсного потенціалу та формування на їх основі стійких конкурентних переваг. 
Ресурсний потенціал підприємства є основою формування конкурентного потенціалу з 
врахуванням впливу зовнішніх і внутрішніх чинників та в майбутньому інвестиційного 
потенціалу. Звичайно, керівництво підприємств зацікавлене в формуванні та підтримці 
конкурентних переваг, бо саме вони надають змогу виграти конкурентну боротьбу та 
отримати максимальний дохід. При цьому пріоритетним є формування стійких 
конкурентних переваг, тобто таких, що носять тривалий характер та не можуть бути 
легко скопійованими та нейтралізованими конкурентами, проте процес їх створення й 
передбачає розвиток ресурсного потенціалу (впровадження інноваційних рішень), який 
в більшості випадків вимагає значних інвестицій та достатньо тривалого періоду часу. 

Низький рівень оцінки ресурсного потенціалу може дозволити лише сформувати 
слабкі конкурентні переваги, а при якісній маркетинговій політиці – мінливі, тобто такі 
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що мають зовнішній стосовно підприємства характер, і будь-яка суттєва зміна 
оточуючого середовища може призвести до їх зникнення. 

Розроблення та впровадження інновацій вимагає інвестиційних ресурсів, які 
необхідні для фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, 
започаткування і здійснення виробництва інноваційної продукції, її реалізації та 
удосконалення. Ефективна інноваційна діяльність можлива тільки за умов залучення 
оптимальних обсягів інвестиційних ресурсів. Умови залучення інвестицій залежать від 
стану інвестиційного клімату країни, регіону, підприємства. Сьогодні темпи 
інвестування в країні є низькими, а розподіл інвестицій за регіонами і галузями 
економіки України не є рівномірним. Значною мірою інвестиційну діяльність в Україні 
гальмує низький платоспроможний попит населення. 

У сучасній практиці розглядаються три основних варіанти формування 
інвестиційного потенціалу підприємств [5]: 

– домінування внутрішніх негативних чинників при наявності зовнішніх 
сприятливих. Реалізацію інвестиційного потенціалу при цьому можна провести за 
допомогою оптимізації бізнесу підприємства, причому незалежно від зовнішньої 
кон’юнктури. Така ситуація характерна для країн зі сприятливим інвестиційним 
кліматом. При цьому наявні інвестиційні можливості можуть бути реалізовані досить 
швидко, а інвестиційний потенціал, як правило, в цьому випадку помірний; 

- переважання зовнішніх негативних факторів при наявності сприятливих внут-
рішніх. Реалізація інвестиційного потенціалу полягає в поліпшенні інвестиційного кліма-
ту, хоча інвестиції досить ризиковані. Інвестиційний потенціал при цьому може досягти 
значного розміру, але тільки якщо несприятливі зовнішні фактори будуть зберігатися 
протягом тривалого часу. Очевидні переваги мають інвестори, пристосовані до таких 
умов господарювання, та мають режим найбільшого сприяння від державних органів; 

- наявні негативні внутрішні та несприятливі зовнішні чинники. У цьому ви-падку 
інвестиційний потенціал може досягти великих показників, але капіталовкладення при 
цьому вкрай ризиковані (контрагенти намагаються утримуватися від інвестування). 

Отже, формування та мобілізація інвестиційного потенціалу підприємств 
залежить від якості організації системи управління ресурсами, що є на підприємстві, та 
тими, що можуть бути потенційно отримані та використані, в тому числі інвестиційні 
ресурси; від впливу можливостей та загроз зовнішнього середовища відносно 
підприємства та характеру реагування на них; від вміння поєднати різні види ресурсів з 
метою поєднання стійких конкурентних переваг. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Беручи до уваги все вищесказане, інвестиційний потенціал варто розглядати як 
комплексне поняття, що включає організовану сукупність наявних ресурсів (фінансових, 
майнових, кадрових і виробничих) та можливість розвитку підприємства в поточних 
умовах, що може бути досягнуто через вчасне реагування на можливості зовнішнього 
середовища із залученням інвестиційних коштів для досягнення стратегічних та 
тактичних цілей підприємства через механізм інвестування. Інвестиційний потенціал є 
основою для здійснення інноваційної діяльності підприємства, а успішність останньої є 
каталізатором розвитку інвестиційної діяльності. Управління формуванням 
інвестиційного потенціалу підприємств має базуватися на таких основних критеріях, як 
досягнення стратегічних цілей розвитку підприємства, підтримка гнучкості 
інвестиційного потенціалу до зміни впливу факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища, максимальне використання сильних сторін підприємства та робота з 
мінімізації слабких, вчасне використання можливостей зовнішнього середовища, адже 
як відомо, кожна можливість при втраченій актуальності може стати загрозою для 
діяльності підприємства. 
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НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Макєєв О. О., Руденко С. В., Замлинська О. В., Крисоватий Р. Р. Концептуальні засади 
проєктного підходу до впровадження інновацій на аграрних підприємствах. Український 
журнал прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 3. С. 317-329.  

Анотація 
Вступ. На сучасному етапі розвитку менеджменту організацій все більшої популярності набуває 
проєктний підхід, який ґрунтується на системному, а основною базовою одиницею дослідження розглядає 
процес. Відображення взаємозв’язків та впорядкованості процесів у ході реалізації проєктів становить 
загальну методологію проєктного управління, яка на разі набула світового рівня визначеності як 
прийнятного та доцільного стандарту управління. Розгляд концептуальних засад проєктного підходу до 
впровадження інновацій в аграрній сфері економіки потребує подальших розвідок через превалювання 
фрагментарних напрацювань у цій сфері наукових досліджень та враховуючи особливості галузі, яка 
потребує специфічних управлінських рішень.  
Метою статті є обґрунтування концептуальних засад та розробка інструментарію імплементації 
проєктного підходу до впровадження інновацій на аграрних підприємствах. 
Результати. Описано особливості використання проєктного підходу та здійснено розгляд основних 
стандартів управління проєктами: Project Management Body of Knowledge; методологія A Guidebook of 
Project and Program Management for Enterprise Innovation; методологія PRojects IN Controlled Environments; 
методологія International Competence Baseline of the International Project Management Association. Згруповано 
основні типи агроінновації в контексті проєктного підходу до їх впровадження. Доведено доцільність 
імплементації інструментарію проєктного менеджменту в ході впровадження агроінновацій для 
досягнення цілей ресурсозбереження та ресурсоефективності. Представлено детальний опис 
використання інструментів управління проєктами для реалізації агроінновацій. 

Ключові слова: проєктний підхід, інновації, агроінновації, концептуальні засади, інструментарій 
управління проєктами, аграрні підприємства. 
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Abstract 
At the present stage of development of management of the organizations the project approach which is based on 
system, and the basic basic unit of research considers process becomes more and more popular. The reflection of the 
interrelationships and orderliness of 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. Consideration of the conceptual foundations of the project approach to the introduction of 
innovations in the agricultural sector of the economy requires further exploration due to the prevalence of 
fragmentary developments in this area of research and taking into account the specifics of the industry that requires 
specific management decisions. The purpose of the article is to substantiate the conceptual foundations and develop 
tools for implementing a project approach to the implementation of innovations in agricultural enterprises. To 
increase the level of efficiency of agroinnovation implementation, the peculiarities of using the project approach are 
described in the work. Consideration of basic project management standards (Project Management Body of 
Knowledge (PMBoK); P2M methodology (A Guidebook of Project and Program Management for Enterprise 
Innovation); PRINCE2 methodology (PRojects IN Controlled Environments); IPMA methodology (IPMA Competence 
Baseline (ICB)), allowed to determine that the best way to achieve this goal is to use a standard that allows you to 
most accurately determine the content of management processes in certain areas of knowledge at different stages of 
the life cycle of agro-innovation project approach to the introduction of agroinnovation, which allows to increase the 
level of resource efficiency and resource conservation. 

Keywords: project approach, innovations, agroinnovations, conceptual principles, project management tools, 
agricultural enterprises. 

JEL classification: O32; Q18 

Вступ 

Розвиток менеджменту як управлінської діяльності за остання століття 
відбувався стрімко та динамічно, що призвело до виникнення чисельних підходів та 
концепцій, серед яких виокремлюють школу наукового управління, класичну 
(адміністративну) школу управління, теорію ідеальної бюрократії, школу людських 
стосунків, емпіричну школу правління, школу соціальних систем. Крім шкіл 
розглядають ситуаційну теорію менеджменту, системну теорію управління, теорію 
організаційної культури, теорію культури управління, процесний підхід, системний 
підхід і проєктний підхід. Останнім часом набуває все більшої популярності проєктний 
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підхід, який ґрунтується на системному, а основною базовою одиницею дослідження 
розглядає процес. Відображення взаємозв’язків та впорядкованості процесів у ході 
реалізації проєктів становить загальну методологію проєктного управління, яка на разі 
набула світового рівня визначеності як прийнятного та доцільного стандарту 
управління.  

Наукові основи щодо впровадження інновацій на аграрних підприємствах та, 
зокрема, застосування для забезпечення цього процесу проєктного підходу закладено в 
наукових працях таких вчених економістів-аграрників, як Т.А. Власенко, С.А. Володіна, 
М.С. Дорош, М.І. Кісіля, Л.Ю. Кучер, М.М. Кропивка, Ю.О. Лупенка, О.Ф. Присяжнюк, 
М.Ф. Плотнікової, П.Т. Саблука, П.А. Стецюка, Л.В. Тєшева та ін. Втім, розгляд 
концептуальних засад проєктного підходу до впровадження інновацій в аграрній сфері 
економіки потребує подальших розвідок через превалювання фрагментарних 
напрацювань у цій сфері наукових досліджень та враховуючи особливості галузі, яка 
потребує специфічних управлінських рішень.  

Формулювання цілей статті 

 Метою статті є обґрунтування концептуальних засад та розробка інструментарію 
імплементації проєктного підходу до впровадження інновацій на аграрних 
підприємствах. 

Виклад основного матеріалу  

Проєкт є специфічним об’єктом управління, який відрізняється від діяльності 
підприємства однозначністю мети, яка досягається шляхом виконання множини 
завдань через пакети робіт. Зазначена мета визначає період реалізації проєкту, а 
множина робіт окреслює ресурси, необхідні для виконання даних робіт. Проєкт на 
відміну від організації орієнтований на створення кінцевого продукту, який 
характеризується сукупністю параметрів якості. Це дозволяє в ході управління 
проєктом виділяти процеси створення продукту проєкту та процеси управління 
створенням продукту проєкту.  

Управління проєктами є стандартизованим видом управлінської діяльності. 
Найбільш розповсюдженими методологіями управління проєктами є такі: Project 
Management Body of Knowledge (PMBoK); методологія P2M (A Guidebook of Project and 
Program Management for Enterprise Innovation); методологія PRINCE2 (PRojects IN 
Controlled Environments); методологія IPMA (IPMA Competence Baseline (ICB)). 

PMBoK представляє собою звіт знань з управління проєктами, розроблений 
американською асоціацією PMI (Project management institute). Цей звіт об’єднує множину 
процесів різних галузей знань в управлінні проєктами, описаних за подібними 
стандартами. 1-ше видання було опубліковано в 1986 р., а зараз планується до виходу 7-
ме видання. До галузей знань даного стандарту включені: інтеграцію, управління 
змістом, часом, витратами, якістю, людськими ресурсами, комунікаціями, закупівлями 
та зацікавленими сторонами. Групи процесів в залежності від етапів життєвого циклу 
проєкту розподіляються на процеси ініціації, планування, виконання, моніторингу та 
управління і завершальні. В рамках кожної групи процесів для кожної галузі знань 
розроблені стандарти здійснення процедур [1].  

До основних методів PMBoK традиційно відносять: аналіз дерева рішень, аналіз 
припущень, аналіз очікуваного грошового значення, аналіз відхилень, аналіз мережі, 
аналіз сильних і слабких сторін, можливостей, загроз, аналіз характеру та наслідки 
відмови, аналіз чутливості, швидкий прохід, вирівнювання ресурсів, декомпозиція, 
метод діаграм передування, метод Дельфі, метод критичного шляху, метод критичного 
ланцюга, метод Монте-Карло, метод освоєного обсягу, метод оцінки та аналізу програм, 
мозковий штурм, оцінка «знизу вгору», планування методом хвилі, управління освоєним 
обсягом. Ключовими інструментами PMBoK вважають: діаграму Парето і діаграму Ганта, 
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ієрархічну структуру ризиків, інформаційну систему управління проєктами, матрицю 
ймовірностей і впливу, матрицю відповідальності, розклад контрольних подій, 
мереживу модель, систему санкціонування виконання робіт, систему управління 
змінами, систему управління конфігурацією [1].  

PRINCE 2 є головним стандартом проєктного менеджменту Великобританії, який 
широко використовується в інших країнах світу. В його межах виокремлюють 3 точки, 
представлені проєктним менеджером, проєктним комітетом і корпоративним або 
програмним менеджментом. Структура методології PRINCE 2 включає зміст проєкту, 
вигоди, час, гроші, ризики та якість як компоненти, які ґрунтується на відповідних 
принципах. В рамках компонентів методології розглядається обґрунтування проєкту, 
його організація, плани і характеристики продукту, контроль, управління ризиками 
забезпечення якості, а також управління змінами. Основними принципами вважаються 
такі: необхідно перевіряти доцільність проєкту на кожному етапі його реалізації, 
вчитися на власних помилках, визначати роль і обов’язки, поетапно керувати, керувати 
за потребою, зосередитися на продукті і проявляти гнучкість. Схема процесів даної 
методології об’єднує початок проєкту та його ініціацію, управління командою, контроль 
над стадіями, перехід на іншу стадію і закриття проєкту [2]. 

P2M є стандартом по управлінню проєктами, який базується на досвіді Японії з 
1999 р., який дозволяє візуалізувати проєкти з великою доданою вартістю та 
інноваційні програми. Ця система знань представлена як «Керівництво по управлінню 
інноваційними проєктами та програми підприємства». Цей стандарт використав досвід 
японських компаній з 1980 р. Перевагою даного стандарту є акцент на розробці 
інновацій як підході до управління програмами та очікуваннями зацікавлених сторін, 
який має узгоджуватися з місією програми та підприємства в цілому. В ході реалізації 
проєкту визначається місія для здійснення якої розробляються сценарії, на основі яких 
визначаються цілі, задачі та контекст проєкту. Областями знань даного стандарту є такі: 
управління вартістю проєкту, фінансуванням проєкту, цілями проєкту, ризиками 
проєкту, комунікаціями в проєкті, стратегією проєкту, системами проєкту, відносинами 
в проєкті, ресурсами проєкту, інформаційними технологіями проєкту та організаційним 
управлінням проєкту [3]. 

International Competence Baseline of the International Project Management 
Association (ICB IPMA) це міжнародний стандарт, розроблений міжнародною асоціацією 
управління проєктами, зареєстрованою у Швейцарії. IPMA розробила чотирьохрівневу 
програму сертифікації. В основі структури ІСВ знаходиться діаграма компетентності 
«Око», яке включає контекстуальну, поведінкову і технічну компетентність. Технічна 
призначена для опису ключових елементів, які характеризують сам зміст управління 
проєктами, як наприклад «Управління закупками і контрактами». Поведінкова 
стосуються опису елементів, що характеризують особистість і поведінку фахівців у сфері 
управління проєктами як наприклад «Конфлікти та криза». Контекстуальні відносяться 
до опису елементів, які відноситься до оточення проєкту, як наприклад «Реалізація 
портфелю проєктів і програм». Загальна кількість компетенцій в стандарті становить 46. 
Особливості даних компетенції полягають у відсутності конкретних методів, 
інструментів і способів управління проєктами [4].  

Всі розглянуті підході до управління проєктами представляють собою окремі 
методології по організації процесу створення та реалізації проєкту. Незважаючи на 
різницю в їх структурі, ключовим залишається необхідність досягнення цілей проєкту у 
відповідні строки в рамках визначеного бюджету із дотриманням вимог до параметрів 
якості та безпечності продукту. Додатковим елементом управління проєктами 
виступають ризики, які виникають в ході реалізації проєкту і впливають на рівень 
бажаних параметрів отримано ефектів від реалізації проєкту.  
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Для обґрунтування процедур впровадження агроновацій з використанням 
проєктного підходу найкращим інструментарію ми вважаємо стандарт PMBoK, як він 
охоплює ключові галузі знань, розподілені за етапами життєвого циклу проєкту.  

Враховуючи варіативність зазначених методологій, загальна технологія 
управління проєктами включає подібні процедури: визначення завдань проєкту, 
обґрунтування його змісту, розробку структури проєкту, визначення обсягів і джерел 
фінансування, формування кошторису витрат, визначення термінів виконання робіт, 
розробку графіку реалізації проєкту, розрахунок та розподілу ресурсів, підбір команди 
виконавців, управління якістю і ризиками, організація виконання проєкту, підготовку й 
укладення контрактів, підтримку зв’язків із замовниками та споживачами продукції 
проєктом, контроль за виконанням проєкту [5]. Особливу роль серед процесів 
управління проєктами займає організація комунікації із зацікавленими сторонами. Ця 
сфера є окремою галуззю знань в управлінні проєктами. До зацікавлених сторін 
відносяться всі особи та організації, які безпосередньо причетні або залучені до 
реалізації проєкту: внутрішні та зовнішні, позитивні та негативні. З огляду на 
особливості функціонування суб’єктів аграрного бізнесу специфічними зацікавленими 
сторонами в ході реалізації будь-яких проєктів є сільська громада та місцеві органи 
влади. Як відомо, трудові ресурси найчастіше залучаються до ведення 
сільськогосподарської діяльності з населення, проживає поблизу його розташування. Це 
обумовлює тісний взаємозв’язок розвитку бізнесу на селі та добробуту сільської 
громади. Саме тому реалізація проєктів має обов’язково враховувати соціальні та 
екологічні ефекти від їх провадження.  

Інновації виступають основним джерелом вдосконалення діяльності суб’єктів 
аграрного бізнесу, так як дозволяють отримувати найкращі та найбільш прогресивні 
результати, що стосується і питань управління ресурсним потенціалом.  

В сільському господарстві впровадження інновацій пов’язано із впровадженням 
вирощування нових сортів рослин, порід тварин, використанням нової техніки, 
впровадженням нових технологій. 

Інновації в діяльності суб’єктів аграрного бізнесу розуміються як агроінновації. 
Основними типами агроінновації варто вважати такі: 

- продуктові: виробництво органічної продукції; виробництво напівфабрикатів 
продуктів мінімальної доробки; вирощування нових сортів рослин; розведення 
продуктивніших та економічна ефективність цих порід тварин; 

- технологічні: впровадження безвідходного виробництва; застосування 
енергозберігаючих і ресурсозберігаючих технологій на всіх етапах виробництва та 
зберігання продукції суб’єктів аграрного бізнесу; використання біотехнології; 
продовження термінів зберігання сільськогосподарської продукції шляхом 
упровадження пакування з фунгіцид ними властивостями; 

- маркетингові: провадження сучасних технологій маркетингу, реклами та 
просування; стимулювання збуту та Public Relations; 

- організаційні: застосування сучасних систем контролю якості та сер-тифікації; 
створення механізму взаємодії виробників та зацікавлених сторін під час виробництва 
та реалізації продуктів харчування; розвиток кооперації і формування інтегрованих 
структур в АПК; впровадження нових форм техніч-ного обслуговування і забезпечення 
ресурсами АПК; створення інноваційно-консультативних систем у сфері інноваційної 
діяльності [6]. 

У роботі [7] представлена узагальнена класифікація інновацій в агросекторі: за 
предметом і сферою застосування виділяють селекційно-генетичний, техніко-
технологічні та виробничі, організаційно-управлінських та економічні, соціально-
екологічні, маркетингові.  
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За статистичними оцінками кількість створених нових технологій, направлених 
на технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу, склали у 2018 
році 643 одиниці, а у 2019 р. – 546 од., які є принципово новими для України, а кількість 
використаних технологій – лише 2 од. у 2018 р. У грошовому виразі технологічне 
оновлення та розвиток агропромислового комплексу за показником обсягу реалізованої 
інноваційної продукції 2018 р. становило 160243,6 тис. грн, а у 2019 р. – 153868,8 тис. 
грн, що становить 89,4% від загального обсягу за всіма пріоритетами у 2018 році та 85% 
у 2019 р. [8]. 

Сучасний профіль інноваційного розвитку суб’єктів аграрного бізнесу 
відображений в концепції «Сільське господарство 4.0». Ключові тренди даної концепції 
описані в [9]: сучасний «гросбух» або технологія розподільчої книги представляють 
собою вдосконаленні головні бухгалтерські книги, де містилися записи про всі 
прибутково-видаткові операції, зміст якої полягає у створенні записів, що можуть 
спільно використовуватися декількома організаціями за допомогою застосування 
електронних протоколів, ключів і підписів шляхом розподілу їх на блоки, що створює 
перешкоди доступу до цілого ланцюга всієї книги, захищаючи таким чином весь ланцюг 
від шахрайства; відстеження безпечності продукції всього ланцюга виробництва на всіх 
етапах, що обумовлює необхідність створення його інформаційної мітки, прикладом 
якої може бути радіочастотний ідентифікаційний чіп (RFID), що кріпиться до живої 
тварини, кодує інформацію про неї подорожує з нею протягом всього періоду обробки, 
або хімічні мітки. Крім цього розвиватимуться геопросторові технології: географічні 
інформаційні системи, дистанційного зондування землі та системи глобального 
позиціонування, що дозволяє моніторити рівень врожайності, стан ґрунтів і поширення 
захворювань; точне землеробство об’єднує низку технологій, спрямованих на 
підвищення точності і ефективності сільськогосподарських процесів, передбачає збір 
інформації з використанням серії сенсорних технологій, включаючи датчики 
навколишнього середовище, датчики врожаю, технології візуалізації і датчики 
обладнання, GIS та пов’язані з ними мережі. Датчики аналізують спектра змінних, які 
відносяться до здоров’я рослин, їх потребу у воді, стану ґрунту, вмісту органічних 
речовин, азоту і кислотності; робототехніка, штучний інтелект і передові 
сільськогосподарські машини – в якості прикладу можна привести роботів-
прибиральників, керованих за допомогою смартфону, які збирають гній і розріджують 
його, автоматичні кормові роботи запрограмовані на роздачу різних кормових сумішей 
у визначений час доби, роботи для прополки, які розпізнають бур’яни; зв'язок і інтернет 
речей, забезпечити зв’язок між фізичним світом і технікою за допомогою програмного 
забезпечення шляхом використання стандартних протоколів зв’язку. Для використання 
всіх цих даних необхідно мати технології передачі, отримання та обробки даних; 
електрифікація, яка має знизити залежність техніки від вуглеводних, що вибачає 
забезпечення тріади: електропостачання, споживання і вироблення електроенергії. Її 
реалізація вимагає впровадження ряду технологій: мікрогенерація через поновлювані 
джерела енергії, регенеративна енергія, районі електричні мережі і модернізація 
центральної енергосистеми сільської місцевості; вертикальне землеробство передбачає 
практику вирощування продуктів у вертикально покладених шарах з використанням 
ґрунтових, гідропонних або аеропонних методів вирощування; превентивна 
профілактична медицина та генна інженерія; пластичне препарування – переробка 
старого пластику, яка передбачає вторинне використання будь-якої харчової упаковки.  

Всі ці технології є капіталомісткими, тобто вимагають значного обсягу інвестицій. 
Класичним шляхом порівняння доцільності вкладення інвестицій є проведення їх 
оцінювання з використанням теорії вартості грошей у часі. Це дозволяє враховувати 
втрату грошима своєї вартості через інфляційні процеси та альтернативність їх 
використання з інших проєктах. 



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 3.  

323 

Загальну схему оцінки ефективності інноваційних проєктів дослідники 
пропонують розглядати за етапами [10]: здійснення експертної оцінки суспільної 
значущості інноваційного проєкту для загальноекономічних і глобальних проєктів; для 
локальних проєктів оцінюється їх комерційна ефективність на основі фінансових 
наслідків їх реалізації для конкретних учасників; розрахунок показників ефективності 
інноваційного проєкту з метою пошуку потенційних інвесторів; оцінка ефективності 
після обґрунтування схеми фінансування – уточнюється склад учасників, оцінюється 
ефективність їх участі в інноваційному проєкті для кожного. Для оцінювання наслідки 
інноваційного проєкту оцінюється регіональна, галузева, бюджетна і комерційна 
ефективність проєктів.  

Альтернативними джерелами фінансування впровадження агроінновацій крім 
власних коштів є залучення кредитних ресурсів. Це дозволяє використати ефект 
«фінансового левериджу», а враховуючи державну підтримку розвитку аграрного 
сектору з боку держави, яка полягає у здешевленні кредитів для суб’єктів аграрного 
бізнесу, дана стратегія фінансування є альтернативою, що вартує уваги при виборі 
джерел інвестиційних ресурсів. Обсяг фінансування за даною програмою склав у 2019 р. 
451760 тис. грн, а у 2020 р. – вже 1,2 млрд грн. Зміст програми передбачає: компенсацію 
відсотків за кредитами суб’єктам аграрного бізнесу, які мають оборот до 20 млн грн, без 
межень за цільовим використанням, кінцева вартість кредиту для виробника не 
перевищує 5%; компенсації відсотків за кредитами, залученими на розвиток 
тваринництва, включаючи «нішеві» ринки, сума кредитів не має перевищувати 10-15 
млн грн; компенсації відсотків за кредитами, залученими на купівлю земель 
сільськогосподарського призначення, сума компенсації не перевищує 5 млн грн на рік. 
[11]. Фактично через уповноважені банки було спрямовано бюджетних коштів у 2020 р. 
в обсязі 761,75 млн грн, що становить 63,47%. За результатами використання виділених 
бюджетних коштів частка короткострокових кредитів становить 45,8%, 
середньострокових – 24,5% та довгострокових – 29,7% [11].   

Для покращення обґрунтованості прийняття управлінських рішень щодо 
впровадження конкретних агроінновацій, оцінювання їх ефективності крім зазначених 
показників теорії вартості грошей у часі (чистий дисконтований дохід, період окупності, 
індекс доходності, внутрішня норма рентабельності) варто використовувати ступінь 
досягнення цілей та інтересів зацікавлених сторін. Менеджерам з управління проєктами 
при взаємодії із зацікавленими сторонами, представленими постачальниками, 
консультантами, технічними спеціалістами, інженерами, споживачами, підрядчиками, 
мешканцями сільських громад, тощо необхідно забезпечувати реалізацію двох процесів 
управління комунікаціями: «Поширення інформації» та «Управління очікуваннями 
зацікавлених сторін». Ефективна взаємодія із зацікавленими сторонами досягається 
шляхом створення інтелектуального простору – ментального середовища «ba», яке 
повинна відповідати критеріям креативності, відкритості і синергії [12]. Процес 
«Поширення інформації» дозволяє на основі активів процесів організації, звітів про 
виконання та плану управління проєктами з використанням методів комунікації та 
інструментів розповсюдження інформації отримувати оновлення активів процесів 
організації. В процесі «Управління очікуваннями зацікавлених сторін» в якості вихідної 
інформації пристосовується реєстр зацікавлених сторін, стратегії управління 
стейкхолдерами проєкту, план управління проєктами, журнал реєстрації проблем, 
журнал внесення змін у проєкт, активи процесів організації. Інструментами та методами 
в рамках даної моделі розглядаються: методи комунікації, навчання, навички 
міжособистісного спілкування і управління. Кінцевою інформацію виступають 
оновлення активів процесів організації, запити на зміни у проєкті, оновлення плану 
управління проєктом і оновлення чинників середовища організації [12].  
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За японськими стандартами проєктного менеджменту загальна схема управління 
комунікаціями має вибудовуватися на трьох платформах: людська, інформаційна і 
культурна, де перша передбачає розвиток креативності, системи прийняття рішень і 
системи інтелектуальної підтримки; друга передбачає збільшення швидкості в обробці 
інформації, обслуговування системи прийняття рішень і покращення можливостей для 
прогнозування; третя передбачає створення відкритого простору і координацію 
неузгодженостей [12].  

Врахування інтересів зацікавлених сторін дозволяє розширити оцінювання 
доцільності впровадження окремих агроінновацій шляхом ранжування ступеня 
задоволення їх потреб, що поряд з кількісними критерієм доцільності провадження 
інвестиції дозволяє використовувати якісні індикатори.  

Окремим важливим елементом ефективності впровадження агроінновацій з 
використанням проєктного підходу організація його здійснення. Серед організаційних 
структур, які використовуються в управлінні проєктами, застосовуються функціональні, 
матричні, посередньо проєктні. Опис повноважень керівника проєкту, зайнятого 
персоналу, виконання проєкту керівником і командою за типами структур надано в 
роботі [13]. Найкращою визначена саме проєктна, де керівник проєкту має абсолютні 
повноваження, персонал і керівник повністю задіяні в реалізації проєкту на умовах 
повної зайнятості. Для зниження вірогідності виникнення непорозумінь між 
виконавцями доцільно використовувати матрицю відповідальності, яка дозволяє 
розподіляти управлінський функції реалізації конкретних робіт між членами команди 
проєкту.  

Після обґрунтування доцільності впровадження конкретних агроінновацій 
уточняються мета проєкту і його завдання. Ці дії в межах стандарту PMBoK 
розглядаються в структурі галузі знань «Управління змістом». Йому передує галузь 
знань «Управління інтеграцією», яка включає розробку статуту проєкту, його стислого 
опису, попереднього плану проєкту, визначення процесів моніторингу та контролю за 
його реалізацію. Статут проєкту є основоположним документом, який формально 
авторизує його існування і дає повноваження керівнику використовувати ресурси для 
його реалізації, розробляється ініціатором або спонсором – суб’єктом аграрного бізнесу. 
Одночасно видається наказ про призначення команди і здійснюється аналіз 
зацікавлених сторін [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Ключовим елементами 
статуту розглядають: цілі із критеріями виміру їх досягнення, опис призначення або 
обґрунтування проєкту, вимоги зацікавлених сторін до його здійснення, припущення, 
обмеження і виключення проєкту, найважливіші ключові ризики, розклад контрольних 
віх, зведений бюджет і членів команди проєкту [14].  

Суб’єкти аграрного бізнесу найчастіше «купують» готові агроінновації, адже лише 
деякі з них у своїй структурі дають відповідні підрозділи з проведення науково-
дослідних пошуків і розробок, що розглянуто в попередніх розділах дослідження. Це 
доступно лише великим виробникам або агрохолдингам. Більшість розглянутих в 
рамках нашого дослідження суб’єктів аграрного бізнесу відносяться до малих 
підприємств або навіть мікропідприємств. І лише декілька відносяться до середніх за 
класифікацією відповідно ЗУ «Про внесення змін до закону України про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні щодо удосконалення деяких положень» [15] та 
Господарському кодексу України (стаття 55) [16], де виокремлено такі підприємства: 
мікропідприємства, малі підприємства, середні підприємства і великі підприємства у 
залежності від балансової вартості активів, чистого доходу і середньої кількості 
працівників. 

Таким чином, в статуті проєкту необхідно зазначити зміст і сутність агроінновації, 
яка передбачається до впровадження на підприємстві із уточненням джерела її 
придбання та природи інвестиційних ресурсів її реалізації.  
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Управління змістом як галузь знань охоплює деталізований опис робіт, які 
необхідно здійснити для реалізації проєкту. Основним інструментом розробки змісту 
проєкту вважається структурна декомпозиція робіт (WBS – Work Breakdown Structure). 
Головними «гілками» в ній для впровадження проєктів агроінновацій варто вважати 
розробку документації, пошук і придбання обладнання, навчання персоналу, внесення 
змін до організації виробництва відповідно до оновлених за технологією інновацій 
вимог. Уточнена структурна декомпозиція робіт формується індивідуально для кожного 
суб’єкта аграрного бізнесу в залежності від особливостей його функціонування, його 
організаційної структури, масштабів і спеціалізації виробництва. Впровадження 
агроінновацій має бути узгоджено зі стратегією управління ресурсним потенціалом, 
обґрунтування вибору якої представлено у попередньому розділі. При переході 
діяльності сільськогосподарського виробника на проєкт но орієнтований тип доцільно 
поступово змінювати організаційну структуру в напрямку творення матричної 
структури або проєктної. Деталізація структури здійснюється до найнижчого рівня, 
представленого пакетами робіт, для яких можна визначити тип і обсяг необхідних 
ресурсів і встановити відповідальних осіб. Одночасно із визначенням пакетів робіт 
оцінюється необхідні для їх реалізації ресурси. На основі аналізу наявних і доступних 
ресурсів визначаються орієнтовані строки тривалості виконання пакетів робіт, на базі 
яких розраховується один із найвідоміших атрибутів проєктного менеджменту – 
мережевий графік, що використовуються як орієнтир в управлінні строками проєктів. 
На основі попереднього календарного плану, який розраховується на базі мережевого 
графіку, вирішується конфлікт ресурсів за допомогою використання резервів часу. 
Кінцевий узгоджений варіант календарного графіку використовується як база для 
розрахунку бюджету проєкту за методом «знизу-вгору», що дозволяє встановити суму 
витрат необхідних в кожний період часу і в цілому за проєктом як кумулятивну суму, яка 
є кривою вартості проєкту. Розрахований бюджет використовують для побудови плану 
руху грошових потоків. Особливістю «Управління витратами» як окремої галузі знань є 
поступове уточнення бюджету в ході реалізації проєкту шляхом отримання додаткової 
уточнюючої інформації, що і обумовлює неточність попереднього кошторису 
упровадження агроінновацій.  

Особливою галузі знань є управління якістю в проєктах. Її комплексність 
обумовлена необхідністю розробки множини інструментів планування, забезпечення, 
контролю та удосконалення якості процесів проєкту. В управлінні якістю проєктів 
існують специфічні стандарти: ISO 10006 (Quality management systems – Guidelines for 
quality management in projects – Системи менеджменту якості) [17]  – методологія, що 
поєднує управління за проєктами та управління якістю. В Україні даний стандарт 
гармонізовано під назвою ДСТУ ISO 10006:2005 «Системи управління якістю. Настанови 
щодо управління якістю в проєктах».  

Планування якості передбачає використання таких методів як порівняльний 
аналіз вигід і витрат, оцінювання вартості якості, розробка контрольних карт, 
планування експериментів, розроблення блок-схем тощо. В результаті формується план 
управління якістю, метрики якості, контрольні списки якості, удосконалення процесів і 
оновлення документів проєкту. Вартує уваги становлення метрик, які представляють 
собою відображення числових значень окремих властивостей продукту проєкту, що 
дозволяє найкращим чином відслідковувати ступінь досягнення поставлених в проєкті 
цілей. Контрольний перелік представляє собою множину елементів для інспекції як 
список питань для визначення досягнення бажаного рівня якості. Система управління 
якістю проєктів має бути узгодженою із загальною системою управління якістю та 
безпечністю виробництва сільськогосподарською продукцією. Ефективним 
інструментом управління якістю проєктів є розробка діаграми Ішикава, яка відображає 
вплив основних чинників на рівень якості продукту проєкту крізь його основні метрики: 



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021 рік. Том 6. № 3.  

326 

безпека, строки, бюджет. Це вимагає аналізу взаємодії з постачальниками, 
підрядниками та внутрішніми структурними підрозділами щодо підготовки кадрів. 
Додатковими метриками управління якістю впровадження інноваційних проєктів для 
суб’єктів аграрного бізнесу є врахування соціальних та екологічних аспектів, що вимагає 
покращення стану природних ресурсів, зокрема земельних і водних та розвиток 
сільських територій. Такими екологічними метриками виступають: вміст органічних 
речовин у ґрунті, стан стокових вод, рівень гумусу тощо. До соціальних метрик варто 
віднести рівень розвитку інфраструктури на селі (частка доріг із твердим покриттям, 
частка домогосподарств із доступом до медичних послуг), рівень працевлаштування 
сільських мешканців тощо.  

Окремою галузі знань є управління ризиками проєктів. На відміну від оцінювання 
ризиків при визначенні стратегії управління ресурсним потенціалом, що було 
розглянуто в попередньому підрозділів, ризики проєкту безпосередньо пов’язані із 
роботами проєкту, що дозволяє звузити спектр аналізу невизначеностей внутрішнього 
і зовнішнього середовища. В цілому ризики внутрішнього середовища варто розглядати 
як окремі недоліки в управлінні, які можуть бути вирішені шляхом реалізації низки 
заходів його вдосконалення. Ризики зовнішнього середовища не залежать 
безпосередньо від підприємства і характеризуються впливом на протікання процесу із 
відповідним рівнем вірогідності їх настання. Для управління ними використовується 
подібний до викладеного у попередньому розділі інструментарій, який охоплює якісні і 
кількісні методи аналізу, ідентифікацію ризиків і розробку відповідних стратегії 
управління ними. Аналіз ризиків при виборі стратегій передбачає порівняння останніх 
за критеріями варіативності можливих варіантів дохідності. Для проєктів множина 
ризиків є фактичною і єдиним шляхом їх повного уникнення є перегляд структури робіт 
проєкту в напряму «виходу з-під їх впливу», що можливо лише для окремих з них. Це 
обумовлює необхідність розробки стратегії управління ризиками для всіх 
ідентифікованих для проєкту ризиків. Важливою рисою їх врахування у порівнянні із 
загальним підходом є необхідність коригування бюджету проєкту впровадження 
агроновацій на розмір «управлінського резерву» – додаткової суми покриття збитків 
внаслідок настання ризиків. Крім явних ідентифікованих ризиків в бюджет проєкту 
враховуються непередбачені витрати як відсоток від загальної суми. Крім розглянутих 
галузей знань окремої уваги вимагає управління комунікаціями та очікуваннями 
зацікавлених сторін, все детально розглянуто вище.  

Управління контрактами або постачаннями охоплює процеси планування, 
виконання, адміністрування та закриття закупівель в ході реалізації проєкту. Для їх 
ефективної реалізації визначаються ключові компоненти проєкту – множини пакетів 
робіт, для забезпечення здійснення яких необхідно проводити закупівлі. Після аналізу 
цін, ринків і пропозицій від потенційних постачальників або підрядників формується 
план закупівель на календарний період і період реалізації проєкту. Наступним етапом 
організації процесу проєктних закупівель є розробка технічної та конкурсної 
документації, на основі якої і проводяться закупівлі, що передбачає публікацію 
оголошень, розсилку документації, проведення конкурсних процедур, підготовку і 
надання пропозицій, проведення оцінювання останніх і вибір найкращих. При великих 
обсягах закупівель в діяльності суб’єкта аграрного бізнесу формується відповідний 
структурний підрозділ – тендерний комітет.  

Особливою галуззю знань в управлінні проєктами, яка вимагає уваги, є 
управління людськими ресурсами. Персонал в рамках проєкту розглядається як 
інвестиції, які необхідно розвивати і витрати, які необхідно контролювати. Планування 
людських ресурсів здійснюється на рівні керівництва, оплата праці встановлюється на 
конкурентному рівні, стимулюється зміни, підтримується прихильність до проєктів 
організації, реалізується гнучкий підхід до розвитку персоналу. Завдання управління 
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персоналом розподіляються на: управління структурою, що передбачає визначення 
найкращої структури організації за наявності фіксованого складу співробітників з 
відомими характеристиками, управління складом передбачає визначення найкращого 
набору співробітника за умови сформованої структури; управління фіксованим складом 
передбачає пошук оптимальної системи стимулювання для досягнення найкращого 
результату про фіксованому складі структурі організації. Ключовими функціями служби 
управління персоналом є пошук, підбір, відбір, найм персоналу, адаптація кадрів, 
мотивація і стимулювання персоналу, оцінювання і атестація кадрів, формування 
кадрового резерву та робота з ним, дисципліна, просування кадрів і звільнення 
персоналу. Особливою рисою управління персоналом в проєкті є задоволення потреб по 
виконанні робіт у кадрах за кількісними і якісними параметрами. На етап планування 
персоналу припадає близько 25,2% трудовитрат у проєкті, що пов’язане з необхідністю 
встановлення тривалості робіт у залежності від наявної кількості ресурсів, включаючи 
трудові. Саме з цим питанням і пов’язана необхідність вирівнювання профілів 
використання трудових ресурсів для їх максимально можливої оптимізації. В контексті 
управління персонал розглядається в рамках забезпечення ефективності 
функціонування команди проєкту, що передбачає уточнення ролей, встановлення сфер 
відповідальності та повноважень окремих її учасників. Враховуючи сучасний стан 
розвитку сільськогосподарського виробництва та вищезазначені топові агроінновації, 
варто визнати, що для забезпечення їх широкого впровадження в діяльність сучасних 
українських суб’єктів аграрного бізнесу необхідно реалізовувати програми навчання 
персоналу та підвищення їх кваліфікації, особливо серед професійних фахівців. 
Найбільшою проблемою залишається невідповідність ведення діяльності 
домогосподарствами населення сучасним вимогам до даних процесів. Наприклад, в 
країнах ЄС молоко, яке отримується з приватних володінь, де менше за 14 корів, не 
приймається на переробку, що значно знижує ціну його закупівлі. Вирішення цього 
питання знаходиться у площині створення кооперативів виробників в межах 
горизонтальної інтеграції. Для вітчизняних селян створення таких кооперативів 
вимагає реалізації підтримки на регіональному рівні як шляхом надання дорадчих 
послуг із ведення бізнесу.  

Ще одним шляхом впровадження агроінновацій є агрокластери. Одним із 
прикладів яких є громадська спілка «Український органічний кластер», призначенням 
функціонування якої: є просування виробників органічної продукції на внутрішньому і 
зовнішньому ринках, інтеграція регіональних кластерів у європейську спільноту і 
розширення взаємозв’язків бізнесу, влади та науки в органічному напрямі; підтримка 
дорадництва шляхом створення консультаційного центру, розвиток освіти в 
органічному секторі. Крім цього кластеру варто виділити агротуристичний кластер 
«ГорбоГори» та кластер органічних виробників Рівненщини (ГС Органічна Україна 
Захід) [18].  

Використання зазначених інструментів проєктного менеджменту до 
впровадження агроінновацій дозволить найкращим чином задовольнити потреби 
зацікавлених сторін, забезпечити високий рівень ефективності вкладення інвестицій, 
прозорості бюджетування, збільшення рівня ефективності управління ризиками. 
Розширення набору традиційних кількісних індикаторів оцінювання доцільності 
інвестицій за теорію вартості грошей у часі (чистий дисконтованих дохід, індекс 
дохідності, період окупності, внутрішня норма дохідності) шляхом включення якісних 
індикаторів задоволення потреб зацікавлених сторін дозволяє більш обґрунтовано 
приймати рішення щодо вибору конкретних агроінновацій, які забезпечують зниження 
використання ресурсів в ході виробничої діяльності, покращують якість продукції, 
підвищують соціальну та екологічну ефективність діяльності суб’єктів аграрного 
бізнесу в контексті забезпечення досягнення цілей сталого та інклюзивного розвитку.  
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Висновки та перспективи подальших розвідок 

Для підвищення рівня ефективності впровадження агроінновацій в роботі 
описано особливості використання проєктного підходу. Розгляд основних стандартів 
управління проєктами (Project Management Body of Knowledge (PMBoK); методологія P2M 
(A Guidebook of Project and Program Management for Enterprise Innovation); методологія 
PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments); методологія IPMA (IPMA Competence 
Baseline (ICB)), дозволив визначити, що найкращим для досягнення поставленої мети є 
використання стандарту, що дозволяє найточніше визначити зміст процесів управління 
окремими галузями знань на різних стадіях життєвого циклу проєкту агроінновацій. 
Представлений детальний опис використання інструментів управління проєктами для 
реалізації проєктів агроінновацій становить зміст і структуру розробленого 
інструментарію імплементації проєктного підходу до впровадження агроінновацій, що 
дозволяє забезпечити підвищення рівня ресурсоефективності та ресурсозбереження. 
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Анотація 
Сучасні дослідження свідчать, що спортивно-оздоровча діяльність є важливим системоутворюючим 
елементом соціально-економічних систем, розвиток якої має мультиплікативний ефект на широке коло 
сфер суспільного та економічного життя. Метою статті є аналіз фінансово-економічних аспектів 
розвитку спортивно-оздоровчої сфери в Україні. Результати. Здійснено аналіз фінансово-економічних 
аспектів розвитку спортивно-оздоровчої сфери в Україні, а також скорочення обсягів фінансування сфери 
фізкультури і спорту в Україні. Визначено, що за період 2015-2020 років загальні видатки на розвиток 
фізкультури і спорту скоротилися на 81,9%, а фінансування галузі з державного бюджету – на 92,3%. Таке 
скорочення видатків пов’язано із погіршенням загальної економічної ситуації та спрямуванням коштів на 
фінансування більш нагальних з точки зору урядовців проблем, а саме – фінансування армії та забезпечення 
національної безпеки, охорони здоров’я, розвитку транспортної інфраструктури тощо. Висновки. Наведено 
механізм впливу спортивно-оздоровчої діяльності на національну економіку. Наголошено, що важливим 
чинником розвитку будь-якої сфери національної економіки є забезпечення належного рівня фінансування, 
а також ефективний розподіл фінансових ресурсів у відповідності до потреб та визначених цілей. 
Зазначено, що основними джерелами розвитку спорту та фізкультури у залежності від сфери діяльності 
є кошти державного і місцевого бюджетів, також територіальних громад, кошти спонсорів та 
міжнародних організацій, кошти приватного бізнесу та населення.  

Ключові слова: фінансово-економічні аспекти, спортивно-оздоровча діяльність, фінансування, бюджет. 
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Abstract 
Modern research shows that sports and health activities are an essential system-forming element of socio-economic 
systems, the development of which has a multiplier effect on a wide range of spheres of social and economic life. The 
purpose of the article is to analyze the financial and economic aspects of developing sports and health in Ukraine. The 
financial and economic factors of developing the sports and health sphere in Ukraine are analyzed, as well as the 
reduction in funding for physical education and sports in Ukraine. It is determined that for the period 2015-2020, the 
total expenditures for the development of physical activities and sports decreased by 81.9%, and funding for the 
industry from the state budget decreased by 92.3%. This reduction in spending is due to the deteriorating general 
economic situation and the use of funds to finance more pressing issues from the viewpoint of government officials, 
namely, funding the army and national security, health, transport infrastructure development, etc. In 2015, the share 
of the public budget structure of financial sources was 23%, and local and regional budgets were 46.1%. In 2020, the 
situation changed significantly, and the share of the state budget decreased to 10%, and local budgets increased to 
87.7%. This redistribution of funding sources is primarily related to the implementation of the decentralization 
reform, in which funding for a significant part of the humanitarian sphere has moved to the level of district budgets 
and local communities. As a result of the reform, only for the period 2018-2020, the share of financing of physical 
culture and sports in the structure of expenditures from the budgets of territorial communities increased from 3.4% 

to 42.2%. The mechanism of influence of sports and health-© Сергій Степанович Романенко, 2021 
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improving activity on the national economy is given. It is emphasized that an essential factor in developing any sector 
of the national economy is to ensure the appropriate level of funding and efficient allocation of financial resources 
according to the needs and objectives. It is determined that the primary sources of development of sports and physical 
activities, depending on the nature of activity, are the funds of state and local budgets, as well as local communities, 
sponsors and international organizations, funds of private business, and the population. 

Keywords: financial and economic aspects, sports and health activities, financing, budget. 

JEL classification: G18, H30, H51, H61, I00 

Вступ 

Сучасні дослідження свідчать, що спортивно-оздоровча діяльність є важливим 
системоутворюючим елементом соціально-економічних систем, розвиток якої має 
мультиплікативний ефект на широке коло сфер суспільного та економічного життя.  

На даному етапі розвитку світової економіки спорт робить безпосередній внесок 
в економічний розвиток, його можна використовувати як засіб для генерування 
широкого кола нових видів економічної діяльності, що стимулюють інновації та 
соціальні рухи, враховуючи його потужний мотивуючий фактор для різних індивідів і 
груп. Спорт і фізична активність можуть мати серйозні економічні та соціальні наслідки, 
особливо на місцевому чи регіональному рівні, за умови ефективного управління даним 
сектором [1]. 

Дослідження фінансово-економічних аспектів спортивно-оздоровчої діяльності в 
Україні попередньо досліджували відомі вчені, зокрема: К. Богатирьов, І. Бошинда, 
І. Іртищева, І. Крамаренко, Ю. Наумко, М. Стегней, М. Третьякова, І. Лапичка, С. Цимбалюк 
та ін. Однак постійний перерозподіл фінансування між статтями бюджету вимагає 
поглибленого дослідження щодо аналізу фінансово-економічних аспектів розвитку 
спортивно-оздоровчої сфери в Україні. 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є аналіз фінансово-економічних аспектів розвитку спортивно-
оздоровчої сфери в Україні. 

Виклад основного матеріалу 

За традиційним підходом сфера фізичної культури і спорту розглядається 
вченими в контексті її впливу на здоров’я та спосіб життя населення, формування 
відповідної культури поведінки. Згідно із цим підходом основним завданням даної 
сфери є зміцнення фізичних характеристик стану людини. Саме цей ефект і визначає ту 
специфіку, яка ставить галузь у ряд основоположних щодо забезпечення соціально-
економічного зростання будь-якої людської спільноти [2]. У цьому контексті розвиток 
спортивно-оздоровчої сфери та підвищення рухової активності населення визначається 
науковцями як один з важливих чинників розвитку трудового потенціалу, підвищення 
продуктивності праці та зниження витрат на охорону здоров’я. 

Більшість наукових досліджень, спрямованих на визначення економічного 
ефекту від розвитку фізичної культури і спорту, у контексті їх впливу на розвиток 
національної, регіональної та економіки підприємств доводять, що інвестиції, вкладені 
у підвищення рухової активності громадян, призводять до формування сталого 
соціального та економічного ефектів, а саме: сприяють покращенню здоров’я та 
самопочуття, зниженню рівня конфліктів і стресів, підвищують якість соціальних 
зв’язків і комунікацій, стимулюють людей до роботи в команді та лідерства, що в 
кінцевому результаті сприяє росту продуктивності праці, генерації креативних ідей, 
зниженню витрат на оплату лікарняних та зростанню загального добробуту. 

Таким чином, зростання фізичної активності громадян, зокрема за рахунок 
розвитку аматорського спорту, може стати потужним драйвером економічного 
зростання завдяки насамперед двом мультиплікативним ефектам, а саме: зростання 
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продуктивності праці та розвитку спортивної індустрії. 
За оцінками UIF, через низьку фізичну активність населення і відповідні наслідки 

у вигляді хвороб, нижчої продуктивності праці і тривалості життя, економіка України за 
останні 10 років недоотримала 73 млрд дол. ВВП (сукупно за період 2011-2020 років). 
Вища продуктивність, більша кількість економічно активного і зайнятого населення 
могли б забезпечити більшу кількість створених у країні товарів і послуг. Відповідно – 
до Бюджету України надійшло б більше податків у вигляді ПДВ, корпоративних 
податків, податків на працю, включно з ПДФО. Сукупні втрати Бюджету України за 10 
років, за оцінками UIF, становлять не менше 23 млрд дол. [3]. 

Оскільки сфера спорту в Україні становить усього 0,2% ВВП, її фінансування з 
економічної точки зору розглядають за залишковим принципом. Проте, в економічних 
розрахунках не враховується мультиплікативний ефект від розвитку даного сектору на 
економіку. 

На рисунку 1 наведено механізм впливу спортивно-оздоровчої діяльності на 
національну економіку, визначений спеціалістами Українського інституту Майбутнього.  

 
Рис. 1. Розподіл спортивних споруд та рівень їх завантаженості у регіонах України 

Джерело: [3] 

З метою визначення впливу розвитку фізичної культури і спорту на ВВП через 
механізми державного фінансування даної галузі та отримання зворотного зв’язку, 
виходячи з доступних статистичних даних, здійснено спробу визначити, чи існує 
кореляція між державною політикою у сфері фінансування галузі фізичної культури і 
спорту та фінансуванням розвитку системи охорони здоров’я, рівнем захворюваності 
населення, обсягом наданих послуг у сфері спорту та ВВП.  

В основу дослідження покладено гіпотезу, що підтверджується на практиці 
більшості країн з розвинутою економікою і припускає такі судження: 

1) Зростання витрат на охорону здоров’я, за умови їх ефективного перерозподілу, 
сприяє підвищенню рівня здоров’я населення, зниження рівня захворюваності та 
збільшення тривалості життя. Це, у свою чергу, підвищує продуктивність трудового 
потенціалу, сприяє зростанню чисельності економічно-активного населення, 
продуктивності праці та загального добробуту, що позитивно відображається на рості 
ВВП. 

2) Підвищення рівня здоров’я та добробуту населення стимулює розвиток сфери 
культури і спорту, що позитивно позначається як на подальшому скороченні 
захворюваності (зокрема і психоемоційних розладів), так і стимулює економічне 
зростання даної сфери, зокрема через збільшення обсягу наданих послуг, що у свою 
чергу також позитивно позначається на ВВП. 
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3) Збільшення державних витрат на фінансування сфери фізкультури і спорту 
позитивно впливає на розвиток та популяризацію спорту, збільшення приватних 
інвестицій у її розвиток та сприяє залученню у дану сферу ширшого кола населення 
через підвищення фізичної та економічної доступності. 

4) Збільшення питомої ваги населення, фізкультура і спорт, для кого є важливим 
атрибутом стилю життя, сприяє зниженню рівня захворюваності з різних причин, 
стимулює підвищення продуктивності праці та, відповідно – зростання ВВП. 

Важливим чинником розвитку будь-якої сфери національної економіки є 
забезпечення належного рівня фінансування, а також ефективний розподіл фінансових 
ресурсів у відповідності до потреб та визначених цілей. Основними джерелами розвитку 
спорту та фізкультури у залежності від сфери діяльності є кошти державного і місцевого 
бюджетів, також територіальних громад, кошти спонсорів та міжнародних організацій, 
кошти приватного бізнесу та населення. 

Таблиця 1. Джерела фінансування фізкультури і спорту в Україні 

Джерела фінансування 

2015 2018 2019 2020 
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Усього видатків 5643,0 100 10778 100 964,3 100 1023,0 100 -81,9 
Державного бюджету 1338,1 23,7 3702,5 34,4 95,1 9,9 103,6 10,1 -92,3 

Місцевих бюджетів 2603,9 46,1 6448,7 59,8 831,3 86,2 896,9 87,7 -65,6 
з них          

Обласних 840,0 14,9 2367,1 22,0 132,3 13,7 45,3 4,4 -94,6 
Районних  та міст обласного значення 1340,5 23,8 2894,9 26,9 340,6 35,3 259,0 25,3 -80,7 

Міських (крім міст обласного значення), 
сільських та селищних рад 

423,3 7,5 825,2 7,7 168,0 17,4 161,3 15,8 -61,9 

Об'єднаних територіальних громад - - 361,5 3,4 190,4 19,7 431,3 42,2 - 
позабюджетних надходжень 57,7 1,0 627,0 5,8 37,8 3,9 22,6 2,2 -60,9 

Громадських організацій фізкультурно-
спортивного спрямування 

1643,4 29,1 84,2 0,8 2,7 0,3 0,4 0,0 -100,0 

Джерело: розраховано за даними Міністерства молоді і спорту України [4] 

Статистичні дані свідчать про суттєве скорочення обсягів фінансування сфери 
фізкультури і спорту в Україні. Зокрема, за період 2015-2020 років загальні видатки на 
розвиток фізкультури і спорту скоротилися на 81,9%, а фінансування галузі з 
державного бюджету – на 92,3%. Таке скорочення видатків пов’язано із погіршенням 
загальної економічної ситуації та спрямуванням коштів на фінансування більш 
нагальних з точки зору урядовців проблем, а саме – фінансування армії та забезпечення 
національної безпеки, охорони здоров’я, розвитку транспортної інфраструктури тощо. 
Проте, на думку експертів, недофінансування сфери спортивно-оздоровчої діяльності у 
стратегічній перспективі загрожує подальшим скороченням середньої тривалості життя 
населення, рівня захворюваності, посилення процесів маргіналізації підлітків та 
розвитку інших проблем, що створюють загрози не тільки для соціальної, а також 
економічної безпеки держави. 

Протягом дослідженого періоду бачимо також суттєві зміни у структурі джерел 
фінансування видатків на розвиток фізкультури і спорту. Зокрема це перерозподіл 
видатків між державним та місцевими бюджетами. У 2015 році питома вага державного 
бюджету в структурі фінансових джерел становила 23%, а місцевих регіональних 
бюджетів – 46,1%. У 2020 р. ситуація суттєво змінилася, і питома вага державного 
бюджету скоротилася до 10%, а місцевих бюджетів – зросла до 87,7%. Такий 
перерозподіл джерел фінансування пов'язаний насамперед з реалізацією реформи 
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децентралізації, за якої фінансування значної частини гуманітарної сфери перейшло на 
рівень районних бюджетів та територіальних громад. У результаті реформи лише за 
період 2018-2020 років питома вага фінансування фізкультури і спорту у структурі 
видатків з бюджетів територіальних громад зросла з 3,4% до 42,2%.  

Зростання ролі територіальних громад у фінансуванні культури і спорту є 
позитивною тенденцією, оскільки саме на рівні територіальних громад створюються та 
фінансуються основні проєкти та програми з розвитку фізкультури і спорту відповідно 
до потреб населення, а також організація фізичного виховання на базі шкільної та 
професійно-технічної освіти. Такий підхід також розширює можливості для розвитку 
проєктів у сільській місцевості. Разом з цим, більшість територіальних громад 
залишаються фінансово неспроможними для збільшення обсягів цього фінансування, 
оскільки обмежені наявними бюджетними надходженнями та необхідністю 
забезпечення пріоритетності видатків на фінансування соціально-захищених статей. 

Негативними тенденціями щодо фінансування розвитку фізкультури і спорту є 
суттєве скорочення майже на 100 відсотків ролі громадських організацій фізкультурно-
спортивного спрямування. У країнах з розвинутою економікою громадські організації та 
фонди відіграють важливу роль у розвитку спорту та отримують різноманітні 
преференції від держави. 

Як доречно зазначає Москальов А.А., «за часів командної системи одне із 
провідних місць у фізкультурно-спортивному русі посідали добровільні фізкультурно-
спортивні товариства, які відігравали помітну роль в організації фізкультурно-
оздоровчої та спортивної діяльності серед працюючого населення, проводили масові 
спортивні змагання, здійснювали підготовку спортсменів високої кваліфікації – членів 
збірних команд України з різних видів спорту. Головними джерелами їх фінансування 
були цільові кошти галузевих профспілок та членські внески. Сьогодні з об'єктивних 
причин вони фактично позбавлені вказаних джерел існування. Намагаючись відновити 
втрачені позиції, керівництво товариств звертається до держави за фінансовою 
підтримкою замість того, аби адаптуватися до вимог ринку, знаходити нові форми 
економічних стосунків зі споживачами фізкультурно-спортивних послуг, які б 
ґрунтувалися на обопільних інтересах сторін» [5, с. 284]. Активізація діяльності даних 
організацій та посилення їх впливу на розвиток фінансового забезпечення фізкультури 
і спорту потребує удосконалення законодавства в цій сфері та створення ефективних 
правових відносин між державою та громадськими організаціями на умовах 
партнерства. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Здійснено аналіз фінансово-економічних аспектів розвитку спортивно-
оздоровчої сфери в Україні. Здійснено аналіз скорочення обсягів фінансування сфери 
фізкультури і спорту в Україні. Визначено, що за період 2015-2020 років загальні 
видатки на розвиток фізкультури і спорту скоротилися на 81,9%, а фінансування галузі 
з державного бюджету – на 92,3%. Таке скорочення видатків пов’язано із погіршенням 
загальної економічної ситуації та спрямуванням коштів на фінансування більш 
нагальних з точки зору урядовців проблем, а саме – фінансування армії та забезпечення 
національної безпеки, охорони здоров’я, розвитку транспортної інфраструктури тощо. 

Наведено механізм впливу спортивно-оздоровчої діяльності на національну 
економіку. Наголошено, що важливим чинником розвитку будь-якої сфери національної 
економіки є забезпечення належного рівня фінансування, а також ефективний розподіл 
фінансових ресурсів у відповідності до потреб та визначених цілей. Зазначено, що 
основними джерелами розвитку спорту та фізкультури у залежності від сфери 
діяльності є кошти державного і місцевого бюджетів, також територіальних громад, 
кошти спонсорів та міжнародних організацій, кошти приватного бізнесу та населення. 
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Abstract 
The emergence of state-owned enterprises, Market Operator and Guaranteed Buyer, which are responsible for the 
operation of the day-ahead and intraday market and form the price policy for payment of electricity services to 
producers and suppliers that use renewable energy sources, i.e., work according to "green tariff" and "regulated tariff" 
for the needs of the population. It was noted that energy is distributed within the UES by energy supply companies 
licensed to provide electric energy at regulated and non-regulated tariffs. It is outlined that the actual results of the 
processes of reforming the electricity market are: the organization of the electricity market segments, which allows 
to consider the day-ahead market as the leading indicator of price formation; two trade zones operating at the same 
time, the United Energy System of Ukraine and the energy center of the Burshtyn TPP, where different prices have 
been formed due to the generation structure; the possibility of using the export potential of electricity according to 
the principles of ENSTO-S has been launched, which promotes general agreement between supplier countries, 
increases competition, forms a system of balanced results with the minimization of losses, accelerates the processes 
of integration of the electricity market of Ukraine into the European energy system. At the same time, the electricity 
market of Ukraine faces many challenges and threats, among which the countdown to the implementation of the free 
electricity market model was not accompanied by objective reasons by changes in regulated electricity prices for 
specific categories of consumers (population) and cross-subsidization, which ultimately caused significant financial 
stress to the state-owned enterprises Energoatom and UkrHydroEnergo, which are subject to the imposition of special 
duties; the practice of operating auctions for renewable energy sources in order to optimize their value is not 
implemented correctly. In this area, only the construction of such objects took place under the conditions of fixing the 
"green tariff"; led to a drop in economic development, significant consumer debt, and a decrease in electricity 
consumption, as a result of a drop in prices, an increase in the deficit and debt coverage for select categories of 
consumers; the significant accumulation of the debt burden of SE Energorynok in front of a significant number of 
generating companies, requires immediate state regulation and the adoption of a particular law regarding the 
further resolution of this problem; replacement of old capacities with new ones with a quick start for balancing and 
functioning of gas piston units and energy storage systems. It became known that in terms of its actual content, the 
electric power industry has several specific features that characterize its energy orientation: the change of 
parameters depending on the field of application, the simultaneity of the processes of production and consumption as 
an energy resource; constancy and identity of volumes of produced and consumed electrical energy; lack of 
possibilities for reservations in the form of goods; the impossibility of a predictable assessment of resource generation 
and consumption; complete dependence of the production component on consumer demand. In addition to the 
circumstances of the economic direction, specific properties are also characteristic of electric energy, which is related 
to its essential purpose as an energy resource: power; time; terms and conditions of consumption; quality; distance; 
variability. Today, the already existing positive and negative consequences of the effectiveness of state economic 
regulation of the electricity market should be noted. As for the negative consequences, it should be noted the versatile 
and non-uniform nature of the application of various forms and methods of pricing to electricity producers; tax 
imbalance due to the lack of necessary tax and budget levers for regulating the electricity industry; the practice of the 
cross-subsidization system of some consumers at the expense of others through the wholesale market price (ORC) for 
electric energy. A review of safety criteria in the country's electric power sector shows the imperfection of the 
electricity market and the need to strengthen the relevant safety tools. 

Keywords: electric energy, electric power industry, energy, electric power safety, energy market of Ukraine. 
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Анотація 
Зазначено появу державних підприємств: «Оператор ринку» та «Гарантований покупець», які 
відповідають за функціонування ринку на добу наперед і внутрішньодобового ринку та формують цінову 
політику оплати послуг з електроенергії виробникам та постачальникам, які застосовують відновлювані 
джерела енергії, тобто працюють за «зеленим тарифом» та «регульованим тарифом» для потреб 
населення. Визначено, що Електрична енергія розподіляється в межах ОЕС енергопостачальними 
компаніями, які є ліцензіатами із забезпечення електричної енергії за регульованими та нерегульованими 
тарифами. Окреслено, що вагомими результатами процесів реформування електроенергетичного ринку є 
організованість сегментів ринку електроенергії, яка дозволяє вважати основними індикаторами 
формування ціни ринку на добу наперед; одночасно відбувається функціонування двох торговельних зон – 
Об’єднаної енергетичної системи України і енергетичного осередку Бурштинської ТЕС, де через структуру 
генерації сформувалися різні ціни; розпочато можливості застосування експортного потенціалу 
електроенергії за принципами ENSTO-S, що сприяє загальній узгодженості між країнами-постачальниками, 
підвищує конкуренцію, формує систему збалансованих результатів з мінімізацією втрат, пришвидшує 
процеси інтеграції електроенергетичного ринку України до складу енергетичної системи Європи. Водночас 
перед електроенергетичним ринком України є чимало викликів та загроз, серед яких: відлік реалізації 
моделі вільного ринку електроенергії не супроводжувався через об’єктивні причини змінами регульованих 
цін на електроенергію для окремих категорій споживачів (населення) і перехресного субсидування, що 
зрештою спричинило значну фінансову напругу на державні підприємства «Енергоатом» і 
«УкрГідроЕнерго», які є суб’єктами покладення спеціальних обов’язків; не реалізовано належним чином 
практику функціонування аукціонів для відновлюваних джерел енергії з метою оптимізації їх вартості. В 
цій царині відбулося лише будівництво таких об’єктів за умов фіксації «зеленого тарифу»; війна в Україні 
призвела до падіння економічного розвитку, значної споживацької заборгованості та зменшення 
споживання електроенергії в результаті падіння цін, зростання дефіциту та боргового покриття перед 
пільговими категоріями споживачів; значне накопиченням боргового тягаря ДП «Енергоринок» перед 
значною кількістю генеруючих компаній потребує негайного державного регулювання та прийняття 
спеціального закону щодо подальшого розв’язання цієї проблеми; заміна старих потужностей на нові зі 
швидким стартом для балансування та функціонування газопоршневих блоків та систем акумулювання 
енергії. Стало відомо, що по своєму сутнісному наповненню електроенергетична галузь має низку 
специфічних особливостей, які характеризують її енергетичну спрямованість: зміна параметрів залежно 
від сфери застосування, одночасність процесів виробництва та споживання в якості енергетичного 
ресурсу; сталість та ідентичність об’ємів виробленої та спожитої електричної енергії; відсутність 
можливостей щодо резервування в формі товару; неможливість прогнозованої оцінки щодо генерації та 
споживання ресурсу; цілковита залежність виробничої складової від споживацького попиту. Окрім 
обставин економічного спрямування для електричної енергії є характерними також специфічні 
властивості, що пов’язано з сутнісним призначенням як енергетичного ресурсу: потужність; час; умови та 
режими споживання; якість; дистанція; мінливість. На сьогодні слід зазначити вже існуючі позитивні та 
негативні наслідки ефективності державного економічного регулювання ринку електроенергії. Що 
стосується негативних наслідків, то слід зазначити різносторонній та не уніфікований характер 
застосування різних форм та методів ціноутворення до виробників електроенергії; податковий дисбаланс 
у зв’язку з відсутністю потрібних податково-бюджетних важелів регулювання електроенергетичної 
галузі; практикування системи перехресного субсидіювання одних споживачів за рахунок інших шляхом 
оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електричну енергію. Огляд критеріїв безпеки в електроенергетичній галузі 
країни свідчить про недосконалість ринку електроенергії та потребу в підсиленні відповідних 
інструментів безпековості. 

Ключові слова: електрична енергія, електроенергетика, енергетика, електроенергетична безпека, 
енергетичний ринок України. 
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Introduction 

The electric energy market functions in a regulatory and legal sense guided by the Law 
of Ukraine "On the Electric Energy Market" dated 04/13/2017 No. 2019-VIII. The main 
postulates are the implementation of the relevant norms and standards of the legislative 
framework of Europe for further integration into the electricity market familiar with it. 

A large number of studies at both the theoretical and practical levels were devoted to 
studying issues related to Ukraine's electric power sector. 

The vast majority of them, in a certain way, reveal the main provisions that have already 
been highlighted in the Ukrainian Energy Strategy of the state. It is worth noting among the 
research scientists in this field: I. Bohonko, S. Galyanta, M. Korotya, R. Romanyuk, and  
others [13-15, 19-20]. 

Among the researchers who support the opinion regarding the consolidation and socia-
lization of the regulatory and legal basis of the state's electric power sector, it is worth men-
tioning V. Kupchak, O. Novosad, K. Pavlov, O. Pavlova, O. Strishenets, etc. [4-5; 7-10; 12-14; 17]. 

The purpose of the article 

The purpose of this article is a comprehensive study of the peculiarities of the 
implementation of the security of the electricity market of Ukraine. 

Presenting main material 

The practical countdown to reforming the electricity market began on July 1, 2019. The 
result was the termination of the previous cooperation between the State Enterprise 
Energorynok, which played a decisive role in price formation in the electricity market. At the 
same time, models of the free market of bilateral contracts, the day-ahead market, the intraday 
market, the balancing market, and the market of auxiliary services have been formed. 

State enterprises appeared, Market Operator and Guaranteed Buyer, which are 
responsible for the operation of the day-ahead and intraday market and form the price policy 
for payment of electricity services to producers and suppliers that use renewable energy 
sources, that is, they work for "green tariff" and "regulated tariff" for the needs of the 
population. Concerning commercial accounting, the administration is entrusted to the operator 
of the transmission system PrJSC NEC Ukrenergo. In addition, the state energy companies 
Energoatom and UkrHydroEnergo are authorized with special duties to supply electricity at 
special regulated prices for the needs of the population and to provide financial resources to 
pay producers from renewable energy sources the surplus in the "green tariff" relative to the 
market price for electricity. 

Electric energy is distributed within the UES by energy supply companies licensed to 
provide electric energy at regulated and non-regulated tariffs. Regarding the regulated tariff, 
the suppliers own the electricity distribution networks and have licenses for the supply and 
transmission of electricity through their networks. The situation in the wholesale market of 
electricity establishes by law the presence of equal access of all business entities to the market 
of electricity services with subsequent purchase and sale. Under such conditions, pricing relies 
on generating companies [3, 8]. Significant results of the electricity market reform process are: 

- the organization of electricity market segments, which allows considering the day-
ahead market as the leading indicator of price formation; 

- two trade zones are operating at the same time – the United Energy System of Ukraine 
and the energy center of the Burshtyn TPP, where different prices have been formed due to the 
generation structure; 

- the possibility of using the export potential of electricity according to the principles of 
ENSTO-S has been launched, which promotes general agreement between the supplier 
countries, increases competition, forms a system of balanced results with the minimization of 
losses, accelerates the processes of integration of the electricity market of Ukraine into the 
European energy system. 
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At the same time, the electricity market of Ukraine faces many challenges and threats: 
- the countdown to the implementation of the free electricity market model was not 

accompanied, for objective reasons, by changes in regulated electricity prices for specific 
categories of consumers (population) and cross-subsidization, which ultimately caused 
significant financial stress on the state-owned enterprises Energoatom and UkrHydroEnergo, 
which are subjects of special duties. Therefore, considering changes to the parameters of 
regulated prices and cross-subsidization will have an essential organizational significance for 
the objective and transparent reform of the electricity market [9]; 

- the practice of operating auctions for renewable energy sources to optimize their value is 
not implemented correctly. In this area, only the construction of such objects occurred under the 
conditions of fixing the "green tariff." In June 2020, more than 7 GW of capacity was put into 
operation, which also exerts a significant financial burden on the electricity market and hinders the 
stability of operations for the transmission system operator in balancing the work of the entire 
energy system. Launching auctions for renewable energy sources will make it possible to stabilize 
the price chaos of tariff formation and strengthen the competitive component of the market; 

- the problems in Ukraine led to a drop in economic development, significant consumer 
debt, and a decrease in electricity consumption as a result of a drop-in prices, an increase in the 
deficit, and debt coverage for preferential categories of consumers and subjects in the segment 
of renewable energy sources; 

- the significant accumulation of the debt burden of SE Energorynok in front of a 
significant number of generating companies requires immediate state regulation and the 
adoption of a particular law regarding the further resolution of this problem; 

- replacement of old capacities with new ones with a quick start for balancing and 
functioning gas piston units and energy storage systems. At the same time, this involves private 
investors and the implementation of a system of special auctions with the further guarantee of 
their investment payback; 

- for a long time, distribution and transmission systems operators used a regulated tariff, 
which did not allow large-scale repair and construction works to be carried out. Therefore, it is 
essential to use incentive tariff formation (RAB-tariffs) for the reconstruction and 
modernization of networks and the application of electrification and informatization of services 
based on the transferability principle. 

Restoration of the electric power industry is one of the strategies for the country's 
economic growth. The central thesis of this transformation will be the modernization of the 
domestic energy industry. Implementing this process will, of course, take into account the best 
practices of countries with experience in technically reliable and environmentally sound ways 
to ensure the supply of energy resources and achieve the required level of energy security [2, 4]. 

In terms of its actual content, the electric energy industry has several specific features 
that characterize its energy orientation. First of all, it concerns the place and importance in the 
economic development of the economic system: 

- changing parameters depending on the scope of application, 
- the simultaneity of production and consumption processes as an energy resource, 
- constancy and identity of volumes of produced and consumed electrical energy; 
- lack of possibilities for reservation in the form of goods; 
- the impossibility of a forecasted assessment of resource generation and consumption; 
- complete dependence of the production component on consumer demand. 
In addition to the circumstances of the economic direction, electric energy is also 

characterized by specific properties that are associated with its essential purpose as an energy 
resource (fig. 1) [11, 19, 22]: power, time, conditions and regimes of consumption, quality, 
distance, variability. Ukraine's electricity system is characterized by its operation based on the 
constant search for an optimal combination of balance between demand and generation. 
Therefore, the safety criterion in this sense is exclusively maneuverability as a necessary 
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condition for the stability of its further functioning and implementation of the supply function. 
Violation or non-observance of the appropriate proportion can cause significant economic 
imbalances related to the loss of electricity and will affect the unprofitability of the entire 
technological chain of electricity supply and consumption. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Specific features of the electric power industry 
* Built and systematized by the author, [11, 20, 23] 

The maneuverability of the power supply system is simultaneously a technological and 
complex process, which is ensured by the main subjects (producers) of electricity (thermal 
power plants, cells of renewable energy sources, and storage systems). As a rule, these 
structures are indicators of the reaction to changes in the generation volume relative to 
consumer requests. 

The following criterion for increasing the level of security is ways to increase the level 
of maneuverability of energy security at the expense of consumers through the use of a demand 
management system. The expected result of the specified mechanism should be an independent 
change in the load schedule relative to the regularity of the work of the dispatcher and operator 
of the transmission systems before the change in the market situation. 

In practice, consumer demand management focuses on the need to license enterprises 
that play the role of a demand management regulator and defend the position of the consumer 
group in the auxiliary services market [6, 10, 12]. 

Therefore, the specified actions are intended to unify their efforts to increase the 
potential of consumers in the direction of changing demand and its further implementation in 
the relevant segment of the electricity market. The implementation of the Notifications de 
change de blocs defacement mechanism provided a regulation for the exchange of messages 
between market participants to sell demand. 

Demand in the electricity market is an aggregate indicator and is determined by several 
indicators:  

- trends in the economic growth of the country and regions; 
- the formed structure of electricity consumption, which currently exists in the region 

(industrial, residential, and household consumption and the share of energy-intensive 
industries of production); 

- the level of energy efficiency and energy saving in the use of energy resources by 
consumers; 

- the intensity and directions of electrification of the economy and everyday life; 
- territorial and climatic features of the region; 

Specific properties of electronic 
energy as a resource 

Lynx 
economic orientation 

co
m

p
le

te
 d

ep
en

d
en

ce
 o

f 
th

e 
p

ro
d

u
ct

io
n

 c
o

m
p

o
n

en
t 

o
n

 c
o

n
su

m
er

 
d

em
an

d
; 

th
e 

im
p

o
ss

ib
il

it
y

 o
f 

a 
fo

re
ca

st
ed

 
as

se
ss

m
en

t 
re

ga
rd

in
g

 g
en

er
at

io
n

 
an

d
 a

 p
o

ss
ib

le
 r

es
o

u
rc

e;
 

la
ck

 o
f 

p
o

ss
ib

il
it

ie
s 

fo
r 

re
se

rv
at

io
n

s 
in

 t
h

e 
fo

rm
 o

f 
go

o
d

s;
 

co
n

st
an

cy
 a

n
d

 id
en

ti
ty

 o
f 

v
o

lu
m

es
 o

f 
p

ro
d

u
ce

d
 a

n
d

 m
u

lt
ip

le
 e

le
ct

ri
ca

l 
en

er
gy

; 

si
m

u
lt

an
ei

ty
 o

f 
th

e 
p

ro
ce

ss
 o

f 
p

ro
d

u
ct

io
n

 a
n

d
 c

o
n

su
m

p
ti

o
n

 o
f 

an
 

en
er

gy
 p

ro
d

u
ct

; 

re
p

la
ce

m
en

t 
o

f 
p

a
ra

m
et

er
s 

d
ep

en
d

in
g

 o
n

 t
h

e 
sc

o
p

e 
o

f 
ap

p
li

ca
ti

o
n

; 

p
o

w
er

 

ti
m

e 

co
n

d
it

io
n

s 
an

d
 m

o
d

es
 

o
f 

co
n

su
m

p
ti

o
n

 

q
u

al
it

y
 

v
ar

ia
b

le
s 

v
ar

ia
b

il
it

y
 

Electric power plant 
branch 



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 3.  

341 

- differentiation of electricity tariffs [21].  
Since the production and consumption of electricity are synchronized in time, the 

corresponding resource cannot be produced and purchased in advance for backup in case of 
unfavorable conditions [14]. Therefore, for the electric power industry, there is still an 
unsolved problem of forecasting demand, not only in terms of volume but also in time, since an 
increase in demand can cause investment instability. A decrease is a reason for enormous losses 
for electricity supply companies and a drop-in service quality [25, 26]. 

The need for a mechanism for demand management is also considered by Directive 
2012/27/EU of the European Union, in particular in clause 15.8, where it is determined that 
the regulators of the EU member states are obliged to stimulate the activity of other subjects of 
this market to increase their generation capabilities to ensure the continued functioning of 
electricity markets [6, 13]. 

During the implementation of the directive, 11 member states of the European Union 
have already implemented their regulatory framework, which is intended to be adapted for 
subjects of electricity demand management. As a result of these actions, Europe currently 
accounts for more than 22 GW of managed demand capacity. Also, according to the estimates 
of the European Commission, there are optimistic forecasts regarding the likely and expected 
increase of this indicator to 160 GW by 2030 [24]. 

One more safety criterion should be understood as the formation of competitive market 
relations between subjects and the organization of a full-fledged system of marketing an 
electric energy resource [16]. 

First of all, the system and territorial integrity of electricity transportation and the 
connection between the supplier and the consumer of electric energy, as a rule, is carried out 
by trunk and interstate or local electric networks, is essentially the legalization of a natural 
monopoly [18]. 

Under the conditions of the functioning of the competitive mechanism, markets are 
designed to form the consistency and unbreakability of the technological connection in the 
transmission, distribution, and use of electricity. This, in turn, implies the unity of the power 
transmission network under commercial and technical dispatching conditions. Therefore, 
compliance with the specified criterion requires compliance by the owner of power grids with 
the rules of equal service of any business entity to create a favorable competitive market 
environment [1]. 

In addition, it should be outlined that the quality of electricity is a constant indicator and 
cannot differentiate between competing enterprises. This is evidence that when balancing 
supply and demand, the main competitive factor can be only the price [15]. 

The following criterion for the safety of the electric power industry is a balanced and 
adaptive state regulation, the main goal of which is to restore the UES. Taking into account the 
reformation shifts that have already been introduced in this market, it should be noted that the 
systematic observance of the principles of energy security is in the plane [17]. At the same time, 
it is the state economic regulation of the electricity market of Ukraine that must ensure 
compliance with the balance of the interests of the state and the subjects of this market, as well 
as strengthen competition between producers and suppliers of electricity. The main 
instruments of state regulation should be the licensing policy, the formation of a tariff profile, 
the implementation of the regulation of payment and settlement relations on the Wholesale 
Electric Energy Market (WEE), the protection of consumer rights, and the European course of 
cooperation [5]. 

Conclusions and prospects for further investigations 

Today, the existing positive and negative consequences of the effectiveness of state 
economic regulation of the electricity market should be noted. As for the negative 
consequences, the following should be noted [7]: 
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- multifaceted and non-unified nature of the application of various forms and methods 
of pricing to electricity producers; 

- tax imbalance due to the lack of necessary tax and budget levers for regulation of the 
electricity industry; 

- the practice of a system of cross-subsidization of some consumers at the expense of 
others through the wholesale market price (ORC) for electric energy, as well as regions of active 
hostilities with damaged electric infrastructure, unprofitability, and receivables of electric 
power companies, application of the NCRECP, a unique  mechanism of distribution of funds 
between the members of the UES. 

A review of safety criteria in the country's electric power sector shows the imperfection 
of the electricity market and the need to strengthen the relevant safety tools. 
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Анотація 
Стаття присвячена питанням інноваційної діяльності, що є локомотивом прогресу та постійного 
покращення конкурентних переваг та впливу ступеня ризику такої діяльності на економічну безпеку. Тож, 
дослідження питань ризиків інноваційного розвитку та підтримання достатнього рівня економічної 
безпеки як бізнесових структур, так і державного та регіонального управління не втрачають своєї 
актуальності, а навпаки посилюють свою доцільність з огляду на турбулентність умов функціонування в 
країні та міжнародному середовищі. Метою даної публікації є дослідження ризиків інноваційного розвитку, 
що впливають на підтримку достатнього рівня економічної безпеки. Розглянуто суть економічної безпеки, 
інноваційної діяльності та поняття «ризику». Приділено увагу двом групам загроз, котрі можуть 
виникнути у рамках інноваційної діяльності. Досліджено джерела виникнення інноваційних ризиків та 
загрози економічної безпеки на рівні держави, зокрема зазначено, що такими загрозами залишаються 
нестабільність середовища, недосконалість нормативно-правового законодавства, зростання економіч-
ної злочинності, низька професійна компетенція управлінських кадрів регіональних органів управління 
тощо. Виділені такі види інвестиційної діяльності, як управлінські, фінансові, виробничі, маркетингові, 
ринкові, кадрові, господарсько-договірні, ризики інтелектуальної власності, ризики втрати інвесторів, 
інформаційні та екологічні. Встановлено, що процес управління інноваційними ризиками має включати 
наступні етапи: провести оцінку можливих ризиків; прийняти рішення щодо проведення інноваційної 
діяльності чи відмовитися від таких рішень і розглянути інші проєкти; прийняти рішення про доцільність 
повної чи часткової передачі ризику іншим суб’єктам. Розглянуто суть амбіційних та неамбіційних заходів 
уникнення ризиків при інноваційній діяльності. Рекомендовано для мінімізації інвестиційних рішень 
ретельно підходити до збору та опрацювання інформації, розробляти методологічні підходи до вирішення 
ризикових ситуацій, підвищувати уміння управляти інвестиційними ризиками та сприяти розвитку 
професіональної кваліфікації працівників. Перспективами подальших досліджень є моделювання ситуацій 
при впровадженні інноваційних проєктів та розробка механізмів реагування на кожну загрозливу ситуацію. 
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фінансова стійкість, проєктна діяльність. 
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Abstract 
This article considers the issues of innovative activity, which is the engine of progress and constant improvement of 
competitive advantages and the impact of the risk degree in such activity and economic security. Therefore, the study of the 
risks of innovative development and maintaining a sufficient level of economic security of both business structures and state 
and regional administration do not lose their relevance, but on the contrary increase their expediency in view of the 
turbulence of the operating conditions in the country and the international environment. The purpose of this research is to 

study the risks of innovative development affecting the maintenance 
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of a sufficient level of economic security. The essence of economic security, innovative activity and the concept of «risk» were 
considered. Attention is paid to two groups of threats that may arise in the framework of innovative activities. The sources 
of innovative risks and threats to economic security at the state level was studied, in particular, it was outlined that such 
threats remain the instability of the environment, the imperfection of normative and legal legislation, the growth of 
economic crime, the low professional competence of management personnel of regional governing bodies, etc. Such types 
of investment activities as managerial, financial, production, marketing, market, personnel, economic and contractual, 
intellectual property risks, risks of loss of investors, information and environmental risks are highlighted. It was established 
that the process of managing innovative risks should include the following stages: to carry out an assessment of possible 
risks; to make a decision to carry out innovative activities or to abandon such decisions and consider other projects; to 
decide on the expediency of full or partial transfer of risk to other entities. The essence of ambitious and non-ambitious risk 
avoidance measures in innovative activities is considered. In order to minimize investment decisions, it is recommended to 
approach the collection and processing of information carefully, to develop methodological approaches to solving risky 
situations, to increase the ability to manage investment risks and to promote the development of professional qualifications 
of employees. Prospects for further research are the modeling of situations during the implementation of innovative projects 
and the development of response mechanisms for each threatening situation. 

Keywords: risks, innovative activity, economic security, economic development, management, financial stability, 
project activity. 

JEL classification: O31; O32 

Вступ 

Економічна безпека суб’єкта господарювання формується на сукупності сильних 
внутрішніх характеристиках, які створюють конкурентні переваги на ринках та 
фінансову стабільність для прийняття управлінських рішень, а також на адаптивних 
управлінських рішеннях відносно ситуації в зовнішньому середовищі. В цьому процесі 
неабияку роль відіграє інноваційна діяльність, що є локомотивом прогресу та 
постійного покращення конкурентних переваг. Але вона сама має високий ступінь 
невизначеності та високий ступінь ризику, що потребує розвитку в управлінців 
здатності завчасно прогнозувати зміни, оперативного управління на основі прогнозних 
даних інноваційними ризиками та в результаті отримувати їх мінімізацію. Тож, 
дослідження питань ризиків інноваційного розвитку та підтримання достатнього рівня 
економічної безпеки як бізнесових структур, так і державного та регіонального 
управління не втрачають своєї актуальності, а навпаки посилюють свою доцільність з 
огляду на турбулентність умов функціонування в країні та міжнародному середовищі.  

В науковому просторі є достатньо велика кількість публікацій, що стосуються як 
економічної безпеки, так і інноваційної діяльності та загроз здійснення. Враховуючи 
проблемне поле даного дослідження, зосередилися на тих наукових доробках, що поєд-
нують питання ризики – економічна безпека – інноваційна діяльність, і в даному векторі 
досліджень зазначимо наукові праці таких вчених, як Денисенко М.П. [0], Коліс-
ніченко П.Т. [0], Гомон Н.М. [0], Дудник О.В. [2], Смігунова О.В. [2], Богомолова К.С. [2], 
Захарова Т.М. [3], Клімова Г.П. [4], Кравченко В.О. [5], Мельниченко О.А. [6], Мики-
тюк П.П.[7], Крисько Ж.Л. [7], Овсянюк-Бердадіна О.Ф. [7], Скочиляс С.М. [7], Охрі-
менко І.В. [Ошибка! Источник ссылки не найден.], Вдовенко Н.М. [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.], Овчаренко Є.І. [Ошибка! Источник ссылки не найден.], 
Гнатенко І.А. [Ошибка! Источник ссылки не найден.], Христенко О.В. [9]. Та все ж дані 
питання залишаються відкритими, оскільки потребують подальшого поглибленого 
вивчення. 

Формулювання цілей статті 

Метою даної публікації є дослідження ризиків інноваційного розвитку, що 
впливають на підтримку достатнього рівня економічної безпеки. 

Виклад основного матеріалу 

В умовах сьогодення важливе значення мають процеси, що формують економічну 
безпеку бізнесових структур, регіональних структур, а також безпеку держави в цілому.  
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У науковій літературі дотепер немає єдиного розуміння економічної безпеки. Одні 
вчені пов’язують економічну безпеку передусім з безпекою міжнародної економічної 
системи і включають в її проблематику такі питання, як нерівномірність економічного 
розвитку, зростання заборгованості, циклічні коливання та інші аспекти загальної дес-
табілізації світової економіки. Інші дослідники беруть до уваги передусім забезпечення 
сприятливих умов для найбільш ефективного розвитку конкретної національної 
економіки, додаючи й вільний доступ до закордонних джерел сировини та енергії, 
стабільність закордонних інвестицій і гарантії свободи обміну товарами і послугами. Як 
наслідок, існує багато варіантів трактовок поняття економічної безпеки [4, с. 25]. 

Особливого значення набувають можливості окремого суб’єкта бути самостійною 
стійкою одиницею з позитивною динамікою розвитку, що можливо на основі 
впровадження інноваційних рішень. Інновації знаходять своє відображення у рівні 
трудомісткості техніко-технологічного та економічного процесу, рівня творчої 
розумової діяльності працівників, з чітко визначеною концептуальною новизною 
національного рівня, що рухає науково-технічний прогрес; діяльністю підприємця, 
державного управління або іншого учасника ринку, які мають виробничо практичну 
доцільність та суспільну корисність; активний прояв прогресивності, творчості, 
індивідуальності, ризикованості та креативності суб’єктів прийняття управлінських 
рішень; отримання економічної вигоди за рахунок реалізації управлінських якостей, що 
призводять до зменшення проміжних витрат на етапах виробництва або внаслідок 
зайняття нового сегменту споживачів при збуті продукції; надвисокий (вище 
традиційної діяльності) ризикований вид суспільно корисної діяльності [Ошибка! 
Источник ссылки не найден., с. 6]. 

Під ризиком прийнято розуміти імовірність (загрозу) втрати частини своїх 
ресурсів, недоотримання доходів, надходжень або поява додаткових витрат у результаті 
здійснення організацією конкретної стратегії та внаслідок впливу випадкових 
неконтрольованих факторів [2, с. 193 ]. 

При розгляді питань ризиків саме інноваційної діяльності підтримуємо думку 
В.О. Кравченко, який виділяє дві групи загроз, котрі можуть виникнути у рамках інно-
ваційної діяльності. До першої групи він відносить ті, що пов'язані із забезпеченням ін-
новаційної діяльності, тобто загрози незабезпечення інноваційного проєкту достатнім 
рівнем фінансування, необхідним рівнем кадрового та технологічного забезпечення. До 
другої групи потрапили загрози, що виникають у процесі організації інноваційної діяль-
ності, наприклад, забруднення довкілля, неправильний вибір ринків збуту. Повністю 
уникнути загроз інноваційної діяльності неможливо, бо, на думку вченого, інновації та 
ризик це дві взаємопов'язані категорії. Будь-яке підприємство чи організаційна 
структура функціонує у досить складному середовищі, котре потребує постійної роботи 
над удосконаленням управлінських рішень, активізації діяльності щодо гарантування 
економічної безпеки даного господарського об'єднання [5, с. 30–31]. 

Також джерелами виникнення інноваційних ризиків є економія на ресурсах, в 
тому числі і трудових, невідповідна якість продукції чи послуг до запитів споживачів, що 
може бути також спричинено економією на впровадженні якісної техніки та технологій, 
недостотне вивчення ринку збуту та споживачів, що може негативно відобразитися та 
процесі реалізації результатів інноваційної діяльності й відповідно ставити під загрозу 
отримання економічного чи соціального ефекту. Загрозами економічній безпеці на 
державному рівні залишаються нестабільність середовища, недосконалість 
нормативно-правового законодавства, зростання економічної злочинності, низька 
професійна компетенція управлінських кадрів регіональних органів управління тощо.  

Більшість економічно стійких підприємств завдячують своїм успіхом розробці та 
впровадженню нових продуктів, впровадженню нових методів виробництва та збуту, 
відкриттю нових ринків, розробці та реалізації нових проєктів. Усе це супроводжується 
ризиками. З іншого боку, без використання інновацій практично неможливо створити 
конкурентоспроможну продукцію з високим рівнем знань і новизни. Тому інновації в 
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ринковій економіці є ефективним засобом конкурентної боротьби, оскільки призводять 
до створення нових потреб, зниження собівартості продукту, припливу інвестицій, 
підвищення іміджу (рейтингу) виробника нової продукції до освоєння нових ринків, у 
тому числі закордонних. Тому важливим завданням для компанії є навчитися грамотно 
справлятися з інноваційними ризиками [0]. 

Вибір інструментів і засобів, які використовуються для забезпечення іннова-
ційного розвитку та економічної безпеки, набувають особливого значення, підвищуючи 
ціну економічних і соціальних наслідків рішень і дій, що ухвалюються для їх реалізації. 
Тому менеджери організацій повинні включаючи моніторинг, контроль, оцінку резуль-
татів, уникати негативних наслідків [7]. 

Причинами нестабільної діяльності та погіршення економічної безпеки при 
впровадженні інноваційних рішень є, по-перше, неправильний підбір інноваційних 
проєктів, що створюється внаслідок невірного трактування оцінки запитів споживачів, 
надміру високої оцінки важливості конкретного інноваційного об’єкту та недостатнього 
обґрунтування пріоритетів економічної та ринкової стратегій. По-друге, це звичайно 
фінансування, бо може бути ситуація як з недоотримання фінансових ресурсів від 
впровадження проєкту, так і відсутність ресурсів для фінансування самого проєкту. По-
третє, відмова контрагентів від виконання договірних умов чи настання ситуації з 
неможливості виконання їх зобов’язань, наприклад погіршення загальної економічної, 
політичної, безпекової ситуації в країні. Це може спричинити як затримку в постачанні 
необхідних для реалізації інноваційного проєкту ресурсів, так і пошук нових партнерів 
на менш вигідних умовах. По-четверте, маркетингові ризики виникають внаслідок 
недостатнього професіоналізму відповідальних осіб, неправильного розуміння 
маркетингових досліджень тощо. Більш розширений перелік можливих ризиків 
інвестиційної діяльності наведено в табл. 1. 

Таблиця 1. Ризики інвестиційної діяльності та причини їх виникнення 

Вид ризику Причини виникнення 
Управлінські 

ризики 
Неправильний вибір відповідальними особами інноваційного проєкту 

Фінансові 
ризики 

Тривалий термін окупності інвестицій в інноваційні технологічні рішення. Відсутність 
достатнього фінансування. Важкість залучення кредитних ресурсів 

Виробничі 
ризики 

Недостатнє ресурсне забезпечення виробничого процесу. Зайва кількість персоналу, не 
виправдана кінцевими результатами діяльності. Невиконання виробничого плану 
через нестачу необхідної сировини і матеріалів, низької якості продукції, простою 

устаткування, низькій кваліфікації працівників тощо 

Маркетингові 
ризики 

Необґрунтоване визначення пріоритетів загальної і ринкової стратегії підприємства 
чи організації. Невідповідність цін в інноваційному проєкті до ринкових. Неадекватна 

оцінка потреб сфери споживання і власного напряму інноваційного розвитку. 
Помилкова стратегія і тактика ціноутворення. Неефективна рекламна компанія. 

Неврахування сезонної циклічності обсягів продажу 
Ринкові 
ризики 

Поява на ринку нових конкурентів. Створення продуктів-замінників. 
Агресивна політика конкурентів 

Кадрові 
 ризики 

Відсутність практичного досвіду та налагоджених механізмів реалізації інноваційних 
рішень. Низька кваліфікація. Відсутність можливості навчатися та розвиватися 

Господарсько-
договірні 

ризики 

Укладання договорів на менш вигідних умовах. Відсутність попереднього вивчення 
договорів з неплатоспроможні чи ненадійним контрагентом. Несвоєчасне виконання 

партнерами договірних умов 
Ризики 

інтелектуальної 
власності 

Складність в оформленні патенту (ліцензії). Нетривалий період дії патенту.  
Відмова в оформленні патенту 

Ризики втрати 
інвесторів 

Зміна економічної та політичної ситуації, що спричинює вихід інвесторів з ринку 
Недостатня обґрунтованість доцільності та прибутковості інвестиційного проєкту 

Технологічні 
ризики 

Вихід з ладу обладнання. Слабка співпраця з науковими установами та передовими 
компаніями, що мають досвід реалізації технологічних інноваційних рішень 

Ризики 
політичних 

рішень 

Прийняті політичні рішення впливають на діяльність суб’єктів господарювання, 
інвесторів та їх фінансові можливості. Ускладнюють процес прийняття та 

запровадження інноваційних рішень. 
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Інформаційні 
ризики 

Витік інформації. Порушення роботи інформаційних систем 

Екологічні 
ризики 

Інноваційний проєкт може зашкодити екологічній ситуації 

Як вже зазначалося в таблиці, слабка співпраця з науковими установами, 
передовими підприємствами та державними установами має негативне відобра-ження 
на послідовне впровадження інноваційних проєктів, що спричиняє зупинку їх 
впровадження ще на початковому етапі за відсутності належного практичного досвіду в 
ініціатора. Загалом, всі наведені ризики, впливаючи на інноваційний процес, дотично 
знижують і економічну безпеку суб’єкта господарювання внаслідок неокупності 
вкладених фінансових і інвестиційних ресурсів, зниження морального духу колективу та 
втрати запланованих конкурентних переваг. Але ступінь ризику може бути різним. Для 
його мінімізації варто ретельно підходити до збору та опрацювання інформації, 
розробляти методологічні підходи до вирішення ризикових ситуацій, уміння управляти 
інвестиційними ризиками, підвищення професіональної кваліфікації працівників тощо. 

Необхідною умовою при прийнятті ефективних рішень з урахуванням 
інноваційних ризиків є вміння ними управляти, яке полягає не в повному їх виключенні, 
а у визначенні допустимих меж, що дозволить мінімізувати негативні наслідки настання 
ризикової події [9].  

Тож, процес управління інноваційними ризиками має включати наступні етапи: 
– провести оцінку можливих ризиків; – прийняти рішення щодо проведення інновацій-
ної діяльності чи відмовитися від таких рішень і розглянути інші проєкти; – прийняти 
рішення про доцільність повної чи часткової передачі ризику іншим суб’єктам. 

З точки зору ефективності прийнятих управлінських рішень в системі ризик-
менеджменту виокремлюють амбіційні та неамбіційні заходи уникнення ризиків при 
інноваційній діяльності Амбіційні сприяють перспективному розвитку проєкту та 
включають різні варіанти розвитку подій в майбутньому, створення альтернативних 
планів, активна комунікація з потенційними споживачами, розподіл відповідальності 
між учасниками інноваційного проєкту тощо. А неамбіційні заходи обмежують 
впровадження інноваційних рішень, що відображається у постійному намаганні 
відповідати стартам, термінам, критеріям якості.  

Слід зазначити, що для тих інноваційних ризиків, за які підприємство несе повну 
відповідальність, необхідно розробити програму управління ними, основною метою 
котрої є зниження можливих втрат. При управлінні інноваційним ризиком керівництво 
підприємства займає провідну позицію, адже воно схвалює програму заходів, 
спрямованих на зменшення рівня ризику. Тому досить важливо, щоб остаточні рішення 
з приводу заходів щодо управління інноваційними ризиками ухвалювалися саме вищим 
керівництвом [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Вимогою сучасного стану є підвищення рівня компетентності управлінців як 
щодо проєктної діяльності, так і ризик-менеджменту, бо, як зазначає Т.М. Захарова, 
основою стратегічного курсу розвитку України, її визначальними пріоритетами мають 
стати розробка й реалізація державної політики, спрямованої на структурну 
модернізацію господарського комплексу, якнайшвидший його перехід на інноваційний 
шлях розвитку і становлення України як високотехнологічної держави. Пріоритет 
інноваційного розвитку національної економіки й активна роль держави у процесі 
структурних перетворень визначено на найвищому державному рівні. Інноваційний 
розвиток наразі стає не лише «національною економічною ідеєю», а й тактикою 
державної економічної і гуманітарної політики [3]. Саме інноваційна діяльність є 
запорукою формування економічної безпеки бізнесових структур та структур 
державного управління різних рівнів.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 
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Більшість економічно стійких підприємств завдячують своїм успіхом розробці та 
впровадженню нових продуктів, впровадженню нових методів виробництва та збуту, 
відкриттю нових ринків, розробці та реалізації нових проєктів. Інноваційна діяльність є 
невід’ємною складовою формування стійких конкурентних переваг, що дозволяє 
зайняти лідируючі позиції у конкурентній боротьбі, забезпечити стабільні фінансові 
потоки та на цій основі сформувати економічну безпеку. Результати проведених 
наукових досліджень дозволили систематизувати інноваційні ризики з виділенням 
джерел їх утворення та визначити, що кожен з них більшою чи меншою мірою впливає 
на утримання економічної безпеки суб’єкта господарювання. Для його мінімізації варто 
ретельно підходити до збору та опрацювання інформації, розробляти методологічні 
підходи до вирішення ризикових ситуацій, уміння управляти інвестиційними ризиками, 
підвищення професійної кваліфікації працівників тощо. Отже, перспективами 
подальших досліджень є моделювання ситуацій при впровадженні інноваційних 
проєктів та розробка механізмів реагування на кожну загрозливу ситуацію. 
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Анотація  
У статті розглянуто підходи до аналізу факторів ризику при проведенні інноваційних перетворень. 
Встановлено, що кваліфікована експертиза фінансових (комерційних) показників інноваційних проєктів на 
етапі підготовки підприємства до проведення технологічної санації дозволяє оцінити їх з точки зору 
інвестиційної привабливості з урахуванням найбільш важливих факторів, що мають досить обґрунтовану 
імовірнісну оцінку. Обґрунтовано поділ факторів, що впливають на комплекс взаємозв’язків у контексті 
аналізу ризику інноваційних перетворень на ті, що безпосередньо впливають на процес прогнозування і 
підготовку до реалізації інноваційних перетворень, та на ті, що впливають на ефективність проведення 
процесу технологічної санації виробництва. Зазначено, що при реалізації інноваційних проєктів число 
факторів ризику досить велике, через що ступінь впливу їх носить випадковий характер. При будь-якій 
спробі врахувати вплив усіх факторів фахівцям доводиться стикатися з виключно важкою проблемою 
врахування ступеня їх впливу на декількох рівнях управління, адже навіть у разі нескладної ієрархічної 
структури число комбінацій впливу факторів різко зростає. Доведено, що основним завданням при 
проведеному аналізі факторного впливу повинна бути реалізована, перш за все, спроба обмеження кількості 
можливих комбінацій факторів, які слід проаналізувати або врахувати при знаходженні цільової функції 
прийнятого рішення. Визначено, що ключовими критеріями прийняття інвестиційних рішень в контексті 
інноваційних перетворень є: відсутність вигідніших альтернатив; мінімізація ризиків втрат, зокрема, і від 
інфляції; мінімізація терміну окупності; відносна дешевизна проєкту; забезпечення стабільності грошових 
надходжень; висока рентабельність з урахуванням дисконтування. 
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Abstract 
The article considers approaches to the analysis of risk factors during innovative transformations. It was established 
that a qualified examination of the financial indicators of innovative projects at the stage of the enterprise 
preparation for technological rehabilitation allows to evaluate them from the viewpoint of investment attractiveness, 
taking into account the most important factors that have a well-founded probabilistic assessment. The division of 
factors that influence the complex of relationships in the context of risk analysis of innovative transformations into 
factors that directly influence the process of forecasting and preparation for the implementation of innovative 
transformations and factors that influence the effectiveness of the technological rehabilitation process of production 
is substantiated. It is outlined that during the implementation of innovative projects, the number of risk factors is 
quite large, due to which the degree of their influence is random. In any attempt to take into account the influence of 
all factors, specialists have to face the extremely difficult problem of considering the degree of their influence at 
several levels of management, because even in the case of a simple hierarchical structure, the number of combinations 
of the influence factors increases sharply. It is proven that the main task of the analysis of the influence factor should 
be, first of all, an attempt to limit the number of possible combinations of factors that should be analyzed or considered 
when finding the objective decision function. It was determined that the key criteria for making investment decisions 
in the context of innovative transformations are: lack of more profitable alternatives; minimizing risks of losses, in 
particular, from inflation; minimization of the payback period; relative cheapness of the project; ensuring the stability 
of cash receipts; high profitability, taking into account discounting. 

Keywords: risk, factors, innovative transformations, models, technological rehabilitation, combination, classification, 
effectiveness.  

JEL classification: O31; O32 

Вступ 

Однією з основних умов виходу економіки України з фінансової та економічної 
кризи, що триває, є насамперед вирішення такої стратегічної проблеми, як ефективність 
інвестиційних вкладень у інноваційні проєкти та управління інноваційним розвитком 
промисловості. Короновірусна інфекція та військові дії на території України стали 
причиною формування принципово нових умов економічного середовища, сутність та 
глибину наслідків яких ще треба зрозуміти. Але сьогодні зрозуміло одне: багато проблем 
доведеться вирішувати з нуля. Це стосується нових умов побудови ринкових відносин, 
починаючи з переорієнтації економіки переважно на потреби внутрішнього ринку. Це 
стосується і відновлення зруйнованої військовим конфліктом промисловості, пошук її 
місця у геополітичному просторі та, у зв’язку з цим, непростий вибір інноваційних 
пріоритетів, від чого залежить інвестиційна політика. Одним з дискусійних питань на 
шляху забезпечення ефективності інвестицій є підвищена їх ризикованість. У той же час, 
ризики ніколи не були перепонами на шляху досягнення цілі за умови володіння 
методами поводження з ними. Тому потребує вдосконалення методика прогнозування 
та оцінки інвестиційних ризиків у сучасних умовах. Теоретична та практична значущість 
зазначених вище проблем і зумовила вибір цього напряму наукового дослідження.  

Проблеми управління ризиками добре вивчені в світовій практиці, про що 
свідчать велика кількість стандартів та посібників у цій галузі, вироблені механізми, 
класифікації та алгоритми управління ризиками, численні публікації. Теоретичні 
аспекти концептуальних засад ризик-орієнтованого підходу до здійснення виробничо-
господарської діяльності висвітлено у працях таких іноземних науковців, як Е. Баррі, 
Дж. Латроуб, Р. Мертон, Т. Нагумо, А. Сміт, Н. Томас, П. Уокер, Т. Флінн, Д. Хертс, Э. Холмс, 
та вітчизняних вчених І.О. Бланк, А.В. Бобряков, Т.А. Васильєв, О.С. Варигіна, С.М. Валєєв, 
В.В. Вітлінський, О.Д. Вовчик, О.І. Гончар, М.В. Грачева, О.М. Герасименко, М.І. Дьомкін, 
В.В. Ковалев, С.М. Ілляшенко, Г.М. Коломієць, Н.І. Кондратьєв, С.А. Ланкін, С.І. Наконеч-
ний, М.І. Рімер, В.П. Савчук, А.В. Сеньков, О.А. Свірідова, М.Г. Трейман, Н.М. Тягунов та 
інших. Водночас, в сучасних умовах господарювання промислові підприємства стика-
ються з широким спектром зовнішніх і внутрішніх ризиків, які постійно змінюються, 
тому існує потреба не тільки їх відстежувати, аналізувати та оцінювати, але й 
розробляти спеціальні інструменти управління ризиками, які дозволяють прогнозувати 
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та проактивно керувати можливими наслідками загроз, щоб нейтралізувати або 
мінімізувати їх негативний вплив на керовану систему. 

Мета статті 

Метою статті є поглиблення теоретичних положень та розробка практичних 
рекомендацій щодо урахування факторів ризику при проведенні інноваційних 
перетворень. 

Викладення основного матеріалу 

Згідно з висновками вчених, управління ризиком означає його мінімізацію або 
усунення, а система управління ризиком базується на дослідженні та аналізі ймовірності 
їх настання. У роботах представлено уніфікований опис ризиків, який ґрунтується на 
теоретико-множинному підході та представляє всі елементи та суб’єкти, задіяні в 
управлінні ризиками. Ризики, які супроводжують інвестиційну діяльність підприємства, 
виділяються в окреме поняття «інвестиційні ризики», які складають найбільш значущу 
частину сукупних господарських ризиків підприємства. В процесі здійснення 
інвестиційної діяльності приймаються відповідні інвестиційні рішення, орієнтиром 
яких є прогноз майбутніх результатів. Звичайно, інвестора цікавить рівень дохідності, а 
також мають значення гарантованість запланованої дохідності та впевненість у тому, 
що в ході реалізації проєкту не виникнуть невраховані, «позапланові», негативні щодо 
капіталу події. Саме ця сторона інвестиційної діяльності підприємства відображає 
поняття ризику. Опрацювання цілої низки джерел [1-12] дало змогу з’ясувати, що під 
ризиком найчастіше розуміють міру непевності в одержанні очікуваних доходів від 
заданих інвестицій. Тобто, ризик існує тільки щодо подій, які прогнозуються й 
очікуються в майбутньому. Але є ще невиявлені ризики, вплив яких можна побачити 
тільки у кінцевому результаті. Ризик як критерій прийняття рішення інвестором має 
місце тоді, коли інвестування ще тільки планується та існує як майбутній проєкт. В 
такому разі інвестиційний проєкт базується на прогнозних передбаченнях того, якими 
будуть умови для інвестування, ситуація на ринках та дії інвестора. Навіть за умови 
високої точності прогнозів у реальній економіці обов’язково виникатимуть несподівані 
події, які будуть зумовлювати відхилення від сценарію інвестування, що прогнозується. 
Оцінка ризику завжди є наслідком вашого рішення. Коли ми говоримо про одне з 
небагатьох рішень, які ми приймаємо на основі нашого розуміння ситуації, з розуміння 
нашого досвіду вирішення подібних ситуацій, ми не обмежуємося лише одним методом 
їх вирішення. Завжди можна вільно вибрати певну технологію нейтралізації будь-якого 
ризику. Під терміном «управління ризиками» мається на увазі вплив як на фактори 
виникнення або зменшення самого ризику, так і на фактори зменшення (або 
компенсації) можливої шкоди. Здійснення певних попереджувальних дій дозволяє 
вплинути на чинники, що є причиною виникнення ризику, зменшуючи ймовірність його 
виникнення. Щоб звести його до мінімуму, проводиться цілий комплекс різноманітних 
заходів із розрахунку на незмінність потрібного кінцевого результату. Основна 
складність полягає у відсутності ефективних методів визначення того, як і яким чином 
фактори впливають на цікаві для фахівців параметри процесу освоєння інновацій, так 
як більша частина факторів взагалі не піддається екстраполяційній кількісній оцінці, й 
тому окремі рекомендації з ефективного управління всім комплексом робіт та їх 
фінансуванням у цих умовах поки ще ґрунтуються головним чином на суб’єктивних 
судженнях керівників підприємств, які приймають відповідні рішення. 

Найбільш раціональним підходом до вивчення ролі та впливу факторів на 
комплекс взаємозв’язків, що визначають сутність проблеми, що розглядається, є поділ 
їх на дві групи [6, 7]: 

1. Фактори, що безпосередньо впливають на процес прогнозування та підготовку 
до реалізації інноваційних перетворень. 
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2. Фактори, що впливають на ефективність проведення процесу технологічної 
санації виробництва. 

Одним з етапів аналізу має бути також виявлення тих ланок процесу реалізації 
інноваційних перетворень і системи управління цим процесом, які відчувають 
найбільший вплив чинників, що дозволяє встановити необхідні кореляційні 
взаємозв’язки в математичній формі. Природно, що отримані на основі такого підходу 
результати повинні носити досить універсальний характер. 

Таким чином, маючи на увазі фактори, віднесені до першої групи, найбільшу 
інформацію може дати вивчення результатів факторного впливу на функцію прогнозу 
Yi(t+T)=ΣАijYi(t), корелятивно пов’язану через коефіцієнти матриці апроксимуючих 
функцій з тривалістю терміну виконання прогнозу. Вибір зазначеної функції в якості 
основного об’єкта для розгляду впливу факторів першої групи на параметри прогнозу 
очікуваних результатів інноваційних перетворень дозволяє використовувати для 
вивчення їх (тобто факторів) конкретні дані щодо подальшого поточного контролю 
робіт і фінансових витрат, пов’язаних з технологічною санацією. Це суттєво спрощує 
проведення факторного аналізу без особливого зниження глибини можливих 
узагальнень.  

Вплив різних факторів другої групи, особливо чинників випадкового характеру, 
на стан виконання робіт з технологічної санації виробництва проявляється, перш за все, 
у вигляді зміни обсягів виконаних робіт, труднощів оперативно-календарного 
регулювання, труднощів розрахунків за оцінкою необхідних додаткових фінансових 
коштів та ін. При цьому, оскільки самі по собі фактори є поняттям дуже абстрактним, то 
конкретизація терміну «фактор» формується в процесі виявлення певних ознак, що 
характеризують ці фактори. До числа таких ознак, що визначають вплив тих чи інших 
факторів, відноситься, наприклад, відхилення величини фінансових витрат на 
технологічну санацію виробництва від їх розрахункового (прогнозованого) значення. 
Взагалі, ці значення можуть мати різний характер, описуваний різними кривими 
розподілу (у загальному випадку вони визначаються, перш за все, законами розподілу 
самих факторів). 

Оскільки фактори 2-ї групи створюють суттєві передумови для зміни станів 
робочої ситуації при реалізації інноваційних перетворень, то уявляється доцільним 
розділити їх умовно на кілька груп: 

Ф1 – передбачувані фактори, але вони не піддаються точній попередній оцінці, 
наприклад, помилки виконавців, підвищення їх кваліфікації, недостовірність прогнозу 
та ін.; 

Ф2 – фактори, що заздалегідь враховуються (технічні можливості наявного 
устаткування, чисельності та кваліфікації виконавців, директивні договірні терміни 
реалізації проєкту та ін.); 

Ф3 – непередбачувані фактори. 
Якщо позначити через Y≡{у1, у2, у3,… уn} множину параметрів виробничого та 

фінансового контролю, що характеризують алгоритм управління ходом робіт щодо 
впровадження інновацій у процесі проведення технологічної санації, то загальна 
початкова невизначеність, обумовлена впливом тих чинників, від яких безпосередньо 
залежить ефективність управління в режимі «on-line» виконанням планових завдань і 
особливо фінансовими засобами в процесі оперативного реагування на цілі та форми їх 
використання. Вона буде визначатися ентропією. 

H(Y,t0) = H (Ф1)+Н(Ф3) (1) 
де H (Y,t0) – ентропія, що характеризує безпосереднє виконання робіт з 

впровадження інновацій в момент t0 (t0 – початковий момент процесу технологічної 
санації); H (Ф1), Н (Ф3) – ентропія, обумовлена впливом факторів групи Ф1  та  Ф3. 
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Ентропія у процесі проведення технологічної санації зумовлена впливом 
непередбачуваних заздалегідь чинників і змінюється тільки в певні моменти часу. 
Тобто, коли в результаті контролю виробничої ситуації зафіксовані ознаки цих факторів 
і на основі екстраполяційної оцінки їх подальшого впливу на результати виконання 
робіт вжито відповідних заходів по оперативному реагуванню на зміни подальшого ходу 
процесу впровадження інновацій в цілому або окремого його етапу. У цьому випадку на 
основі аналізу інформації, що надійшла в керуючий орган, виробляється не тільки 
конкретний механізм впливу, що регулює хід виконання робіт, а й формуються дані, 
необхідні для подальшого узагальнення та загальної раціоналізації процесу управління. 

Слід зауважити, що при реалізації інноваційних проєктів у процесі проведеної 
технологічної санації виробничої бази підприємства число цих факторів досить велике, 
через що ступінь впливу їх носить випадковий характер. 

На відміну від факторів першої групи, які безпосередньо впливають на процес 
прогнозування, необхідний для попередньої оцінки успішності впровадження проєкту 
інноваційних перетворень, фактори другої групи, що впливають на систему управління 
всім ходом робіт з впровадження, у тому числі й управління фінансовими витратами, ще 
важче піддаються екстраполяційній кількісній оцінці через апостеріорні закони 
розподілу. Пояснюється це насамперед багаторівневим впливом таких факторів, 
оскільки система управління ходом робіт з реалізації інноваційних перетворень має 
кілька рівнів ієрархії. При будь-якій спробі врахувати вплив усіх факторів фахівцям 
доводиться стикатись з виключно важкою проблемою врахування ступеня їх впливу на 
декількох рівнях управління, адже навіть у разі нескладної ієрархічної структури число 
комбінацій впливу факторів різко зростає. Тому основним завданням при проведеному 
аналізі факторного впливу повинна бути реалізована, перш за все, спроба обмеження 
кількості можливих комбінацій факторів, які слід проаналізувати або врахувати при 
знаходженні цільової функції прийнятого рішення. Будь-яка спроба, що здійснюється в 
напрямі вирішення такого завдання означає, що відпрацьована в результаті звуження 
граничних умов комбінація чинників буде визначати, в кінцевому підсумку, тільки один 
з них або, принаймні, кілька найбільш ймовірних і суттєвих варіантів їх несприятливого 
поєднання. 

Визначення оптимальних умов для вироблення алгоритму прийняття рішень 
(знаходження цільової функції) на основі врахування змін параметрів будь-якого етапу 
контрольованого процесу технологічної санації, причинами яких є конкретні чинники, 
вимагає перебору великої кількості можливих альтернативних варіантів проведення 
інноваційних перетворень у залежності від комбінацій дії цих факторів і належить до 
завдань комбінаторного характеру, точність вирішення яких визначається обсягом 
опрацьованої інформації. При цьому інформативність ознак, що фіксуються в процесі 
аналізу, повинна характеризуватися придатністю цих ознак (або їх набору) для 
детермінування того чи іншого фактору, особливо якщо мова йде про фактори ризику. 

У протилежному випадку дослідження, що виконується, або аналіз, що вже 
здійснено, не будуть достатньо універсальні. Для прийнятої комбінації факторів 
визначається область свободи рішень і дій керівника з управління процесом 
впровадження інновацій в умовах впливу факторів. Вибір змінних і параметрів, 
використовуваних при прогнозуванні, завжди робиться на основі комплексу показників 
проєкту з технологічної санації підприємства, пропозицій експертів та фахівців. Ними ж 
погоджуються та визначаються функціональні залежності і області змінних параметрів 
на термін прогнозу. Дуже чутлива до впливу факторів ризику фінансова сторона питань, 
пов’язаних з реалізацією інноваційних перетворень.  

Розглянемо формально ступінь впливу кожної змінної, що характеризує вплив 
фактору на прогнозований інтегральний показник ефективності інноваційного 
технологічного проєкту (або всього портфеля проєктів технологічної санації в цілому). 
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Для цього необхідно визначити коефіцієнти чутливості або еластичності. Кожен такий 
коефіцієнт являє собою відношення відносної зміни основного інтегрального показника 
Prj до відносної зміни під впливом фактору конкретної змінної Pm (параметра) [8]. 

Величина коефіцієнта чутливості основного показника ефективності загального 
проєкту технологічної санації за даною змінною (фактором) визначає ступінь впливу 
змінної (фактору) на прогнозований основний показник. У процесі виконання 
розрахунків корисно структурувати всі коефіцієнти по мірі їх зменшення й залежно від 
знаку, зміну якого може підказати зміна тенденції. З метою спрощення самої процедури 
розрахунків, пов’язаних зі стратегічним управлінням, раціонально залишити тільки ті 
фактори, що найбільше впливають на результат. Це дозволяє в подальшому обмежити 
кількість факторів ризику (тобто зменшити розмірність задачі) і тим самим спростити 
опис моделі. Окремого розгляду потребує оцінка ефективності інноваційного 
технологічного проєкту при врахуванні ризику. Вона необхідна, перш за все, для 
визначення прийнятності ризику. Під прийнятністю ризику на етапі прогнозування 
ефективності результатів на практиці розуміють допустимий (для інвестора, кредитора 
або акціонерів технологічно санованого підприємства) рівень витрат на зниження 
величини збитків або витрати по відшкодуванню цих збитків та їх наслідків. Коректна 
оцінка ймовірності факторів ризику дозволяє ще на етапі прогнозування результатів 
інноваційних перетворень об’єктивно представляти обсяги можливих витрат і збитків, 
пов’язаних з проведенням технологічної санації, та намітити шляхи до їх запобігання або 
зменшення, а в разі неможливості запобігання – забезпечити їх відшкодування. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Аналізуючи здатність менеджменту підприємства реалізовувати поточну 
діяльність, інвестори оцінюють ймовірність реалізації запропонованої інноваційної 
програми проведення технологічної санації в цілому, що представляють один 
інвестиційний проєкт, або низку проєктів, об’єднаних у структуру портфеля. Основна 
увага приділяється загальній комерційній ефективності проєкту, яка визначається як 
відношення фінансових витрат до результатів. Для розгляду альтернативних проєктів 
інвесторам необхідно застосовувати такі напрями аналізу: 1. Порівняння середньої 
річної рентабельності проєктів із середньою ставкою банківського кредиту; 
2. Порівняння проєктів з точки зору страхування від інфляційних втрат; 3. Порівняння 
періодів окупності інвестицій; 4. Порівняння потреби в інвестиціях; 5. Облік 
стабільності надходжень; 6. Порівняння рентабельності інвестицій в цілому за весь 
строк здійснення проєкту. 7. Порівняння рентабельності інвестицій в цілому з 
урахуванням дисконтування. 

При цьому слід виходити з таких критеріїв прийняття інвестиційних рішень: 
відсутність вигідніших альтернатив; мінімізація ризиків втрат, зокрема і від інфляції; 
мінімізація терміну окупності; відносна дешевизна проєкту; забезпечення стабільності 
грошових надходжень; висока рентабельність з урахуванням дисконтування. 

Таким чином, кваліфікована експертиза фінансових (комерційних) показників 
інноваційних проєктів на етапі підготовки підприємства до проведення технологічної 
санації дозволяє оцінити їх з точки зору інвестиційної привабливості з урахуванням 
найбільш важливих факторів, що мають досить обґрунтовану імовірнісну оцінку. 

Список літератури 
1. Valeev S., Kondratyeva N. Risk control and process safety management systems. Process Safety and Big Data. 

2021. Vol. 7. P. 271-294. 

 𝒌𝒋𝒎 = 𝒍𝒊𝒎𝜟𝒑→𝟎

𝜟𝑷𝒓𝒋 𝑷𝒓𝒋⁄

𝜟𝒑𝒎 𝒑𝒎⁄
=

𝝏 𝒍𝒏𝜟𝑷𝒓𝒋 𝑷𝒓𝒋⁄

𝝏 𝒍𝒏𝜟𝒑𝒎 𝒑𝒎⁄
 (2)  



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021 рік. Том 6. № 3.  

358 

2. Демидова Е.Г., Гусєв Д.С., Новикова О.А. Построение динамической системы управления рисками 
промышленного предприятия. Фундаментальные исследования. 2020. № 10. С. 50-55.  

3. Картвелишвили В.М. Свиридова О.А. Риск-менеджмент. Методи оцінки ризику. Москва: ФГБОУ ВО 
«РЕУ ім. Г. В. Плеханова», 2017. 120 c. 

4. Ланкина С.А., Флегонтов В.И. Классификация и проблемы оценки рисков промышленного 
предприятия. Интернет-журнал «Науковедение» 2015. Том 7, №2. URL: 
http://naukovedenie.ru/PDF/90EVN315. 

5. Langdalen H., Abrahamsen E.B., Selvik J.T. On the importance of systems thinking when using the ALARP 
principle for risk management. Reliability Engineering and System Safety. 2020. Том. 204. P. 107-222.  

6. Latrobe J., Barry E. System approach to risk analysis verification for riskmanagement. Safety science. 2017. 
Vol. 99, Part B. P. 187-195  

7. Панягина А.Е. Подходы к пониманию и классификации рисков. Современная экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы. 2012. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-ponimaniyu-i-
klassifikatsii-riskov/viewer 8.  

8. Сеньков А.В., Бобряков А.В. Нечеткая онтологическая модель мониторинга и управления 
комплексными рисками сложной экономической системы на примере ВУЗа. Международный 
журнал информ. технологий и энергоэффективности. 2016. Т.1. №1. С. 2-10. 

9. Трейман М.Г., Варыгина О.С. Методи оценки и управления рисками на ресурсоснабженческом 
предприятии (на примере ЧАО «ТГК-1»). Научный журнал НИУ ИТМО. Серия Економика и 
екологіческий менеджмент. 2017. № 4. С. 64-73 

10. Дзюба С.А. Анализ и сравнение инвестиционных проєктов с учетом риска / РАН Сиб. отд. Сиб. 
энергет. ин-т им. Л.А. Мелентьева- Препр Иркутск, 1994. 19 с. 

11. Канторович Л.В. Математические модели и методы оптимального планирования. Новосибирск: 
Наука, Сиб.отдел., 1966. 178 с. 

12. Валревен К.Д. Управление рисками коммерческого банка: учеб. пособие / под ред. М. Э. Ворд. 
Институт экономического развития Мирового банка. Вашингтон. 1993. 315 с. 

13. Льюис Р.Д., Райфа Х. Игры и решения. Москва: Иностр. лит., 1961. 643 с. 

References 
1. Valeev, S., Kondratyeva, N. (2021). «Risk control and process safety management systems». Process Safety 

and Big Data. vol. 7, pp. 271-294. 
2. Demidova, E.G., Gusєv, D.S., Novikova, O.A. (2020). «Building a dynamic risk management system for an 

industrial enterprise». Fundamental'nye issledovanija. no. 10, pp. 50-55.  
3. Kartvelishvili, V.M., Sviridova, O.A. (2017). Risk-menedzhment. Metodi ocіnki riziku. [Risk management. Risk 

Assessment Methods]. FGBOU VO «REU іm. G. V. Plehanova». Moscow. Russia. 
4. Lankina, S.A., Flegontov, V.I. (2015). «Classification and problems of risk assessment of an industrial 

enterprise». Internet-zhurnal «Naukovedenie». tom 7, no. 2. Available at: 
http://naukovedenie.ru/PDF/90EVN315. 

5. Langdalen, H., Abrahamsen, E.B., Selvik, J.T. (2020). «On the importance of systems thinking when using the 
ALARP principle for risk management». Reliability Engineering and System Safety. Vol. 204, pp. 107-222.  

6. Latrobe, J., Barry, E. (2017). «System approach to risk analysis verification for riskmanagement». Safety 
science. 2017. Vol. 99, Part B, pp. 187-195  

7. Panjagina, A.E. (2012). «Approaches to understanding and classifying risks». Sovremennaja jekonomika: 
problemy, tendencii, perspektivy. no. 6. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-
ponimaniyu-i-klassifikatsii-riskov/viewer 8.  

8. Sen'kov, A.V., Bobrjakov, A.V. (2016). «Fuzzy ontological model for monitoring and managing complex risks 
of a complex economic system on the example of a university». Mezhdunarodnyj zhurnal inform. tehnologij 
i jenergojeffektivnosti. 2016. Vol. 1, no. 1, pp. 2-10. 

9. Trejman, M.G., Varygina, O.S. (2017). «Methods for assessing and managing risks at a resource supply 
enterprise (on the example of PrJSC "TGC-1")». Nauchnyj zhurnal NIU ITMO. Serija Ekonomika i 
ekologіcheskij menedzhment. no. 4, pp. 64-73 

10. Dzjuba, S.A. (1994). Analiz i sravnenie investicionnyh proektov s uchetom riska. [Analysis and comparison of 
investment projects taking into account risk]. RAN Sib. otd. Sib. jenerget. in-t im. L.A. Melent'eva- Prepr. 
Irkutsk. Russia. 

11. Kantorovich, L.V. (1966). Matematicheskie modeli i metody optimal'nogo planirovanija. [Mathematical 
models and methods of optimal planning]. Nauka, Sib.otdel. Novosibirsk. Russia. 

12. Valreven, K.D. (1993). Upravlenie riskami kommercheskogo banka. [Commercial bank risk management]. 
Institut jekonomicheskogo razvitija Mirovogo banka. Washington. USA. 

13. L'juis, R.D., Rajfa, H. (1961). Igry i reshenija. [Games and Solutions]. Inostr. lit. Moscow. Russia. 
 

Стаття надійшла до редакції 25.07.2021 р. 

https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-ponimaniyu-i-klassifikatsii-riskov/viewer%208
https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-ponimaniyu-i-klassifikatsii-riskov/viewer%208


 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 3.  

359 

УДК 621.822 
DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-3-47 

Ольга Анатоліївна СВІРГУН 

кандидат технічних наук, доцент кафедри надійності та міцності машин і споруд  
ім. В. Я. Аніловича Державного біотехнологічного університету 

ORCID ID: 0000-0001-6069-8269 

Валентин Володимирович СВІРГУН 

Аспірант кафедри мехатроніки та деталей машин Державного біотехнологічного 
університету 

ORCID ID: 0000-0002-3024-3252 

Роман Вікторович АНТОЩЕНКОВ 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мехатроніки та деталей машин 
Державного біотехнологічного університету 

ORCID ID: 0000-0003-0769-7464 

Іван Іванович БРИК  

студент факультету мехатроніки та інжинірингу Державного  
біотехнологічного університету 

E-mail: ivanbmw94@gmail.com 

ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМИ ДЕФОРМОВАНИХ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ В ГУМОМЕТАЛЕВИХ 
ПІДШИПНИКАХ КОВЗАННЯ 

Свіргун О. А., Свіргун В. В., Антощенков Р. В., Брик І. І. Визначення форми деформованих 
робочих поверхонь в гумометалевих підшипниках ковзання. Український журнал 
прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 3. C. 358–364.  

Анотація 
В роботі здійснюється спроба дослідити форми деформації опорних поверхонь підшипників, що мають 
поверхню з матеріалу типа гуми, яка змащується водою. Гумові підшипники успішно застосовуються в тих 
випадках, коли вузол тертя повинен перебувати у воді або іншому рідкому середовищі. Разом з виконанням 
своїх безпосередніх функцій гумові підшипники можуть гасити вібрацію, шум і деякі перекоси валів. 
Суттєвою особливістю підшипників з поверхнею з матеріалів типу гуми є незвично низький модуль 
пружності гумового покриття, який в десятки тисяч разів менше модуля пружності металевих поверхонь. 
Вода як мастильний матеріал теж відрізняється від мінеральних масел значно меншою динамічною 
в'язкістю і має трохи більшу теплоємність і теплопровідність. Значно менша здатність води 
створювати на поверхнях, що труться, тонкі і міцні адсорбовані шари, які, як відомо, залежать від природи 
змащуючої речовини, поверхонь і характеру взаємодії молекул мастила і твердого тіла. Низька динамічна 
в'язкість води не дозволяє при звичайних умовах роботи гідродинамічних підшипників забезпечувати 
необхідну мінімальну товщину мастильного шару, який дозволяє з запасом компенсувати можливі похибки 
виготовлення, монтажу, силових і температурних деформацій. Спільним рішенням рівнянь гідродинаміки 
і рівнянь теорії пружності з урахуванням нестисканості гуми визначені форми деформованих робочих 
поверхонь в підшипниках ковзання з робочою поверхнею з матеріалу типу гуми. Це дозволяє вирішувати 
задачі визначення об'ємної деформації підшипника, оцінку загальних переміщень вала і визначення 
навантажень, що припадають на окремі опорні частини підшипника. У якості теоретичної бази 
використовуються другий закон Ньютона та закон збереження мас. Для оцінки деформацій пружних 
поверхонь використовуються методи теорії пружності. При навантаженні гуми мають місце три типа 
деформацій: пружні, високоеластичні і в’язкотекучі. При багатократному навантаженні спостерігається 
добра повторюваність значень деформації. 

Ключові слова: гумометалевий підшипник, змащування водою, форми деформації поверхонь  
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DETERMINATION OF THE SHAPE OF DEFORMED WORKING SURFACES IN RUBBER-
METAL SLIDING BEARINGS 
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Technology. 2021. Volume 6. № 3, рр. 358–364. 

Abstract 
In this work, the attempt is made to investigate the deformation types of the bearing surfaces, they have a surface made 
of a material such as rubber, which is lubricated with water. Rubber bearings are successfully used in cases where the 
friction unit must be in water or another liquid medium. Along with performing their direct functions, rubber bearings 
can dampen vibration, noise and some shaft misalignments. The essential feature of bearings with a surface made of 
materials such as rubber is the unusually low elasticity modulus of the rubber coating, which is tens of thousands of times 
less than the elasticity modulus of metal surfaces. Water, as a lubricant, also differs from mineral oils in much less 
dynamic viscosity and has a slightly higher heat capacity and thermal conductivity. The significantly lower ability of 
water to create thin and strong adsorbed layers on the rubbing surfaces, which depend on the nature of the lubricant, 
surfaces and the nature of the interaction of oil molecules and a solid. The low dynamic viscosity of water does not allow, 
under normal operating conditions, hydrodynamic bearings to provide the required minimum thickness of the 
lubricating layer, which makes it possible to compensate with a margin for possible errors in manufacturing, installation, 
force and temperature deformations. By the joint solution of the equations of hydrodynamics and equations of the theory 
of elasticity, taking into account the incompressibility of rubber, certain forms of deformed working surfaces in plain 
bearings with a working surface made of a material such as rubber were considered. This makes it possible to solve the 
problems of determining the volumetric deformation of the bearing, assessing the total displacements of the shaft and 
determining the loads that fall on individual bearing support parts. As a theoretical basis, Newton's second law and the 
law of conservation of mass are used. Methods of the theory of elasticity are used to assess the deformations of elastic 
surfaces. When rubber is loaded, there are three types of deformations: elastic, highly elastic and viscous. Under repeated 
loading, good repeatability of the deformation values is observed. 

Key words: rubber-metal bearing, water lubrication, forms of deformed working surfaces, theory of elasticity. 

Вступ 

Гумові підшипники успішно застосовуються в тих випадках, коли вузол тертя 
повинен перебувати у воді або іншому рідкому середовищі. Переваги гумометалевих 
підшипників: екологічність – вони мають змащення водою, що збільшує відтік тепла при 
охолодженні і не забруднює навколишнє середовище на відміну від оливи; вони легко 
адаптуються до вібрацій і в результаті дають зменшення вібрації і шуму; додаткові 
можливості – гумометалевий підшипник може працювати прямо у воді і не вимагає 
спеціальних ущільнюючих прокладок на відміну від звичайних підшипників, які 
потребують захисту від протікання оливи і потрапляння дрібних часток в підшипник. 

Вода як мастильний матеріал відрізняється від мінеральних масел значно 
меншою динамічною в'язкістю і має трохи більшу теплоємність і теплопровідність. 
Значно менше також здатність води створювати на поверхнях, що труться, тонкі і міцні 
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адсорбовані шари, які, як відомо, залежать від природи змащуючої речовини, поверхонь 
і характеру взаємодії молекул мастила і твердого тіла.  

Низька динамічна в'язкість води не дозволяє за звичайних умов роботи гідроди-
намічних підшипників забезпечувати необхідну мінімальну товщину мастильного шару, 
який дозволяє з запасом компенсувати можливі похибки виготовлення, монтажу, 
силових і температурних деформацій. Поверхня, яка вкрита гумою, за рахунок пружних 
деформацій дозволяє згладити виступаючі нерівності, але мінімальна товщина 
мастильного шару при розрахунках за класичною гідродинамічною теорією в багатьох 
випадках виходить менше шорсткості робочих поверхонь, що призводить до граничного 
тертя, яке підпорядковується іншим закономірностям.  

Ще однією суттєвою особливістю підшипників з поверхнею з матеріалів типу 
гуми є незвично низький модуль пружності гумового покриття, який в десятки тисяч 
разів менше модуля пружності металевих поверхонь. 

Відсутність закінченої теорії розрахунків підшипників при змащенні водою, 
протилежні точки зору різних авторів на закономірності перебігу робочого процесу в 
гумометалевих підшипниках [1, 2, 3] при змащуванні водою потребують створити 
фізичну модель, що описує поведінку поверхневого гумового шару, визначити форми 
деформованих робочих поверхонь в підшипниках ковзання з робочою поверхнею з 
матеріалу типу гуми. Це дозволить в подальшому вирішувати задачі визначення 
об'ємної деформації підшипника, оцінку загальних переміщень вала і визначення 
навантажень, що припадають на окремі опорні частини підшипника. 

Формулювання цілей статті 

Відсутність закінченої теорії розрахунків підшипників при змащенні водою, 
протилежні точки зору різних авторів на закономірності перебігу робочого процесу в 
гумометалевих підшипниках [1, 2, 3] при змащуванні водою потребують створити 
фізичну модель, що описує поведінку поверхневого гумового шару, визначити форми 
деформованих робочих поверхонь в підшипниках ковзання з робочою поверхнею з 
матеріалу типу гуми. Це дозволить в подальшому вирішувати задачі визначення 
об'ємної деформації підшипника, оцінку загальних переміщень вала і визначення 
навантажень, що припадають на окремі опорні частини підшипника. 

Виклад основного матеріалу  

У процесі руху при виникненні конфузорних мастильних щілин і появі 
гідродинамічного тиску відбувається пружне переміщення робочих поверхонь, яке 
викликає зміна самого тиску. Пружні переміщення гуми частково підпадають під дію 
законів контактної гідродинаміки  

Рух рідини, що змащує в робочій зоні підшипника, описується двома законами: 
другим законом Ньютона або принципом Даламбера, вираженим векторним рівнянням 
руху Нав'є-Стокса, і законом збереження мас, вираженим скалярним рівнянням нероз-
ривності. Після введення ряду припущень, що відносяться до природи нестисливої ріди-
ни, для сталого ламінарного руху в прямокутних координатах ці рівняння мають вигляд: 

𝜌 (𝑢
𝜕𝑉

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑉

𝜕𝑦
+𝑤

𝜕𝑉

𝜕𝑧
) = −𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝 + 𝜇𝑡𝛻

2𝑉                         (1) 

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

𝜕𝑤

𝜕𝑧
= 0,                                                                  (2) 

де 𝜌 – щільність рідини; 
𝑢,  𝑣,  𝑤 – проєкції вектора швидкості на осі 𝑥,  𝑦,  𝑧; 
𝑉,   𝑝(𝑢,  𝑣,  𝑤) – вектор швидкості частинки рідини і тиск в даній точці простору 

(𝑥,  𝑦,  𝑧); 
𝜇𝑡 – динамічний коефіцієнт в'язкості; 

𝛻2 ≡
𝜕2

𝜕𝑥2
+

𝜕2

𝜕𝑦2
+

𝜕2

𝜕𝑧2
 – оператор Лапласа. 
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Ліва частина першого рівняння являє собою вектор сили інерції об'єму рідини.  
Розглянемо двомірну течію малов’язкої нестисливої рідини. При введенні 

загальноприйнятих припущень ізотермічна течія води описується рівнянням 
Рейнольдса у вигляді: 

𝑑

𝑑𝑥
(
ℎ3

𝐾𝑥𝑥
⋅
𝑑𝑝

𝑑𝑥
) = 6𝜇𝑡𝑈

𝑑ℎ

𝑑𝑥
,                                          (3) 

де 𝐾𝑥𝑥 – коефіцієнт турбулентності. При ламінарному характері течії рідини 
 𝐾𝑥𝑥= 1. Граничні умови по тиску 𝑝 = 𝑝01, якщо 𝑥 = 𝑥1, и 𝑝 = 𝑝02, якщо 𝑥 = 𝑥2. 

Для оцінки деформацій пружних поверхонь широко застосовуються методи теорії 
пружності, які передбачають операції з деяким гіпотетично пружним тілом. 
Передбачається, що речовина пружного тіла безперервно розподілена по його об'єму, 
ідеальне тіло є однорідним, знаходиться при відсутності зовнішніх сил в природному 
стані, яке при даній температурі є стійкою формою рівноваги. Для деформації тіла 
необхідно прикладати зовнішні сили і витрачати певну кількість роботи, що 
повертається при видаленні зовнішніх сил. Технічні гуми виготовляються із суміші 
каучуку з наповнювачами, і розглядати їх як однорідне середовище можна лише 
наближено у випадках, коли найменший досліджуваний об’єм буде значно більше 
розмірів неоднорідних частинок. Похибка буде тим менше, чим більше в розглянутому 
об’ємі є неоднорідних частинок. У цьому випадку на підставі закону великих чисел до 
цього обсягу матеріалу можна застосовувати усереднені постійні показники, які 
можливо використовувати при розрахунках.  

Специфіка будови гуми визначає особливості її поведінки. При додаванні наван-
таження розрізняють три види деформацій: пружні, високоеластичні і в'язкотекучі. При 
багаторазовому навантаженні і розвантаженні зразків після декількох циклів, які 
називають тренувальними, починає спостерігатися повторюваність величин 
деформацій від навантаження, що характерно для пружних матеріалів. У першому 
наближенні при деформаціях менших 10÷15% дослідники гумотехнічних виробів 
нехтують явищами гістерезиса і вважають гуму лінійно-пружним матеріалом. Внаслідок 
незмінності об’єму в області малих деформацій пружні властивості гуми можна 
характеризувати однією постійною – модулем зсуву. З ростом деформацій 
спостерігається зростаюче відхилення від лінійної залежності між навантаженням і 
деформацією. Експериментальні дослідження різних опорних підшипників [3] показали, 
що деформація їх опорних поверхонь зазвичай не перевищує наведеного вище 
інтервалу, для якого з певним ступенем похибки можна застосовувати закон Гука і 
принцип незалежності дії сил. Явища релаксації напружень, характерні для гуми, можна 
врахувати, замінюючи пружні постійні деякими функціями часу, які визначаються 
експериментально. Повільну зміну твердості і модуля пружності протягом тривалого 
проміжку часу можна враховувати при розрахунках на найближчий період і на віддалену 
перспективу, закладаючи необхідні запаси. Модуль зсуву гуми також є функцією від 
температури. Цей фактор звужує діапазон робочих параметрів, які визначаються 
розрахунковим шляхом при заданій температурі. Похибка розрахунків не досягає 
великих розмірів за рахунок того, що температура підшипника при змащенні водою 
практично завжди змінюється у вузьких межах і значно менше рівня температур опор 
на масляному змащенні. Розглядаючи усталений режим роботи, можна також 
знехтувати явищами саморозігріву, характерними для гумотехнічних виробів, що 
працюють при змінних навантаженнях.  

На робочу поверхню гумового шару діє гідродинамічний тиск, який залежить від 
форми конфузорного зазору, що змінюється при деформаціях. Сили тертя на робочій 
поверхні і дотичні напруження при змащенні водою і рідинному режимі течії 
змащуючого матеріалу у багато разів менше сил гідродинамічного тиску. Інша сторона 
гумового шару закріплена на металевій основі. Бічні поверхні з боку вхідної і вихідної 
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кромки навантажені тисками в каналах, що підводять воду, які і є граничними умовами 
при гідродинамічному розрахунку (рис. 1). 

Закон Гука, з урахува-
нням згаданих вище припу-
щень, для плоско-деформо-
ваного стану може бути 
представлений у вигляді 
залежностей 

𝜎𝑥 = 𝐺 (2
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑠),      (4) 

𝜎𝑦 = 𝐺 (2
𝜕𝑣

𝜕𝑦
+ 𝑠),      (5) 

𝜎𝑧 = 𝐺𝑠,          (6) 

𝜏𝑥𝑦 = 𝐺 (
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
),      (7) 

де σx, σy, σz – нормальні 
напруження відповідно в 
напрямках осей x, y та z; 

𝑢 и 𝑣 – переміщення в напрямках осей 𝑥, 𝑦; 
𝜏𝑥𝑦 – дотичне напруження в площині 𝑥, 𝑦. 

Умова нестикуваності вимагає введення самостійної функції гідростатичного 
тиску в шарі гуми, яка визначається через нормальні напруження за формулою 

𝑠 =
1

𝐸
(𝜎𝑥 + 𝜎𝑦 + 𝜎𝑧)                                                              (8) 

Враховуючи, що коефіцієнт Пуассона для гуми  0,5 = , модуль зсуву знаходять з 

залежності 

 𝐺 =
𝐸

2(1+𝜇)
=

𝐸

3
.          (9) 

Послідовні рішення рівнянь гідродинаміки і рівнянь деформацій дозволили 
визначити напрям змін форми зазору і розподілу гідродинамічного тиску по робочій 
поверхні.  

Гідродинамічний тиск, що виникає при русі, змазує рідини разом з однією з 
поверхонь конфузорного зазору, визначається розмірами опорної поверхні, швидкістю 
руху, динамічною в'язкістю води і розмірами мастильного шару. Тиск на робочих 
поверхнях, в свою чергу, визначає деформацію опорної частини і змінює розміри і форму 
зазору, які визначають нові значення гідродинамічного тиску [4, 6]. У реально 
працюючих конструкціях ці зміни відбуваються майже одночасно і при сталому режимі 
роботи форми зазору змінюються в незначних межах. Спостерігається поступове 
вирівнювання форми зазору таким чином, що поверхні прагнуть бути еквідистантним 
одна до одної за винятком зони, яка прилягає до вихідної кромки. Процес вирівнювання 
тисків і товщини мастильного шару пояснюється закономірностями поведінки пружної 
основи і закономірностями гідродинаміки. У місцях підвищеного тиску відбувається 
вдавлення поверхневого шару, а в сусідніх областях відбувається випинання гуми і 
зменшення товщини мастильного шару. У зоні зменшення товщини водяної плівки 
підвищується тиск, і ця поверхня знову опускається. 

У даному гумометалевому підшипнику в зонах вхідної і вихідної кромки, де 
спостерігається випинання матеріалу і зменшення товщини мастильного шару, не може 
відбуватися повне перекриття вхідного і вихідного перерізів, так як хвиля деформацій 
має конфузорну ділянку, і при різкому зменшенні зазору настає значне зростання 
місцевого тиску, яке розкриває щілину.  

Вхідна ділянка опорного сегмента утворюється скосом або вхідним радіусом. Цю 
ділянку слід розглядати як гідродинамічний клин, який має з боку входу тиск, що 

 
Рис. 1. Схема навантаження гумометалевої опорної 

поверхні 
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дорівнює тиску в водопідвідному каналі, а з іншого боку – тиску на основній ділянці 
несучої поверхні. З боку вихідної кромки при досить довгих опорних поверхнях, а в 
більшості випадків відношення довжини робочої ділянки до висоти частини 
водопідвідного каналу перевищує 3÷4, спостерігається утворення вузького запірного 
валика. Такий же валик буде спостерігатися уздовж торцевих кромок, що різко знизить 
торцеві витрати з робочої зони. Мінімальна товщина мастильного шару в зоні торцевої 
кромки встановлюється автоматично і може бути визначена за умови балансу витрат 
рідини, що змащує.  

Виходячи із зазначеного, можна прийняти модель роботи підшипників з 
матеріалу типу гуми, згідно з якою опорна поверхня в напрямку руху розділяється на 
три частини, показані на рис. 2. 

Прийнята на підставі розрахунків модель роботи гумометалевого підшипника, що 
описує форму робочої поверхні у вигляді вхідної, опорної і запірної частин, схематично 
може бути представлена у вигляді триклинової поверхні, показаної на рис. 2 або 
двоклинової з вхідною частиною у вигляді радіуса, зображеного на рис. 3. 

  

Рис. 2. Схема триклинової опорної 
поверхні гумометалевого підшипника 

Рис. 3. Схема двоклинової опорної 
поверхні гумометалевого підшипника 

Вхідна частина утворюється вхідною фаскою або вхідним радіусом, деформовани-
ми пружними переміщеннями гумового шару. Опорна несуча поверхня, яка еквідистан-
тна до рухомої поверхні та знаходиться під практично постійним тиском, який 
визначається загальним навантаженням. Вузький валик уздовж вихідної кромки сприяє 
замиканню потоку води і створенню гідродинамічної підйомної сили. Аналогічний 
валик розташовується уздовж торцевих кромок опорної поверхні, зменшуючи витрати 
води в торцевому напрямку і сприяючи рівномірному розподілу тиску уздовж осі вала. 

Розрахунки широкого діапазону габаритних розмірів гумометалевих підшип-
ників при різних швидкостях і навантаженнях [5,7,8] показують, що в зоні запірної 
кромки розміри мастильної плівки менше критичних розмірів шорсткостей. Це свідчить 
про наявність в області вихідний і торцевих кромок досить великої кількості зон 
граничного тертя. Це надає помітного впливу на величину сумарних втрат і сумарного 
коефіцієнта тертя. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Аналіз розрахунків показує, що можна прийняти модель роботи підшипників з 
матеріалу типу гуми, згідно з якою опорна поверхня в напрямку руху поділяється на три 
частини. Вхідна частина утворюється вхідною фаскою або вхідним радіусом, 
здеформованими пружними переміщеннями гумового шару. Опорна несуча поверхня, 
еквідистантна рухомій поверхні, знаходиться під практично постійним тиском, який 
визначається загальним навантаженням. Вузький валик уздовж вихідної кромки сприяє 
замиканню потоку води і створенню гідродинамічної підйомної сили. Аналогічний 
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валик розташовується уздовж торцевих кромок опорної поверхні, зменшуючи витрати 
води в торцевому напрямку і сприяючи рівномірному розподілу тиску уздовж осі вала.  

Розрахунки показують, що в зонах 1 і 2 товщина мастильної плівки зазвичай не 
перевищує висоти мікронерівностей вала, і на цій ділянці має місце рідинний режим 
тертя. На ділянках 3 та 4 (торцеві кромки) утворюється вузька щілина, розміри якої 
зазвичай менше висот мікронерівностей вала. На цій ділянці практично завжди буде 
режим граничного тертя. Дослідники, які стверджують, що підшипники з матеріалу типу 
гуми, які змащуються водою, працюють в умовах рідинного тертя, певною мірою мають 
рацію, тому що більша частина робочої поверхні працює саме в цьому режимі. Однак 
закономірності зміни гідродинамічного тиску в гумових підшипниках істотно 
відрізняються від тиску в металевих опорах. Граничне тертя на запірних поясках 
помітно впливає на силу тертя і температуру окремих ділянок гумового покриття. 
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