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ДИНАМІКА ТА ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

THE CURRENT STATE AND THE PERSPECTIVE FARM DEVELOMPENT FEATURES

Анотація. У статті розглянуто динаміку функціонування та розвитку фермерських гоcподарств на основі їх право-
вих ознак та принципів створення. Обґрунтовано вибір спеціалізації фермерських господарств та їх роль у виробни-
цтві сільськогосподарської продукції. Наведено репрезентативність формування фермерських господарств в Україні 
та з’ясовано проблеми їх утворення і подальшого розвитку. З позиції конкурентних переваг організації фермерства в 
Україні наведено авторські висновки щодо перспективності такої форми господарювання у сільському господарстві.

Ключові слова: фермерські господарства, особливості і принципи функціонування, виробнича спеціалізація, сіль-
ськогосподарське виробництво, самозабезпечення, дохід.

Постановка проблеми. Концепція державного ста-
тистичного спостереження щодо господарської діяль-
ності фермерського господарства, малого підприємства 
у сільському господарстві передбачає єдині підходи щодо 
системи показників (їх змісту, визначень), одиниць спо-
стереження, генеральної та вибіркової сукупності, звітного 
періоду та періодичності обстеження, географічного охо-
плення методів збору та обробки даних, оцінювання показ-
ників, політики перегляду даних у разі зміни методології.

До 2011 року державне статистичне спостереження 
щодо господарської діяльності фермерського господар-
ства, малого підприємства у сільському господарстві охо-
плювало тільки фермерські господарства, які були актив-
ними в сільськогосподарській діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні 
та практичні аспекти становлення і розвитку фермерських 
господарств досліджували такі економісти-аграрники, як 
В.П. Горьовий, О.В. Грищенко, В.О. Іванченко, І.В. Коло-

кольчикова, П.М. Макаренко, В.П. Макаренко, В.Я. Месель-
Весляк, М.І. Кісіль, М.М. Кропивко, П.Т. Саблук та багато 
інших. Проте сучасні оцінки стану та тенденцій розвитку 
фермерських господарств потребують поглиблення і дета-
лізації. Метою статті є оцінка сучасних особливостей, тен-
денцій функціонування та основних напрямів розвитку 
фермерських господарств України.

Мета статті – дослідити особливості функціонування 
в динаміці та виявити перспективи розвитку фермерських 
господарств в Україні та Сумській області.

Виклад основного матеріалу. За підсумками 
2015 року фермерські господарства України виробили 
7,7 млн. т зерна та майже 3,3 млн. т олійного насіння. 
Під цими культурами знаходяться основні площі земель 
фермерів. Якщо загальна площа сільськогосподарських 
угідь фермерських господарств становить 4,5 млн. га, то 
під зерновими культурами знаходилося 2,2 млн. га, олій-
ними – 1,5 млн га. Фермери також займаються вирощу-

Таблиця 1
Виробництво сільськогосподарської продукції у фермерських господарствах Сумської області, тис. т

Продукція Роки
1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015

Зернові культури 28,0 31,4 104,8 105,9 207,0 273,5 318,9 329,3
Цукрові буряки (фабричні) 38,4 47,4 63,2 42,1 37,4 - 29,7 37,6

Соняшник 0,2 0,6 2,4 13,1 34,0 45,0 49,8 53,8
Картопля 0,6 0,4 1,0 1,4 2,7 2,3 2,6 1,9

Овочі 0,2 0,5 0,2 0,01 0,3 0,5 0,4 0,3
М’ясо (у забійній масі) 0,2 0,04 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4

Молоко 0,9 0,5 4,8 9,2 11,7 12,2 12,0 13,9
Яйця, тис. шт 0,4 0,3 - 0 - - - 4,8

Вовна - - 0,002 0,004 0,004 0,001 0,001 0,001
Джерело: розрахунок автора на основі статистичних даних
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ванням цукрових буряків, картоплі, овочів, продовольчих 
баштанних культур, проте їх частка у структурі посівів 
фермерських господарств не перевищує 1% (табл. 1).

Отже, проаналізувавши таблицю, бачимо, що, на нашу 
думку, недооціненими залишаються овочі та продукція тва-
ринництва. Так, наприклад, у 2014 році змінилася струк-
тура ринку збуту овочів і фруктів в Україні, і перевиробни-
цтво привело до зниження цін на продукцію і збитковості 
малих фермерських господарств. У 2015 році обсяг про-
дажів на ринку фруктів і ягід України становив приблизно 
1,5 млн. т, або 1,7 млрд. доларів США (вітчизняних – лише 
40%), свіжих овочів – приблизно 8 млн. т, або 2,5 млрд. 
доларів США (вітчизняних – близько 45%). Експортується 
всього 220 тис. т овочів (2,8% від обсягу) і 60 тис. т фруктів 
(4% від обсягу). На жаль, сьогодні в Україні майже не виро-
щуються такі затребувані ринком овочі, як спаржа чи бро-
колі, або навіть такі нішеві продукти, як батат, аспарагус, 
шафран та інші культури, які мають високу додану вартість 
і сприяють розвитку фермерських господарств.

Таблиця 2
Товарність виробництва продукції  

фермерськими господарствами у Сумській області

Продукція

1995 рік 2015 рік 2015 
до 2011 
року, +/- 

п. в.
Тис. 

т

% 
товар-
ності

Тис. 
т

% 
товар-
ності

Зернові куль-
тури 28,0 78,3% 329,3 96,5 18,20%

Цукрові 
буряки 

(фабричні)
38,4 100,0% 37,6 100,0% 0,00%

Соняшник 0,2 100,0% 53,8 100,0% 0,00%
Картопля 0,6 43,5% 1,9 68,5% 25,00%

Овочі 0,2 67,0% 0,3 81,1% 14,10%
М’ясо (у 

забійній масі) 0,2 41,1% 0,4 56,5% 15,40%

Молоко 0,9 65,5% 13,9 84,8% 19,30%
Яйця, млн. шт. 0,4 89,9% 4,8 94,5% 4,60%

Вовна - - 0,001 99,7% 99,70%
Джерело: розрахунок автора на основі статистичних даних

Загалом по Україні ситуація у фермерських госпо-
дарствах аналогічна. Лише 3% фермерських господарств 
спеціалізується на виробництві продукції тваринництва. 
Так, за підсумками 2015 року у фермерських господар-
ствах України нараховувалося великої рогатої худоби 
103,7 тис. гол., у тому числі корів – 41,3 тис. гол, свиней – 

250 тис. гол., птиці – 2,8 млн. гол. За підсумками господа-
рювання у 2015 році фермери виробили молока 167 тис. т, 
м’яса (у забійній вазі) – 57 тис. т, яєць – 76 млн. шт.

Сьогодні більшість фермерів виробляють продукцію 
для продажу і лише частину такої продукції залишають 
для власних потреб (таблиця 2).

Отже, спостерігаємо значне підвищення рівня товар-
ності у 2015 році порівняно з 1995 роком за всіма видами 
продукції фермерських господарств Сумської області.

Загалом за останні десять років спостерігається тен-
денція до збільшення валового виробництва сільсько-
господарської продукції фермерськими господарствами 
у поточних цінах 2010 року. Для порівняння розглянемо 
вартість валової продукції у фермерських господарствах 
України та Сумської області (таблиця 3).

За отриманими даними спостерігається постійне збіль-
шення вартості валової продукції, що пов’язане зі збіль-
шенням кількості виробництва продукції фермерськими 
господарствами. У 2014 році валова продукція у постій-
них цінах 2010 року – 19,2 млрд. грн. При цьому частка 
продукції рослинництва становила 93%. До того ж обсяги 
виробництва продукції рослинництва зростають, а тварин-
ництва – коливаються. Так, у 2015 році валова частка про-
дукції тваринництва становила 1,34 млрд. грн., що на 4% 
менше від попереднього року та на 6% більше від 2012-го.

Фермерські господарства України мають суттєвий 
вклад у загальнодержавне виробництво продукції сіль-
ського господарства. Частка виробництва фермерами 
зерна у валовому виробництві України становить 12%, 
соняшнику – 19%, ріпаку – 18%, сої – 16%, продукції тва-
ринництва за видами – від 1 до 3%. Таким чином, фер-
мери відіграють значну роль у забезпеченні потреб вну-
трішнього ринку та формуванні експорту.
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Рис. 1. Ваговий внесок фермерських господарств 
у валове виробництво сільськогосподарської продукції

Джерело: розрахунок автора на основі статистичних даних

Таблиця 3
Динаміка валового виробництва продукції фермерськими господарствами в Україні та Сумській області

Продукція, млн. грн.
2000 рік 2010 рік 2015 рік 2015 до 2000 року, +/-

Україна Сумська 
обл. Україна Сумська 

обл. Україна Сумська 
обл. Україна Сумська 

обл.
Зернові культури 2344,5 98,5 9899,5 196,4 11132,1 496,9 8787,6 398,4

Цукрові буряки (фабричні) 567,5 34,2 2201,2 101,3 3754,3 180,5 3186,8 146,3
Соняшник 2190,1 0,5 8544,4 1,7 21368,9 3,6 19178,8 3,1
Картопля 9,1 0,01 24,5 0,2 113,3 0,8 104,2 0,79

Овочі 986,4 19,6 2011,4 33,5 3242,0 41,7 2255,6 22,1
М’ясо (у забійній масі) 399,4 2,1 967,4 5,6 1987,3 10,4 1587,9 8,3

Молоко 3,8 0,1 9,5 0,2 12,4 0,336 8,6 0,236
Яйця, млн. шт. 6,1 1,1 45,5 3,5 156,8 10,8 150,7 9,7

Мед, т 40,3 3,4 89,5 5,6 412,2 18,0 371,9 14,6
Джерело: розрахунок автора на основі статистичних даних
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Дрібнотоварні виробники роблять суттєвий вне-
сок у валове виробництво сільськогосподарської про-
дукції. Так, із загальної вартості валової продукції 
сільського господарства, яка за підсумками 2012 р. ста-
новила 223 254,8 млн. грн., сукупний внесок госпо-
дарств населення та фермерських господарств становив 
124 283,6 млн. грн., або 55,7%, внесок сільськогосподар-
ських підприємств – 98 971,2 млн. грн., або 44,3%.

Ресурсовіддача у дрібнотоварних сільгоспвиробників 
залежить, насамперед, від їхньої спеціалізації. Так, гос-
подарства населення порівняно з сільськогосподарськими 
підприємствами та фермерськими господарствами най-
ефективніше використовують земельні ресурси, тоді як 
продуктивність праці у них значно нижча (табл. 4).

Господарствами населення за підсумками 2015 р. з роз-
рахунку на 1 га сільгоспугідь було вироблено на 14,8% 
продукції більше порівняно із загальним показником по 
господарствах і у 2,2 раза більше порівняно з фермер-
ськими господарствами.

Таблиця 4
Ефективність виробничої діяльності  

сільськогосподарських виробників України у 2015 р. 
(у постійних цінах 2010 р.)

Показники Ус
і 

го
сп

од
ар

ст
ва

в т. ч.

С
-г

 
пі

дп
ри

єм
-

ст
ва

Ф
ер

м
ер

сь
кі

 
го

сп
од

ар
ст

ва

Го
сп

од
ар

ст
ва

 
на

се
ле

нн
я

Площа с-г угідь, 
тис. га 36 480,6 16 276,1 4389,4 15 815,1

Чисельність 
занятих, тис. чол. 3492,4 700,9 100,2 2691,3

Вартість валової 
продукції,  
млн. грн.

223 254,8 98 971,2 14 111,1 110 172,5

в т. ч. на 1 га, 
тис. грн. 6,1 6,1 3,2 7,0

на 1 зайнятого, 
тис. грн. 63,9 141,2 140,8 40,9

вартість валової 
продукції рос-

линництва  
(млн. грн.)

149 233,4 69 287,1 12 843,1 67 103,2

у т.ч. на 1 га,  
тис. грн. 4,1 4,3 2,9 4,2

на 1 зайнятого, 
тис. грн. 63,9 63,9 140,8 40,9

вартість валової 
продукції тва-

ринництва (млн. 
грн.)

74 021,4 29 684,1 1268,0 43 069,3

у т. ч. на 1 га, 
тис. грн. 2,0 1,8 0,3 2,7

на 1 зайнятого, 
тис. грн. 21,2 42,4 12,7 16,0

Джерело: розрахунок автора на основі статистичних даних

У рослинництві ресурсовіддача земельних угідь 
у господарствах населення на 2,4% вища порівняно із 
загальним показником по господарствах, що пов’язано 
з вирощуванням у господарствах населення переважно 
інтенсивніших та дорожчих культур: картоплі, овочів, 
плодів та ягід, а в сільгосппідприємствах та фермерських 

господарствах – менш інтенсивних зернових та техніч-
них культур.

У тваринництві господарства населення використову-
ють земельні ресурси найефективніше: вартість валової 
продукції тваринництва на 1 га становила 2,7 тис. грн., 
що у 9 разів більше, ніж у фермерських господарств, 
і у 1,5 раза більше, ніж у сільськогосподарських під-
приємств. Це пояснюється тим, що у господарствах 
населення на 100 га сільгоспугідь припадає 19,9 голів 
великої рогатої худоби, тоді як у сільськогосподарських 
підприємствах та фермерських господарствах – відпо-
відно 4,1 та 2,5 голів.

Недостатнє використання технічних засобів і перева-
жання ручної праці у господарствах населення зумовлю-
ють невисоку продуктивність праці, яка є нижчою у 3,5 раза 
порівняно із сільгосппідприємствами та у 3,4 раза – порів-
няно з фермерськими господарствами.

Важливою умовою ефективного функціонування фер-
мерських господарств є формування їхнього ресурсного 
потенціалу. Забезпечення виробничими ресурсами належить 
до числа найбільш важливих на сучасному етапі проблем. 
Особливо гострою є проблема забезпечення фермерських 
господарств сільськогосподарською технікою (рис. 2).

 

Рис. 2. Динаміка забезпеченості фермерських 
господарств сільськогосподарською технікою

Джерело: розрахунок автора на основі статистичних даних

Можливістю залучення фінансових ресурсів є банків-
ське кредитування. Проте умови кредитування у нинішній 
період економічної та політичної нестабільності в дер-
жаві є мало привабливими для фермерів. Ставки креди-
тування банківських установ із супутніми послугами 
перевищують 30% річних. Для порівняння: за підсумками 
2014 року рівень рентабельності виробничої діяльності 
фермерів становить 29,6%. Тобто залучення банківського 
кредитування виявиться додатковим фінансовим тягарем 
для фермерів (табл. 5).

Порівняно із сільськогосподарськими підприємствами 
фермерські господарства мають дещо нижчу ефективність 
виробництва. Найбільш рентабельним у фермерів є вироб-
ництво соняшнику та озимої пшениці. Найбільш пошире-
ним є виробництво зернових, оскільки воно не потребує 
капіталомістких технологій, а сама продукція є високолік-
відним товаром. Хоча саме через недостатні капіталовкла-
дення у виробництво фермерські господарства не можуть 
забезпечити високу окупність своїх виробничих витрат 
шляхом підвищення урожайності сільськогосподарських 
культур і продуктивності тварин. Крім того, у фермер-
ських господарствах витрати на оренду техніки, її аморти-
зацію та ремонт у структурі витрат на 1 га посівної площі 
вищі, ніж у сільськогосподарських підприємств.

Більш прийнятими для фермерів є державні програми 
виділення цільових коштів для придбання техніки, облад-
нання, будівництва виробничих та обслуговуючих об’єктів. 
Проте такі програми в останні роки не фінансуються або 
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виділених з бюджету коштів недостатньо для забезпечення 
потреб таких суб’єктів господарювання (рис. 3). 
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Рис. 3. Державна підтримка фермерських господарств 
у середньому по Україні та в Сумській області  

на 1 господарство, тис. грн.
Джерело: розрахунок автора на основі статистичних даних

Торік фермери отримали за рахунок бюджетних дота-
цій та податку на додану вартість 34,4 млн. грн., що ста-
новить 1,1 тис. грн. в розрахунку на одне господарство.

Висновки. У ринкових умовах дрібним фермерським 
господарствам складно конкурувати на розвинених аграр-
них ринках, до яких належить ринок зерна та олійного 
насіння. Фермери мають невеликі товарні партії продук-
ції, непоодинокими є ситуації реалізації продукції з поля, 
без необхідної доробки та доведення до вимог державних 
стандартів. Тож ціна на таку продукцію значно нижча від 
існуючої на ринку, що відображається на кінцевих резуль-
татах діяльності. Тож пріоритетними напрямами розвитку 
фермерських господарств України має бути вирощування 
овочів, фруктів, ягід, картоплі, нішевих культур олійної 
та зернової групи. При цьому з виробництва традиційної 
продукції необхідно перейти на органічну продукцію. 
Це те, що не зможуть зробити великі аграрні компанії 
з огляду на масштаби їх виробництва, проте це найбільше 
підходитиме дрібнотоварним виробникам продукції.

Таблиця 5
Ефективність виробництва основних видів сільськогосподарської продукції в Сумській області

Показники
2005 р. 2010 р. 2015 р.

С-г підпри-
ємства

фермерські 
господарства

С-г підпри-
ємства

фермерські 
господарства

С-г підпри-
ємства

фермерські 
господарства

Виручка від реалізованої продукції на 1 га, грн.:
Озима пшениця 3780,2 3310,1 5912,5 5012,2 25850,0 17876,1
Цукрові буряки 6309 4950,1 11 742,0 10 544,1 14 400,0 12 340,1

Соняшник 2475,0 2031,2 4263,2 4100,0 15 000,0 12 800,0
Розрахункові витрати на 1 га, грн.:

Озима пшениця 2110,0 2065,5 4460,0 4010,5 10 731,0 10 450,0
Цукрові буряки 4120,0 4040,0 8321,1 8433,1 12 500,0 10 300,1

Соняшник 1321,0 1456,1 3212,5 2911,3 11 124,5 10 380,5
Прибуток на 1 га, грн.:

Озима пшениця 1670,2 1244,6 1452,5 1001,7 15119 7426,1
Цукрові буряки 2189 910,1 3420,9 2111 1900 2040

Соняшник 1154 575,1 1050,7 1188,7 3875,5 2419,5
Ціна реалізації молока, грн./ц 220,0 200,0 250,0 230,0 350,0 330,0
Розрахункові витрати на 1 ц 

молока, грн. 180,0 168,0 190,0 182,1 270,0 270,0

Розрахунковий прибуток на 1 ц 
молока, грн. 40 32 60 47,9 80 60

Джерело: розрахунок автора на основі статистичних даних
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України. – 2007. – № 12. – С. 61-68.
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дарств / М.І. Кісіль, В.О. Іванченко // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 55-62.
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П.Т. Саблук // Аграрна економіка в умовах демократичного державотворення. – К.: ІАЕ, 2001. – 484 с.
5. Сільське господарство України: статистичний збірник за 2011-2015 рр. / Державна служба статистики України; за ред. 
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Аннотация. В статье рассмотрены динамика и перспектива развития фермерских хозяйств. Обоснован выбор спе-
циализации фермерских хозяйств и их роль в производстве сельскохозяйственной продукции. Приведена репрезен-
тативность формирования фермерских хозяйств в Украине и очерчены проблемы их дальнейшего развития. С точки 
зрения конкурентных преимуществ организации фермерства в Украине были озвучены авторские выводы о перспек-
тивности такой формы хозяйствования в АПК.

Ключевые слова: фермерские хозяйства, особенности и принципы функционирования, производственная специ-
ализация, сельскохозяйственное производство, самообеспечение, доход.
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концептуальні напрями трактування поняття «пожежна безпека»: змістовий (традиційний) напрям (пов’язаний з на-
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Summary. The article deals with the current state and perspective of farms development in Sumy region. Also was substan-
tiated the choice of farms specialization and their role in the production of agricultural products. The representation of farms 
formation in Ukraine is owerlooked and are found out problems with their formation and further development. From the point 
of view of the competitive advantages of the organization of farming in Ukraine and the author’s conclusions the such a form 
of farming in agriculture is perspective.
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Постановка проблеми. Безпека національної еконо-
міки – найважливіший функціональний елемент, від якого 
залежить стан і майбутній розвиток будь-якої економічної 
системи; це умова стабільного функціонування еконо-
міки, її незалежності та суверенітету, підвищення добро-
буту населення, його соціальної захищеності. Потреба 
в національній безпеці, а відповідно потреба у пожеж-
ній безпеці – це потреба в безпеці держави, суспільства, 
суб’єктів господарювання, громадян та навколишнього 
середовища. Масштабне й систематичне незадоволення 
цієї потреби має руйнуючий вплив на всі сфери життєді-
яльності людини і держави.

Пожежна безпека сьогодні в Україні стала загально-
національною проблемою: спостерігається динамічне 
зростання кількості пожеж і прямих матеріальних збит-
ків від них, унаслідок пожеж гинуть і травмуються 
люди. Так, у 2016 році зареєстровано 74 221 пожежа, 
прямі матеріальні збитки, завдані пожежами, становили 
1 626 531 тис. грн. У 2016 році порівняно з 2000 роком 
кількість пожеж збільшилася на 27,67%, прямі матеріальні 
збитки від пожеж загалом – у 28 разів, а у розрахунку на 
одну пожежу – у 22 рази [28]. Про високий рівень пожеж-
ної небезпеки в Україні свідчать дані офіційної світової 
пожежної статистики. Якщо в Україні в у 2014 році у роз-
рахунку на 100 пожеж унаслідок пожежі гинуло близько 
3,3 осіб, то у США – 0,3, Великобританії – 0,2, Франції 

та Нідерландах – 0,1 (найвищі показники у Білорусії – 
9,8 і Росії – 6,7) [34, с. 24].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчиз-
няній та зарубіжній науковій літературі активно висвіт-
люються різноманітні аспекти пожежної безпеки. На наш 
погляд, актуалізація таких досліджень зумовлена тим, що 
пожежна безпека є універсальним феноменом, оскільки 
стосується реалізації інтересів усіх людей на земній кулі, 
а різноманітні проблеми та ризики не дають змоги повною 
мірою гарантувати пожежну безпеку людини, матеріаль-
них цінностей та довкілля. Водночас пожежна безпека 
особи визначається в основному національною пожеж-
ною безпекою та державною політикою у цій галузі.

Різноманітні аспекти пожежної безпеки (в тому числі 
і зміст цього поняття) досліджуються у наукових працях 
багатьох відомих вчених, зокрема М.В. Андрієнка [1], 
Н.Н. Брушлинського [2], О.В. Гулака [3], С.Ф. Денісова [4], 
В.А. Доманського [5], К.В. Кареліна [6], П.Ю. Князєва [7], 
В.В. Колесникова [9], Ю.Н. Коряковцева [10], А.О. Коцара 
[4], I.Г. Куца [11], В.В. Ліпинського [12], С.В. Макар-
кіна [13], О. Мельниченка [14], Е.В. Медвєдєва [17], 
С.П. Мосова [18], С.А. Никольської [19], Г.М. Овсепяна 
[20], В.К. Окняна [21], К.М. Пасинчука [22], Г.О. Поно-
маренка [23], В.В. Семеніхіна [26], С.В. Соколова [2], 
А.І. Стахова [29], М.В. Удода [31], І.В. Христинич [32], 
Т.О. Щерби [22] та інших. Проте у науковій літературі 
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існують різноманітні методологічні підходи до пожеж-
ної безпеки як складника національної безпеки, відсутнє 
чітке тлумачення цього поняття.

Метою статті є удосконалення визначення поняття 
«пожежна безпека» на підставі проведеного дослідження 
сучасних підходів до його трактування.

Виклад основного матеріалу. Безпека – це певний 
об’єктивний стан, що ґрунтується на відсутності загрози, 
який суб’єктивно відчувають окремі люди чи їх групи. 
Згідно з теорією потреб А. Маслоу основними в ієрархії 
потреб після фізіологічних є потреба безпеки [35]. У житті 
людини і функціонуванні соціально-економічної системи 
безпека є важливим і переважно домінуючим чинником.

Національна безпека сьогодні є складною і багатовек-
торною системою. Закон України «Про основи національ-
ної безпеки України» від 19 червня 2003 року визначає 
національну безпеку як захищеність життєво важливих 
інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, 
за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, сво-
єчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних 
і потенційних загроз національним інтересам. Політика 
національної безпеки здійснюється з метою уникнення 
чинників, які погіршують життя людей, знищують потен-
ціал нормального розвитку країни. Вона унеможливлює 
втрати того, що для народу країни є реальною цінністю 
(ресурси, культурні надбання, екосистеми тощо) [24].

Важливим складником національної безпеки 
є пожежна безпека [14; 15]. З цього приводу К.М. Пасин-
чук та Т.О. Щерба слушно зауважують, що необхідність 
виокремлення пожежної безпеки як окремого складника 
національної безпеки знаходить підтвердження в тому, що 
«пожежі як загрози є самостійними складниками значної 
частини можливих небезпек. Пожежі супроводжують теро-
ристичні акти, вибухи, дорожньо-транспортні пригоди, ава-
рії на транспорті, виробничі процеси, природні небезпеки, 
протиправну діяльність людини тощо. З огляду на це розгля-
дати пожежну безпеку у складі державної, техногенної, еко-
логічної чи якоїсь іншої безпеки є недоцільним» [22, с. 120].

Позиція, згідно з якою пожежна безпека є складником 
національної безпеки, підтримується і обґрунтовується 
як у вітчизняній, так і у зарубіжній науковій літературі 
[3; 13; 18; 23; 29], проте пожежі в законодавчій і норма-
тивній літературі не визнаються загрозами національній 
безпеці, а в Законі України «Про основи національної 
безпеки» пожежна безпека не трактується як складник 
національної безпеки. Відповідно до Кодексу цивільного 
захисту України, який прийнято Верховною Радою Укра-
їни 2 жовтня 2012 року, пожежна безпека – це відсутність 
неприпустимого ризику виникнення та розвитку пожежі, 
пов’язаної з нею можливості завдання шкоди живим істо-
там, матеріальним цінностям і довкіллю [8].

Загалом у вітчизняній та зарубіжній науковій літера-
турі всі підходи до трактування поняття «пожежна без-
пека» можна згрупувати за такими двома концептуаль-
ними напрямами, як:

1) змістовий (традиційний) напрям, пов’язаний з напо-
вненням реального змісту поняття «пожежна безпека»;

2) процесуальний напрям – суспільні відносини 
та процеси, спрямовані на підвищення рівня пожежної 
безпеки у суспільстві (табл. 1).

З позиції змістового підходу Г.О. Пономаренко трактує 
пожежну безпеку як захищеність життя та здоров’я людей, 
майна та інших цінностей фізичних та юридичних осіб, 
національного багатства і навколишнього природного 
середовища, за якої забезпечуються своєчасне поперед-
ження, виявлення, припинення і нейтралізація пожеж 
та їх наслідків [23, с. 48].

В.В. Семенихин наголошує на тому, що пожежна 
безпека – це стан захищеності життя, здоров’я та майна 
фізичних або юридичних осіб від пожежі, що забезпечу-
ється системою заходів протипожежної безпеки та під-
тримується шляхом виконання вимог, встановлених спе-
ціальними нормативно-правовими актами [26, с. 50].

Низка економістів пропонує визначати пожежну 
безпеку як стан захищеності від пожеж особи, майна, 
всього суспільства і держави [5, с. 116; 11, с. 52; 12, с. 86; 
25, с. 641; 29, с. 23; 33, с. 182], за якого унеможливлю-
ється виникнення загоряння і неконтрольованого горіння 
[32, с. 84].

Таблиця 1
Концептуальні підходи до визначення поняття 

«пожежна безпека»

Автори Суть поняття  
«пожежна безпека»

Змістовий (традиційний) напрям
В.А. Доманський [5], 

П.Ю. Князев [7], I.Г. Куц 
[11], В.В. Ліпинський 
[12], О. Мельниченко 

[14], В.В. Сверчков [25], 
В.В. Семеніхін [26], 

А.І. Стахов [29],  
І.В. Христинич [32]

як стан захищеності від пожеж

Г.О. Пономаренко [23] як захищеність

К.В. Карелін [6] як ступінь захищеності від 
пожеж

Ю.Н. Коряковцев [10] як динамічно стійкий стан
Н.Н. Брушлинский [2], 

С.В. Соколов [2] стан із заданим рівнем ризику

Процесуальний напрям

В.К. Окнян [21] як практика виконання вимог 
нормативних документів

С.Ф. Денісов [4], 
А.О. Коцар [4]

як система соціально-економіч-
них і організаційно-правових 

заходів
М.В. Андрієнко [1], 
В.В. Колесников [9], 
С.А. Нікольська [19], 

Г.М. Овсепян [20]

як сукупність урегульованих 
нормативно-правовими актами 

суспільних відносин

С.В. Макаркин [13], 
Є.В. Медвєдєв [17]

як комплекс суспільних від-
носин

Джерело: складено автором

Цікавий підхід до визначення поняття «пожежна без-
пека» пропонує П.Ю. Князев, який також акцентує увагу 
на стані захищеності, проте зауважує, що це такий стан 
захищеності, за якого людьми або технікою зроблено всі 
можливі «попереджувальні» дії до того, як пожежа вини-
кла (тобто пожежна профілактика), і всі можливі «обо-
ронні» дії після того, як пожежа виникла (евакуація, поря-
тунок, гасіння пожежі) [7, с. 86].

К.В. Карелін звертає увагу, що пожежна безпека – це 
ступінь захищеності від виникнення і розвитку пожежі, а 
також від впливу на людей і майно небезпечних факторів 
пожежі [6, с. 22].

Ю.Н. Коряковцев вважає, що пожежна безпека – це 
динамічно стійкий стан, за якого об’єктивно відсутні при-
чини й умови, які можуть спричинити процес неконтр-
ольованого горіння, а у разі його виникнення зупиня-
ється його поширення і нанесення шкоди навколишньому 
середовищу, інтересам особи, колективів, суспільства 
і держави [10, с. 41].
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Дуже вузьке трактування пожежної безпеки пропонує 
О. Мельниченко, який вважає, що пожежну безпеку можна 
розглядати як стан захищеності господарюючих суб’єктів 
і природного середовища від наявних загроз виникнення 
та розвитку пожеж» [14, с. 177]. На наш погляд, такий під-
хід є обмеженим, оскільки насамперед має йтися про без-
пеку людини.

Деякі науковці пов’язують пожежну безпеку з допус-
тимим рівнем ризику. Н.Н. Брушлинский та С.В. Соко-
лов вважають, що пожежна безпека – це стан об’єкта 
захисту, за якого значення всіх пожежних ризиків, 
пов’язаних із цим об’єктом, не перевищує допустимого 
рівня. Стан на рівні допустимих ризиків вважається без-
печним, оскільки абсолютної безпеки досягти неможливо 
[2, с. 9-10]. М.В. Удод під пожежною безпекою розуміє 
стан із заданим рівнем ризику виникнення та розвитку 
пожеж і спричинення ними шкідливих наслідків, який 
характеризується тим, що частина відомих загроз об’єкту 
безпеки відсутня, а від наявних загроз створено відповід-
ний захист [31, с. 6].

Багато визначень у науковій літературі стосується про-
цесуального підходу. Так, В.К. Окнян дає таке визначення: 
пожежна безпека – це практика виконання вимог нор-
мативних документів, які регулюють діяльність людини 
щодо безпечного використання в суспільстві пожежоне-
безпечних речовин і матеріалів [21, с. 10].

С.Ф. Денісов та А.О. Коцар вважають, що пожежну 
безпеку необхідно трактувати як систему соціально-еко-
номічних і організаційно-правових заходів, спрямованих 
на охорону власності, захист життя, здоров’я і майна гро-
мадян, народногосподарського комплексу, пам’яток історії 
і культури, а також навколишнього середовища і природних 
багатств від пожеж і пов’язаних з ними небезпек [4, с. 158].

В.В. Колесников сформулює таке визначення: 
пожежна безпека -це сукупність урегульованих норма-
тивно-правовими актами суспільних відносин, спрямова-
них на запобігання можливості виникнення пожежі, запо-
бігання можливості впливу небезпечних факторів пожежі 
на людей і матеріальні цінності, а також на створення 
умов, які сприяють гасінню пожеж [9, с. 23]. Такої позиції 
притримується також М.В. Андрієнко [1, с. 344].

С.А. Нікольська та Г.М. Овсепян вважають, що 
пожежна безпека – це комплекс суспільних відносин, які 
на нормативній основі забезпечують пожежобезпечну 
життєдіяльність суспільства, своєчасне гасіння пожеж, 
проведення аварійно-рятувальних робіт, рятування людей 
і майна, а також захищеність інтересів особи, суспільства 
і держави від загроз пожеж [19, с. 91; 20, с. 115].

На думку С.В. Макаркина, під пожежною безпекою 
необхідно розуміти комплекс суспільних відносин, які 

забезпечують безпеку особи і суспільства від пожеж і їх 
наслідків [13, с. 9, 49-50].

У контексті процесуального підходу до пожежної без-
пеки у наукових публікаціях трапляються трактування 
пожежної безпеки з кримінально-правової позиції. Так, 
Є.В. Медвєдєв зауважує, що під пожежною безпекою 
як об’єктом злочину розуміється система відносин, що 
забезпечують захищеність життя і здоров’я людей, майно-
вих відносин та навколишнього природного середовища 
від загроз, що відбуваються у процесі неконтрольованого 
горіння і пов’язаних з ним хімічних реакцій, що виника-
ють у результаті вчинення умисних або необережних дій, 
що заборонені кримінальним законодавством (порушення 
вимог пожежної безпеки) [17, с. 179-180]. Водночас із 
позиції кримінально-правового підходу можна бачити 
неповні і спрощені визначення суті пожежної безпеки. 
Наприклад, пожежна безпека – це відносини, які регулю-
ють безпеку від пожеж [30, с. 119-120].

Незважаючи на відсутність єдиного підходу до визна-
чення пожежної безпеки, всі науковці, по-перше, акцен-
тують увагу на особливій актуальності її забезпечення, а 
по-друге, обґрунтовують пожежну безпеку як самостій-
ний напрям безпеки у суспільстві.

На нашу думку, розуміння пожежної безпеки повинно 
поєднувати обидва сформульовані напрями. Під пожеж-
ною безпекою ми розуміємо складну багатофакторну 
категорію, яка характеризує стан захищеності людини, 
суспільства, національного багатства та довкілля від 
пожеж, що, по-перше, відображає здатність протистояти 
дестабілізуючій дії різноманітних чинників, що ство-
рюють реальну загрозу виникнення пожеж, а по-друге, 
гарантується механізмом забезпечення пожежної безпеки 
як об’єктивною потребою запобігання реальної та потен-
ційної загрози пожеж, зниження ймовірності їх виник-
нення та мінімізації втрат і збитків від реальних пожеж. 
Пожежна безпека у суспільстві відображає таке реальне 
становище, за якого на об’єкт пожежної безпеки (людину, 
суспільство, національне багатство, довкілля) не можуть 
впливати чинники загрози пожежі з причин їх відсутності.

Висновки. Теоретичний аналіз різноманітних підхо-
дів до розуміння поняття «пожежна безпека» свідчить про 
важливість і актуальність конкретизації цього поняття 
з метою подальшого використання в наукових досліджен-
нях та застосування на практиці. Виокремлення пожежної 
безпеки як самостійного напряму безпеки у суспільстві, 
визнання пожеж як загроз національній безпеці та пожеж-
ної безпеки як складника національної безпеки є методо-
логічним підґрунтям подальших наукових розвідок у сис-
темі пожежної безпеки та її забезпечення на різних рівнях 
у соціально-економічній системі.
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Аннотация. В статье проанализированы современные подходы к определению категории «пожарная безопасность»; 
сформулированы два концептуальных направления трактовки понятия «пожарная безопасность»: традиционное (на-
полнение реальным содержанием понятия «пожарная безопасность») и процессуальное направление (общественные 
отношения, направленные на повышение уровня пожарной безопасности в обществе). Предложен собственный подход 
к определению понятия «пожарная безопасность».

Ключевые слова: пожарная безопасность, национальная безопасность, традиционное и процессуальное направление.
Summary. In the paper the current approaches to the definition of the category of «fire safety» are analyzes. Two conceptual 

directions of the interpretation of the concept of «fire safety» are formulated: traditional direction (associated with the filling of 
the actual content of the concept of «fire safety») and procedural direction (public relations and processes are aimed at raising 
the level of fire safety in society). The own approach to the definition of «fire safety» is proposed.

Key words: fire safety, national security, traditional and procedural direction.
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СУТНІСТЬ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, УТРИМУВАНИХ ДЛЯ ПРОДАЖУ: 
ОБЛІКОВА ТА ЕКОНОМІЧНА ТОЧКИ ЗОРУ

THE ESSENCE OF NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE:  
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Анотація. У статті досліджено сутність необоротних активів, утримуваних для продажу, як об’єкта, що відокре-
мився від необоротних активів і сформувався на їх основі. Автор зосереджує увагу на тлумаченнях понять необоротних 
активів та необоротних активів, утримуваних для продажу, через різні категорії, які сформувалися в результаті змін у 
ході історичного розвитку починаючи з поняття капіталу та існують нині. Автор підкреслює вплив таких тлумачень на 
чіткість формування сутностей необоротних активів та необоротних активів, утримуваних для продажу. Представлено 
загальні підходи до трактування сутностей цих активів. У зв’язку із цим автор заявляє про відсутність змістовних бух-
галтерських визначень цих понять та наголошує на необхідності введення чіткого тлумачення необоротних активів як 
основи для подальшого розуміння сутності необоротних активів, утримуваних для продажу. Наведено думки авторів 
щодо перейменування групи необоротних активів для внесення коректив до формування їх сутності.

Ключові слова: капітал, основний капітал, засоби праці, необоротні активи, необоротні активи, утримувані для 
продажу, облікова та економічна сутність, облікова та економічна категорія.

Постановка проблеми. Необоротні активи є одним із 
найважливіших об’єктів в економічній та обліковій літе-
ратурі та практиці. Це об’єкт, історичний розвиток якого 
починається з праць видатних творців економічної теорії 
і триває в дослідженнях сучасної облікової літератури, а 
тому несе в собі як економічну, так і облікову сутність, 
що засвідчує зв’язок бухгалтерської науки та економічної 
теорії. Поява такого об’єкта, як необоротні активи, утри-
мувані для продажу, призвела до поширення різних склад-
нощів у тлумаченні необоротних активів як у бухгалтер-
ському обліку, так і в економічній літературі. Пізнання 
економічної та облікової сутності необоротних активів, 
утримуваних для продажу, потребує вірного визначення 
поняття «необоротні активи», оскільки природа цих двох 
об’єктів тісно пов’язана між собою.

Ускладнює розуміння сутності цих об’єктів й те, що 
для тлумачення поняття «необоротні активи» автори 
застосовують різні облікові та економічні категорії 
та дають їм різне пояснення, а також те, що кожний склад-
ник необоротних активів у бухгалтерському обліку має 
окремий рахунок, завдяки яким інформація про них дета-
лізується, тому визначення необоротних активів є уза-
гальненим, через що майже не використовується в бухгал-
терській практиці. Все це призводить до неоднозначного 
розуміння сутності необоротних активів та необоротних 
активів, утримуваних для продажу, що впливає на вибір 
кожним автором своєї методики обліку у вигляді різно-
манітних пропозицій, чим спричиняє розвиток численних 
дискусій серед дослідників та науковців і вимагає подаль-
ших досліджень. Цим підтверджується актуальність теми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження поняття та сутності необоротних активів та нео-
боротних активів, утримуваних для продажу, здійснило 
вагомий внесок у науковий доробок авторів.

Проблемні питання необоротних активів досліджували 
такі вітчизняні та зарубіжні вчені і науковці, як А.М. Азрі-
ліян, В.В. Бабич, М.О. Барсукова, І.О. Бланк, М.І. Бондар, 
Н.Г. Виговська, І.В. Дем’янюк, В.М. Диба, В.І. Єфименко, 
А.Г. Загородній, Л.В. Зубарєва, С.М. Кафка, М.В. Кужель-
ний, Ю.А. Кузьмінський, Н.М. Малюга, М.Р. Метьюс, 
С.В. Мочерний, Н.Ф. Огійчук, О.А. Петрик, Н.М. Поташ-
кова, М.С. Пушкар, О.Є. Румянцева, Г.В. Савицька, 
Є.І. Свідерський, Я.В. Соколов, В.В. Сопко, Н.М. Тка-
ченко, Е.С. Хендриксен та ін. Для позначення поняття 
необоротних активів науковці застосовували різні тер-
міни, зокрема: А.М. Азріліян – «активи капітальні», 
«основний капітал», І.О. Бланк – «основні засоби», 
«нематеріальні активи», А.Г. Загородній – «матеріальні 
активи», «необоротні активи», В.І. Єфименко – «довго-
строкові активи», В.В. Сопко – «засоби праці», «осно-
вні засоби», Е.С. Хендриксен – «споруди й обладнання», 
«нематеріальні активи».

Увагу дослідженню обліку необоротних акти-
вів, утримуваних для продажу, приділяли такі нау-
ковці, як: Т.А. Бутинець, О.Ф. Вареник, С.Ф. Голов, 
І.М. Гур’єва, І.В. Дем’янюк, М.В. Єрмолаєва, В.Г. Жила, 
З.В. Задорожний, О.В. Зінкевич, С.М. Кафка, П.М. Кузь-
мович, Л.Г. Ловінська, А.В. Максименко, О.В. Мойсеєва, 
В.Б. Моссаковський, О.А. Наумчук, В.Ф. Палій, Г.В. Пче-
линська, О.І. Степаненко, Л.К. Сук, С.В. Хома, І.А. Чалий, 
Л.І. Чистякова та ін. Зокрема, поняття та економічна 
й облікова сутність необоротних активів, утримуваних 
для продажу, належать до сфери досліджень І.М. Гур’євої 
[1, с. 312-317], І.В. Дем’янюка [2, с. 61-66]. Економічну 
суть процесу вибуття необоротних активів досліджувала 
С.М. Кафка [3, с. 127-136].

Незважаючи на істотний науковий доробок авторів, 
огляд наукової літератури та законодавства дає можли-
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вість зробити висновок про відсутність цілісної системи 
поглядів на природу необоротних активів, що дає під-
стави для спірного тлумачення їх авторами та не може 
не вплинути на розуміння сутності необоротних активів, 
утримуваних для продажу.

Мета статті полягає у з’ясуванні сутності необорот-
них активів, утримуваних для продажу, яка формується на 
основі знання про сутність необоротних активів як еконо-
мічного та облікового об’єкта, для подолання дискусійних 
питань щодо продажу необоротних активів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зміни 
до Національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку, внесені у 2008 р. у зв’язку з уведенням до науко-
вого обігу в Україні об’єкта необоротних активів, утри-
муваних для продажу, започаткували новий порядок відо-
браження в обліку та фінансовій звітності операцій щодо 
продажу необоротних активів, які тепер поділяють на 
необоротні активи, що утримуються для продажу, і нео-
боротні активи, що використовуються у господарській 
діяльності [4, пп. 6.2, пп. 10.3]. Новий порядок обліку 
продажу необоротних активів пояснюється тим, що облік 
продажу необоротних активів, який існував до змін, регу-
лювався П(С)БО 7 «Основні засоби» та П(С)БО 8 «Нема-
теріальні активи», де одним із способів вибуття було 
вказано «продаж» [5, п. 33; 6, п. 34]. Чинне до 2008 р.  
П(С)БО 27 «Діяльність, що припиняється» не містило 
жодної норми про необоротні активи, утримувані для про-
дажу, через відсутність цього терміну в науковому обігу.

Чинне вітчизняне нормативне забезпечення обліку 
необоротних активів, що використовуються в діяльності, 
становить П(С)БО 7 «Основні засоби» та П(С)БО 8 «Нема-
теріальні активи» [5; 6]. У міжнародній обліковій практиці 
облік необоротних активів, що використовуються у гос-
подарській діяльності, регулюється МСБО 16 «Основні 
засоби» та МСБО 38 «Нематеріальні активи» [7; 8], проте 
в них відсутнє визначення поняття необоротних акти-
вів, а надається визначення окремих їх складників. Інші 

нормативні документи (Закон України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 [9],  
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [10], 
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку осно-
вних засобів № 561 [11], Методичні рекомендації з бух-
галтерського обліку нематеріальних активів № 1327 [12]) 
також не надають ґрунтовного тлумачення необоротних 
активів, яке висвітлить їхню сутність повною мірою.

Вітчизняне нормативне забезпечення обліку необорот-
них активів, утримуваних для продажу, міститься в окре-
мому П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та припинена діяльність» [13]. У міжнародній 
обліковій практиці облік необоротних активів, утримува-
них для продажу, регулюється нормами МСФЗ 5 «Непо-
точні активи, утримувані для продажу, та припинена 
діяльність», положення якого є базовими під час розро-
блення нової редакції П(С)БО 27 [14].

Чіткого визначення поняття необоротних акти-
вів, утримуваних для продажу, П(С)БО 27 «Необоротні 
активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» 
та МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, 
та припинена діяльність» не надають й обмежують його 
визначенням умов визнання [13, п. 1 р. ІІ; 14, п. 6-9] (табл. 1).

Для більш точного розуміння сутності необоротних 
активів, утримуваних для продажу, слід ураховувати зміст 
категорії «необоротні активи».

Поняття «необоротні активи» формувалося разом із 
розвитком економічної науки та бухгалтерського обліку, 
тому в усіх наукових працях та нормативних документах 
передбачаються як бухгалтерські, так і економічні катего-
рії, якими позначають поняття необоротних активів. Воно 
походить від категорії «капітал», яку описували у своїх 
працях економісти – творці економічної теорії (Ф. Кене, 
О.І. Волков, Н.Л. Зайцев, Дж. Кларк, К. Маркс, А. Мар-
шалл, С.В. Мочерний, У. Петті, Д. Рікардо, П. Самуель-
сон, А. Сміт, І. Фішер). Зокрема, автори дотримуються 
таких підходів:

Таблиця 1
Умови визнання необоротних активів утримуваними для продажу

№ 
з/п

Умови визнання необоротних активів утримуваними для продажу
Згідно з п. 1 р. ІІ П(С)БО 27 Згідно з п. 6-9 МСФЗ 5

1 Економічні вигоди очікується отримати від їх про-
дажу, а не від їх використання за призначенням

Відшкодування балансової вартості переважно шляхом операції 
продажу, а не поточного використання

2 Вони готові до продажу в їх теперішньому стані Актив (або ліквідаційна група) має бути придатним для негайного 
продажу в тому стані, в якому він перебуває на момент продажу

3 Умови їх продажу відповідають звичайним умо-
вам продажу для подібних активів

Актив має бути придатним для продажу на умовах, яких зазвичай 
дотримуються під час продажу таких активів (або ліквідаційних 
груп)

4

Здійснення їх продажу має високу ймовірність, 
зокрема якщо керівництвом підприємства під-
готовлено відповідний план або укладено твердий 
контракт про продаж, здійснюється їх активна 
пропозиція на ринку за ціною, що відповідає 
справедливій вартості

Продаж повинен бути високоймовірним. Щоб підвищити ймо-
вірність продажу, управлінський персонал відповідного рівня 
повинен скласти план продажу активу (або ліквідаційної групи) 
та ініціювати програму щодо визначення покупця і виконання 
плану. Крім того, актив (або ліквідаційну групу) мають активно 
просувати для продажу на ринку за ціною, поміркованою з огляду 
на його поточну справедливу вартість

5
Їх продаж, як очікується, буде завершено протя-
гом року з дати визнання їх такими, що утриму-
ються для продажу

Продаж буде визнано завершеним протягом одного року почи-
наючи з дати класифікації (за винятком випадків, обумовлених у 
параграфі 9)

6

Період завершення продажу може бути продо-
вжено на строк більше одного року, якщо це 
зумовлено обставинами, які перебувають поза 
контролем підприємства, яке продовжує викону-
вати план продажу

Події чи обставини можуть подовжити період завершення про-
дажу за межі одного року. Подовження періоду завершення 
продажу не заважає класифікувати актив (або ліквідаційну 
групу) як утримуваний для продажу, якщо затримка була спричи-
нена подіями чи обставинами, які перебувають поза контролем 
суб’єкта господарювання, а також якщо є достатні свідчення того, 
що суб’єкт господарювання продовжує виконувати план продажу 
активу (або ліквідаційної групи)
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1) капітал – це засоби виробництва, виробниче 
устаткування (переважно матеріальні) [15, с. 106-107; 
16, с. 9-10];

2) капітал – один із факторів виробництва (А. Мар-
шалл, Ж.Б. Сей);

3) капітал – накопичена праця, втілена у знаряддях 
виробництва, нематеріальні цінності, знання, навички 
і здібності людини [17, с. 189; 18, с. 480; 19, с. 197].

Поділ капіталу А. Смітом на основний та оборотний 
є схожим до поділу активів на необоротні (основні засоби) 
й оборотні в бухгалтерському обліку з огляду на визна-
чення термінів. Автори визначають такі критерії поділу 
капіталу на основний та оборотний:

1) період обороту [20, с. 491];
2) різний характер обороту складових частин капіталу 

і спосіб перенесення вартості на продукт [17, с. 178];
3) період обороту або відтворення капіталу [21, с. 49].
Такий поділ капіталу прийшов у практику бухгалтер-

ського обліку з економіки. Запозичення термінів з еконо-
міки та розвиток економічних концепцій не призводили 
до швидшого розвитку бухгалтерських визначень. На 
початку ХХ ст. економісти висловлювали сумніви в право-
мірності поділу активів на основні й оборотні. І. Пелгрейв 
зазначав: «Цікаво прослідкувати, яка мала частина того, 
що зазвичай називають «фіксованим» (основним) капіта-
лом, в дійсності залишається постійною» [22, с. 223].

Для позначення поняття «необоротні активи» в еконо-
мічній теорії вченими-економістами, крім категорії капі-
талу та основного капіталу, використовуються й інші кате-
горії: майно (нематеріальне, рухоме, нерухоме), майно 
підприємства, засоби виробництва (засоби праці), фак-
тори виробництва, ресурси (економічні, технічні, нема-
теріальні), основні виробничі фонди, капітальні блага, 
капітальні активи, постійний капітал, продуктивні фонди, 
нерухомість, матеріальні, нематеріальні активи, активна 
і пасивна частини основних фондів, необоротні активи, 
капітальні активи, капітальні блага, капітальні ресурси.

Поряд із поняттями основного капіталу та необорот-
них активів використовують поняття основних фондів 
[23, с. 123; 24, с. 140].

Ототожнюючи поняття необоротних активів із понят-
тями капіталу, основного капіталу, основних фондів 
та іншими категоріями, розкривається переважно мате-
ріально-речовий зміст категорій. Об’єкти, які характери-
зують ці категорії, знаходяться у власності підприємства 
та використовуються підприємством у всій його господар-
ській діяльності. Також наголошується на їх довгостро-
ковій сутності, здатності зношуватися протягом строку 
використання, що становить більше одного року. Капітал 
пов’язується з процесом отримання доходу. Нематеріальні 
ресурси майже не враховуються. Це, відповідно, призво-
дить до виникнення різних підходів до розуміння поняття 
«необоротні активи, утримувані для продажу».

Ще одна суперечність за ототожнення категорій поля-
гає у тому, що з позиції бухгалтерського обліку основні 
засоби є активом підприємства, тобто його майном, а 
основні фонди – це капітал, джерело утворення майна на 
підприємстві.

Для внесення коректив до формування сутності необо-
ротних активів деякі науковці пропонують перейменувати 
термін «необоротні активи» на «довгострокові активи» 
або «основні активи» (Л.Л. Горецька, В.Є. Ванкевич, 
Л.Г. Ловінська, М.В. Півторак). Зокрема, Л.Г. Ловінська 
запропонувала замінити поняття «нeoборотні активи» 
через недоцільність його використання в обліковій прак-
тиці на більш доречний термін «дoвгострокові активи» 
[25, с. 127]. М.В. Півторак пропонує назвати ці активи 

основними, що відповідатиме класичному принципу 
поділу капіталу на основний та оборотний. Він уважає, 
що «застосування терміна «необоротні активи» у вітчиз-
няному законодавстві є не зовсім коректним стосовно тих 
об’єктів, які він об’єднує. Єдиним необоротним активом 
є земля. Решта активів перебувають в обороті, але не так 
швидко, як оборотні» [26, с. 6].

Крім необоротних активів, матеріально-речовий зміст 
мають і необоротні активи, утримувані для продажу.

Для позначення поняття «необоротні активи, 
утримувані для продажу» у нормативних докумен-
тах застосовуються споріднені категорії: «товар» 
[27, ст. 14 п. 14.1 пп. 14.1.244], «відчуження майна» 
[27, ст. 14 п. 14.1 пп. 14.1.31], «відчуження земельних 
ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них роз-
міщені…» [28, ст. 1 п. 1], «продаж (реалізація) товарів» 
[27, ст. 14 п. 14.1 пп. 14.1.202].

Наявність суттєвих відмінностей у нормативних доку-
ментах щодо визначення поняття необоротних активів, 
утримуваних для продажу, дає змогу виділити такі осно-
вні підходи до їх тлумачення:

1) Податковий кодекс України не містить поняття нео-
боротних активів, утримуваних для продажу, надаючи 
визначення «товар», «відчуження майна» та «продаж 
товарів». Кодексом передбачено віднесення до товарів 
нематеріальних цінностей [27, пп. 14.1.244 п. 14.1 ст. 14];

2) у Цивільному кодексі України не міститься норм 
про такий об’єкт обліку, як необоротний актив, утримува-
ний для продажу, глава 54 «Купівля-продаж» присвячена 
загальним положенням про купівлю-продаж, роздрібній 
купівлі-продажу, особливостям поставки, міни тощо, 
в якій визначаються загальні вимоги щодо укладення, 
змісту та форми договору купівлі-продажу [29, гл. 54];

3) у Господарському кодексі України не передбачено 
норм про такий об’єкт обліку, як необоротний актив, 
утримуваний для продажу, хоча наведено окремі поло-
ження щодо договору купівлі-продажу [30, п. 4 ст. 263, 
п. 1 ст. 264, п. 6 ст. 265];

4) у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звіт-
ності» не вказується терміну «необоротні активи, утри-
мувані для продажу». В ньому вказано вид діяльності, до 
якої належить продаж необоротних активів. Згідно з розд. 
І «Загальні положення» НП(С)БО 1, інвестиційна діяль-
ність – придбання та реалізація тих необоротних активів, 
а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою 
частиною еквівалентів грошових коштів [10, п. 3 р. І];

5) у Законі України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» відсутні положення 
щодо продажу об’єктів необоротних активів [9];

6) у Законі України «Про відчуження земельних діля-
нок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них роз-
міщені, які перебувають у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
надається визначення поняття «відчуження земельних 
ділянок, інших об’єктів нерухомого майна…» [28, п. 1 ст. 1; 
п. 1 ст. 3];

7) П(С)БО 7 «Основні засоби» [5, п. 33],  
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [6, п. 34] не передбача-
ють продажу як способу вибуття активу, але положення 
п. 34 П(С)БО 7 та п. 35 П(С)БО 8 свідчать про можливість 
визначення доходу від вибуття, який не можна отримати 
за наведених способів, але можна отримати за умови про-
дажу. Це суперечить вимогам П(С)БО 27 «Необоротні 
активи, утримувані для продажу, та припинена діяль-
ність», згідно з яким необоротні активи, утримувані для 
продажу, припиняють враховуватися у складі необорот-
них активів та стають оборотними [13, п. 6, 8 р. ІІ];
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8) у П(С)БО 9 «Запаси» відсутня норма про такий 
об’єкт оборотних активів, як необоротні активи, утри-
мувані для продажу, але надається визначення терміну 
«товари», до яких цей об’єкт належить [31, п. 6];

9) у МСБО 2 «Запаси» не передбачено визначення нео-
боротних активів, утримуваних для продажу, але в п. 8 ука-
зується на належність до складу запасів товарів, що були 
придбані та утримуються для перепродажу, у тому числі, 
наприклад, товарів, придбаних підприємством роздріб-
ної торгівлі та утримуваних для перепродажу, або землі 
та іншої нерухомості для перепродажу [32, п. 8];

10) МСБО 16 «Основні засоби» [7, п. 69], 
МСБО 38 «Нематеріальні активи» [8, п. 114] допускають 
можливість вибуття основних засобів унаслідок їх продажу 
з визначенням фінансових результатів від цієї операції;

11) у FAS 144 «Бухгалтерський облік знецінення 
чи вибуття довгострокових активів» чіткого визначення 
поняття необоротних активів, утримуваних для про-
дажу, не надається й обмежується визначенням умов 
їх визнання утримуваним, які є схожими з умовами за 
МСФЗ 5 [33, п. 30-31];

12) у Методичних рекомендаціях із бухгалтерського 
обліку основних засобів № 561 визначаються різні шляхи 
вибуття, у тому числі продаж, у разі припинення визна-
ння основного засобу активом. Рекомендації дають змогу 
здійснювати продаж без переведення до складу запасів 
[11, п. 40];

13) у Методичних рекомендаціях із бухгалтерського 
обліку нематеріальних активів № 1327 про їх продаж 
прямо не зазначається, хоча в п. 6.2 р. 6 про це йдеться: 
«Фінансовий результат від вибуття об’єктів нематері-
альних активів визначається як різниця між доходом від 
вибуття (за вирахуванням непрямих податків і витрат, 
пов’язаних із вибуттям) та їх залишковою вартістю» 
[12, п. 6.2 р. 6];

14) в Інструкції Республіки Білорусь із бухгалтер-
ського обліку довгострокових активів, призначених для 
реалізації, № 25 визначення необоротних активів, утри-
муваних для продажу, надається через умови їх визнання. 
Не зазначається вимога подовження періоду продажу за 
межі одного року [34, гл. 2 п. 3].

Проведений аналіз положень відповідних нормативно-
правових актів свідчить, що в них відсутнє ґрунтовне тлу-
мачення поняття «необоротні активи, утримувані для про-
дажу», що ускладнює їх визнання, оцінку та відображення 
в обліку. На нашу думку, на основі наявних тлумачень під 
необоротними активами, утримуваними для продажу, слід 
розуміти такі активи, які утримують лише для продажу 
протягом року з дати визнання їх такими в їх теперішньому 
стані за ціною, що відповідає справедливій вартості, та їхня 
балансова вартість відшкодовуватиметься шляхом операції 
з продажу, а не поточного використання, і на які амортиза-
ція протягом визнання такими не нараховується.

Для позначення поняття необоротних активів, утриму-
ваних для продажу, в наукових працях авторами широко 
використовуються різні споріднені категорії: «товар», 
«продаж майна», «необоротні активи, утримувані для 
продажу», «продаж основних засобів та інших необорот-
них активів», «вибуття в результаті продажу», «виручка 
від реалізації майна», «відчуження майна», «відчуження 
земельної ділянки», «відчуження нерухомості», «вибуття 
основних засобів» тощо. Крім того, автори наводять 
ознаки визнання, які створюють широкі дискусії та нео-
днозначність відображення в обліку та звітності.

Наведемо підходи вчених-економістів до визна-
чення цього терміну в контексті різних джерел наукової 
літератури:

1) словники економічної теорії: А.Г. Загородній, 
В.Г. Золотогоров, О.В. Куроченко, С.В. Мочерний 
визнають продаж способом вибуття, розрізняють 
оплатну чи безоплатну передачу права власності 
на майно (відчуження), ознакою об’єктів визнача-
ють матеріальність/нематеріальність, документальне 
оформлення продажу;

2) вітчизняні наукові праці: О.Ф. Вареник, 
Л.В. Гнилицька, В.Г. Жила, М.В. Єрмолаєва, Л.Г. Ловін-
ська, В.В. Сопко та ін. визначають термін як активи, які 
утримують лише для продажу протягом року з дати визна-
ння їх такими в їх теперішньому стані за ціною, що від-
повідає справедливій вартості, та їхню балансову вартість 
відшкодовуватимуть шляхом операції з продажу, а не 
поточного використання;

3) наукові праці зарубіжних авторів: А.Н. Азріліян, 
Х. Андерсен, В.Ф. Палій, Е. Райс, Е.С. Хендриксен чіт-
кого визначення необоротних активів, утримуваних для 
продажу, не надають, розуміючи його через терміни «від-
чуження майна», «продаж», «товар», «вибуття в резуль-
таті продажу», «виручка від реалізації майна», «вибуття 
основних засобів», «відчуження (купівля-продаж)», 
«дарування».

Головним підходом до розуміння сутності необорот-
них активів, утримуваних для продажу, є те, що це активи, 
спеціально призначені для продажу за справедливою вар-
тістю в річний термін і не враховуються в складі необо-
ротних активів.

Змістовне наповнення терміну необоротних активів, 
утримуваних для продажу, є нечітким із причини наяв-
них протиріч між авторами, що пов’язано з тлумаченням 
змісту понять «основний капітал» і «товар» як еконо-
мічних категорій. Це призвело до виникнення в бухгал-
терському обліку різних точок зору між сучасними нау-
ковцями, поділивши їх на дві групи: тих, хто відносить 
необоротні активи, утримувані для продажу, до складу 
оборотних активів (товарів) (Л.В. Гнилицька, І.С. Губіна, 
В.Б. Моссаковський, Г.В. Пчелинська), та тих, хто від-
носить їх до необоротних (наприклад, основних засо-
бів) (О.Ф. Вареник, М.В. Єрмолаєва, З.В. Задорожний, 
П.М. Кузьмович, О.В. Мойсеєва, О.А. Наумчук, Л.К. Сук, 
С.В. Хома, І.А. Чалий, А.Г. Швець).

Існування терміну «товар» також створює диску-
сійні питання між науковцями: термін «товар» включає 
матеріальні (як основні засоби, так і оборотні активи) 
та нематеріальні активи (В.Г. Герасимчук, С.М. Ілля-
шенко, А.В. Калина, В.В. Сопко, Н.В. Ткаченко). Тобто 
товаром є все, що пропонується до продажу.

Із цього випливає, що змістовне трактування поняття 
необоротних активів, утримуваних для продажу, в нау-
кових працях відсутнє. Однією з причин відсутності 
єдиного визначення є те, що категорії, через які визна-
чається сутність необоротних активів, утримуваних 
для продажу, є не лише обліковими, а й економічними, 
оскільки джерелом походження таких активів є еконо-
мічна теорія.

Враховуючи невизначеність трактування поняття 
необоротних активів, деякі автори пропонують пере-
йменувати й необоротні активи, утримувані для про-
дажу. Наприклад, за пропозицією Л.І. Чистякової такі 
активи рекомендується назвати як непоточні матеріальні 
та нематеріальні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття [35, с. 174]. Е.С. Дружиловська пропонує назву 
«довгострокові активи, призначені для продажу» і радить 
відображати необоротні активи у складі поточних або 
довгострокових активів залежно від очікувань підприєм-
ства стосовно строків продажу активів. Якщо підприєм-
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ство впевнене, що зможе продати об’єкти протягом року, 
їх треба відображати в складі поточних активів. Якщо 
підприємство має твердий намір продати активи більш як 
через рік, то об’єкти доцільно показувати у складі довго-
строкових [36, с. 23].

У наукових працях надається особливе значення сут-
ності терміну «продаж». Наприклад, Я.В. Сливка у статті 
«Проблематика використання термінів «продаж», «реалі-
зація», «збут» висвітлює всю проблематику використання 
цих термінів і надає визначення цим поняттям, указуючи 
на деяку їхню відмінність одне від одного [37, с. 434-447].  
З огляду на всі наведені у статті Я.В. Сливки визначення, 
помітно, що всі вони стосуються продажу оборотних 
активів – продукції, товарів [37, с. 435-436], у т. ч. і нео-
боротних активів, утримуваних для продажу, під час при-
йняття рішення про продаж та перегрупування їх зі складу 
основних засобів, які вважаються оборотними активами, 
попри поширеність думок про недоцільність їх відне-
сення до групи оборотних.

Сучасні досягнення економічної теорії і бухгалтер-
ського обліку дають змогу зробити висновок, що необо-
ротні активи та необоротні активи, утримувані для про-
дажу, є обліковими категоріями, але в ширшому розумінні: 
в економічній науці використовуються різні терміни для 

їх позначення, що призводить до неоднозначного тлума-
чення їх змісту в наукових працях та нормативних актах.

Висновки. За результатами здійсненого дослідження 
можна зробити висновок про те, що необхідною дією 
є введення до нормативних актів єдиного змістовного 
тлумачення необоротних активів, утримуваних для про-
дажу. Визначаючи сутність цього поняття на основі наяв-
них у нормативних актах, словниках економічної теорії, 
наукових працях вітчизняних та зарубіжних авторів про-
понуємо під необоротними активами, утримуваними для 
продажу, розуміти довгострокові матеріальні та немате-
ріальні активи, утримувані для продажу, з їх перекласи-
фікацією та переведенням до складу оборотних активів 
з дати прийняття рішення про продаж на строк до одного 
року або з дати укладання угоди про продаж до встанов-
леного терміну її дії з урахуванням додаткових умов про-
довження терміну у зв’язку з обставинами, що не зале-
жать від підприємства-продавця, та згідно з умовами їх 
визнання в теперішньому стані за справедливою та/або 
історичною (чи залишковою) вартістю. Таке визначення 
внесе чіткість не лише в розуміння сутності необоротних 
активів, утримуваних для продажу, через їх складові еле-
менти, а й у порядок визнання таких активів утримува-
ними для продажу та їх оцінки.

Список використаних джерел:
1. Гур’єва І.М. Економічна та облікова сутність необоротних матеріальних активів / І.М. Гур’єва // Бізнес Інформ. – 2014. – 

№ 10. – С. 312-317.
2. Дем’янюк І.В. Економічна та облікова сутність необоротних активів, їх класифікація / І.В. Дем’янюк // Наукові читання: 

наук.-теорет. зб. – 2014. – Житомир: ЖНАЕУ. – 2014. – Т. 3. – С. 61-66.
3. Кафка С.М. Економічна сутність процесів надходження та вибуття необоротних активів для цілей обліку / С.М. Кафка // 

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2015. – Т. 1. – Вип. 11. – С. 127-136.
4. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінан-

сів України з бухгалтерського обліку» станом на 01 січня 2015 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 22. – С. 54.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене Наказом МФУ від 27.04.2000 № 92, ста-

ном на 24 липня 2015 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 21. – С. 99.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене Наказом МФУ від 18.10.1999 № 242, 

станом на 1 січня 2015 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 44. – С. 229.
7. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_014
8. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_050
9. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» станом на 11 червня 2017 р. // Офіційний 

вісник України. – 1999. – № 33. – С. 71.
10. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Загальні вимоги до фінансової звітності» станом на 

14 березня 2017 р. // Офіційний вісник України. – 2013. – № 19. – С. 97.
11. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=293623&cat_id=293536
12. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=293611&cat_id=293536
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, що утримуються для продажу, та припинена діяль-

ність», затверджене Наказом МФУ від 07.11.2003 р. № 617 станом на 18 березня 2014 р. // Офіційний вісник України. – 
2003. – № 47. – С. 180.

14. Міжнародний стандарт фінансової звітності 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_023

15. Кларк Дж.Б. Распределение богатства / Дж.Б. Кларк. – М.: Гелиос АРВ, 2000. – 368 с.
16. Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки: [навч. посіб.] / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко [та ін.]. – К.: Фенікс, 1996. – 

416 с.
17. Маркс К. Капитал. Сочинения: в 29 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс; 3-е изд. – М.: Гос. издательство политлитературы, 1960. – 

Т. 23. – 641 с.
18. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 684 с.
19. Шеремет А.Д. Финансы предприятий / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. – М.: ИНФРА-МД, 2007. – 343 с.
20. Соколов Я.В. Основи теорії бухгалтерського обліку / Я.В. Соколов. -М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с.
21. Рикардо Д. Начала политической экономии / Д. Рикардо [и др.]. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 366 с.
22. Palgrave R.H. Inglis. Dictionary of Political Economy / R.H.I. Palgrave. London: MakMillian, 1925. – P. 223
23. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия / Н.Л. Зайцев. – М.: Инфра, 1998. – 335 с.
24. Волков О.И. Экономика предприятия / О.И. Волков. – М.: Инфра, 1999. – 416 с.



19

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

25. Ловінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку: [монографія] / Л.Г. Ловінська. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.
26. Півторак М.В. Облік основних засобів у рибному господарстві: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгал-

терський облік, аналіз та аудит» / М.В. Півторак. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, 2006. – 19 с.
27. Податковий кодекс України: станом на 26 липня 2017 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13. – С. 556.
28. Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебу-

вають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»: станом на 9 грудня 2015 р. // 
Офіційний вісник України. – 2009. – № 97. – С. 9.

29. Цивільний кодекс України: станом на 19 липня 2017 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – С. 7.
30. Господарський кодекс України: станом на 02 серпня 2017 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – С. 303.
31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене Наказом МФУ від 20.10.1999 № 246: станом на 

1 січня 2015 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 44. – С. 236.
32. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 «Запаси» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.

ua/laws/show/929_021
33. FAS 144 «Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets», issued by Financial Accounting Standards Board. – 

Norwalk, Connecticut. – August 2001. – 107 p.
34. Інструкція з бухгалтерського обліку довгострокових активів, призначених для реалізації, затверджена Постановою Мініс-

терства фінансів Республіки Білорусь від 30.04.2012 № 25 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.by/ 
ru/accounting/methodology/acts/df90ff240c4dcadf.html

35. Чистякова Л.І. Облік необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття / Л.І. Чистякова // Зовнішня тор-
гівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 1(72). – С. 170-174.

36. Дружиловська Е.С. Довгострокові активи, призначені для продажу, та їх оцінка в російському та міжнародному обліку / 
Е.С. Дружиловська // Бухгалтер і закон. – 2015. – № 1(343). – С. 21-30.

37. Сливка Я.В. Проблематика використання термінів «продаж», «реалізація», «збут» / Я.В. Сливка // Проблеми теорії 
та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – 2011. – Вип. 2(20). – 
С. 434-447.

Аннотация. В статье исследована сущность необоротных активов, удерживаемых для продажи, как объекта, кото-
рый отделился от необоротных активов и сформировался на их основе. Автор сосредоточивает внимание на толковани-
ях понятий необоротных активов и необоротных активов, удерживаемых для продажи, через разные категории, которые 
сформировались в результате изменений в ходе исторического развития начиная с понятия капитала и существуют в 
настоящее время. Автор подчеркивает влияние таких толкований на четкость формирования сущностей необоротных 
активов и необоротных активов, удерживаемых для продажи. Представлены общие подходы к трактовке сущности этих 
активов. В связи с этим автор заявляет об отсутствии содержательных бухгалтерских определений этих понятий и под-
черкивает необходимость введения четкого определения необоротных активов в качестве основы для дальнейшего по-
нимания сущности необоротных активов, удерживаемых для продажи. Приведены мнения авторов о переименовании 
группы необоротных активов для внесения корректив в формирование их сущности.

Ключевые слова: капитал, основной капитал, средства труда, необоротные активы, необоротные активы, удержи-
ваемые для продажи, учетная и экономическая сущность, учетная и экономическая категория.

Summary. The article studies the substance of non-current assets held for sale, as an object separated from non-current as-
sets and formed on their basis. The author focuses on interpretations the notions «non-current assets» and «non-current assets 
held for sale» using different categories starting with the concept «capital» that has formed as a result of changes in the course 
of historical development and currently exist. The author emphasizes the impact of such interpretations on the exactness forming 
of essences non-current assets and non-current assets held for sale. General approaches to the interpretation of essences these 
assets are highlighted in the article. In this regard the author claims about lacking of any meaningful accounting definitions of 
these concepts and stresses the need to determine a clear interpretation of non-current assets as a basis for further understanding 
of the essence of non-current assets held for sale. The author’s thoughts about renaming the group of non-current assets with the 
purpose of making adjustments to the formation of their essence are presented in the article.

Key words: capital, fixed assets, means of labor, non-current assets, non-current assets held for sale, accounting and eco-
nomic essence, accounting and economic category.
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МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ  
НОВАТОРІВ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА МІКРОРІВНІ

MODEL OF THE INFLUENCE OF FACTORS  
ON THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF NOVATORS  

IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON MICROLEVEL

Анотація. Стаття присвячена розгляду впливу на креативність новаторів таких факторів, як участь працівників 
у процесі прийняття рішень та сприяння лідером розвитку креативності, а також емпіричній перевірці цього впливу. 
У статті висунуто дві гіпотези щодо впливу означених факторів на розвиток креативності, на базі яких було розроблено 
модель. Автор запропонував участь новатора у прийнятті рішень і сприяння лідером розвитку креативності розглядати 
як позитивні предиктори розвитку креативності новатора. Крім того, було запропоновано клімат для креативності та 
змін розглядати як посередника між участю новатора у прийнятті рішень, сприянням лідером розвитку креативності та 
креативністю новатора. Висунуті гіпотези були підтверджені результатами цього дослідження.

Ключові слова: креативність новатора, участь новаторів у процесі прийняття рішень, сприяння розвитку креатив-
ності лідером, клімат для креативності та змін, регресійна модель.

Постановка проблеми. Історично дослідники вва-
жали, що творчість залежала від характеристик окремих 
осіб, і зосереджували свою роботу на їх поясненні (піз-
навальні здібності, освіченість, досвід, звички, мотивація 
тощо). Дослідження, орієнтовані на розбіжності між креа-
тивними особистостями, привели до кількох вирішальних 
висновків про робочі звички та особистість креативних 
людей. Сучасний погляд на креативність говорить про те, 
що кожна людина володіє здатністю бути дещо креатив-
ною, а впливає на її розвиток середовище, у якому працює 
новатор, тобто організаційний клімат. Не менш важливим 
у забезпеченні цього розвитку є залучення новаторів у про-
цес прийняття рішень та сприяння лідером розвитку креа-
тивності. Новатори займають центральне місце у генера-
ції корисних та унікальних ідей, тому обговорення цього 
питання є важливим та потребує значної уваги через недо-
статність наукових досліджень у цій галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд 
наукових праць цієї тематики вказує на те, що методичне 
забезпечення визначення факторів впливу на розвиток 
креативності новаторів є досить обмеженим. Найбіль-
ший внесок у вивчення питання факторів, які впливають 
на розвиток креативності, зробили іноземні науковці, 
такі як Т. Емебайл, К.Е. Шелі, Ф. Баррон, Д. Харрінгтон, 
Д. Кенні, Х. Чесбро, Ю.Б. Хоу, Г. Гао, Ф. Ванг, Т.Р. Лі та ін. 
Віддаючи належне здобуткам науковців, присвяченим цій 
тематиці, варто відзначити відсутність єдності методо-
логічного підґрунтя щодо впливу означених факторів на 
розвиток креативності новаторів. Це потребує проведення 
подальших наукових досліджень в цьому напрямі.

Метою статті є емпіричне підтвердження та роз-
роблення моделі впливу участі новаторів у процесі 
прийняття рішень, сприяння лідером розвитку креатив-
ності та клімату для креативності і змін на креативність 
новаторів.

Виклад основного матеріалу. У компонентній тео-
рії креативності Т. Емебайл [3] сформулювала три ком-
поненти креативності на індивідуальному рівні (досвід, 
мотивація та творче мислення) та один компонент, який 
не залежить від індивідуального рівня – робоче серед-
овище (організаційний клімат), зазначаючи, що керівники 
(лідери) можуть впливати на компоненти індивідуального 
рівня через організаційний клімат. Робоче середовище 
включає в себе фактори, які слугують стимуляторами 
або перешкодами мотивації новаторів. Сприяння лідером 
розвитку креативності розглядається як стимулятор вну-
трішньої мотивації, яка є ключовим елементом креатив-
ності. Підтримка лідера впливає на креативний потенціал, 
і в цих умовах новатори будуть із меншою ймовірністю 
відчувати страх негативної критики, яка може підірвати 
внутрішню мотивацію. Керівники відіграють важливу 
роль в усуненні факторів, які знижують креативний потен-
ціал, та у підтримці і стимулюванні креативності. Багато 
дослідників написали про прямий взаємозв’язок пове-
дінки лідера з креативністю працівника [3], деякі з них 
писали про непрямі відносини, зазначаючи, що більш 
важливий непрямий зв’язок поведінки лідерів, креатив-
ності та клімату [7]. Керівник – це безпосередня сила, яка 
впливає на сприйняття працівником робочого середовища 
[3]. Управлінський вплив також може проявлятися через 
заохочення працівників до процесу прийняття рішень.

Численні дослідження зарубіжних учених [2; 4; 5; 6] 
питання впливу участі працівників, які є «генераторами 
ідей», у процесі прийняття рішень вказують на те, що 
це покращує продуктивність організації, задоволення 
працівників, мотивацію та знижує коефіцієнт плинності 
кадрів. Працівники, які беруть участь у прийнятті рішень, 
мають позитивне ставлення до організації та віддані своїй 
роботі [2]. Коли працівники роблять свій внесок у процес 
прийняття рішень та ці зміни ефективно впроваджуються, 



21

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

це позитивно відображається на бажанні розвиватися, що 
є важливою перевагою для розвитку креативності. Тому 
залучення працівників до прийняття рішень сприяє підви-
щенню креативності новаторів, а це покращує показники 
інноваційної діяльності компаній. З огляду на сучасний 
погляд щодо визначення впливових чинників та їх деталь-
ного аналізу, а також наявні проблеми науки та практики 
вважаємо доцільним висунути гіпотези щодо впливу 
участі працівників у процесі прийняття рішень, сприяння 
їх лідерами розвитку креативності, а також впливу на кре-
ативність робочого середовища (рис. 1).

З огляду на висунуті гіпотези дослідження будемо вва-
жати, що концептуальна основа моделі розвитку креатив-
ності буде мати дві незалежних змінних – участь новато-
рів у процесі прийняття рішень (скорочена назва – PPR) 
та сприяння лідером розвитку креативності (SLK). Креа-
тивність новатора (KN) є залежною змінною, а клімат для 
творчості та змін (KKZ) є змінною-медіатором (посеред-
ником) (рис. 2).

Модель розглядає прямий (с1 та с2) та непрямий (b) 
вплив PPR та SLK на креативність новатора через клімат 
для креативності та змін. Шлях а1 покаже вплив PPR на 
KKZ, а шлях b покаже вплив KKZ на KN. Шляхом мно-
ження а1 та b ми будемо мати опосередкований вплив PPR 
на KN. Таким же чином а2 буде показувати вплив SLK на 
KKZ, а множенням а2 та b ми будемо мати опосередкова-
ний вплив SLK на KN.

Для збору інформації було розроблено низку опиту-
вальників, які дають змогу оцінити всі елементи концеп-
туальної моделі, що були перевірені за допомогою коефі-

цієнта надійності (Кронбах Альфа), який був понад 0,70, 
що позиціонується як досить хороший.

Загальна кількість респондентів анкетного опиту-
вання становить 64 новатори та 9 керівників шести компа-
ній ІТ-сфери. Формування новаторської креативної групи 
респондентів у кожній компанії відбувалося способом 
«призначення» та «послідовних рекомендацій». У резуль-
таті застосування зазначених методів формування груп 
креативними новаторами було обрано працівників таких 
професій, як UX/UI, Web, Flash, 3D-дизайнер, Developer, 
Software Architect, Systems Architect, Systems Engineer. 
Оцінка показника креативності проводилася двома сто-
ронами – працівником та керівником. У результаті було 
отримано два набори показників, коефіцієнт кореляції 
між якими дорівнює 0,82, що свідчить про високу кореля-
цію між самооцінкою працівника та оцінкою його керів-
ника. Тож у подальшому дослідженні було використано 
середнє значення між двома оцінками.

Для встановлення ступеня впливу однієї незалежної 
змінної на результативну зміну за умови, що інші пре-
диктори закріплені на постійному рівні, тобто контролю-
ється їх вплив, використовуються часткові коефіцієнти 
кореляції. Часткові коефіцієнти кореляції є корисними 
для вирішення проблеми відбору предикторів, тобто при-
йняття рішення щодо їх включення в модель або виклю-
чення з неї.

Під час аналізу часткових коефіцієнтів кореляції 
також дуже важливо брати до уваги значення їх толе-
рантності, яка показує внесок кожної незалежної змінної 
у регресійне рівняння та є одним із часто використову-

 

Проблема практики Проблема науки

Проблема практики Проблема науки
Потреба керівників у креативних 
новаторах, які можуть прийняти в 

нестандартних ситуаціях та за 
обмеженого часу оригінальні рішення.

Відсутність накопиченого теоретичного 
досвіду залучення новаторів до 

прийняття рішень та сприяння лідером 
розвитку креативності.

Гіпотеза 1: Участь новатора у прийнятті рішень і сприяння лідером розвитку креативності є 
позитивним предиктором креативності новатора, який здатен генерувати креативні ідеї в 
режимі обмеженості часу та в нестандартних умовах.

Необхідність цілісного розуміння, яким 
чином залучати працівників до процесу 

прийняття рішень та як лідер може 
посприяти розвитку креативності 

новатора.

Наявність історично закладеної 
теоретичної думки, що креативність 
залежить тільки від характеристик 

окремої людини (когнітивні здібності, 
освіта, досвід, тощо).

Гіпотеза 2: Участь працівника у процесі прийняття рішень та сприяння лідером розвитку 
креативності впливають на креативність окремого новатора через створений клімат для 
креативності та змін.

Рис. 1. Протиріччя та гіпотези щодо розвитку креативності новаторів
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Рис. 2. Концептуальна основа моделі
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ваних показників мультиколінеарності. Якщо толерант-
ність мала (< 0,1), то модель викликає серйозні сумніви, 
оскільки в цьому разі змінна близька до лінійної комбі-
нації інших незалежних змінних.

Таблиця 1
Часткові коефіцієнти кореляції незалежних змінних
Предиктор 

змінних
Частковий коеф-т 

кореляції
Толерант-

ність
Коефіцієнт 

VIF
PPR 0,72 0,40 2,57
SLK 0,76 0,32 3,16
KKZ 0,73 0,45 2,26

Із толерантністю пов’язаний і інший фактор – вибух 
варіацій (КРД), відомий як критерій VIF [1], який є зворот-
ним щодо толерантності. Зі зростанням фактору впливу 
на дисперсію зростає і дисперсія регресійного коефіці-

єнта, тому високі значення КРД (> 10) свідчать про наяв-
ність мультиколінеарності. Результати розрахунків наве-
дені у таблиці 1.

Результати аналізу таблиці 1 показують, що значення 
VIF для всіх змінних менш ніж 10 та перебувають у межах 
від 2,26 та 3,16, а значення тесту на толерантність понад 
0,10 означає, що понад 10% дисперсії у предикторі змін-
ної не враховується іншими змінними. Таким чином, 
результати дають змогу припустити, що мультеколінеар-
ності між предикторами не існує. Часткові коефіцієнти 
кореляції за всіма предикторами – понад 0,7, що дає змогу 
дійти висновку про наявність тісного зв’язку змінних із 
результуючою змінною.

У цьому досліджені було висунуто дві гіпотези, одна 
з яких говорить про те, що клімат для креативності та змін 
є посередником між двома іншими змінними та креатив-
ністю. Тому регресійну модель доцільно розраховувати 

Таблиця 2
Результати регресійного аналізу. Вплив участі новаторів у прийнятті рішень на креативність новатора  

через клімат для креативності та змін
Psrt A. Variables. Y = KN; X = PPR; M = KKZ; Statistical Controls:CONTROL= SLK; Sample size 64

Part B. Результат: Резюме моделі KKZ
R R-sq MSE F df1 df2 p

0,7469 0,5578 0,0778 38,47 2,0000 61,0000 0,0000
Model

coeff SE t p LLCI ULCI
constant 1,1898 0,2827 4,2091 0,0001 0,6246 1,7551

PPR 0,1678 0,0999 1,6793 0,009 0,0320 0,3677
SLK 0,4394 0,1045 4,2043 0,0001 0,2304 0,6484

Part C. Результат: Резюме моделі KN
R R-sq MSE F df1 df2 p

0,8207 0,6735 4,0249 41,2626 3,0000 60,0000 0,0000
Model

coeff SE t p LLCI ULCI
constant 8,3279 2,3091 3,6065 0,0006 3,7089 12,9468

KKZ 2,6180 0,9207 2,8436 0,0061 0,7764 4,4597
PPR 1,6281 0,7351 2,2148 0,0030 0,1577 3,0985
SLK 2,1588 0,8535 2,5292 0,0014 0,4514 3,8662

Загальний результат моделі
Part D. Результат: Резюме моделі KN

R R-sq MSE F df1 df2 p
0,7934 0,6295 4,4925 51,83 2,0000 61,0000 0,0000
Model

coeff SE t p LLCI ULCI
constant 11,4429 2,1476 5,3283 0,0000 7,1486 15,7372

PPR 2,0675 0,7593 2,7230 0,00084 0,5492 3,5857
SLK 3,3092 0,7940 4,1677 0,0001 1,7215 4,8970

Загальний, прямий та непрямий вплив моделі
Part E. Загальний вплив Х на У

Effect SE t p LLCI ULCI
2,0675 0,7593 2,7230  0,0084 0,5492 3,5857

Прямий вплив Х на У
Effect SE t p LLCI ULCI
1,6281 0,7351 2,2148 0,0030 0,1577 3,0985

Непрямий вплив Х на У
Effect Boot SE BootLLCI BootULCI

KKZ 0,4394 0,2958 0,0057 1,2149
Нормальність випробування теорії для непрямого впливу

Effect SE Z p
0,4394 0,3185 1,3795 0,0016
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з використанням спеціалізованої статистичної програми 
SPSS V.21. Процедура PROCESS, яка є додатковою 
функцією у цій програмі, дає змогу під час розрахунку 
регресійної моделі виокремлювати медіатора (посеред-
ника) та оцінити вплив незалежних змінних, кожна з яких 
пов’язана з цим медіатором.

Для перевірки гіпотези необхідно побудувати коре-
ляційно-регресійну модель зв’язку показників та аналізу 
посередництва, яку було запропоновано Бареном та Кенні 
[4]. Оскільки процедура обробки даних не може вклю-
чати всі незалежні змінні одночасно, необхідно проце-
дуру обробки запустити два рази, щоб отримати непрямі 
довірчі інтервали та нормальні тести гіпотези непрямого 
впливу для підтвердження моделі посередництва. Всі 
інші коефіцієнти (наприклад, шлях а, шлях b та шлях с) 
будуть однаковими в обох ситуаціях. Це дасть змогу оці-
нити посередницьку модель із двома незалежними змін-

ними. У процедурі обробки даних одна змінна була взята 
як незалежна змінна, а інша – як коваріата. Коваріата буде 
розглядатися так само, як і незалежна змінна зі шляхами 
до залежної та медіатора. У таблиці 2 показані результати, 
коли PPR включається як незалежна змінна, а SLK – як 
коваріата. У таблиці 3 наведені результати, коли коли SLK 
включається як незалежна змінна, а PPR – як коваріата.

Частина D таблиці 3 і таблиці 4 показує модель регре-
сії впливу незалежних змінних PPR та SLK на креатив-
ність новатора (KN) і короткий опис моделі. PPR (β = 2,07, 
р <0,001) і SLK (β = 3,31, р <0,001) значно та позитивно 
впливають на KN. Варіація обох незалежних змінних 
пояснює 62,95% (R2 = 0,6295) варіацію KN. Це означає, що 
якщо співробітники беруть участь у прийнятті рішень і їх 
лідер сприяє розвитку креативності, то їхня креативність 
буде зростати. F-стат. розр. = 51,83 > F-стат. табл. = 3,15, 
що говорить про те, що модель є значущою та придатною 

Таблиця 3
Результати регресійного аналізу. Вплив сприяння лідером розвитку креативності на креативність новатора 

через клімат для креативності та змін
Psrt A. Variables. Y = KN; X = PPR; M = KKZ; Statistical Controls:CONTROL= SLK; Sample size 64

Part B. Результат: Резюме моделі KKZ
R R-sq MSE F df1 df2 p

0,7469 0,5578 0,0778 38,47 2,0000 61,0000 0,0000
Model

coeff SE t p LLCI ULCI
constant 1,1898 0,2827 4,2091 0,0001 0,6246 1,7551

PPR 0,1678 0,0999 1,6793 0,009 0,0320 0,3677
SLK 0,4394 0,1045 4,2043 0,0001 0,2304 0,6484

Part C. Результат: Резюме моделі KN
R R-sq MSE F df1 df2 p

0,8207 0,6735 4,0249 41,2626 3,0000 60,0000 0,0000
Model

coeff SE t p LLCI ULCI
constant 8,3279 2,3091 3,6065 0,0006 3,7089 12,9468

KKZ 2,6180 0,9207 2,8436 0,0061 0,7764 4,4597
PPR 1,6281 0,7351 2,2148 0,0030 0,1577 3,0985
SLK 2,1588 0,8535 2,5292 0,0014 0,4514 3,8662

Загальний результат моделі
Part D. Результат: Резюме моделі KN

R R-sq MSE F df1 df2 p
0,7934 0,6295 4,4925 51,8304 2,0000 61,0000 0,0000
Model

coeff SE t p LLCI ULCI
constant 11,4429 2,1476 5,3283 0,0000 7,1486 15,7372

PPR 2,0675 0,7593 2,7230 0,00084 0,5492 3,5857
SLK 3,3092 0,7940 4,1677 0,0001 1,7215 4,8970

Загальний, прямий та непрямий вплив моделі
Part E. Загальний вплив Х на У

Effect SE t p LLCI ULCI
3,3092 0,7940 4,1677 0,0001

Прямий вплив Х на У
Effect SE t p LLCI ULCI
2,1588 0,8535 2,5292 0,0014

Непрямий вплив Х на У
Effect Boot SE BootLLCI BootULCI

KKZ 1,1504 0,5742 0,2801 2,6204
Нормальність випробування теорії для непрямого впливу

Effect SE Z p
1,1504 0,4978 2,3110 0,002
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для прогнозування. Згідно з критерієм Стьюдента, розра-
ховані коефіцієнти є значущими (tстат. роз. > tстат. табл.). 
Ймовірність похибки менша за 0,1%. Вплив PPR на KN 
є шлях c1 і вплив SLK на KN є шлях с2 на концепуталь-
ній моделі (рис 2). Таким чином, можемо дійти висновку, 
що гіпотеза 1 отримала емпіричне підтвердження та може 
буде прийнятою.

За результатами, представленими у таблиці 3 (час-
тина Е), непрямий вплив участі працівника у прийнятті 
рішень на креативність новаторів через клімат для кре-
ативності та змін був значущим (β = 0,44), після контр-
олю впливу SLK на модель та тесту на нормальність 
теорії для непрямого впливу вплив також був значним 
(β = 0,44, р < 0,001). Медіаційний аналіз із використанням 
критерію Соубела є значущим (Z= 1,37). На додаток до 
цього результати показали, що PPR (β = 1,63, р < 0,003; 
t стат. роз. > t стат. табл.), як і раніше, значно впливають 
на результат KN після того, як у модель включено KKZ. 
Таким чином, результати показують часткове посередни-
цтво KKZ між PPR та KN. Для прийому гіпотези 2 нам 
потрібні докази того, що KKZ також є важливим посеред-
ником між SLK і KN. Щоб довести це, були розраховані 
результати з таблиці 4 (частина E), коли змінна SLK була 
включена як незалежна змінна, а PPR увійшла як кова-
ріата. Непрямий вплив сприяння лідером розвитку креа-
тивності на креативність новатора через клімат для креа-
тивності та змін також був значущим (β = 1,15), а тест на 
нормальність теорії для непрямого впливу був також зна-
чним (β = 1,15, р < 0,002). Медіаційний аналіз із викорис-
танням критерію Соубела є значущим (Z = 2,31). На дода-
ток до цього результати показали, що вплив SLK (β = 2,16, 

р < 0,002; t стат. роз. > t стат. табл.) був ще значним після 
включення KKZ в модель. Таким чином, модель передба-
чає часткове посередництво KKZ між SLK та KN. Було 
встановлено, що обидві незалежні змінні (PPR та SLK) 
мали опосередкований вплив на залежну змінну (KN) 
через змінну-посередника (KKZ). Таким чином, можемо 
дійти висновку, що гіпотеза 2 отримала емпіричне під-
твердження та може бути прийнятою.

Результати моделі прямого та непрямого впливу участі 
працівників у процесі прийняття рішень та сприяння 
лідером розвитку креативності на креативність новатора 
представлено на рис. 3.

Отримані регресійні моделі впливу участі новатора 
у процесі прийняття рішень, сприяння лідером розвитку 
креативності та клімату для креативності та змін на кре-
ативність новатора можуть бути ефективними для плану-
вання та прогнозування розвитку креативності новаторів 
в організаціях.

Висновки. У результаті проведеного дослідження був 
підтверджений істотний і позитивний зв’язок між участю 
працівників у прийнятті рішень, сприянням лідером розви-
тку креативності та креативністю новаторів. У цьому дослі-
дженні також було запропоновано клімат для творчості 
і змін розглядати як можливого посередника між незалеж-
ними змінними (PPR та SLK) і залежною змінною (KN), що 
підсилює ефект розвитку креативності. Модель дає змогу 
підвищити обґрунтованість організаційних рішень щодо 
перспектив розвитку креативності новаторів сфери інфор-
маційних технологій на мікрорівні, тому, якщо в організації 
існують новатори та стратегії розвитку передбачають роз-
виток їх креативності, ця модель може бути застосована.

 
Непрямий вплив

β= 2,62 р<0,001

β= 2,16 р<0,001

β= 1,63 р<0,001

c2

c1

b

а2

а1
KNKKZ

PPR

SLK

KN

PPR

SLK

Прямий вплив

Рис. 3. Модель прямого та непрямого впливу PPR та SLK на KN
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению влияния на креативность новаторов таких факторов, как участие ра-
ботников в процессе принятия решений и содействие лидером развитию креативности, а также эмпирической проверке 
этого влияния. В работе выдвинуто две гипотезы о влиянии указанных факторов на развитие креативности, на базе 
которых была разработана модель. Автор предложил участие новатора в принятии решений и содействие лидером раз-
витию креативности рассматривать как положительные предикторы развития креативности новатора. Кроме того, было 
предложено климат для креативности и изменений рассматривать в качестве посредника между участием новатора в 
принятии решений, содействием лидером развитию креативности и креативностью новатора. Выдвинутые гипотезы 
были подтверждены результатами этого исследования.

Ключевые слова: креативность новатора, участие новаторов в процессе принятия решений, содействие развитию 
креативности лидером, климат для креативности и изменений, регрессионная модель.

Summary. The article is devoted to the consideration of the influence on creativity of novators of such factors as employee 
participation in the decision making process and promotion of the leader of the development of creativity and empirical verifi-
cation of this influence. Two hypotheses concerning the influence of the mentioned factors on the development of creativity on 
the basis of which the model was developed are presented in the paper. The author proposed the participation of the novator in 
making decisions and promoting the leader of the development of creativity considered as positive predictors of creativity of 
the novator. In addition, the climate for creativity and change was proposed to be considered as an intermediary between the 
participation of the novator in decision making, the promotion of leadership in the development of creativity and creativity of 
the novator. These hypotheses were confirmed by the results of this study.

Key words: creativity of the novator, participation of novators in the decision making process, promotion of creativity de-
velopment by leader, climate for creativity and change, regression model.
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Постановка проблеми. Світовий та вітчизняний 
досвід реалізації ринкових реформ в адміністративно 
регульованих економічних системах переконує про наяв-
ність великої кількості можливих сценаріїв змін із різ-
ною результативністю та ефективністю. Здебільшого такі 
зміни носять катастрофічний, драматичний характер для 
переважної частини соціуму. Все зазначене характерне для 
України з 90-х рр. ХХ ст., адже сьогодні реформи активно 
критикуються, а подальші зміни викликають широкі дис-
кусії. Варто выдзначити особливу гостроту соціально-
економічних проблем ринкових трансформацій для 
«інституційно складних» соціальних груп, до яких можна 
віднести вітчизняний сільський соціум. Суть проблеми, 
як правило, зумовлено конфліктом пріоритетів ринкового 
та інституційного змісту, що потребує створення особли-
вих моделей розвитку. З огляду на це об’єктивно актуалі-
зується завдання наукового обґрунтування нових факторів 
соціально-економічного розвитку сільських територій. 
Одним із таких факторів є територіальний брендинг, який 

залишався практично не задіяним в Україні до останнього 
часу. З огляду на зазначене науковий опис суті проблем 
трансформацій та пошук нових джерел зростання є полем 
актуальних досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спектр 
згаданих наукових проблем може бути охоплений сферою 
методології інституційної та ринкових теорій, теорії сіль-
ського розвитку, а також територіального брендингу як 
складника загальної теорії маркетингу та брендингу.

Варто підкреслити, що теорія інституціоналізму тра-
диційно позиціонується як окрема, альтернативна еко-
номічна теорія, в основу якої покладено детермінантну 
роль інститутів, які і визначають характер економічних 
відносин. Це суперечить теорії класичної політекономії 
і неокласики в інтерпретації А. Сміта [1], згідно з якими 
сутність таких відносин об’єктивно зумовлена фактором 
ринку та ринкових відносин. Відповідно інституційна тео-
рія, представлена в окремих підходах Т. Веблена, У. Міт-
челла, Дж. Коммонса, Д. Норта, О. Вільямсона та ін. [2-3], 
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EKONOMІC EVALUATION OF INSTITUTIONAL FAKTORS IN BRANDING SYSTEM

Анотація. У статті здійснено аналіз інституційних факторів у поясненні відмінностей щодо соціально-економіч-
них показників окремих сільських громад. Отримані дані є перспективними під час коригування подальших аграр-
них реформ, де повинні бути задіяні аналіз інституційних особливостей окремих суб’єктів господарювання, визна-
чення потенційних факторів їхньої конкурентоспроможності, імплементація цих факторів до процесу модернізації 
економічних відносин.
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є такою що може пояснити вади існуючого капіталістич-
ного суспільства, чого не можуть ринкові теорії.

Інтерес до цього наукового напряму в Україні фіксу-
ється з 90-х рр. ХХ ст.; у цій галузі працювали О. Прутська, 
О. Шпикуляк, В. Мамчур [4], М. Дубініна [5], О. Мороз 
та ін. [6]. Окремо варто відзначити наукову школу росій-
ських інституціоналістів, представлену роботами Г. Клей-
нера, О. Аузана, В. Тамбовцева, О. Шастітка, О. Іншакова 
та ін. [7]. Зміст робіт вказаних учених здебільшого зво-
диться до того, що 1) вади теорії ринку полягають у тому, 
що така не бере до уваги роль інститутів; 2) проблеми 
неефективного (чи недостатньо ефективного) процесу 
побудови ринкових відносин зумовлені саме ігноруванням 
ролі місцевих інститутів; 3) має право на життя альтерна-
тивний до ринкової теорії шлях розвитку через наявність 
якихось національних інституційних відмінностей. Варто 
особливо відзначити праці Е. Сото [8], в яких аргументо-
вано, що неекономічні – інституційні – фактори в перехід-
них економіках традиційно відігравали винятково важливу 
роль у різних країнах; звідси потенційно роль теорії інсти-
туціоналізму на етапі реформ об’єктивно зростає. Позиція 
практично всіх дослідників – і з цим автори статті пого-
джуються – зводиться до висновку про те, що реформи 
в Україні здійснювалися і продовжують здійснюватися без 
належного інституційного обґрунтування.

Вивчення соціально-економічних змін в аграрному 
секторі економіки України здійснювалося низкою нау-
ковців, таких як М. Дем’яненко, І. Лукінов, С. Онисько, 
О. Онищенко, Б. Пасхавер, П. Саблук, В. Юрчишин та ін. 
Проблеми розвитку сільських територій України впро-
довж тривалого періоду вивчаються такими вітчизня-
ними економістами-аграрниками, як Т. Зінчук, І. Крав-
чук, Н. Куцмус, М. Барановський, О. Булавка, І. Прокопа, 
О. Попова, О. Павлов, О. Бородіна, Ю. Губені та ін. Проте 
обґрунтування аграрного розвитку в координатах ринку, 
у т. ч. відповідної регулятивної політики, не дало змоги 
сформувати ефективну модель соціально-економічної 
трансформації безпосередньо сільських громад.

Проблемам створення бренду та управління ним, 
розроблення брендової стратегії, формування та оціню-
вання капіталу бренду, становлення бренд-менеджменту 
як науки присвячені праці таких зарубіжних авторів, як 
А. Девід, К. Келлер, Ж. Ламбен, Д. Аакер та ін. Основи 
територіального брендингу розроблені такими інозем-
ними вченими, як Ф. Котлер [9], С. Анхольт [10] та ін., а 
також вітчизняними, такими як О. Соскін [11], О. Олефі-
ренко [12], Н. Степанюк [13], Ю. Інковська [14], В. Глуха 
[15] та ін. Водночас брендинг сільських територій як мож-
ливий фактор розвитку депресивних місцевих економік 
залишається в Україні дослідженим недостатньо. Все це 
зумовлює необхідність у відповідних наукових пошуках.

Мета статті – обґрунтування принципів економіч-
ного оцінювання нематеріальних активів інституційного 

змісту під час реалізації проектів територіального брен-
дингу щодо сільських територій.

Виклад основного матеріалу. Позиція більшості 
фахівців зводиться до констатації особливої та істотної 
ролі неекономічних факторів, які пов’язані та зумовлю-
ють сільський розвиток, роблять його унікальним. При-
чому це підтверджено як світовою, так і вітчизняною 
практикою. В основі зазначеного, на нашу думку, є кон-
флікт пріоритетів – насамперед ринкового та інституцій-
ного – у процесі реформ.

Варто зазначити, що досвід і України, й інших країн 
свідчить про те, що у процесі реформ їх фундаторами най-
частіше змішуються складники як ринкової, так і інститу-
ційної теорії. Наприклад, у середині 90-х рр. ХХ ст. в Укра-
їні аграрні реформи здійснювалися за гаслами «переходу 
до ринку» з одночасним акцентуванням на «соціальному 
складнику реформ». З іншого боку, навіть реформування, 
яке передбачає пріоритети ринку, вимагає зміни інститу-
тів. Наприклад, в Україні таким була приватизація землі 
і майна колишніх колгоспів, тобто акцент було зроблено 
на розширення впливу інституту приватної власності. Але 
якщо оцінювати дійсний зміст змін (реформ), то у будь-
якому разі необхідно і методично можливо визначити 
реальні трансформації, які принципово можливі лише за 
одного із названих вище сценаріїв. Опис таких сценаріїв 
наведено у табл. 1. Якщо говорити про український фено-
мен, то це була (і продовжується) реформа переважно за 
ринковим сценарієм, де під це і здійснювалися інститу-
ційні зміни, тобто формувалися нові по суті для вітчиз-
няного сільського соціуму інститути, які були імпортова-
ними з економічно розвинутих країн світу.

Варто підкреслити, що основним інституційним 
результатом ринкових аграрних реформ в Україні стало 
формування потужного великотоварного виробництва 
у вигляді холдингів, де головну роль відігравав на перших 
етапах торговельно-банківський капітал, а зараз – капі-
тал, сформований переважно за рахунок масштабних екс-
портних операцій щодо сільськогосподарської продукції 
(олії, зерна та ін.). Водночас у результаті реформи не було 
створено досить потужного середнього класу аграрного 
соціуму, який би економічно спирався на достатньо ефек-
тивний малий – аграрний і неаграрний – бізнес на селі 
і який би мав істотну економічну владу на засадах малого 
бізнесу в межах сільських громад. Логічним наслідком 
зазначеного і стало різке загострення соціальних проблем 
українського села, що досить детально описано у сучас-
ній періодиці: це і безробіття, і низький рівень життя, інф-
раструктури тощо.

Усталений кризовий стан сільських територій в Укра-
їні потребує пошуку нових джерел розвитку з огляду на ту 
обставину, що це є особливою територією з унікальними 
потенціалом та можливостями економічного зростання, а 
тому потребують особливих підходів до вирішення наяв-

Таблиця 1
Зіставлення змісту ринкових та інституційних реформ

Сценарії 
реформування Мета реформ

Основні 
завдання 
реформ

Критерії ефективності 
реформування

Критерій реалізації 
потенціалу реформи

Ринковий
Покращення соціально-
економічних параметрів 

галузі і соціуму

Створення 
ринкових 

механізмів

Соціально-економічний ефект від 
упровадження ринкових відносин 

(ринкова ефективність)

Відповідність агентів 
ринковим вимогам

Інституційний
Зміна інсти-

туційного 
середовища

Соціально-економічний ефект від 
зміни інституційного середовища 

(інституційна ефективність)

Відповідність агентів 
інституційним вимогам

Джерело: авторські дослідження
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них проблем. Авторський підхід передбачає орієнтування 
на таку стратегію розвитку, що ґрунтується на залученні 
внутрішнього потенціалу унікальних для кожної території 
ресурсів, потенціалу, активів. Звідси забезпечення пози-
тивного соціально-економічного розвитку вітчизняного 
сільського господарства залежатиме від здатності самих 
селян та організацій впливати на можливість захисту 
своїх інтересів як в економічному, так і владному плані. 
Тому істотні зміни офіційної інституціональної основи 
настануть тоді, коли в них зацікавлена сторона з достат-
ньою силою може відстояти свою позицію. Водночас про-
цес змін може бути реалізованим через створення якісно 
нових або трансформацію наявних організацій як носіїв 
та ініціаторів змін і як цілеспрямованих суб’єктів, спря-
мованих на максимізацію ефектів від активної економіч-
ної діяльності.

Таким чином, все вищезазначене зумовлює потен-
ційно перспективну роль того напряму розвитку україн-
ських сільських громад, де в основу закладено унікальні 
конкурентні переваги територій та місцевих економік. 
Зазначений підхід до нової ідеології сільського розвитку 
може бути означений як політика «внутрішнього розви-
тку» (авторський термін) і може бути відповідно відо-
браженим у принципах: 1) економічно обґрунтованої 
соціалізації діяльності бізнесу на сільських територіях; 
2) формування принципово нової ролі місцевих громад 
та громадських організацій; 3) орієнтування на реаль-
ний стан і потенціал сільських територій з використан-
ням унікальних у кожному разі конкурентних переваг; 
4) нової формули співпраці «держава – бізнес – місцеві 
громади – громадські організації» з новими функціями, 
правами, механізмами впливу для кожної групи агентів; 
державна підтримка лише в межах такої ідеології розви-
тку; 5) багатофункціональної моделі розвитку сільських 
територій та місцевого бізнесу: 6) нової ролі внутріш-
нього для громади капіталу з огляду на використання 
унікальних конкурентних переваг кожної сільської гро-
мади; 7) орієнтування на постіндустріальні економічні 
фактори – передусім на нові маркетингові технології, які 
матимуть іміджеве, інформативне, логістичне підтвер-
дження; 8) інвестування цільового, інноваційного змісту 
у місцеві економіки сільських територій.

Все вищезазначене відбиває характеристики моделі 
розвитку, в основі якої мають місце унікальні переваги/
фактори окремої сільської громади та території. Це 
може бути досить повно відображено терміном «бренд 
сільської території». При цьому вважаємо найбільшою 
теоретичною проблемою інституціоналізму відсутність 
прикладного підтвердження інституційного впливу нееко-
номічних факторів на соціально-економічний стан сучас-
них об’єктів. І світовий, і вітчизняний досвід подібних 
досліджень дає мало переконливу в емпіричному підтек-
сті інформацію. Тому актуальність ідентифікації такого 
зв’язку представляється досить високою. Досліджувалися 
сільські громади Поділля з історією щонайменше 300-літ-
ньої давності, тому, за гіпотезою дослідження, інформа-
ція з історичних та інших особливостей їхнього госпо-
дарського розвитку даватиме змогу визначити вплив на 
сучасний стан громад.

Варто зазначити, що категорія «інституційність» 
у контексті предмета дослідження тлумачилася авторами 
в руслі аналітичного процесу визначення унікальних для 
кожної сільської громади/території норм, традиції, зви-
чаїв, які можуть мати безпосереднє економічне тлума-
чення та потенціал впливу на стан місцевої економіки; 
важливим при цьому є те, що ці унікальні фактори повинні 
мати формалізацію у вигляді певних явищ за емпіричного 

відображення останніх. Відповідно, до функціональних 
факторів інституційного змісту на рівні окремої сільської 
громади були віднесені: 1) історія села; 2) особлива гос-
подарська історія; 3) конфесійні особливості громади; 
4) особлива культурна історія; 5) факти історично підтвер-
дженої конфліктності.

Безпосередньо у дисертації досліджувалася інформа-
ція про села на предмет пошуку тих унікальних особли-
востей, які можуть потенційно бути покладеними у побу-
дову/розроблення бренду сільської території. Було обрано 
28 сільських населених пунктів Жмеринського району 
Вінницької області з 37 за критерієм доступності інформа-
ції про їхній соціально-економічний стан. У дослідженні 
особливо звертали увагу на уникнення вибіркового під-
ходу, тому аналізувалися всі без винятку громади. Як 
функціональні вивчалися історичні факти, які би свідчили 
про наявність яскраво виражених особливостей розвитку 
сільських громад в історичному контексті, насамперед 
щодо господарського, культурного, конфесійного аспектів 
життя громад. Для цього було здійснено аналіз архівних 
джерел, які б засвідчили про історію сіл, а також інформа-
цію про унікальні пам’ятки історії, архітектури, природи. 
Інформація бралася з паспортів сільських та районних 
рад, різноманітних історичних джерел, особистих спосте-
режень, результатів інтерв’ю та опитувань.

У табл. 2 наведено узагальнення результатів істо-
ричного дослідження по селах Жмеринського району 
Вінницької області за наведеними вище факторами. За 
наявністю (або відсутністю) таких історичних особли-
востей авторами статті робився заключний лінгвістичний 
висновок про наявність (І варіант) або відсутність (ІІ варі-
ант) унікальної інституційної історії.

Як показали результати дослідження, особливості 
господарської історії громад на цій території були зумов-
лені насамперед впливом старообрядців, які становили 
насамперед самі активні економічні прошарки населення; 
іншими прикладами були факти активного підприємни-
цтва у громадах з боку польського та єврейського насе-
лення; до таких були віднесені 7 із 28 громад. Конфесійні 
особливості визначалися за історичними фактами функці-
онування релігійних общин, храмів, споруд у 18 ситуаціях 
із 28; окремо при цьому варто відзначити численні факти 
багатоконфесійного співіснування впродовж століть.

Культурні особливості, як правило, були зумовлені 
будівництвом польськими чи російськими вельможами 
у різні періоди палаців та інших архітектурно-паркових 
споруд, такі були зафіксовані у 5 ситуаціях. Деструктиви 
визначалися за історично підтвердженими фактами спро-
тиву, бунтів, пограбувань і погромів у громадах (наприклад, 
щодо с. Кармалюкове у стародавніх документах неоднора-
зово відзначалося, що місцеві жителі схильні до крадіжок; 
іншим прикладом слугував факт того, що с. Потоки і давніх 
часів заселялося непокірними селянами тощо).

Загалом наявність історичного деструктивну розгля-
далася скоріше як негативне явище, що зменшує «вар-
тість» інституційних активів цієї сільської громади. За 
сукупністю вищевикладених особливостей було сформу-
льовано висновок, що з 28 громад 7 (25%) мають особливу 
інституційну історію (села Браїлів, Людавка, Носківці, 
Олександрівка, Северинівка, Станіславчик і Чернятин).

Безпосередні результати досліджень взаємозв’язку 
між інституційними особливостями сільських територій 
України та їхнім станом дало змогу визначити такі дані 
(табл. 3). Так, варто зазначити, що громади з інституцій-
ною історією характеризувалися значно вищою щіль-
ністю населення – відповідно 46,3 і 25,7 осіб на 1 кв. км. 
Пояснити це можливо саме тим, що такі села були з дав-
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ніх часів більшими за розмірами і чисельністю населення. 
Але опосередковано це також може бути пов’язане із фак-
том більш сприятливих умов життя саме у цих умовах.

Таблиця 2
Ідентифікація наявності інституційної історії  

сільських громад Жмеринського району  
Вінницької обл.

№
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Д
ав

ня
 іс

то
рі

я 
се

ла
Го

сп
од

ар
сь

ка
 

іс
то

рі
я

К
он

ф
ес

ій
на

 
іс

то
рі

я

К
ул

ьт
ур

на
 

іс
то

рі
я

Д
ес

тр
ук

ти
вн

а 
іс

то
рі

я
За

кл
ю

чн
ий

 
лі

нг
ві

ст
ич

ни
й 
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1 Браїлів + + + + - +
2 Біліківці + - - - - -
3 Демидівка + - + - - -
4 Дубова + - + - - -
5 Жуківці + + - - + -
6 Камяногірка + - + - + -
7 Кармалюкове + - - - + -
8 Кацмазів + - + - - -
9 Коростівці + - + - + -
10 Курилівці + - + - + -
11 Леляки + - + - - -
12 Лисогірка + - - - - -
13 Людавка + + + - + +

14 Лука-Мовчан-
ська + - + - - -

15 Мовчани + - + - - -
16 Носківці + - + + + +

17 Олексан-
дрівка + + - - - +

18 Потоки + - - - + -
19 Почапинці + - + + + -
20 Рів + + - - - -
21 Северинівка + - + + + +
22 Сербинівка + - - - - -

23 Слобода-
Межирівська + - - - - -

24 Станіславчик + + + - - +
25 Стодульці + - - - + -
26 Тарасівка + - + - - -
27 Телелинці + - + - - -
28 Чернятин + + + + - +

Примітка: + означає наявність даного фактору, – відсутність.
Джерело: результати авторських досліджень

Підприємницька активність була істотно вищою у гро-
мадах з інституційною історією. Так, у цьому разі кіль-
кість фермерів та офіційно зареєстрованих приватних під-
приємців на 1000 жителів становило відповідно 1,3 та 1,9, 
тоді як в іншій групі – лише 0,6 і 0,9. Натомість такий 
важливий економічний показник, як рівень зафіксова-
ного безробіття надав скоріше суперечливу інформацію. 
Так, у різних селах цей показник коливався від 0,2% до 
49,8%, що свідчить про недосконалість методики визна-
чення цього показника та обмежену інформативність 
даних. У середньому по групах громад у сільських тери-
торіях з інституційною історією було зафіксовано 11,3% 
безробітних, тоді як в іншій – 13,7%. Тому наведені дані 
є радше наближеними до реальних.

Таблиця 3
Соціально-економічні показники інституційної історії 

сільських громад Жмеринського району  
Вінницької обл. на 2016 р.
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1 Браїлів 1,9/3,5 3,9 81 84,6
2 Біліківці 0,5/0,9 0,2 72 34,5
3 Демидівка 0,7/1,1 4,6 72 34,0
4 Дубова 0,8/1,0 5,5 70 22.1
5 Жуківці 0,6/0,9 0,2 76 26,8
6 Камяногірка 0,9/1,1 14,2 55 26,4
7 Кармалюкове 0,6/0,8 2,2 68 22,5
8 Кацмазів 0,2/0,6 3,0 55 24,1
9 Коростівці 0,3/0,7 22,5 82 25,7
10 Курилівці 0,4/0,8 36,1 86 16,7
11 Леляки 0,4/0,9 14,6 78 43,4
12 Лисогірка 0,5/0,9 49,8 63 13,1
13 Людавка 1,1/1,9 24,4 70 14,6
14 Лука-Мовчанська 0,5/0,7 0,4 71 23,3
15 Мовчани 0,6/0,9 34,3 72 20,6
16 Носківці 0,5/0,8 0,5 76 33,3
17 Олександрівка 0,8/1,1 0,5 77 48,0
18 Потоки 0,4/0,6 1,7 67 13,3
19 Почапинці 0,5/1,0 17,0 69 17,7
20 Рів 0,3/0,4 3,8 82 34,4
21 Северинівка 0,9/1,3 7,4 80 57,2
22 Сербинівка 0,7/1,2 0,5 76 43,5

23 Слобода-Меж-
ирівська 0,9/1,4 1,0 75 23,4

24 Станіславчик 1,6/2,2 35,1 77 18,9
25 Стодульці 0,9/1,2 34,0 73 29,9
26 Тарасівка 1,0/1,3 40,7 70 24,2
27 Телелинці 0,7/0,9 1,6 68 21,6
28 Чернятин 2,1/2,7 7,0 71 67,2
Середнє за наявності 
інституційної історії 1,3/1,9 11,3 76 46,3

Середнє за відсутності 
інституційної історії 0,6/0,9 13,7 71 25,7

Джерело: авторські розрахунки за даними вказаних сільських гро-
мад

Для перевірки залежності було здійснено збір інфор-
мації та її аналізування стосовно інших адміністратив-
них районів Вінницької області. Відповідний цифровий 
масив за певних незначних відмінностей дає змогу ствер-
джувати про аналогічний розподіл і кореляцію даних 
(табл. 4). Тому можна стверджувати, що сільські громади 
з унікальною інституційною історією характеризувалися 
дещо кращими соціально-економічними показниками.

Наведені дані є прикладом ініціації пошуків у напрямі 
побудови регіональних/територіальних брендів, реципі-
єнтами чого виступатимуть як бізнес, так і самі сільські 
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громади. На сучасному етапі брендингових досліджень 
витрати на їх здійснення є мінімальними, а інформа-
ція – максимально доступною. Запропонований підхід 
має, як вважаємо, потенціал до широкого використання 
в економічних дослідженнях саме через можливість 
інтерпретації взаємозв’язку економічних та неекономіч-
них факторів розвитку депресивних місцевих економік, 
до яких переважно належать сільські території України. 
Питання чіткого економічного оцінювання інституційних 
факторів можна віднести до найменш висвітлених в еко-

номічній теорії. До проблемних аспектів зазначеного під-
ходу вартовіднести суб’єктивність оцінювання різних за 
своєю природою та кількісною інтерпретацією критеріїв; 
вирішення цього протиріччя методично вбачаємо у роз-
робленні спеціальної системи нечітко-множинного оці-
нювання та відповідної бази експертних знань. Головним 
результатом нашого дослідження варто вважати підтвер-
дження ефекту наявності унікальних для більшості сіль-
ських громад активів інституційного змісту, які можуть 
бути ресурсом і потенціалом для брендингового розвитку.

Висновки. Таким чином, основу авторського концепту 
становила методологічна позиція щодо моделювання 
ефектів брендингу сільських територій через опис таких 
ефектів, як: 1) можливість економічного виразу унікаль-
них активів сільських територій інституційного змісту як 
фактору потенційної монопольної переваги; 2) обґрунту-
вання на цій основі алгоритму побудови універсального 
проекту брендингу сільських територій; 3) формування 
нового типу самоорганізації в межах місцевих економік 
та відповідної синергії результатів інвестування мульти-
плікативного змісту, корпоратизації та кооперації реципі-
єнтних до цього бренду груп агентів на основі альянсових 
стратегій брендингу. В основі такого концепту – авторське 
тлумачення сутності територіального брендингу, який, на 
відміну від інших підходів, розглядається як спосіб капі-
талізації торгової марки шляхом формування додаткової 
та ціннісної вартості за рахунок використання унікальних 
інституційних активів окремих територій, що досягається 
створенням та імплементацією відповідних брендин-
гових проектів; зазначене дає змогу місцевим громадам 
депресивних економічних територій здійснювати бренд-
проекти за структурованого багаторівневого набору атри-
бутів територіального бренду.

Перспективи подальших досліджень, на нашу думку, 
полягають у подальшій імплементації теорії територі-
ального брендингу до загальної інституціональної теорії 
шляхом розроблення комплексу аналітичних та економе-
тричних моделей оцінювання ефективності використання 
нематеріальних активів інституційного змісту, у тому 
числі створення відповідних методик, а також накопи-
чення ширшої статистичної бази даних.
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Таблиця 4
Соціально-економічні показники інституційної історії 

сільських громад Вінницької області у 2016 р.

Показники

Адміністративні райони
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ьк
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Ш
ар
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ро

дс
ьк
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Частка громад із уні-
кальною інституційною 
історією, %

21,0 19,0 26,0

Кількість фермерів на 
1000 жителів / офіційно 
зареєстрованих приватних 
підприємств на 1000 жите-
лів*

1,2/1,4
0,7/0,9

1,1/1,9
0,3/0,8

1,0/1,1
0,5/0,7

Рівень безробіття, %* 17,5/14,0 23,4/16,6 19,8/15,0
Частка населення непенсій-
ного віку (0-60 років), %* 72,0/77,3 70,2/78,5 68,4/75,3

Щільність населення на 
території сільської ради, 
осіб/кв. км*

24,7/39,5 20,9/37,5 19,4\45,3

Примітка: * – у чисельнику – дані по сільських громадах з унікальною 
інституційною історією, у знаменнику – в іншій групі сіл.
Джерело: авторські розрахунки за даними сільських громад та ста-
тистичних даних [16-17]
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Аннотация. В статье проанализированы институционные факторы при объяснении отличий относительно социаль-
но-экономических показателей отдельных сельских общин. Полученные данные представляются перспективными при 
корректировке дальнейших аграрных реформ, где должны быть задействованы: анализ институционных особенностей 
отдельных субъектов ведения хозяйства, определение потенциальных факторов их конкурентоспособности, имплемен-
тация этих факторов к процессу модернизации экономических отношений.

Ключевые слова: институционная теория, нематериальные активы, сельские территории, территориальный брен-
динг, социально-экономическое развитие.

Summary. The article made the analysis of the institutional factors in explaining the differences regarding the socio-eco-
nomic indices of individual rural communities. The data appear to be promising in correcting further agrarian reforms, where 
should be used: an analysis of the institutional features of the individual subjects, identifying potential factors of their competi-
tiveness, implementation of these.

Key words: institutional theory, intangible assets, rural territory, territorial branding, socio-economic development.
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СТАТИСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

STATISTICAL TOOL OF THE ANALYSIS OF INNOVATIVE ACTIVITY

Анотація. У статті розкривається зміст економічної природи інноваційної діяльності. Акцент робиться на можли-
вість і результативність застосування статистичного інструментарію. Проведено аналіз інноваційної діяльності в Украї-
ні на основі макроекономічного чинника «Інноваційна активність підприємств в Україні» за період з 1995 по 2015 роки. 
За результатами розрахунків виявлено наявність лагу довжиною шість років. Надано деякі рекомендації щодо створен-
ня механізму державного стимулювання інноваційних процесів.

Ключові слова: інновація, інноваційна активність, інструментарій аналізу, вибіркова автокореляційна функція, ла-
гова поведінка залишків, параболічний тренд.

Постановка проблеми. У сучасних умовах світової 
глобалізації ринків та зростаючої конкуренції роль одного 
з головних факторів, що забезпечує соціальний, еконо-

мічний і науково-технічний прогрес, відіграють інновації. 
Саме інтенсивність ведення та ступінь розвитку інновацій-
ної діяльності визначає рівень економічного стану країни. 
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Найбільш виграшні позиції займають ті країни, які забез-
печують сприятливі умови для заняття такою діяльністю.

Але однією з умов стимулювання інноваційної діяль-
ності є державна підтримка. Таким чином, гостро постає 
питання аналізу макроекономічних показників, що най-
більшою мірою впливають на рівень інноваційної актив-
ності. Виявлення так званих слабких ланок в економічній 
структурі країни дасть змогу спрямувати інноваційний 
потік на конкретну область та дослідити механізми, через 
які інноваційний процес може гальмуватися.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучас-
ній економічній літературі дослідженню питань розвитку 
інноваційних процесів присвячено багато праць зарубіж-
них учених Й. Шумпетера, Б. Твісса, Т. Брайана, Б. Санта, 
Дж. Кейнса, Дж. Хікса, П. Друкера, П. Бартені, Х. Бар-
нета, Є. Вітте, Е. Денісона та інших науковців.

Серед українських вчених, що зробили значний вне-
сок у дослідження інноваційних аспектів економічного 
розвитку, варто виділити таких авторів, як М. Туган-
Барановський, М. Кондратьєв, О. Амоша, А. Гальчин-
ський, В. Геєць, Л. Федулова, М. Чумаченко, Н. Чухрай, 
Р. Патора, В. Мединський, А. Левинсон, Р. Фатхутдінов 
та багато інших.

Але, незважаючи на велику кількість досліджень 
в області інновацій, єдиного інструментарію аналізу інно-
ваційної діяльності на базі макроекономічних показників 
сьогодні не існує.

Міждисциплінарний характер наукових відкриттів 
і розробок сьогодні багато в чому забезпечує успішність 
економіки тієї чи іншої країни. Дедалі частіше інновації, 
засновані на наукових відкриттях, наприклад, у таких 
галузях, як інформаційні, нано- і біотехнології, стають 
локомотивами економічного зростання, що зумовлено 
характером економічної динаміки та становленням новіт-
нього технологічного укладу. Пожвавлення інноваційної 
активності в посткризовий період говорить про те, що 
виробництво, трансфер та застосування знань і надалі 
великою мірою визначатимуть розвиток світогосподар-
ської системи [1, с. 34].

Саме тому потреба у створенні методології дослі-
дження інноваційних процесів є актуальною. Вона 
повинна стати науковою базою для вирішення не тільки 
економічних, але й суспільних проблем сьогодення. 
Дослідження інноваційного простору дасть змогу виявити 
об’єктивні та суб’єктивні умови поновлення, скласти нову 
систему критеріїв та оцінок для вибору інноваційних про-
ектів, створити підґрунтя для розвитку та впровадження 
новітніх технологій.

Створення методології інновацій потребує не тільки 
теоретичного аналізу досвіду окремих напрямів, але 
і пошуку практичного інструментарію з метою виявлення 
та впровадження найпродуктивніших методологічних 
ідей. Інтегрування ідей утворює комплексний підхід, який 
дає змогу працювати над становленням і розробленням 
методології.

Мета статті полягає в розкритті змісту економічної 
природи інноваційної діяльності і висвітленні статистич-
ного підходу до аналізу властивостей головних показни-
ків інноваційної діяльності, що використовуються в Укра-
їні на рівні держави, в динаміці.

Виклад основного матеріалу. Пізнання економічних 
властивостей інновацій відбувається через економіко-
теоретичний аналіз їх функцій – відтворення, цільової, 
стимулюючої. З позицій підприємництва економічна 
природа інновацій полягає у синергетичній зміні доходу 
від ресурсів. Як зазначає В. Тарасевич, «современные 
инновации – не элементарные феномены, а сверхслож-

ные и преимущественно самоорганизующиеся системы 
с разветвленной структурой внутренних и внешних вза-
имодействий не столько традиционных элементов, обра-
зующих определенную целостность, сколько когерентных 
интерактивных процессов, детерминирующих динамизм 
системы» [2, с. 27].

Нелінійність інновацій зумовлена трьома обстави-
нами. По-перше, стохастичністю, м’якою детермінова-
ністю та неоднозначністю. По-друге, диспропорційністю 
причин і наслідків – корінні зміни під впливом ледь 
помітних обставин і непомітність за значних зовнішніх 
впливів. Інноваціям властиві самодії (внутрішня само-
стійність) як сполучення механізмів зворотного зв’язку 
(позитивного або негативного). По-третє, зріла інновація 
самоорганізована, оскільки має здатність підтримувати 
статус-кво без зовнішніх впливів. Інноваціям притаманна 
дисипативність, тобто здатність повідомляти чи надавати 
імпульси зовнішньому середовищу. Таким чином, отри-
муємо, що інновації мають синергетичну природу.

Недоліком практично всіх моделей інноваційної діяль-
ності є відсутність урахування впливу системоутворю-
ючих і суб’єктивних причин (у тому числі і стану соці-
ально-економічного середовища) на еволюцію інновацій. 
Такі характерні особливості інноваційних процесів як 
лавиноутворюючий характер початку процесу розвитку, 
природа стрибків на логістичних кривих, стохастичність 
процесу неможливо пояснити економетричними або імі-
таційними моделями. Особливості нелінійності іннова-
ційних процесів потребують використання синергетич-
ного підходу [3, с. 121].

Інноваційний процес ініціює взаємозв’язок та вза-
ємовідносини між виробниками та споживачами об’єктів 
інтелектуальної власності, між інтелектуальними продук-
тами і платоспроможним попитом, між науковими ідеями 
та суспільними потребами. Він спрямований на сполу-
чення наукових розробок із реальним ринковим попитом.

Варто відзначити, що механізм інноваційного підпри-
ємництва являє собою спосіб організації інновацій, сукуп-
ності спонукальних мотивів, економічних форм і методів 
управління системою нововведень, що формується під 
впливом ринкової кон’юнктури та державного регулю-
вання. Головним спонукальним мотивом запровадження 
інновацій стає не потенційний прибуток як результат 
досягнення конкурентних переваг, мінімізації витрат, а 
можливість створити новий ринок або нову нішу на ринку, 
тобто новий попит за рахунок появи на ринку принципово 
нових продуктів або диференціації наявних продуктів. 
Економічні форми і методи управління інноваційним про-
цесом визначаються значною мірою впливом держави.

Саме держава визначає тип і структуру економічної 
системи, дію фінансово-кредитних важелів, систему опо-
даткування, забезпечує концентрацію необхідних ресурсів, 
несе відповідальність за їх використання. Державне втру-
чання в розвиток інноваційного підприємства визначає 
стан ринку науково-технічної продукції, співвідношення 
між пропозицією та попитом на результат інновацій.

Таким чином, інноваційна діяльність характеризується:
– кінцевою метою – задоволенням нової суспільної 

потреби;
– поліваріантністю та невизначеністю шляхів досяг-

нення мети;
– неможливістю детального планування та підвище-

ним ризиком;
– необхідністю втручання держави в регулювання 

та стимулювання;
– необхідністю подолання опору у сфері розвитку від-

носин, інтелектуальної власності;
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– особливим механізмом зацікавленості учасників 
інноваційного процесу;

– гнучкою зі слабкою структуризацією формою орга-
нізації системи [4, с. 66].

Проаналізуємо статистичні особливості інноваційної 
діяльності на прикладі чинника інноваційної активності 
підприємств України за період із 1995 по 2015 р.

Згідно з Методологічними положеннями зі статистики 
інноваційної діяльності, що використовує Державна служба 
статистики України, інноваційна активність підприємства 
визначається як частка промислових підприємств (відсо-
тки), що протягом останніх трьох років були задіяні в інно-
ваційній діяльності, у загальній кількості промислових 
підприємств [5]. Розроблення показника проводиться за 
такими класифікаційними ознаками, як місцезнаходження 
статистичної одиниці (КОАТУУ); види економічної діяль-
ності (КВЕД); організаційно-правові форми господарю-
вання (КОПФГ); типи інновацій; чисельність працівників; 
роки; види інноваційної діяльності. На рис. 1 представлено 
точковий ряд ознаки «Інноваційна активність промислових 
підприємств» на відрізку часу 1995-2015 рр.
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Рис. 1. Часовий ряд чинника «Інноваційна активність 
підприємств України» з параболічним трендом  

Епараб.(t) = 0.059996t2 – 240,794t + 241620,5 (R2 = 0,732)
Джерело: розраховано та побудовано авторами за даними [6]

За характером загальної коливаності точок ряду на 
рис. 2 і з урахуванням факту дії світової фінансової кризи 

на відрізку приблизно 2004-2010 рр. побудовано тренд 
параболічного типу (див. рис. 1), який досить яскраво 
визначає макроекономічну поведінку чинника «Іннова-
ційна активність підприємств України».

Аналіз залишків Y(t) = E(t) – Eпараб.(t) чинника «Інно-
ваційна активність підприємств України» дає змогу зазна-
чити, що якщо скористатися графіками автокореляційної 
функції залишків (рис. 2, a) та часткової автокореляційної 
функції залишків (рис. 2, b), то можна помітити наявність 
лагу довжиною шість років.

Характер лагової поведінки залишків Y(t) загалом під-
тверджується трьома відрізками ряду динаміки:

{Y(1995), Y(1996), Y(1997), Y(1998), Y(1999), Y(2000)};

{Y(2002), Y(2003), Y(2004), Y(2005), Y(2006), Y(2007)};

{Y(2007), Y(2008), Y(2009), Y(2010), Y(2011), Y(2012)}.
Оціночна приблизність вказаної поведінки проявля-

ється у рознесенні першого і другого відрізку на два роки.
Якщо скористатися рекомендаціями спеціалістів щодо 

вибору статистичної моделі для ряду Y(t), то за допомо-
гою програми STATISTICA отримаємо (табл. 1):

Таблиця 1
Варіанти моделей ARIMA(p, q) для Y(t)

№ p q Residual
1 1 0 1,7558
2 2 0 1,7204
3 0 1 1,6978
4 0 2 1,7615
5 1 1 1,7771
6 1 2 1,8444
71 2 1 1,4304
82 2 1 1,4777

1 – використано наближений метод максимальної правдоподіб-
ності – Approximate (McLeod&Sales)
2 – використано точний метод максимальної правдоподібності – 
Exact (Melard)
Джерело: побудовано авторами

Варто зауважити, що істотну негативну роль відіграє 
недостатній обсяг даних. Нагадаємо, що довжина ряду 
чинника складає 21 спостереження. Це – об’єктивний факт.

Стосовно перших п’яти варіантів сполучень значень 
параметрів p (авторегресії) і q (ковзного середнього) 
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 Рис. 2. Вибіркова (a) та часткова (b) автокореляційна функція залишків Y(t)
Джерело: розраховано та побудовано авторами
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(табл. 1) можна сказати, що вони (варіанти) є рекомен-
дованими для дослідження питання ідентифікації моделі 
в умовах припущення стаціонарності процесу інновацій-
ної активності, представленому одиничною реалізацією 
E(t) та рядом залишків Y(t) [7-9].

Спроба використання нами практичних рекомендацій 
із визначення найбільш адекватних моделей за критері-
ями експоненційного загасання автокореляційної функції, 
наявності викидів часткової автокореляційної функції або 
її експоненційного загасання, наявність синусоподібних 
хвиль у цих функціях привела до невдачі.

Спроби 6, 7, 8 (табл. 1) є більш вдалими, і сьомий 
варіант був нами взятий як найкращій за критерієм 
«залишки» – Residual.

На рис. 3 наведені автокореляційна функція залиш-
ків і часткова автокореляційна функція залишків моделі 
ARIMA(2,1) відповідно.

З вигляду графіків залишків (рис. 3) доходимо висно-
вку про адекватність моделі ARIMA(2,1), яка має такий 
вигляд:

Y(t) = 1,44Y(t–1) – 0,72Y(t–2) + ε(t) + 1,0ε(t–1).        (1)
В (1) ε(t) є білим шумом.
З урахуванням попередніх зауважень модель (1) можна 

вважати лише попереднім кроком до синтезу справжньої 
(адекватної зі значущими оцінками та добрими прогноз-
ними властивостями) моделі.

Висновки. У статті розкрито зміст економічної при-
роди інноваційної діяльності. Акцент було зроблено на 
можливість і результативність застосування статистич-
ного інструментарію. Проведено аналіз інноваційної 
діяльності в Україні на основі макроекономічного чин-
ника «Інноваційна активність підприємств в Україні» за 
період з 1995 по 2015 роки. За результатами розрахунків 
виявлено наявність лагу довжиною шість років.

Зрозуміло, що виявлена закономірність за одним 
макроекономічним чинником має недостатню доказову 
базу. Але вона дає змогу надати рекомендації щодо ство-
рення механізму державного стимулювання інноваційних 
процесів в Україні. Адже для подолання спаду виробни-
цтва і забезпечення стабільного економічного зростання 
необхідно переходити до інноваційної економіки, активі-
зувати інновації, а значить, необхідні механізми держав-
ного стимулювання інноваційних процесів.

До них можна віднести такі рекомендації:
1. Механізми, що належать до соціальної орієнтації 

політики в області інновацій, а саме надання державних 
субсидій та грантів для підвищення професіоналізму пра-
цівників, здатних забезпечити високу ефективність інно-
ваційної діяльності.

2. Інвесторам, що направляють кошти в інновації, 
необхідно надавати податкові пільги, державні кредити 
і гарантії.

3. З огляду на запропонований інструментарій для 
аналізу показників інноваційної діяльності та наявності 
лагу довжиною шість років можливе надання податкових 
кредитів на термін до шести років під час реалізації інно-
ваційних проектів.

4. Необхідно організувати випуск державних цінних 
паперів під інноваційні проекти.

Перспективи подальших наукових пошуків можливі 
у напрямі застосування більш поглибленого статистич-
ного інструментарію. Варто залучити інші чинники інно-
ваційної діяльності, наприклад такі, як «Загальний обсяг 
витрат на інновації», «Кількість упроваджених (освоє-
них) інноваційних видів продукції», «Обсяг реалізованої 
інноваційної продукції». Можливе залучення матема-
тичного, фінансового та іншого інструментарію з метою 
отримання більш повної картини інноваційної діяльності.
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Partial Autocorrelation Function
VAR2    : ARIMA (2,0,1) residuals;

(Standard errors assume AR order of k-1)
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b)

 Рис. 3. Автокореляційна функція залишків моделі ARIMA(2, 1)
Джерело: побудовано та розраховано авторами
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Аннотация. В статье раскрывается суть экономической природы инновационной деятельности. Акцент делается на 
возможность и результативность применения статистического инструментария. Проведен анализ инновационной дея-
тельности в Украине на основе макроэкономического показателя «Инновационная активность предприятий в Украине» 
за период с 1995 г. по 2015 г. По результатам расчетов выявлено наличие лага протяженностью 6 лет. Представлены 
некоторые рекомендации относительно создания механизма государственного стимулирования инновационных про-
цессов.

Ключевые слова: инновация, инновационная активность, инструментарий анализа, выборочная автокорреляцион-
ная функция, лаговое поведение остатков, параболический тренд.

Summary. The article reveals the essence of the economic nature of innovative activity. The emphasis is on the possibility 
and effectiveness of the use of statistical tools. The analysis of innovative activity in Ukraine on the basis of the macroeconomic 
indicator «Innovative activity of enterprises in Ukraine» for the period from 1995 to 2015 is conducted. Based on the results of 
the calculations, the presence of a log for 6 years was identified. Some recommendations regarding the creation of a mechanism 
of the state stimulation of innovative processes are presented.

Key words: innovation, innovative activity, analysis tools, selective autocorrelation function, lagged behavior of remains, 
parabolic trend.
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ІНТРАЛОГІСТИКА ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

INTRALOGISTICS AS A WAY OF ACHIEVEMENT A COMPETITION BENEFIT

Анотація. Стаття присвячена висвітленню сутності інтралогістики, її понятійного апарату. Акцентується увага на 
основних завданнях, предметі та функціях інтралогістики виробничого підприємства. Показано місце інтралогістики у 
виробничому процесі як інструменту оптимізації виробничого процесу підприємства. Показано функціональний цикл 
інтралогістики виробничого підприємства, зазначено елементи інтралогістичної системи. Визначено основні принципи 
функціонування інтралогістичної системи виробничого підприємства, які безпосередньо впливають на формування 
певних характериcтик, що визначають конкурентоспроможність підприємства.

Ключові слова: логістика, інтралогістика, конкурентоспроможність, виробництво, матеріальний потік.

Постановка проблеми. Виробництво є найважливішим 
компонентом економіки будь-якої країни. Саме розвиток 
виробництва визначає рівень життя. Однак індекс промис-
лового виробництва за 1993-2015 рр. демонструє значне 
падіння, що пояснюється як об’єктивними труднощами 
сучасного етапу політико-економічного розвитку Укра-

їни, так і браком уваги бізнесу до цієї галузі. Виробництво, 
особливо в умовах невизначеності і нестійкості ринкового 
середовища, має орієнтуватися не стільки на інвестиції, 
скільки на раціональне використання внутрішніх резервів.

Для того щоб зайняти конкурентну позицію на ринку, 
потрібне використання сучасних високоефективних спосо-
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бів і методів управління потоковими процесами. Найбільш 
прогресивним науково-прикладним напрямом у цій галузі 
є інтралогістика. Застосування інтралогістики вимагає зна-
чних змін не тільки у внутрішньовиробничій політиці, а 
й у «способі мислення» підприємства. На більшості підпри-
ємств залишається низьким рівень організації логістики, 
коли відповідальність за виконання логістичних функцій 
розділена між декількома функціональними підрозділами – 
відділами збуту, маркетингу, постачання, фінансовим від-
ділом та ін. Це приводить до унеможливлення оптимізації 
всього логістичного процесу та забезпечення виконання 
загальної логістичної стратегії розвитку підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджен-
ням питань, пов’язаних із теорією і практикою формування, 
організації та управління виробничими системами, займа-
лися такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як Є. Крикавський, 
М. Григорак, Н. Чухрай, Н. Чорнописька, В.Я. Горфинкель, 
Р.А. Фатхутдінов, Д. Хоббс, Р.Б. Чейз та ін.

Відзначаючи значний внесок як вітчизняних, так 
і зарубіжних учених у вирішення проблем організації 
і логістики виробництва, варто констатувати, що комплек-
сне вирішення цієї проблематики у прив’язці до інтрало-
гістичних систем виробничого підприємства недостатньо 
опрацьоване та досліджене.

Метою статті є дослідження теоретичних і практич-
них положень інтралогістики, визначення понятійного 
апарату інтралогістики, дослідження ефективності засто-
сування інтралогістики та визначення впливу інтралогіс-
тики на формування стратегії розвитку підприємства.

Виклад основного матеріалу. У сучасних еконо-
мічних умовах значно зросла роль логістичних про-

цесів на виробничих підприємствах. Це зумовлено 
високою конкуренцією на ринку, розвитком технологій 
та економічних і політичних відносин, а також зростан-
ням вимог споживачів.

Дослідження процесів управління матеріальними 
і супутніми потоками у внутрішньовиробничих проце-
сах зумовлює необхідність початкової ідентифікації тер-
мінологічного апарату інтралогістики, оскільки багато 
понять у цій галузі є дискусійними, суперечливими 
і не мають однозначного трактування. Загальне визна-
чення інтралогістики досі є серйозною проблемою. Це 
завдання ускладнюється використанням багатьох поді-
бних і взаємопов’язаних термінів, таких як виробничий 
менеджмент, операційний менеджмент, логістика вироб-
ництва, виробнича логістика, внутрішньовиробничих 
логістика, внутрішня логістика, багато з яких звучать так, 
ніби вони можуть означати одне і те саме поняття, що 
насправді не відповідає дійсності. Іноді внутрішньови-
робничу логістику трактують як підсистему інтегрованої 
логістичної системи підприємства. Фази логістики (поста-
чання, виробництво, збут) реалізуються залежно від цілей 
і критеріїв оптимізації шляхом створення спеціальної 
організаційно-функціональної структури. Організаційно-
функціональна структура включає в себе суб’єктів вищого 
логістичного менеджменту, які здійснюють координацію 
та інтегроване управління матеріальним потоком, а також 
суміжними фінансовим та інформаційним потоками і лан-
ками логістичної системи.

Інтаралогістика може трактуватися як організація 
оптимальної та ефективної системи переміщення мате-
ріалів, товарів і потоку інформації між ключовими пунк-

тами в межах одного підпри-
ємства, складу або складських 
комплексів. Ланцюг інтрало-
гістики виглядає таким чином: 
внутрішноьвиробнича логіс-
тика – логістика в чотирьох сті-
нах – інтралогістика.

Інтралогістична система – 
це сукупність взаємопов’язаних 
елементів виробничого під-
приємства, що забезпечують 
функціонування виробництва 
за рахунок упорядкованого руху 
матеріального і супутніх пото-
ків з моменту появи матеріаль-
них ресурсів на складі підпри-
ємства до виходу виготовленої 
продукції з виробничого циклу 
і її надходження на склад. Осно-
вне завдання інтралогістики 
(рис. 1) полягає у забезпеченні 
раціональної організації все-
редині підприємства процесів 
розподілу і доставки сиро-
вини, матеріалів, комплектую-
чих, напівфабрикатів та інших 
матеріальних ресурсів у цеху 
і на робочі місця, формування 
оптимальних запасів продукції 
у незавершеному виробництві 
[4, с. 184].

Функціональний цикл 
інтралогістики – це сукупність 
взаємопов’язаних і взаємоза-
лежних процесів, що утворюють 
у цьому часовому періоді закін-
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Рис. 1. Основні функції та завдання інтралогістики (власна розробка)



37

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

чене коло руху (рис. 2) [1, с. 196]. Таким чином, інтрало-
гістична система включає в себе склади підприємства, 
склади заготовок, склади незавершеної продукції, склади 
допоміжних матеріалів та інструментів, склади бракова-
ної продукції, виробничі цехи, пов’язані матеріальними 
й інформаційними потоками, внутрішній транспорт, а 
також службу інтралогістики.

Реалізація основної мети інтралогістики, а також 
успішна конкуренція на внутрішньому і світовому рин-
ках вимагають від виробників наявності передових тех-
нологій, відповідних організаційних структур і, головне, 
постійного поліпшення якості продукції, що випуска-
ється [6, с. 86]. Правильно побудована інтралогістична 
система дає підприємству значні конкурентні переваги 
за рахунок найбільш повного задоволення споживачів 
якісною продукцією.

Сучасні реалії ведення бізнесу зумовлюють необ-
хідність формування нового погляду не тільки на логіс-
тику постачання та збуту, але і на внутрішньовиробничу 
логістику. Причиною цього є регулярне зростання інтер-
есу виробників до ощадливих концепцій виробництва. Зі 
структури можливих об’єктів логістичних рішень у фазі 
виробництва доцільно відібрати ті, істотність впливу 
яких на витрати та тривалість циклу була би помітною. 
Отже, мова йде про ефективні логістичні рішення, що 
мають достатнє поле вибору. Такими типовими логістич-
ними рішеннями у виробничій фазі доцільно розглядати: 
на стратегічному рівні – вибір оптимальної технології 
виробництва; на тактичному рівні – визначення опти-
мальної виробничої партії; на операційному рівні – опти-
мізацію використання технологічного часу. Внутрішня 
логістика незалежно від типу виробництва є важливим 

компонентом виробничого процесу і може зробити його 
ефективним (рис. 3).

Структура об’єктів логістичного управління у виробни-
чій фазі, з одного боку, істотно залежить від типу виробни-
цтва та його специфічних характеристик, а з іншого – визна-
чається тим «рівнем свободи», що його надають суміжні 
фази постачання та збуту і вимоги щодо функціонування 
підприємства загалом. Таке розуміння об’єктів логістич-
ного управління перебуває під впливом різних сфер діяль-
ності підприємства (зокрема, виробництва, фінансів, мар-
кетингу). Це означає, що зниження собівартості продукції 
чи скорочення виробничого циклу може досягатися як 
виробничими, фінансовими, маркетинговими, так і логіс-
тичними засобами, тобто на підставі концепції інрало-
гістики не має істотного значення те, що редукція витрат 
досягнута зниженням логістичних витрат (витрат внутріш-
нього транспортування, витрат запасів півфабрикатів), а не, 
наприклад, зниженням витрат власне виробництва (напри-
клад, оброблення, монтажу тощо), або зниженням витрат 
капіталу (фінанси), або зниженням витрат дистрибуції, 
просування (маркетинг). Це однаковою мірою стосується 
і скорочення тривалості виробничого циклу [5].

Підводячи підсумок всьому вищесказаному, для 
управління матеріальним потоком в інтралогістичній сис-
темі виробничого підприємства необхідно використову-
вати такі принципи, як:

1) усунення всіх зайвих логістичних процедур/опера-
цій та ймовірності появи дефектів складників матеріального 
потоку в інтралогістичній системі виробничого підприємства;

2) поліпшення нераціональних логістичних проце-
дур/операцій в інтралогістичній системі виробничого 
підприємства;
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Рис. 2. Функціональний цикл інтралогістики [1, с. 196]
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3) прискорення просування матеріального потоку.
Застосування логістичних підходів до організації 

та управління внутрішніми виробничими системами дасть 
змогу виконати відповідні завдання освоєння і зростання 
виробництва на високому рівні, оптимізуючи витрати 
і час, при цьому одночасно підвищуючи рівень продук-
тивності роботи підприємства. Прикладом слугує той 
факт, що необхідність реалізації доставок окремих ком-
понентів, матеріалів та напівфабрикатів на окремі вироб-
ничі ділянки спричиняє зростання кількісті поїздок між 
складами і виробничими ділянками. Зменшення кількості 
поїздок для доставки компонентів, матеріалів і напівфа-
брикатів можливе завдяки використанню транспортних 
потягів, що входять до системи інтралогістики та відпо-
відають принципам ощадливого виробництва. Вони скла-
даються з тягача, комплексу платформ і транспортих віз-
ків, які дають змогу одночасно перевезти декілька палет 
на противагу вилочному навантажувачу, який транспор-
тує тільки одну палету. Транспортний потяг довозить до 
місця виробництва повні контейнери, а на зворотному 
шляху забирає всі спорожнені.

Якщо говорити про застосування нових технологій 
в управлінні матеріальним потоком, то неможливо оми-
нути Концепцію четвертої революції (або «Індустрію 
4.0.»), сутність якої полягає в тому, що усі фізичні об’єкти 
будуть певним чином постійно підключені до єдиної 
світової інформаційної мережі з метою обміну інформа-
цією між ними без безпосереднього залучення до цього 
людини [4]. Клієнти в роздрібному бізнесі чекають 
негайного вступу індивідуальних онлайн-замовлень за 
постійного зниження цін. Це можливо виконати завдяки 
впровадженню концепцій «Індустрії 4.0.», що забезпе-
чують точну, розумну інтеграцію виробництва та логіс-
тики. В «Індустрії 4.0» виробництво товарів залишиться 
серійним, проте продукція буде персоналізованою (виро-
блятися згідно з вимогами конкретного споживача), а 
устаткування, технології та процеси набудуть гнучкості. 

Швидке виконання індивідуальних замовлень спожива-
чів у масовому виробництві вимагає змін у формуванні 
виробничих запасів виробництва: кількість різних пар-
тій комплектуючих, сировини та матеріалів збільшиться, 
але розмір самих партій значно зменшиться [9]. Все це 
зумовить зміни в логістичних операціях, які виконуються 
з матеріальним потоком на усьому шляху його руху від 
постачальника сировини до кінцевого споживача. Вияв-
лення і розвиток потенційних можливостей збільшення 
ефективності функціонування внутрішніх систем вироб-
ничого підприємства під час використання сучасних тех-
нологій інтралогістики є механізмом підвищення конку-
рентоспроможності та зменшення логістичних витрат 
виробничих підприємств. Саме тому раціоналізація і роз-
виток логістичних підходів є невід’ємною частиною будь-
якого підприємства, яке прагне до розвитку свого бізнесу 
і максимального задоволення споживачів.

Висновки. Встановлено, що інтралогістика допома-
гає підприємству підвищити конкурентоспроможність 
продукції за рахунок скорочення витрат, оптимізації часу 
виробничого циклу і збільшення здатності швидкого 
реагування. З позиції значущості та впливу на загальну 
вартість виробництва інтралогістика може мати вирі-
шальне значення для ефективного виробничого процесу, 
тому є важливим, щоб виробничі підприємства приділяли 
особливу увагу її функціонуванню. Доведено, що осно-
вною метою інтралогістики є прискорення матеріального 
потоку, досягти якого можна двома взаємодоповнюючими 
шляхами: визначенням раціонального складу логістичних 
процедур у процесі руху матеріального потоку і забезпе-
ченням оптимального рівня якості всіх складових частин 
матеріального потоку. Сьогодні з боку логістично розви-
нутих підприємств спостерігається інтерес до інтрало-
гістики, а також продовжує зростати рівень вимог до її 
організації. Рішення у цій сфері повинні бути розумними, 
погодженими, надзвичайно гнучкими, прозорими, швид-
кими та ефективними.
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39

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

Список використаних джерел:
1. Афанасенко И.Д. Экономическая логистика / И.Д. Афанасенко, В.В. Борисова // – Спб.: Питер, 2013. – 432 с.
2. Губенко В.К. Логистическая централизация материальных потоков: теория и методология логистических 

распределительных центров / В.К. Губенко // – Донецк, 2007. – С. 53.
3. Денисенко М.П. Організація та проектування логістичних систем / М.П. Денисенко // – К.: Центр учбової літератури, 

2010. – С. 215.
4. Как нам начать четвертую промышленную революцию [Електронний ресурс] // Власть денег. – 2015. – № 9/434. – Режим 

доступу: http://www.dsnews.ua/future/kaknamnachatchetvertuyupromyshlennuyu revolyutsiyu05092015101200
5. Крикавський ЄВ. Логістика: традиційні і нетрадиційні сфери використання / Є.В. Крикавський, Р. Патора // Вісник Нац. 

ун-ту «Львівська політехніка» «Логістика». – 2006. – № 552. – С. 62-75.
6. Коршунов В.А. Производственная логистика в контексте общей логистики / В.А. Коршунов // Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский университет. Серия: Экономика и управление. – 2014. – № 4. – С. 86-90.
7. Окландер М.А. Логістична система підприємства. – Одеса: Астропринт, 2004. – 312 с.
8. Пивоваров М.Г. Модель взаємодії логістичних концепцій досягнення конкурентоспроможності підприємства / М.Г. Пиво-

варов // – Київ, 2009. – № 4. – С. 157-162.
9. Scheer A.W. (2015), «Industry 4.0: From vision to implementation», Whitepaper, [Online], no. 9, available at:  

http://awsinstitut.de/wpcontent/uploads/2016/02/AWScheer_Whitepaper5_Industry40EN.pdf (Accessed 16 March 2016).

Аннотация. Статья посвящена освещению сущности интралогистики, ее понятийного аппарата. Акцентирует-
ся внимание на основных задачах, предмете и функциях интралогистики производственного предприятия. Показа-
но место интралогистики в производственном процессе как инструмента оптимизации производственного процесса 
предприятия. Показан функциональный цикл интралогистики производственного предприятия, указаны элементы 
интралогистической системы. Определены основные принципы функционирования интралогистической системы про-
изводственного предприятия, которые непосредственно влияют на формирование характериcтик, определяющих кон-
курентоспособность предприятия.

Ключевые слова: логистика, интралогистика, конкурентоспособность, производство, материальный поток.
Summary. The article is devoted to the clarification of the essence of intralogistics, there is highlightedits conceptual ap-

paratus. There are accented attention on the main tasks, object and functions of the enterprise’s intralogistics. The place of 
intralogistics in the production process as an instrument for optimizing the production process of the enterprise is shown. The 
functional cycle of intralogistics of a production enterprise is shown, elements of the intralogistic system are indicated. The 
basic principles of the operation of the production enterprise intralogistics system, which directly affect the formation of certain 
characteristics that determine the enterprise competitiveness, are defined.

Key words: logistics, intralogistics, competitiveness, production, material flow.
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МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ

MECHANISM OF THE FUNCTION OF THE BUDGET CONTROL SYSTEM

Анотація. У статті розглянуто наукові підходи до трактування суті механізму бюджетного контролю. Запропонова-
но авторське розуміння цього поняття. Сформовано механізм функціонування системи бюджетного контролю та визна-
чено основні його елементи.

Ключові слова: система бюджетного контролю, механізм бюджетного контролю, форми, методи, важелі, інстру-
менти бюджетного контролю.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розви-
тку України вкрай необхідним є проведення ефективної 
бюджетної політики, спрямованої на вирішення страте-
гічних завдань політичного та соціально-економічного 
розвитку, які пов’язані зі зміцненням воєнно-політичного 
потенціалу країни, стимулюванням стійкого макроеко-
номічного зростання, розвитком реального сектора еко-
номіки та підвищенням рівня життя населення. Проте 
досягти поставлених цілей можна завдяки організації 
та реалізації дієвого механізму функціонування системи 
бюджетного контролю, який гарантуватиме безумовне 
дотримання встановленого законодавством порядку скла-
дання, розгляду, затвердження бюджетів різних рівнів 
та їх виконання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний 
внесок у вивчення питань бюджетного контролю зро-
били вітчизняні вчені, серед яких: С. Барулін, Й. Бес-
кид, О. Василик, Т. Ковальова, О. Ковалюк, К. Павлюк, 
С. Юрій та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. У наукових працях здебільшого відсутні єдині 
підходи до розуміння суті організації системи бюджет-
ного контролю. Досі не систематизовано основні прак-
тичні проблеми реалізації механізму функціонування 
системи бюджетного контролю, тому науково-теоретична 
та практична значущість указаної проблеми зумовлює 
актуальність теми дослідження.

Мета статті полягає у формуванні механізму функці-
онування системи бюджетного контролю.

Виклад основного матеріалу дослідження. Система 
бюджетного механізму функціонує згідно з чітким меха-
нізмом, який у широкому розумінні прийнято трактувати 
як «сукупність форм, методів, важелів та інструментів 
використання державного бюджету і впливу на соціально-
економічний розвиток» [1, с. 212].

С. Юрій та Й. Бескид [2, с. 28] окреслюють меха-
нізм бюджетного контролю як «сукупність певних видів 
бюджетних відносин, специфічних методів мобілізації 
та використання бюджетних коштів».

О. Ковалюк трактує бюджетний механізм як сукуп-
ність форм і методів, важелів та інструментів мобіліза-
ції й використання бюджетних коштів [3]. Т. Ковальова 
та С. Барулін розглядають цю категорію управління так: 

«Бюджетний механізм можна назвати механізмом управ-
ління бюджетним процесом, реалізації на практиці функ-
цій і принципів бюджетної системи та бюджетної полі-
тики на базі норм бюджетно-податкового права» [4, с. 59].

Детальніше бюджетний механізм трактують як сукуп-
ність конкретних форм бюджетних відносин, специ-
фічних методів мобілізації та використання бюджетних 
коштів державою. Це є уособленням бюджетної політики, 
яке відображає конкретне спрямування бюджетних відно-
син на виконання економічних і соціальних завдань роз-
витку країни [5].

О. Василик уважає, що бюджетний механізм – це прак-
тичне використання бюджету для здійснення фінансової 
політики держави. За допомогою бюджетного механізму 
можна практично використовувати бюджет як інстру-
мент державного регулювання економіки, стимулювання 
виробничих і соціальних процесів [6].

На думку І. Кохана [7, с. 403], бюджетний механізм – 
складна й динамічна економічна категорія, яка, з одного 
боку, виступає як сукупність форм, методів і заходів орга-
нізації бюджетних відносин у державі, а з іншого – є мате-
ріальним утіленням фінансових відносин та їх практич-
ного застосування для досягнення відповідних цілей 
і завдань, визначених бюджетною політикою держави.

На відміну від інших О. Василик і К. Павлюк дово-
дять, що складовими частинами бюджетного механізму 
виступають: бюджетне планування і прогнозування, 
бюджетні показники, нормативи, норми, ліміти, резерви, 
стимули, санкції, а також бюджетне законодавство та сис-
тема управління бюджетним процесом [8, с. 46].

Проте попри широке коло визначень бюджетного 
механізму в науковій літературі чітко не визначено суть 
поняття «механізм бюджетного контролю». Пропонуємо 
його трактувати як сукупність елементів системи бюджет-
ного контролю, методів та важелів управління цими еле-
ментами, спрямоване на управління бюджетними відно-
синами відповідно до встановленої державної бюджетної 
політики та згідно з нормами бюджетного законодавства.

Погоджуємося із С. Юрієм [9, с. 44], що кожній струк-
турній ланці й елементу бюджетного механізму відпові-
дають свої функціональні особливості, вони зумовлені 
тими завданнями та цілями, для вирішення яких призна-
чені. Причому елементи й ланки бюджетного механізму 
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функціонують як єдине ціле. Саме взаємозв’язок дії всіх 
структурних ланок та елементів забезпечує злагодженість 
функціонування бюджетного механізму.

Крім того, вважаємо за доцільне виділити основні 
складники механізму функціонування системи бюджет-
ного контролю, які повною мірою будуть відображати 
його мету та призначення.

Форми механізму бюджетного контролю включають 
аудит, ревізію, аналіз, перевірку, експертизу та моніто-
ринг. Від вибору форми контролю значною мірою зале-
жать його оперативність, вартість виконання і можли-
вість надання обґрунтованих висновків та рекомендацій 
щодо правильності та законності формування, розподілу 
та використання фінансових ресурсів.

Методи бюджетного механізму – це засоби впливу, 
за допомогою яких держава організовує та контролює 
бюджетний процес, зокрема бюджетні відносини, для 
законності формування, розміщення й використання 
бюджетних ресурсів. До таких засобів належать: нор-
мативна, документальна та фактична перевірки, аналіз 
фінансової звітності та перевірка зві-
тів і балансів, контроль дотримання 
бюджетного законодавства, спостере-
ження та опитування тощо.

Важелі бюджетного механізму 
застосовується для повноцінної прак-
тичної реалізації контролю бюджетних 
відносин, передбачених бюджетною 
політикою. Основні важелі механізму 
бюджетного контролю: недопущення 
незаконного та неправильного викорис-
тання бюджетних коштів, установлення 
причин порушень бюджетного зако-
нодавства та виявлення винних осіб, 
фінансові санкції та притягнення до 
відповідальності за порушення тощо.

На нашу думку, повний та об’єктивний 
контроль бюджетного процесу можли-
вий лише за умови його здійснення на 
всіх рівнях формування та розподілення 
бюджету. Бюджетний контроль має здій-
снюватися на таких рівнях:

– державному – здійснюється на 
загальнодержавному рівні і входить до 
функціональних обов’язків Міністер-
ства фінансів, Державної аудиторської 
служби, Державного казначейства, Дер-
жавної фіскальної служби, Рахункової 
палати та місцевих держадміністрацій;

– відомчому – проводять контр-
ольно-ревізійні підрозділи міністерств, 
відомств, державних комітетів;

– муніципальному – реалізують 
місцеві ради та фінансові органи міс-
цевих рад, виконавчі органи місцевого 
самоврядування;

– внутрішньому – виконують керів-
ники установ, підприємств, організацій 
комунальної власності, а також струк-
турні підрозділи організацій, на які покла-
дено функції фінансового контролю;

– громадському – здійснюють гро-
мадські організації, професійні спілки, 
громадяни, політичні партії.

У загальному вигляді механізм 
бюджетного контролю можна предста-
вити у вигляді схеми (рис. 1).

Слід зауважити, що методи механізму бюджетного 
контролю також залежать від особливостей функціо-
нування бюджетних відносин і передбачають контроль 
акумулювання доходів, використання бюджетних коштів, 
управління бюджетним дефіцитом та державним боргом.

Контроль мобілізації доходів забезпечує наповне-
ння дохідної частини бюджету в обсягах, необхідних 
для виконання державою своїх функцій. Контроль вико-
ристання бюджетних коштів пов’язаний із виконанням 
видаткової частини бюджету держави та спрямуванням 
бюджетних коштів на цілі, передбачені у затвердже-
ному бюджеті. Контроль управління бюджетним дефі-
цитом та державним боргом передбачає обґрунтування 
обсягів бюджетного дефіциту та джерел його пога-
шення, механізм залучення джерел фінансування дефі-
циту, погашення державного кредиту, сплати відсотків, 
зміни умов тощо. Контроль міжбюджетних відносин 
включає моніторинг та регулювання надання процесу 
міжбюджетних трансфертів та контроль перерозподілу 
міжбюджетних трансфертів.

Механізм бюджетного контролю

ВідомчийДержавний

Види бюджетного контролю

Методи бюджетного контролю

ГромадськийВнутрішнійМуніципальний

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства

Документальна і фактична перевірка

Нормативна перевірка

Інвентаризація

Аналіз ефективності виконання бюджету

Перевірка бухгалтерських звітів і балансів

Перевірка операцій із бюджетними коштами

Аналіз фінансової звітності

Спостереження та опитування

Важелі бюджетного контролю

Недопущення незаконного або неправильного використання коштів

Встановлення причин порушень

Встановлення винних осіб, притягнення їх до відповідальності

Надання приписів

Фінансові санкції за здійснення порушення використання бюджетних коштів

Передача матеріалів про порушення до правоохоронних органів

Розробка пропозицій щодо правильності формування та розподілу бюджетних коштів

Форми бюджетного контролю

РевізіяАудит Аналіз Експертиза Перевірка Моніторинг Слідство

Інструменти бюджетного контролю

Фінансові 
показники

Бюджетні 
програми СанкціїЛімітиНормативи Стимули

Рис. 1. Механізм бюджетного контролю в Україні
Джерело: розроблено автором
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Водночас дієвість механізму бюджетного контролю 
залежить від вибору форм та методів контролю, між 
якими є чіткий взаємозв’язок.

Перевірка операцій із бюджетними коштами перед-
бачає контроль проведених операцій на реєстраційних 
рахунках, відображення їх в обліку та звітності з вико-
ристанням різних методів документального контролю. 
Основними завданнями є цільове, ефективне викорис-
тання бюджетних коштів і попередження та недопущення 
бюджетних правопорушень.

Нормативна перевірка є основним методичним при-
йомом здійснення документального контролю під час 
ревізій фінансово-господарської діяльності підприємств 
та організацій. Суть її полягає у тому, що за змістом гос-
подарської операції, пов’язаної з використанням бюджет-
них коштів відображеної в документі, встановлюється, чи 
не суперечить вона чинним законодавчим нормам та пра-
вилам розподілу коштів бюджету. У разі виявлення таких 
порушень робляться розрахунки, складаються аналітичні 
таблиці, визначаються наслідки та винні особи, обсяги 
витрат чи збитків, заподіяних неправомірними діями чи 
бездіяльністю посадових осіб підприємства [10].

Документальна і фактична перевірка. Документальна 
перевірка передбачає контроль над установчими, фінан-
совими, бухгалтерськими документами, статистичною 
та фінансовою звітністю, господарськими договорами, 
розпорядчими та іншими документами об’єкта контр-
олю, пов’язаними з плануванням і провадженням фінан-
сово-господарської діяльності, веденням бухгалтерського 
обліку, складанням фінансової звітності. Фактична пере-
вірка передбачає контроль над наявністю грошових сум 
бюджетних коштів, цінних паперів, бланків суворої звіт-
ності, оборотних і необоротних активів, інших матері-
альних і нематеріальних цінностей шляхом проведення 
інвентаризації, обстеження та контрольного обміру вико-
наних робіт, правильністю розпорядження бюджетними 
коштами [11].

Аналіз фінансової звітності – метод оцінки і прогнозу-
вання фінансового стану підприємства на підставі даних 
бухгалтерського обліку і звітності. Його завдання – оці-
нити фінансовий стан, з’ясувати можливості підвищення 
ефективності роботи підприємства за допомогою раціо-
нальної фінансової політики; оцінити напрями розвитку 
підприємства, виходячи з потреби у фінансових ресурсах, 
у тому числі бюджетних коштів.

Аналіз результатів роботи на основі критеріїв ефек-
тивності – метод контрольної роботи, що є дослідженням 
бюджетного процесу в цілому і окремих його елемен-
тів. Основне завдання аналізу – оцінка рівня бюджетної 
роботи, виявлення проблем та встановлення їх причин, 
визначення шляхів вирішення цих проблем і напрямів 
удосконалення бюджетного процесу.

Інвентаризація матеріальних цінностей і наявності гро-
шових ресурсів використовується для перевірки відповід-
ності даних бухгалтерського обліку фактичній наявності 
грошових і матеріальних цінностей і в разі виявлення роз-
ходжень – ужиття заходів щодо ліквідації відхилень.

Перевірка бухгалтерських звітів і балансів поля-
гає у дослідженні обґрунтованості показників звітності 
і балансів даними бухгалтерського аналітичного й синте-
тичного чи податкового обліку. Він застосовується в поєд-
нанні з іншими методичними прийомами і способами 
контролю та аналізу для дослідження фінансового стану 
підприємства, фінансових результатів діяльності та взаємо-
відносин по платежах до бюджету, цільових спеціальних 
державних фондів, розрахунків із банками по позичках, а 
також з іншими підприємствами та організаціями [12].

Контроль дотримання бюджетного законодавства 
включає: визначення бюджетної політики на наступний 
бюджетний період; розгляд проекту та прийняття закону 
про державний бюджет України; внесення змін до закону 
про державний бюджет України; виконання закону про 
державний бюджет України, у тому числі шляхом заслу-
ховування звітів про виконання державного бюджету 
України; розгляд річного звіту про виконання закону 
про державний бюджет України; використання кредитів 
(позик), що залучаються державою від іноземних держав, 
банків і міжнародних фінансових організацій [13].

Спостереження та опитування – прийоми фактич-
ного контролю стану об’єктів, їх якісних характеристик 
(під час контролю зберігання матеріальних цінностей, 
умов збереження, порядку видачі матеріальних цінностей 
у структурні підрозділи підприємства і т. ін.) [12].

Водночас, окрім методів та важелів бюджетного контр-
олю, варто виділити інструменти. Інструменти бюджет-
ного механізму – це встановлені державою засоби, що 
застосовуються для практичної реалізації завдань і захо-
дів, визначених бюджетною політикою. Кожен інструмент 
несе певне економічне навантаження та має об’єктивні 
межі застосування [14, с. 155].

Крім того, вважаємо, що основними інструментами 
бюджетного контролю, згідно із запропонованим автор-
ським механізмом бюджетного контролю, є:

– бюджетні програми (планування/прогнозування) – 
визначають фінансові можливості держави щодо фінан-
сового забезпечення розвитку її економіки й соціальної 
сфери. Бюджетне планування полягає у розробленні дов-
готермінових, середньотермінових та річних бюджет-
них програм, уточненні раніше розроблених програм, 
визначенні річних обсягів фінансування багаторічних 
бюджетних програм для їхнього включення до показників 
бюджету наступного року [15, с. 346];

– фінансові показники – визначають можливості аку-
мулювання, розподілу та використання бюджетних коштів. 
Серед основних показників: доходи й видатки, державний 
борг (зовнішній та внутрішній), рівень інфляції, рівень 
витрат бюджету на одного жителя, розмір податків;

– нормативи – визначають певний рівень забезпе-
чення бюджетних видатків, різних видів витрат фінан-
сових ресурсів. Це задані показники, які характеризують 
необхідний рівень бюджетного фінансування певних 
явищ або процесів виходячи із затверджених стандартів. 
За допомогою бюджетних нормативів визначається рівень 
фінансування виробництва суспільних благ (охорона 
здоров’я, шкільна освіта, благоустрій тощо);

– ліміти – певні обмеження на витрати в інтер-
есах держави, підприємця або громадянина. Вони вста-
новлюються під час формування параметрів діяльності 
бюджетної установи або виконання бюджетної програми. 
Призначення бюджетних лімітів – забезпечити економне 
та розумне витрачання публічних фінансових ресурсів, 
що перерозподіляються через місцевий бюджет;

– санкції – забезпечують належний рівень організа-
ції бюджетного процесу на всіх його стадіях за рахунок 
накладання штрафів та пені за порушення бюджетного 
законодавства, зменшення або припинення фінансування, 
відміна пільг тощо;

– стимули – націлені на формування і використання 
бюджету і полягають у створенні спеціальної системи зао-
хочувальних заходів, спрямованих на зміцнення бюджет-
ної дисципліни (податкові пільги, бюджетні кредити, 
податкові канікули, списання заборгованості тощо), а 
також можуть спрямовуватися безпосередньо на розвиток 
економіки шляхом перетворення окремих видів доходів 
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і видатків у стимули розвитку суспільного виробництва 
та підвищення його ефективності.

Разом із тим ефективна реалізація механізму бюджет-
ного контролю неможлива за значного рівня протиправних 
дій у бюджетній сфері та без своєчасного та відповідного 
покарання, адже це загрожує соціально-економічним проце-
сам у країні та суспільному добробуту. Через це пріоритет-
ного значення набуває оптимальний вибір засобів боротьби 
з такими діями, серед яких велике значення мають засоби 
з притягнення до відповідальності суб’єктів, що їх вчинили.

Висновки. Таким чином, механізм бюджетного контр-
олю має різні види та передбачає взаємодію бюджетних 
методів, важелів, за допомогою яких визначаються опти-
мальні обсяги формування фінансових ресурсів бюджетів 
різних рівнів, максимальна ефективність їх акумулювання, 
розміщення й використання, визначення випадків нецільо-
вого використання бюджетних коштів та інших порушень 
бюджетного законодавства, а також притягнення порушни-
ків до відповідальності для забезпечення стабільного соці-
ально-економічного розвитку суспільства.
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Аннотация. В статье рассмотрены научные подходы к трактовке сути механизма бюджетного контроля. Предложе-
но авторское понимание этого понятия. Сформирован механизм функционирования системы бюджетного контроля и 
определены основные его элементы.

Ключевые слова: система бюджетного контроля, механизм бюджетного контроля, формы, методы, рычаги, инстру-
менты бюджетного контроля.

Summary. The article deals with scientific approaches to the interpretation of the essence of the mechanism of budgetary 
control. The author’s understanding of this concept is offered. The mechanism of functioning of the system of budgetary control 
is formed and its basic elements are determined.

Key words: budget control system, budget control mechanism, forms, methods, levers, budget control tools.
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Анотація. У статті проведено аналіз індикаторів оцінки рівня сталого розвитку. Запропоновано соціальний склад-
ник сталого розвитку країн визначити за індексами благодійності, соціального прогресу, людського розвитку, знань та 
розвитку людського капіталу; екологічний – за індексом екологічної ефективності; економічний – за індексами продо-
вольчої безпеки, економічної свободи та процвітання. Для підвищення рівня сталого розвитку України в дослідженні 
визначено розрізи обліково-аналітичної інформації про еколого-соціально-економічні показники діяльності суб’єктів 
господарювання, які мають розкриватися в інтегрованих звітах.

Ключові слова: сталий розвиток, інтегрована звітність, еколого-соціально-економічні показники, індекси сталого 
розвитку, індикатори оцінки.

Постановка проблеми. Зміна парадигми функціо-
нування глобалізованої економіки на основі принципів 
сталого розвитку, що акцентують увагу на єдності еконо-
мічного, екологічного та соціального компонентів у посту-
пальному гармонізованому розвитку людства, вимагає 
підвищення прозорості ведення бізнесу суб’єктами гос-
подарювання та практичного втілення новітньої концепції 
інтегрованої звітності, що всебічно і комплексно висвітлює 
не тільки виробничо-фінансову діяльність суб’єктів госпо-
дарювання, а й усі ресурси (фінансові, природні, соціальні, 
інтелектуальні), що використовуються й створюються 
ними, для внутрішніх і зовнішніх користувачів та забезпе-
чують безперервність бізнесу й сталий розвиток.

Рівень розвитку країни за економічними, соціальними 
та екологічними показниками дає змогу оцінити міжна-
родні індекси, які тією чи іншою мірою визначають ста-
лий розвиток держав за різноманітними рейтингами. Під 
час визначення рейтингу країни за тим чи іншим індексом 
комбінація даних зазвичай отримується із загальнодос-
тупних джерел, основним з яких є інтегрована звітність. 
Для поліпшення рейтингу України за індексами сталого 
розвитку доцільно комплексно розглянути показники, 
які враховуються під час розрахунку кожного індексу 
та визначити обсяг обліково-аналітичної інформації 
про еколого-соціально-економічні показники діяльності 
суб’єктів господарювання, які мають розкриватися в інте-
грованих звітах суб’єктів господарювання для підви-
щення рівня сталого розвитку нашої держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До зако-
нодавчих актів та ініціатив зі сталого розвитку в Україні 
належать закони України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про охорону атмосферного 
повітря», «Про соціальні послуги», «Про екологічну екс-
пертизу», «Про відходи», «Про екологічний аудит»; дер-
жавна концепція «Стратегія сталого розвитку “Україна – 
2020”» та ін.

Питання обґрунтування складників та інструментів 
забезпечення цілей сталого розвитку досліджувалися 
закордонними і вітчизняними вченими, зокрема І. Ансоф-
фом, П. Друкером, В. Колотієм, А. Мазаракі, Г. Макаро-
вою, М. Месконом, М. Портером, М. Овчаруком, Ю. Шпи-
льовою, І. Шпильовим та ін. Місце бухгалтерського 
обліку та інтегрованої звітності в системі управління, орі-
єнтованого на сталий розвиток, було об’єктом досліджень 
О. Будько, Т. Давидюк, О. Зоріної, В. Жука, Г. Кірейцева, 
О. Лаговської, Л. Ловінської, Н. Лоханової, О. Петрука, 
Т. Тарасової, В. Шевчука та ін. Незважаючи на суттєві 
наукові напрацювання, низка проблемних питань реаліза-
ції цілей сталого розвитку залишається недослідженою, 
зокрема потребують подальших досліджень питання 
визначення показників обліково-аналітичної інформації 
про еколого-соціально-економічні показники діяльності 
суб’єктів господарювання, які мають розкриватися в інте-
грованих звітах суб’єктів господарювання для підви-
щення індексів сталого розвитку.

Мета статті полягає в обґрунтуванні індексів оцінки 
рівня сталого розвитку та визначенні їх впливу на показ-
ники інтегрованої звітності суб’єктів господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
визначення місця України серед країн Європейського 
Союзу (для порівняння обрано країни, які є близькими за 
економічними показниками та ментальністю, та країнами, 
які першими стали членами Євросоюзу) проведено порів-
няння за економічними, соціальними та екологічними 
показниками, які визначаються за відповідними індек-
сами (табл. 1).

Соціальний складник сталого розвитку країн можна 
визначити за індексами благодійності, соціального прогресу, 
людського розвитку, знань та розвитку людського капіталу. 
Індекс благодійності розраховується за результатами опиту-
вань міського населення країн і враховує не лише грошові 
пожертвування, а й інші форми допомоги нужденним. Під 
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час проведення опитування респонденти відповідають на 
три питання: чи жертвували вони гроші на благодійність (за 
останній місяць); чи займалися вони волонтерською діяль-
ністю (за останній місяць); чи надали вони допомогу незна-
йомій людині, який її попросив (за останній місяць). Окрім 
того, респонденти оцінюють за десятибальною шкалою те, 
наскільки вони задоволені своїм життям [1].

Найпоширенішими видами благодійної допомоги 
в Україні в 2016 р. стали пожертвування через благодійні 
скарбнички (51%), допомога готівкою безпосередньо нуж-
денним (28%), благодійні пожертвування у церкві (21%), 
переказ відсотків від зарплати на благодійність (20%). 
За даними Державної реєстраційної служби, на початок 
2016 р. в Україні було зареєстровано понад 15 тис. благо-
дійних фондів та організацій (рис. 1) [2].

Разом із тим, незважаючи на значну кількість благодій-
них організацій, Україна у світовому індексі благодійності 
посідає лише 109-е місце з 138 країн. Для поліпшення цієї 
ситуації усім суб’єктам господарювання необхідно роз-
робляти заходи, спрямовані на залучення співробітників 
до благодійності, самим організаціям займатися благодій-
ною діяльністю, інформацію про що обов’язково розкри-
вати в інтегрованому звіті.

Індекс соціального прогресу (ІСП) характеризує 
досягнення країн світу з погляду суспільного добробуту 
і базується на комбінації даних з опитувань громадської 
думки (12%), оцінок експертів у сфері розвитку (25%) 
і статистичної інформації міжнародних організацій (61%) 
[3]. Під час визначення місця тієї чи іншої країни в галузі 
соціального прогресу враховуються понад 50 показни-
ків, які об’єднані в три основні групи: основні потреби 
людини, основи благополуччя людини, можливості роз-
витку людини (рис. 2).

Незважаючи на соціальні, політичні та економічні 
складнощі, Україна за рівнем ІСП випередила всі країни 

СНД. Так, Білорусь посіла 66-е місце, Вірменія – 67-е, а 
Росія – 75-е. Україна отримала 66,43 бали зі 100 можливих, 
увійшовши до групи країн із рівнем соціального розвитку 
«нижче середнього». Україна традиційно демонструє від-
носно високі показники у сфері доступу до вищої освіти 
та до базових знань, де посіла 31-е та 28-е місця відпо-
відно [4]. Голова правління Deloitte Global Девід Круік-
шенк зазначає, що «…бізнес-спільнота має зробити свій 
внесок, а також співпрацювати з державним та громад-
ським суспільством для того, щоб сприяти соціальному 
розвитку та досягти його зростання» [5]. Результати цієї 
співпраці мають розкриватися в інтегрованому звіті під 
час розкриття інформації про складники соціально-репу-
таційного капіталу.

 

Рис. 1. Динаміка кількості суб’єктів господарювання,  
які займаються благодійною діяльністю в Україні,  

за 2011-2016 рр.

Індекс людського розвитку (ІЛР) – це комбінований 
показник, який характеризує розвиток людини в країнах 
та регіонах світу, розраховується експертами Програми 
розвитку Організації Об’єднаних Націй спільно з гру-
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Соціального 

прогресу 82,62 76,19 76,94 79,76 72,23 78,26 84,27 82,49 -* 86,42 84,79 88,58 78,27 66,43 63

Людського роз-
витку 0,861 0,819 0.839 0.843 0.793 0.844 0.880 0.873 0.892 0.916 0.888 0.907 0.865 0.747 81

Розвитку люд-
ського капіталу 80.63 78.13 79.34 77.34 74.99 74.94 80.33 75.85 79.28 81.55 80.32 80.04 73.64 78.42 26
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Екологічної 
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Економічної 
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Сталості сус-

пільства:
соціальна 8,4 8,0 8,1 8,4 8,1 8,3 8,7 7,7 7,5 8,8 8,4 8,5 7,7 8,0 -
екологічна 2,2 4,7 4,0 4,2 5,6 4,9 4,9 5,2 2,6 3,3 4,0 4,6 4,9 4,8 -
економічна 8,1 6,6 6,9 6,6 6,7 6,0 5,2 4,4 7,7 6,6 4,5 4,6 2,5 2,9 -

– * – немає даних
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пою незалежних міжнародних експертів, які використо-
вують у своїй роботі разом з аналітичними розробками 
статистичні дані національних інститутів і міжнародних 
організацій [3]. ІЛР вимірює досягнення країни з погляду 
стану здоров’я, отримання освіти і фактичного доходу 
її громадян за трьома основними напрямами, для яких 
оцінюються свої індекси у вигляді числових значень від 
0 до 1, середнє геометричне яких – сукупний показник 
ІЛР в діапазоні від 0 до 1 (рис. 3). У 2010 р. на додаток 
до згаданого індексу було введено три нові індикатори: 
індекс людського розвитку, скоригований з урахуванням 

соціально-економічної нерівності, індекс гендерної нерів-
ності та індекс багатовимірної бідності [6].

Україна за рівнем індексу входить до списку країн «із 
високим рівнем людського розвитку», але займає лише 
81-е місце. Перше місце у рейтингу за індексом людського 
розвитку посіла Норвегія. До десятки-лідерів увійшли 
також Австралія, Швейцарія, Данія, Нідерланди, Німеч-
чина, Ірландія, США, Канада і Нова Зеландія. Перші 
50 місць рейтингу – це категорія країн із дуже високим 
рівнем ІЛР (група І). Із країн колишнього СРСР до цієї 
групи потрапили лише країни Балтії: Естонія – 30-е місце, 
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Рис. 2. Середній рівень загального індексу соціального прогресу та його складників  
у 2016 р. за країнами світу

Рис. 3. Методика розрахунку індексу людського розвитку
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Литва – 37-е, Латвія – 46-е. До категорії країн із високим 
рівнем ІЛР (група ІІ) входять країни, що посіли місця 
з 50-го по 105-е. У цій категорії Росія і Білорусь поділили 
50-ту позицію, Казахстан має 56-е місце, Грузія – 76-е, 
Азербайджан – 78-е, Вірменія – 85-е. До третьої катего-
рії – країн із середнім рівнем ІЛР (група ІІІ) – із країн 
колишнього СРСР увійшли Молдова – 107-е місце, Турк-
меністан – 109-е, Узбекистан – 114-е, Киргизстан – 120-е 
і Таджикистан – 129-е. Замикає рейтинг категорія країн із 
найнижчим рівнем розвитку, ці країни розташовані пере-
важно в Африці [7].

Людський розвиток можуть демонструвати й інші інди-
катори: індекс фізичної якості життя (PhysicalQuality-of-
LifeIndex), істинний показник прогресу (Genuine Progress 
Indicator), індекс розвитку з урахуванням нерівності ста-
тей (Gender-related Development Index), план добробуту 
Вандерфорда-Райлі (Vanderford-Rileywell-beingschedule), 
індекс якості життя за версією Economist Intelligence Unit 
(The Economist Intelligence Unit’s quality-of-lifeindex), 
валове національне щастя (Gross National Happiness) [8]. 
Особливо цікавим є останній індикатор – валове наці-
ональне щастя, ідея якого вперше прозвучала в 1972 р. 
з вуст четвертого короля Бутану Джігме Сінг’є Вангчук, 
який наголосив, що не можна оцінювати добробут країни 
за рівнем її ВНП, та запропонував оцінювати розвиток 
держави за рівнем щастя населення [9]. У 2006 р. мето-
дику оцінювання валового національного щастя доопра-
цював президент Міжнародного інституту менеджменту 
Мед Джонс, окресливши сім ключових критеріїв, кожен 
з яких має визначатися шляхом прямого опитування, 
а також завдяки статистичним даним із різноманітних 
галузей. Разом ці критерії формують єдиний макроеконо-
мічний показник, який, на думку М. Джонса, відображає 
реальний рівень добробуту населення. Вищезгадані кри-
терії включають: економічний добробут (середній дохід, 
мінімальна заробітна платня тощо); екологічний добробут 
(рівень забрудненості, шуму, якість води тощо); фізич-
ний добробут (кількість важкохворих пацієнтів, лікарень 
тощо); психічний добробут (обсяги продажів антидепре-
сантів тощо); добробут на робочому місці (частота зміни 
роботи, судових позовів); соціальний добробут (рівень 
розлучень, криміногенності тощо); політичний добробут 
(рівень демократії, свобода індивіда тощо) [10].

Вважаємо за доцільне оцінювати рівень щастя на кож-
ному підприємстві, яке формує інтегрований звіт, шляхом 
онлайн-анкетування його співробітників за показниками 
матеріального, морального, психологічного, соціаль-
ного та екологічного благополуччя, для чого викорис-
товувати показник «індикатор корпоративного щастя». 
Напрацювання стандартизованої методики розрахунку 
індикатора корпоративного щастя дасть змогу порівню-
вати сукупне щастя за підприємствами різних галузей 
економіки та форм власності і забезпечить правомірність 
наведення значення цього показника в інтегрованому звіті 
під час розкриття інформації про людський, соціальний 
та інтелектуально-репутаційний капітал. Анкету доцільно 
формувати за групами питань: загальна оцінка задоволе-
ності умовами та характером праці; ергономічні та тех-
нічні умови праці; матеріальна та моральна компенсація; 
соціальний пакет; оцінка авторитету управлінського пер-
соналу; можливості навчання та розвитку; кар’єрні пер-
спективи, мотивація та самореалізація; рівень співробіт-
ництва, порозуміння та довіри в колективі, можливості 
психологічного розвантаження. На підставі даних анкет 
Індикатор корпоративного щастя пропонуємо визначати 
за формулами (1, 2).
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де Ich – індекс корпоративного щастя;
in – сумарний бал n-го респондента;
qm – відповідь респондента на m-питання;
m – кількість питань в анкеті;
n – кількість респондентів.
Періодична оцінка рівня корпоративного щастя на 

підприємстві сприятиме підвищенню задоволеності пер-
соналу роботою, зниженню плинності кадрів, з’ясуванню 
мотиваційних переваг співробітників, виявленню осно-
вних проблем і причин їх невдоволення. Для підприєм-
ства соціально відповідальна політика бізнесу є основою 
його майбутнього, а наведення інформації про сукупне 
щастя підприємства в інтегрованому звіті дасть змогу 
надати стейкхолдерам інформацію про соціальні чинники 
створення вартості компанією.

Наступним показником соціального складника ста-
лого розвитку є індекс розвитку людського капіталу, який 
визначається за 46 показниками, які об’єднано у чотири 
основні групи: освіта (вища, середня, початкова) і про-
фесійна підготовка; здоров’я, фізичне і психологічне бла-
гополуччя; працевлаштування та зайнятість; інфраструк-
тура, правовий захист, соціальна мобільність. Порівняно 
з ІЛР у 2016 р. за Індексом людського капіталу Україна 
посіла 26-е місце серед 130 країн світу, поліпшивши за рік 
позицію на п’ять пунктів. Для охоплення усього демогра-
фічного профілю у дослідженні надається оцінка розви-
тку людського капіталу за п’ятьма віковими групами (до 
15 років; від 15 до 24; від 25 до 54; від 55 до 64; 65 і більше 
років), що дає змогу визначити сильні і слабкі сторони 
в кожній з них (рис. 4) [11]. У 2016 р. в Україні кількість 
населення працездатного віку скоротилася до 30,9 млн. 
осіб, частка зайнятих становила 60,3%, рівень безробіття 
оцінюється на рівні показника 2015 р. – 7,2%., а середній 
вік населення зріс із 39 до 40 років [12]. В інтегрованому 
звіті для поліпшення індексу розвитку людського капіталу 
має наводитися інформація в розрізі витрачання коштів 
на людський капітал для його формування, використання 
та відтворення, а також оцінка потенційних економічних 
вигод, значення від цих інвестицій має бути виражене 
кількісними даними та доповнене якісними описами [13]. 
Крім того, має наводитися інформація про компетенції 
працівників, їх можливості і досвід, мотивацію тощо.

Індекс знань є ключовим індикатором як на макро-, так 
і на мікрорівні, оскільки характеризує не лише соціальний 
складник сталого розвитку, а й економічний. Ще у 1969 р. 
П. Друкер у книзі «Епоха розриву поступовості» поставив 
питання щодо того, який ресурс є центральним у сучасній 
економіці [13]. Науковець стверджував, що нині матері-
альні, фінансові й управлінські ресурси не є вирішаль-
ними факторами виробництва, і визначив економіку знань 
як особливий тип економіки, в якому вирішальна роль 
належить знанням, а їх виробництво стає джерелом еко-
номічного зростання та конкурентоспроможності. Індекс 
знань являє собою середню величину трьох показників: 
індексу освіти, індексу інновацій та індексу інформацій-
них технологій і комунікацій. По кожній групі показників 
країнам виставляється оцінка в балах – від 1 до 10, крім 
того, під час розрахунку враховуються і загальні еконо-
мічні та соціальні індикатори, що включають показники 
щорічного зростання валового внутрішнього продукту 
(ВВП) і значення Індексу людського розвитку країни [14].
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В інтегрованому звіті інформація про знання розкри-
вається в частині складників інтелектуального капіталу 
в розрізі корпоративних нематеріальних активів, засно-
ваних на знаннях, зокрема інтелектуальної власності, під 
час висвітлення місця знань у процесі створення вартості 
та бізнес-моделі підприємства.

Екологічний складник сталого розвитку країн харак-
теризує індекс екологічної ефективності, який відображає 
досягнення країн у сфері управління природними ресур-
сами та їх раціонального використання. У 2016 р. Україна 
в рейтингу посіла 44-ту позицію, поліпшивши за 10 років 
свої результати на 25%. Країни в рейтингу розподіляються 
на підставі критеріїв, об’єднаних у дев’ять категорій, роз-
горнутий аналіз яких дає змогу визначити сильні та слабкі 
сторони країни у сфері екологічної ефективності [15].

Інформація про екологічні активи суб’єктів господа-
рювання та суспільства є ключовим показником сталого 
розвитку економік світу та людства взагалі [16; 17]. Необ-
хідність оцінювання екологічного впливу підприємств 
України закріплено VIII розділом ПКУ, де визначено мето-
дичні принципи її оцінки найбільш шкідливих результатів 
діяльності, а саме: обсяги та види забруднюючих речовин, 
які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами; обсяги та види забруднюючих речовин, які 
скидаються безпосередньо у водні об’єкти; обсяги та види 
(класи) розміщених відходів, окрім обсягів та видів (кла-
сів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на 
власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання; 
обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворю-
ються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/
або тимчасово зберігаються їх виробниками понад уста-
новлений особливими умовами ліцензії строк; обсяги елек-
тричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями 
ядерних установок (атомних електростанцій) [18]. В інте-
грованому звіті в розрізі екологічного складника необхідно 
наводити такі показники: частка вторинної сировини, що 
використовується; використання енергії; питоме викорис-
тання енергії в натуральному вираженні; споживання сві-
жої води для власних потреб; питома вага води, що вико-
ристовується повторно; викиди парникових газів; викиди 

речовин в атмосферне повітря; питомі викиди забруднюю-
чих речовин у натуральному вираженні; скиди стічних вод; 
питомі скиди стічних вод у натуральному вираженні; скиди 
забруднених стічних вод; обсяг відходів; питомий обсяг 
відходів у натуральному вираженні; кількість суттєвих 
аварій з екологічною шкодою; екологічна шкода, що була 
відшкодована; ініціативи з пом’якшення впливу продукції 
(робіт, послуг на навколишнє середовище та масштаб цього 
пом’якшення; інвестиції в об’єкти охорони навколишнього 
середовища; розмір нарахованого та сплаченого у звітному 
періоді екологічного податку.

Економічний складник сталого розвитку країни може 
бути оціненою за індексами продовольчої безпеки, еко-
номічної свободи та процвітання. Продовольча безпека 
вважається одним із головних показників соціально-еко-
номічного розвитку держави. Глобальний індекс продо-
вольчої безпеки враховує ключові чинники, такі як рівень 
доступності та споживання продуктів харчування; наяв-
ність і достатність продуктів харчування; рівень якості 
і безпеки продуктів харчування. Інтегрований звіт пови-
нен містити інформацію про біологічні активи, інвестиції 
в сільське господарство, наявність сертифікатів системи 
управління якістю ISO 9000 у харчовій галузі та серти-
фікатів із системи менеджменту харчової безпеки, моти-
ваційні заходи у вигляді безкоштовного або пільгового 
харчування працівників тощо. У 2016 р. під час визна-
чення рейтингу України серед сильних аспектів (кіль-
кісна характеристика яких більше ніж 75 пунктів) були 
названі такі: невисока частка населення, яке перебуває за 
глобальної межею бідності (витрачає менше ніж $1,90 за 
день на особу), безпека продовольства, невисокі втрати 
продовольства, низькі ввізні мита, достатнє постачання 
та наявність програм із дотримання безпеки продоволь-
ства. Слабкими сторонами були названі високий рівень 
корупції, ризики політичної нестабільності, низьке зна-
чення ВВП на душу населення [19].

Індекс економічної свободи розраховується на підставі 
10 кількісних і якісних факторів, згрупованих у чотири 
широкі категорії, або індикатори економічної свободи: вер-
ховенство права (захист прав власності, свобода від коруп-

ції); обмеження уряду (фіскальна 
свобода, державні витрати); регуля-
торна ефективність (свобода бізнесу, 
свобода ринку праці, монетарна 
свобода); відкритість ринків (сво-
бода торгівлі, свобода інвестицій, 
фінансова свобода). Кожна з десяти 
економічних свобод у рамках цих 
категорій оцінюється за шкалою 
від 0 до 100 балів (табл. 2). Україна 
в 2016 р. в рейтинговій оцінці посіла 
162-е місце з-поміж 178 країн світу 
і визнана країною з невільною еко-
номікою – Індекс нашої економіч-
ної свободи становить 46,8 балів зі 
100 можливих.

В інтегрованому звіті інформацію 
про рівень економічної свободи слід 
розкривати під час опису зовніш-
нього середовища, в якому безпо-
середньо функціонує підприємство, 
зокрема під час висвітлення інфор-
мації про законодавчо-нормативне 
поле та політичне середовище країн, 
де працює підприємство, яке може 
позначитися на здатності підприєм-
ства реалізувати свою стратегію.

 

Рис. 4. Рейтингова оцінка індексу людського капіталу України  
за віковими групами за 2015-2016 рр.
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Таблиця 2
Значення індексу економічної свободи

№ з/п Значення 
індексу Градація

1 80-100 Вільні (free)
2 70-79,9 Переважно вільні (mostly free)
3 60-69,9 Помірно вільні (moderately free)
4 50-59,9 Переважно не вільні (mostly unfree)
5 0-49,9 Не вільні (repressed)

Низький показник Україна має також за індексом про-
цвітання – лише 107-е місце. Індекс складається на основі 
безлічі різних показників, об’єднаних у дев’яти катего-
ріях, які відображають різні аспекти життя суспільства 
і параметри суспільного добробуту: економіка; підпри-
ємництво; управління; освіта; охорона здоров’я; безпека; 
особисті свободи; соціальний капітал; екологія. Фактично 
ці показники розкриваються в кожному розділі інтегрова-
ного звіту, і для поліпшення значення індексу процвітання 
нашої держави необхідно змістовно розкривати якісні 
та кількісні параметри кожного показника.

Комплексним показником, який характеризує рівень 
сталого розвитку країн за соціальним, екологічним 
та економічним складниками є індекс сталості суспіль-
ства, в основу розрахунку якого покладено оцінку 21 інди-
катора: дев’ять індикаторів – за соціальним виміром, 
сім – за екологічним виміром та п’ять індикаторів – за 
економічним виміром (рис. 5).

Окрім індексу сталості суспільства, який визначає 
рейтинг країни у досягненнях сталого розвитку, існує 

методика оцінки рівня сталого розвитку безпосередньо 
підприємств за допомогою індексу стійкості Доу-Джонса. 
Він розраховується на підставі системи критеріїв для 
різних якісних і кількісних показників у трьох сферах: 
економічний вплив – оцінюються ефективність корпора-
тивного управління, розвиненість системи антикризового 
та ризик-менеджменту, дотримання кодексу ділової етики/
протидія корупції; вплив на навколишнє середовище – оці-
нюється якість екологічної звітності та звітності у сфері 
сталого розвитку; соціальний вплив – оцінюються розви-
ток людського капіталу, залучення і збереження талано-
витих співробітників, трудові відносини, корпоративна 
соціальна відповідальність і філантропія, соціальна звіт-
ність [20]. Основним інформаційним джерелом для оцінки 
індексу стійкості Доу-Джонса підприємств є інтегрована 
звітність, в якій повинна розкриватися вся вищенаведена 
інформація, опитування топ-менеджерів і співробітників, 
огляд інформації ЗМІ та feedback-аналіз відгуків стейк-
холдерів про діяльність компанії.

Висновки. Таким чином, до переваг досліджених 
інтегральних показників оцінки різних аспектів сталого 
розвитку належать простота їх розрахунку та зручність 
інтерпретації результатів, до недоліків – наявність методо-
логічних проблем, пов’язаних із вибором індикаторів, які 
увійдуть до індексу, проведенням процедури зважування. 
Визначені в дослідженні розрізи обліково-аналітичної 
інформації про еколого-соціально-економічні показники 
діяльності суб’єктів господарювання, які мають розкри-
ватися в інтегрованих звітах, будуть сприяти підвищенню 
рейтингу країни за тим чи іншим міжнародним індексом 
зокрема та рівня сталого розвитку України загалом.

 

Рис. 5. Результати бального оцінювання індикаторів сталого розвитку в Україні та світі в 2016 р.
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Аннотация. В статье проведен анализ индикаторов оценки уровня устойчивого развития. Предложено социальную 
составляющую устойчивого развития стран определять по индексам благотворительности, социального прогресса, че-
ловеческого развития, знаний и развития человеческого капитала; экологическую – по индексу экологической эффек-
тивности; экономическую – по индексам продовольственной безопасности, экономической свободы и процветания. 
Для повышения уровня устойчивого развития Украины в исследовании определены разрезы учетно-аналитической ин-
формации об эколого-социально-экономических показателях деятельности субъектов хозяйствования, которые должны 
раскрываться в интегрированных отчетах.

Ключевые слова: устойчивое развитие, интегрированная отчетность, эколого-социально-экономические показате-
ли, индексы устойчивого развития, индикаторы оценки.

Summary. The article analyzes indicators of the sustainable development level estimation. It is suggested to estimate the 
social component of sustainable development by the indices of charity, social progress, human development, knowledge and 
development of human capital; ecological component of sustainable development – by the index of ecological efficiency; the 
economic component of sustainable development – by the indices of food security, economic freedom and prosperity. In order 
to increase the level of sustainable development of Ukraine the sections of accounting and analytical information on ecological, 
socio-economic indicators of business activity, which should be disclosed in the integrated reports, are determined in the article.

Key words: sedimentary development, integrated reporting, ecological, socio-economic indicators, indices of sustainable 
development, indicators of evaluation.
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Постановка проблеми. Розширення господарських 
зв`язків та міжнародна економічна кооперація зумов-
люють постійне зростання транснаціональних потоків 
і міжнародного транзиту пасажирів та вантажів з метою 
вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої 
сили тощо. В умовах розвиненої мережі шляхів сполу-
чення в Україні, наявності великої кількості перевізни-
ків, реструктуризації залізничного транспорту України, 
широкого включення його в систему світових господар-
ських зв’язків відбувається значне посилення конкуренції 
як у межах країни, так і на міжнародному ринку. Необ-
хідно врахувати і той факт, що клієнти в умовах наявності 
великої кількості перевізників підвищують свої вимоги до 
якості та безпеки транспортного обслуговування [1].

Для повноцінного задоволення потреб споживачів 
на ринку необхідно, щоб залізниці України працювали 
у злагодженому синхронному режимі з більшою відпо-
відальністю щодо дотримання графіків роботи. Все це 
поступово і неухильно змушуватиме залізничний тран-
спорт працювати в режимі і на рівні функціонування 
міжнародних транспортних коридорів. Отже, рівень 
техніки, технології, організації, нормативно-правового 
забезпечення має відповідати міжнародному. А це все 
пов’язано з пошуком дієвих організаційно-економічних 
механізмів інноваційного розвитку підприємств заліз-
ничного транспорту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема інно-
ваційного розвитку залізничного транспорту та забезпе-
чення ефективності його інноваційної діяльності досить 

популярна, їй присвячена ціла низка праць таких учених, 
як: В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, О.І. Волков, М.П. Дени-
сенко, А.П. Гречан, Р. Росвел, Л.І. Кошкіна, А.Е. Хачату-
рова, І.С. Булатова та ін. [1-10].

Проте потребує подальшого дослідження питання 
пошуку ефективної організації інноваційного процесу на 
українських підприємствах залізничного транспорту.

Метою статті є аналіз теоретичних основ інновації 
та пошук ефективної організації інноваційного процесу 
на українських підприємствах залізничного транспорту.

Виклад основного матеріалу. Прискорення темпів 
науково-технічного розвитку приводить до підвищення 
швидкості оновлення продукції (послуг) і звикання спо-
живачів до новинок, а отже, до скорочення життєвих 
циклів продукції, технології, попиту, до підвищення 
інтенсивної конкурентної боротьби на ринках збуту під-
приємства. Тому особливо актуальним стає питання ефек-
тивної організації інноваційного процесу на українських 
підприємствах залізничного транспорту.

На думку вчених О.І. Волкова, М.П. Денисенко, 
А.П. Гречана, «у загальному вигляді інноваційний процес 
являє собою одержання і комерціалізацію винаходу, нових 
технологій, видів продуктів і послуг, рішень виробничого, 
фінансового, адміністративного або іншого характеру 
та інших результатів інтелектуальної діяльності» [2].

Не можна не погодитися з цим визначенням, адже 
автори підтверджують твердження, що не тільки на 
зовнішні, але і на внутрішні інноваційні проекти повинна 
бути зорієнтована інноваційна діяльність підприємства. 
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Це дасть підприємству змогу збільшити ефективність 
своєї діяльності, а отже, і конкурентоспроможність.

З метою ефективної організації інноваційного процесу 
розглянемо і проаналізуємо наявні у світовій практиці 
моделі інноваційного процесу.

Перше покоління інноваційних процесів існувало 
з 1950-х до середини 1960-х років. На думку Р. Росвела, 
це покоління характеризується як «модель, яка підштов-
хується технологіями (technology push-model), є простим 
лінійно-послідовним процесом з упором на роль НДОКР 
і відношенням до ринку лише як до споживача результатів 
технологічної активності виробництва» [3].

Типовими представниками першого покоління 
є Л.І. Кошкіна, А.Е. Хачатурова, І.С. Булатова [4]. Вони 
виділяють такі етапи інноваційного процесу, як передви-
робничий (НДР, ДКР, підготовка виробництва); виробни-
цтво продукції; експлуатація або споживання.

Узагальнивши все вищезазначене, можна стверджу-
вати, що інноваційна діяльність підприємств під час 
використання першого покоління інноваційних процесів 
залежить тільки від виробничих потужностей та наукових 
можливостей підприємства. Маркетингове забезпечення 
інноваційного процесу в цьому поколінні або не вико-
ристовується взагалі, або частково перед етапом «запуск 
виробництва», або після етапу «організація виробництва», 
що є неприйнятним, особливо в умовах жорстокої рин-
кової конкуренції. Отже, застосування цього покоління 
є ризикованим та недоцільним з позиції фінансово-еконо-
мічних результатів інноваційної діяльності для будь-якої 
організаційної структури.

Друге покоління інноваційних процесів, виді-
лене Р. Росвеллом, належить до кінця 1960-х – початку  
1970-х. Це покоління він визначає як «та ж лінійно-
послідовна модель, але з упором на важливість ринку, на 
потреби якого реагують НДОКР (need pull model)» [3].

Представником цього покоління є Дж. Бредборі [5], 
Г.Я. Гольштейн, П. Дойль [6]. Узагальнюючи думки дру-
гої групи учених, варто підкреслити, що переважно вони 
рекомендують з усього комплексу заходів маркетингового 
забезпечення інноваційного процесу використовувати 
лише маркетингові дослідження потреб зовнішнього спо-
живача безпосередньо після фази «ідеї».

На наш погляд, розроблення інноваційного процесу на 
основі маркетингових досліджень і, отже, з урахуванням 
вимог ринку підвищує ефективність інноваційної діяль-
ності організаційної структури, знижуючи ризики і міні-
мізуючи витрати часу і ресурсів на впровадження новини. 
Переважно в цих моделях інноваційного процесу блок 
«Маркетингові дослідження» окремо не виділяється, проте 
дослідження ринку є можливим у процесі збуту або роз-
повсюдження інновації. Цей вид моделей має ефективність 
більшу, ніж перше покоління, проте також є неефективним.

Наступне, третє покоління інноваційних процесів 
(початок 1970-х – середина 1980-х рр.) Р. Росвелл виділяє 
як «зв’язану (з’єднану) модель (coupling model)».

Основними характерними ознаками цієї моделі є те, що 
джерелами інновацій є потреби зовнішніх споживачів (спо-
живачів на ринку), виробничі потужності та наукові мож-
ливості підприємства та масив зовнішніх знань; наявність 
зворотних зв’язків між блоками інноваційного процесу, що 
дає змогу на будь-якому етапі повернутися на попередні 
етапи для доробки або виправлення помилок; інноваційний 
процес здійснюється поетапно фахівцями відповідного 
профілю (маркетинг, виробництво тощо); маркетингове 
забезпечення інноваційного процесу зорієнтоване лише 
на зовнішнього споживача, залишаючи без уваги потреби 
самого підприємства в інноваційних змінах.

Із середини 1980-х років і донині Р. Росвелл виділяє 
четверте покоління інноваційних процесів. Особливість 
цього покоління полягає в тому, що «акцентується увага 
на паралельній діяльності інтегрованих груп і зовнішніх 
горизонтальних і вертикальних зв’язках» [3].

Найважливішими особливостями цього покоління 
інноваційних процесів є те, що акцентується увага на 
важливості синхронної праці працівників різних струк-
турних відділів підприємства; джерелами інноваційних 
ідей є сфера НДОКР, нові потреби зовнішніх споживачів, 
навчання на власному досвіді і масив зовнішніх знань; 
наявність зворотних зв’язків між блоками процесу; тісна 
співпраця з постачальниками; маркетингове забезпечення 
присутнє на всіх етапах інноваційного процесу (аналізу-
ється перспективний попит, а на останніх стадіях іннова-
ційного процесу на основі зробленого прогнозу форму-
ється ринковий попит), тобто маркетингове забезпечення 
орієнтується лише на зовнішнього споживача.

Р. Росвелл виділяє і п’яте покоління інноваційних про-
цесів «strategic networking model – моделі стратегічних 
мереж, інтеграції і встановлення зв’язків» [3].

Головною відмінною рисою цього покоління є те, що 
до четвертого покоління інноваційних процесів (пара-
лельний процес розроблення інновації) додаються такі 
функції, як науково-дослідна і дослідно-конструкторська 
робота, що проводиться з використанням систем інфор-
матики й обчислювальної техніки (з їх допомогою вста-
новлюються стратегічні зв’язки); здійснюється обмін 
електронними даними новаторів із постачальниками, 
партнерами і споживачами; маркетингове забезпечення 
виконується від фундаментальних досліджень до після-
продажного обслуговування інноваційної продукції.

Отже, останнє покоління інноваційних процесів 
характеризується збільшенням імітаційного моделю-
вання, інтегрованих систем гнучкого виробництва і авто-
матизованого проектування, а також використання екс-
пертних систем.

На основі аналізу можна дійти висновку, що проблема 
ефективної організації інноваційного процесу цікавила не 
одне покоління і не одного вченого. Внаслідок цього модель 
інноваційного процесу зазнала багатократних змін – від 
лінійної моделі до складної багаторівневої з використанням 
передових систем інформатики й обчислювальної техніки.

Сучасна модель інноваційного процесу має такі харак-
теристики:

1. Інноваційний процес розглядається як паралельне 
розроблення інновацій декількома групами різнопро-
фільних фахівців із використанням систем інформатики 
й обчислювальної техніки.

2. Джерелами інноваційних ідей на сучасному етапі 
є потреби ринку; зовнішні (що існують у світовій прак-
тиці) і відкриваючі (наукові дослідження) знання; знання, 
набуті на власному досвіді.

3. «Маркетинг» є центральним блоком в інновацій-
ному процесі, а маркетингове забезпечення здійснюється 
від фундаментальних досліджень до післяпродажного 
обслуговування готової продукції.

4. Тісна співпраця з постачальниками і постійними 
покупцями.

5. Наявність зовнішніх, горизонтальних, вертикальних 
і зворотних зв’язків між етапами (блоками) інноваційного 
процесу, що дає змогу враховувати власні помилки, тобто 
вчитися на власному досвіді.

7. Використання систем інформатики й обчислюваль-
ної техніки на всіх етапах інноваційного процесу.

Зважаючи на все сказане, можна дійти висновку, що 
сучасна організація інноваційного процесу характеризу-
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ється використанням експертних систем, імітаційного 
моделювання, інтегрованих систем гнучкого виробництва 
й автоматизованого проектування.

Модель інноваційного процесу, що існує сьогодні 
в економічній теорії, дає змогу підприємству вивести на 
ринок інноваційний продукт раніше, ніж аналоги конку-
рентів, і відповідно до попиту споживачів.

Іншими словами, інноваційна діяльність сьогодні орі-
єнтується тільки на зовнішнього споживача, ігноруючи 
при цьому потреби самого підприємства-новатора. Це, 
на наш погляд, є грубою помилкою, здатною принести до 
значних втрат на сучасному підприємстві.

Особливо актуальним і важливим стає це питання 
щодо інноваційного розвитку такої технологічно й органі-
заційно складної галузі, як залізниця. Будь-які інноваційні 
зміни в експлуатаційній діяльності цієї галузі здатні при-
вести до значного економічного ефекту не тільки в масш-
табах галузі або підприємства залізничного транспорту, 
але і всієї держави.

Крім того, в жодній із вищенаведених моделей інно-
ваційного процесу не врахований вплив зовнішнього 
(макросередовище та мікросередовище) та внутрішнього 
середовищ на джерела інновацій. Урахування впливу цих 
факторів дуже важливе, адже інноваційний процес здій-
снюється під їх безпосереднім впливом, а не поза ним.

Отже, в наявній моделі інноваційного процесу при-
сутні суттєві недоліки, які є перешкодою в інноваційному 
розвитку підприємств залізничного транспорту, а саме:

– вказані не всі джерела інноваційних ідей – не 
враховані внутрішні потреби господарюючого суб’єкта 
(підприємства, галузі) в інноваціях, а це, на наш погляд, 
є одним із головних джерел створення інновацій;

– відсутній блок, який вказує на те, що інновації 
йдуть на задоволення не тільки зовнішніх, але і внутріш-
ніх потреб підприємства в інноваціях;

– маркетингове забезпечення інноваційного процесу 
зорієнтовано лише на зовнішнього споживача;

– не врахований вплив зовнішнього та внутрішнього 
середовищ на джерела інновацій.

З метою усунення недоліків та ефективної організації 
інноваційного процесу нами запропонована нова удоско-
налена модель інноваційного процесу на залізничному 
транспорті.

Головним принципом запропонованої моделі є той факт, 
що інновації підприємств залізничного транспорту пови-
нні бути спрямованими на потреби зовнішнього споживача 
та на внутрішні потреби підприємств галузі в інноваціях.

Тому залежно від споживачів пропонуємо класифіку-
вати джерела інноваційних ідей на внутрішні та зовнішні.

До зовнішніх необхідно віднести потреби суспільства 
і ринку; наявні у світовій практиці знання і дослідження.

Внутрішніми джерелами інноваційних ідей є потреби 
виробничих підрозділів господарюючого суб’єкта; зна-
ння, одержані на власному досвіді.

Необхідно також зазначити, що як на зовнішні, так 
і на внутрішні джерела інновацій безпосередньо впли-
вають фактори макросередовища (економічні фактори, 
соціально-культурні фактори, політико-правові фактори) 
та мікросередовища (конкуренти, ринок, постачальники, 
посередники). Тому для повноцінної оцінки інноваційних 
ідей необхідно враховувати їх вплив.

Розробленням інновацій паралельно повинні займа-
тися декілька груп різнопрофільних фахівців, які працю-
ють у декількох напрямах.

У результаті взаємодії маркетингового забезпечення 
і одержаної інформації (не тільки із зовнішнього серед-
овища підприємства, але й із внутрішнього) на підпри-

ємстві генеруються ідеї для інновацій, орієнтованих на 
внутрішні і зовнішні потреби в інноваціях.

Ми також наголошуємо, що маркетингові дослідження 
необхідно здійснювати на всіх етапах інноваційного про-
цесу незалежно від виду інновації.

Основою філософії сучасного маркетингу є задоволення 
попиту і потреб існуючих і потенційних клієнтів, тобто орі-
єнтація діяльності підприємства полягає у принципі, що 
необхідно проводити те, що дійсно потрібно споживачу, а не 
намагатися продати йому те, що вдалося виготовити. Марке-
тинг спрямований на те, щоб тією чи іншою мірою торкну-
тися інтересів кожного. Ця спрямованість маркетингу зумов-
люється його цілями, такими як досягнення максимальної 
споживацької задоволеності; досягнення максимально 
можливого споживання; надання максимально широкого 
вибору; максимальне підвищення якості [7].

Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності 
є важливим складником інноваційного процесу та загаль-
ної методики забезпечення ефективності інноваційної 
діяльності.

Варто зазначити, що споживачами інновацій є як спо-
живач на ринку, так і продуцент (підприємства залізнич-
ного транспорту).

Тому, на наш погляд, під маркетинговим забезпечен-
ням інноваційного процесу варто розуміти комплексне 
використання принципів і методів маркетингу з метою 
створення на підприємствах оптимальних умов продук-
тових змін, їх здійснення, поширення та комерціалізації.

До основних принципів функціонування маркетинго-
вого забезпечення інноваційного процесу, крім вивчення 
потреб і попиту зовнішніх споживачів, створення сприят-
ливих умов для найкращого пристосування підприємства 
до використання найкращих з інноваційних можливостей 
та забезпечення взаємозв’язку всіх етапів інноваційного 
процесу, повинний бути включений комплекс цілеспря-
мованих маркетингових зусиль із вивчення внутрішніх 
потреб підприємства в інноваціях як одного з головних 
джерел виникнення ідей для інновацій.

Тобто навіть у разі первинного внутрішнього іннова-
ційного процесу підприємства зобов’язані як за вторин-
ного внутрішнього інноваційного процесу або зовніш-
нього інноваційного процесу, так і на всіх його етапах 
(дослідження, розроблення, освоєння або збуту) забезпе-
чити ефективність інноваційної діяльності, застосовуючи 
принципи та інструментарій маркетингу.

Використовуючи удосконалені принципи маркетинго-
вого забезпечення інноваційного процесу, підприємство 
здатне досягти максимальної ефективності інновацій, зумов-
леної змінами, які дійсно будуть дієвими та ефективними. 
Так само підприємство зможе домогтися повної заверше-
ності нововведення, визначеного відношенням ефективності 
нововведення до всієї сукупності потенційно можливих 
і необхідних для задоволення відповідної потреби змін.

Зважаючи на все вищесказане, бачимо, що до принци-
пів маркетингового забезпечення інноваційного процесу 
обов’язково повинний бути включений комплекс ціле-
спрямованих маркетингових зусиль із вивчення внутріш-
ніх потреб підприємства в інноваціях як одного з голо-
вних джерел виникнення ідей для інновацій.

Висновки. Запропонована удосконалена модель 
якісно відрізняється від наявних на сучасному етапі роз-
витку в економічній теорії. У результаті її використання 
на практиці дає можливість ефективно організувати інно-
ваційний процес; знайти резерви для зростання ефек-
тивності підприємства від реалізації інноваційного про-
цесу; результативно управляти інноваційним процесом на 
залізничному транспорті.
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Аннотация. В статье доказана и обоснована необходимость эффективной организации инновационной деятельно-
сти на железнодорожном транспорте. Приведены существующие в мировой практике модели инновационного процес-
са, определены их преимущества и недостатки. Предложена усовершенствованная модель инновационного процесса 
на железнодорожном транспорте. Доказано, что инновации предприятий железнодорожного транспорта должны быть 
направлены на потребности внешнего потребителя и на внутренние потребности предприятий отрасли в инновациях. 
Определены особенности маркетингового обеспечения инновационного процесса.

Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, железнодорожный транспорт, внешняя среда, маркетинго-
вое обеспечение.

Summary. The article proves and justifies the necessity of efficient organization of innovative activity in railway transport. 
Presented in the world practice models of innovation process, their advantages and disadvantages are outlined. The advanced 
model of innovation process on railway transport is offered. It is proved that innovation of railway enterprises should be aimed at 
the needs of the external consumer and the domestic needs of the industry in innovation. The peculiarities of marketing support 
of the innovation process are determined.

Key words: innovation, innovation process, railway transport, external environment, marketing support.
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мовано процес адаптації діяльності залізничного транспорту до умов зовнішнього середовища.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі госпо-
дарювання ефективна діяльність вітчизняного залізнич-
ного транспорту і перспективи його конкурентостійкості 
обмежені наявністю багаточисленних проблем. Серед 
причин їх виникнення найбільш вагомими є поширення 
необґрунтованого застосування ринкових методів і важе-
лів управління та внаслідок цього загострення проти-
річ між інтересами держави та власників, соціальними 
та економічними, стратегічними і тактичними цілями 
залізничного транспорту, зниження можливостей реалі-
зації переваг стратегічного партнерства. Така ситуація 
у трансформаційно-кризових умовах функціонування 
української економіки поширює загрози регресивних змін 
у залізничний галузі.

Варто враховувати, що існують передумови під-
вищення значущості залізничного транспорту в соці-
ально-економічному житті держави, які пов’язані з про-
гресивними тенденціями зростання транснаціональних 
перевезень і вигідним розташуванням України на пере-
хресті світових торгових шляхів, а також із розповсю-
дженням інноваційних логістичних технологій форму-
вання транспортних потоків.

Отже забезпечення стабільного ефективного функці-
онування вітчизняного залізничного транспорту і його 
участі як рівноправного партнера в міжнародній тран-
спортній системі потребує застосування адаптивного під-
ходу в його управлінні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
забезпечення ефективності управління вітчизняним заліз-
ничним транспортом представлені у працях В.Л. Диканя, 
В.О. Зубенко, О.В. Маковоз, І.В. Токмакової, О.В. Шра-

менко, Т.І. Дем’яненка, Ю.Є. Калабухіна, Т.М. Юсупової 
та ін. [1-3].

Особливості концепції адаптивного управління висвіт-
лювалися такими вченими, як Ю.В. Суховерха, В.М. Ячме-
ньова, І. Калайков, В.М. Синенко, Я.З. Ципкін, Ж. Крисько, 
Н.В. Білошкурська, Л.Є. Довгань, Г.А. Мохонько та ін. 
[4-12].

Аналіз теоретичних напрацювань із зазначеної про-
блематики свідчить про високу зацікавленість вчених 
питанням формування і використання концепції адап-
тивного управління на залізничному транспорті та на 
підприємствах інших галузей. Водночас явно необхідні 
нові дієві пропозиції, що врахували б особливості функ-
ціонування вітчизняного залізничного транспорту та дали 
би змогу ефективно впровадити концепцію адаптивного 
управління на ньому.

Мета статті – визначення особливостей адаптивного 
управління залізничним транспортом України.

Виклад основного матеріалу. З метою формування 
дієвої системи адаптивного управління залізничним тран-
спортом з’ясуємо зміст поняття «адаптивне управління».

Поняття «адаптація» (від лат. adapto – пристосування) 
як інструмент впливу на керований об’єкт генеалогічно 
набуло свого поширення з області біології та соціології 
в область кібернетики, математичних і технічних наук 
через розвиток теорії управління об’єктами за значної 
апріорної невизначеності умов їх функціонування і факто-
рів впливу на них. Сьогодні вже термін «адаптація», закрі-
пившись в інженерній сфері управління, зокрема в рам-
ках теорії автоматизації об’єктів управління, потребує 
більш детального визначення з позиції роз’яснення його 
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прояву в економіці [4]. У широкому розумінні адаптація 
системи – це пристосування системи до змін зовнішнього 
середовища [5].

В економічній енциклопедії під адаптацією розумі-
ють пристосування економічної системи та окремих її 
суб’єктів до умов зовнішнього середовища, що зміню-
ється, виробництва, праці, обміну, життєвих потреб насе-
лення [6]. Поняття адаптації в теорії управління пере-
важно збігаається з поняттям біології. З позиції біології 
адаптація – це пристосування у процесі еволюції будови, 
функцій, поведінки організмів до певних умов існування 
(нових або тих, які змінилися) [6].

Адаптація в кібернетиці визначається як «процес 
накопичення і використання інформації для досягнення 
оптимального в деякому розумінні стану або дина-
міки (поведінки) системи за початкової невизначеності 
в зовнішніх умовах, що змінюються». Адаптивна система 
визначається як «система, яка може пристосовуватися до 
змін внутрішніх і зовнішніх умов. Якщо дії зовнішнього 
середовища змінюються непередбаченим чином, то зміни 
характеристик керованого об’єкта також відбуваються 
непередбаченим шляхом» [5].

Болгарський філософ І. Калайков [7] також відзначав, 
що «поняття адаптації належить до тієї групи загально-
наукових понять, які дійсні для багатьох галузей знань». 
Тому він вважав, що досліджуване поняття «варто відне-
сти до такого виду понять сучасної науки, які належать 
багатьом конкретним областям знання і несуть у собі 
певний філософський заряд». Цікавими є його висновки 
щодо змісту дефініції. На його думку, поняття адаптації 
включає у своєму змісті зміни, що ведуть систему управ-
ління до зміцнення в ній антиентропійних процесів, до 
самовідновлення, стабілізації та прогресу. Крім корисних 
змін, поняття адаптації поширюється і на ті механізми, за 
допомогою яких здійснюються ці зміни, а також на інфор-
маційні моделі для вирішення проблемних ситуацій [8].

Я.З. Ципкін трактує адаптацію як процес зміни пара-
метрів і структури системи, а можливо, і керуючих впли-
вів на основі поточної інформації з метою досягнення 
певного, звичайно оптимального, стану системи за почат-
кової невизначеності в умовах роботи, які постійно змі-
нюються [9].

Автор Ж. Крисько зазначає, що адаптація – це здат-
ність своєчасно проводити адекватні зміни для корекції 
діяльності системи відповідно до вимог зовнішнього 
середовища [10], а вчена Н.В. Білошкурська дає визна-
чення адаптації як процесу пристосування системи та її 
діяльності до зовнішнього середовища, а також ефектив-
ного використання його потенціалу [11].

Л.Є. Довгань та Г.А. Мохонько розглядають адаптацію 
крізь призму стратегічної стійкості та визначають її як один 
із основних інструментів досягнення кінцевої мети [12].

Фактично адаптація – це процес взаємодії системи із 
середовищем, у процесі якого, опиняючись у проблем-
них (ризикових) ситуаціях, система розробляє і вико-
ристовує механізми та норми, що в кінцевому підсумку 
мають адаптивне значення. В економічній літературі 
виділяють категорії адаптованості та адаптивності, що 
за своєю суттю відрізняються між собою, хоча часто 
некоректно застосовуються як синоніми [13]. Зокрема, 
адаптованість – це складова частина адаптивності. Під 
адаптованістю прийнято розуміти рівень фактичного 
пристосування суб’єкта до умов середовища господарю-
вання, а адаптивність – це здатність пристосовуватися 
до цих умов. Чітке визначення адаптивності запропону-
вав І. Ансофф, який розглядає адаптивність як здатність 
і мотивацію, щоб мислити і діяти стратегічно [14]. Отже, 

адаптованість – це поточна (фактична) категорія, а адап-
тивність – перспективна (стратегічна).

На думку С.А. Кравченко, значення терміну «адап-
тація» дещо невизначене, оскільки його використовують 
для визначення як процесу, так як і результату. Проте 
існує поняття «адаптованість», яке відображає результат 
процесу, визначає адаптованість як зміну поведінки сис-
теми в умовах ринку без зміни організації внутрішнього 
середовища [15].

Ми погоджуємося з висновками Л.А. Растригіна, що 
адаптацію як управління варто віднести до оптимізації 
в обстановці перешкод, у процесі якої параметри об’єкта 
змінюються так, щоб його показник якості прагнув до екс-
тремального значення незалежно від зміни ситуації [16]. 
Така думка є вихідною з досить розповсюджених тлума-
чень дефініції «адаптація».

Тобто загалом можна стверджувати, що адаптивне 
управління є гнучким, інноваційним управлінням підпри-
ємствами, здатним пристосовуватися до нової обстановки 
(у конкурентному і внутрішньому середовищі зі зміною 
планів і моделей залежно від ситуації: у період виходу 
підприємств із кризи або за впровадження інновацій, 
або у разі здійснення організаційних змін) за допомогою 
нових інструментів і методів управління.

Щодо залізничного транспорту, то об’єктом адап-
тивного управління є система виробничо-господарської 
діяльності залізничного транспорту впродовж конкрет-
ного часового періоду, предметом – зміст процесів, що 
відбуваються в межах залізничного транспорту і в його 
зовнішньому середовищі, їх вплив на гармонійний розви-
ток галузі. Важливим аспектом адаптивного управління 
є прийняття управлінського рішення, основою якого 
повинен стати ефективно сформований механізм адап-
тивного управління.

Залізничний транспорт є сукупністю матеріальних, 
фінансових, трудових, інформаційних та інших ресур-
сів, які підпорядковуються єдиній цілі та взаємодіють із 
зовнішнім середовищем. Він у своїй структурі має потужні 
механізми самоорганізації, саморозвитку та самоуправ-
ління, які забезпечують різні зміни під детермінуючим 
впливом середовища. Тому механізм адаптивного управ-
ління виробничо-господарською діяльністю залізничного 
транспорту пропонуємо формувати на основі взаємодії 
механізмів організації та самоорганізації, управління 
та самоуправління, що сприятиме отриманню додатко-
вого синергетичного ефекту.

Механізмом організації є виробнича структура заліз-
ничного транспорту (залізниць, підприємств залізничного 
транспорту, операторів, транспортно-логістичних компа-
ній, логістичних центрів та ін.). Саме у виробничій струк-
турі реалізуються техніко-технологічні зв’язки, і на них 
покладаються обов’язки організації праці.

Механізмом управління у виробничо-господарській 
діяльності залізничного транспорту є структура управління 
як сукупність стійких зв’язків об’єкта, що забезпечують 
через взаємодію органів управління її цілісність, реаліза-
цію її стратегії і взаємодію із зовнішнім середовищем.

Механізм самоорганізації з позиції технічного набору 
елементів проявляється у збіганні фаз (синхронізації) 
циклічних коливань параметрів функціонування різних 
елементів, а з позиції соціальної самоорганізації у ролі 
механізму самоорганізації виступає команда.

За адаптивного управління алгоритм вироблення 
управлінських впливів автоматично змінюється у процесі 
функціонування системи управління. Загальний алгоритм 
такого управління має дворівневу систему регулювання 
та адаптації і називається алгоритмом адаптивного управ-
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ління. Відповідно динамічна система, що складається 
з об’єкта управління та пристроїв регулювання алгоритму 
адаптивного управління, називається адаптивною систе-
мою управління, структуру якої подано на рис. 1. Варто 
зазначити, що застосування адаптивної системи управ-
ління має на увазі прагнення залізничного транспорту до 
самоорганізації та самоуправління, оскільки посилення 
тиску з боку зовнішнього середовища викликає необхід-
ність зростання самоорганізації.

Адаптивна система управління виробництвом організа-
ційно складається з двох взаємопов’язаних систем: адап-
тивної системи планування та адаптивної системи регулю-
вання. Структурно ці дві системи практично ідентичні.

Функціонально кожна з них складається з таких 
взаємопов’язаних частин, як моделі планування (відпо-
відно регулювання); імітаційна модель функціонування 
системи; внутрішній (імітаційний) адаптер; зовнішній 
(об’єктний) адаптер.

В адаптивній системі планування, ґрунтуючись на 
отриманих параметрах, за моделлю планування визнача-

ють план і потенційний ефект. План розглядається як тра-
єкторія, задана послідовністю планових станів, розподі-
лених у часі. За імітаційної моделі здійснюється імітація 
реалізації плану й оцінюються втрати, що не дають змоги 
досягти потенційного ефекту. Імітація реалізації плану 
виконується кілька разів для отримання статистично зна-
чущих оцінок показників плану.

За результатами розрахунку плану та імітації його 
виконання проводяться оцінка та аналіз прийнятності 
плану. Якщо план з урахуванням його можливої реалізації 
прийнятний, то він приймається до виконання. В іншому 
разі внутрішній адаптер, базуючись на результатах іміта-
ції, підлаштовує параметри моделі планування та моделі 
регулювання, і робота схеми повторюється, починаючи 
з перерахунку плану за нових параметрів. Робота вну-
трішнього адаптера базується на одному з методів опти-
мізації в умовах перешкод.

Зовнішній адаптер на основі характеристик об’єкта 
і зовнішнього середовища визначає завдання планування, 
імітаційну модель, що дасть змогу здійснити структурну 

Блок моделей ситуації 

Прогнозування та оцінка варіантів 
розвитку ситуації
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х у

Параметри 
поточної ситуації
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Зворотний 
зв'язок 

 

 
Рис. 2. Етапи адаптації діяльності залізничного транспорту до умов зовнішнього середовища

Рис. 1. Структура адаптивної системи управління
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адаптацію системи управління. Після цього за результа-
тами виконання планів попередніх періодів, змін серед-
овища він адаптує параметри в моделі планування, які 
включають імітаційні моделі об’єкта, середовища та сис-
теми регулювання.

Адаптивне регулювання варто розглядати як форму-
вання управлінських можливостей, спрямованих на усу-
нення дестабілізуючого впливу мінливого середовища, 
які відхиляють управляючу систему від стратегічної цілі 
розвитку.

Сам процес адаптації виробничо-господарської діяль-
ності залізничного транспорту до умов зовнішнього 
середовища виглядає так (рис. 2):

1) визначається мета та основні завдання виробничо-
господарської діяльності залізничного транспорту;

2) визначаються шляхи адаптації, які відповідають 
напрямам гармонійного розвитку залізничного тран-
спорту;

3) визначаються критерії відбору факторів для майбут-
ньої моделі адаптації;

4) визначається прогноз поведінки середовища, сту-
пінь його стабільності або динамічності;

5) формується графічна аналітична модель адаптації 
інноваційної діяльності до потреб залізничного тран-
спорту;

6) сформована економіко-математична модель адап-
тації застосовується відповідно до етапів, зазначених для 
процесу розвитку:

– розробляється група прийнятних узагальнених аль-
тернатив;

– здійснюється вибір однієї з них;
– вироблена узагальнена альтернатива розкладається 

на конкретні варіанти, і процес відбору повторюється. 
Процес розукрупнення альтернатив припиняється в тому 
разі, якщо отримана альтернатива дає рішення, що відпо-
відає пошуку рішення адаптаційної моделі;

7) відповідно до етапів, зазначених для процесу відо-
браження, а також з урахуванням якісних характеристик 
адаптаційного процесу здійснюється розроблення умов 
і механізму практичної реалізації конкретної адаптацій-
ної моделі;

8) на основі передбачення подій, що виникають у про-
цесі адаптації, мета досягається за оптимальними резуль-
татами;

9) генерується нове «надзавдання» і формується сис-
тема, що забезпечує її успішну реалізацію.

Висновки. Таким чином, адаптивність є важливим фак-
тором гармонійного розвитку залізничного транспорту Укра-
їни, реалізації його конкурентних переваг. Запропонований 
адаптивний підхід до управління виробничо-господарською 
діяльністю залізничного транспорту, на відміну від існую-
чих, на основі гармонічної взаємодії механізмів організації 
та самоорганізації, управління та самоуправління дає змогу 
сформувати механізм управління залізничним транспор-
том, у якому структура управління є сукупністю стійких 
зв’язків елементів галузі, що через взаємодію органів управ-
ління, їхню цілісність забезпечують реалізацію стратегічних 
напрямів гармонійного розвитку залізничного транспорту, 
отримання синергетичного ефекту в умовах взаємодії з мін-
ливим зовнішнім середовищем.
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Аннотация. В статье доказана и обоснована необходимость применения адаптивного подхода в управлении желез-
нодорожным транспортом. Проанализированы основные положения концепции адаптивного управления. Определены 
особенности формирования и функционирования системы управления производственно-хозяйственной деятельностью 
железнодорожного транспорта в аспекте адаптивного управления. Определены объект и предмет адаптивного управле-
ния железнодорожным транспортом. Сформированн процесс адаптации деятельности железнодорожного транспорта к 
условиям внешней среды.

Ключевые слова: адаптация, адаптивное управление, железнодорожный транспорт, внешняя среда, процесс 
адаптации.

Summary. The article proves and justifies the necessity of applying an adaptive approach in the management of rail trans-
port. The main provisions of the concept of adaptive management are analyzed. The features of formation and functioning of 
the system of management of industrial and economic activity of railway transport in the aspect of adaptive management are 
outlined. Defined object and subject of adaptive railway management. The formed process of adaptation of the adaptation of the 
railway transport activity to the conditions of the environment.

Key words: adaptation, adaptive management, railway transport, external environment, process of adaptation.
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Постановка проблеми. Агропромисловий комплекс 
України – важливий сектор національної економіки, 
він є одним із основних бюджетоутворюючих та екс-
портоорієнтованих секторів національної економіки. 
Посткризове відновлення економіки України вимагає 
розвитку аграрного виробництва на інтенсивній основі, 
що дасть змогу забезпечити продовольчу безпеку кра-
їни, а також реалізувати конкурентні переваги країни 
на світових ринках продовольства. Отже, підвищення 
рівня ефективності виробництва продукції рослинни-
цтва є найважливішим завданням, від вирішення якого 
залежить забезпечення належного рівня продовольчої 
безпеки, насичення ринку власною сільськогосподар-
ською і продовольчою продукцією.

Крім того, у сучасних умовах процес успішного функ-
ціонування та економічного розвитку вітчизняних сіль-
ськогосподарських підприємств багато в чому залежить 
від рівня забезпечення їх економічної безпеки. Питання 
щодо формування ефективної системи економічної без-
пеки країни значною мірою пов’язані з необхідністю 
формування та вдосконалення організаційно-економіч-
них відносин усіх суб’єктів агропромислового комп-
лексу. З цих позицій проблема, що розглядається, містить 
питання ефективного виробництва продукції рослинни-
цтва як фактора забезпечення економічної безпеки сіль-
ськогосподарського підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок у дослідження проблеми економічної безпеки, 
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ЕФЕКТИВНIСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦIЇ РОСЛИННИЦТВА  
ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМIЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

EFFECTIVENESS OF PRODUCTION OF PLANT PRODUCTION AS A FACTOR  
OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRIS

Анотація. Посткризове відновлення економіки України вимагає розвитку аграрного виробництва на інтенсивній 
основі, що дасть змогу забезпечити продовольчу безпеку країни, а також реалізувати конкурентні переваги країни на 
світових ринках продовольства. Визначено, що ефективнiсть сільськогосподарського підприємства характеризуєть-
ся сукупнiстю показникiв функцiонування i дiяльностi виробничих структур, що визначають їх стабiльний розвиток 
i успiх у конкурентнiй боротьбi на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Доведено, що у сучасних умовах процес 
успiшного функцiонування сільськогосподарського пiдприємства багато в чому залежить вiд рiвня його економiчної 
безпеки, а ефективне виробництво продукції рослинництва є фактором забезпечення економічної безпеки сільськогос-
подарського підприємства.

Ключові слова: ефективність, продукція рослинництва, економічна безпека, сільськогосподарське підприємство, 
ринкова економіка, виробництво.
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змісту поняття економічної безпеки та механізму її забез-
печення, класифікації економічних загроз та їх особливос-
тей у ринкових умовах зробили такі вітчизняні вчені, як 
В.В. Шликов, М.І. Зубок, В.І. Забродський, О.В. Ареф’єва, 
І.Ф. Бінько, В.М. Геєць, М.М. Єрмошенко, Я.А. Жаліло, 
С.Ф. Покропивний, М.В. Дубініна, О.О. Терещенко, 
Л. Бендіков, Л. Шваб, Є. Крихтіна, О. Грунін, О. Бонда-
ренко, П. Пригунов, О. Раздіна, А.В. Кирієнко.

Однак існує багато питань, які недостатньо досліджені 
в науковій і соціально-економічній літературі. Йдеться 
насамперед про відсутність визначення ефективності 
виробництва продукцiї рослинництва як фактора забез-
печення економiчної безпеки сільськогосподарського під-
приємства.

Метою статті є обґрунтування впливу окремих 
факторiв на змiну результативного показника сільсько-
господарського підприємства, а саме впровадження 
ефективностi виробництва продукцiї рослинництва як 
фактора забезпечення економiчної безпеки сільськогоспо-
дарського підприємства.

Виклад основного матеріалу. Виробництво продукцiї 
рослинництва є основним напрямом дiяльностi на всiх 
етапах розвитку сiльського господарства. У зв’язку з цим 
основним загальнодержавним завданням є обґрунтування 
заходiв щодо пiдвищення ефективностi виробництва 
продукцiї рослинництва та подальшої її стабiлiзацiї.

Актуальнiсть проблеми ефективностi сiльсько-
господарського виробництва (зокрема, галузi рослинни-
цтва) в сучасних умовах виходить на перше мiсце серед 
кола iнших важливих проблем. Вирiшення та реалiзацiя 
проблеми – це формування реального добробуту насе-
лення країни, пiдвищення її продовольчої безпеки.

В умовах реформування аграрної сфери, коли зна-
чно збiльшилася кiлькiсть товаровиробникiв (насампе-
ред – фермерських господарств), мiж ними активізується 
боротьба за покупця. Рушiйною силою цієї боротьби 
є конкуренцiя, яка iнтегрує як запити споживачiв, так i 
здатнiсть виробника забезпечити виробництво конкурен-
тоспроможної продукцiї та надання конкурентоспромож-
них послуг.

Основною ознакою ринкової економiки є конкурентна 
боротьба, суперництво пiдприємцiв за одержання макси-
мальних прибуткiв. Тому зараз, у перiод трансформацiї 
економiки України, пiдвищення ефективностi дiяльностi 
стало основним завданням господарюючих суб’єктiв. 
Пiд ефективнiстю виробництва розумiють можливiсть 
запропонувати товар, який вiдповiдає певним вимо-
гам споживачiв, тобто визначеної якостi, у необхiднiй 
клькостi, у необхiднi термни та за бiльш сприятливих 
умов постачання, нiж у конкурентiв. Це спроможнсть 
досягати законним шляхом найвищих економiчних 
та соцальних переваг [1, с. 33]. Ефективнiсть виробництва 
характеризується сукупнiстю показникiв функціонування 
галузей діяльностi виробничих структур, що визначають 
їх стабiльний розвиток i успiх у конкурентнiй боротьбi на 
внутрiшньому та зовнiшньому ринках [2, с. 88]. У сучас-
них умовах забезпечення ефективності дiяльностi фер-
мерських господарств набуває особливої актуальностi. 
Оскiльки трудовий потенцiал будь-якого фермерського 
господарства – основний складник ресурсного потенцiалу, 
метою цього дослiдження є його вплив на забезпечення 
ефективностi дiяльностi фермерських господарств.

Для сільськогосподарського підприємства 
ефективнiсть виробництва – це забезпечення оптимального 
спiввiдношення мiж обсягами виробництва i реалiзацiї 
продукцiї та його ресурсним потенцiалом, платоспро-
можністю й iнвестицiйною привабливістiю пiдприємства, 

зменшення природних та економiчних ризикiв приватного 
господарювання. З iншого боку, пiд ефективністю варто 
розумiти здатнiсть фермерських господарств виробляти 
продукцiю, яка користується попитом на ринку, брати 
участь у боротьбi за покупця, а також шукати напрями 
збiльшення своєї частки на ринку [3, с. 46].

В умовах виникнення i дiї конкуренцiї в агропро-
мисловому виробництвi важливого значення набуває 
досягнення балансу мiж постачальниками i спожива-
чами сiльськогосподарської продукцiї. Останнiм часом 
в Українi в результатi тривалої економiчної кризи, що 
привела до зниження обсягiв виробництва всiх видiв 
сiльськогосподарської продукцiї i стрiмкого зростання цiн 
на неї, значно скоротилося споживання населенням осно-
вних продуктiв харчування.

Ефективнiсть сільськогосподарського підприємства 
характеризується сукупнiстю показникiв функцiонування 
i дiяльностi виробничих структур, що визначають їх 
стабiльний розвиток i успiх у конкурентнiй боротьбi 
на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Вона 
оцiнюється рiвнем ефективностi окремих його господа-
рюючих суб’єктiв i їхньої продукцiї. Розумiння факторiв 
ефективностi є основою під час прийняття ефектив-
них управлiнських рiшень щодо посилення ринкових 
позицiй як на рiвнi пiдприємств, так i на галузевому рiвнi. 
Традицiйнi методи оцiнки ефективностi сільськогосподар-
ських підприємств базуються на розрахунку коефiцiєнтiв. 
Поряд із визначенням коефiцiєнтiв платоспроможностi, 
оборотностi активiв, оцiнки лiквiдностi балансу, оцiнки 
прибутковостi та iнших, якi пропонуються дослiдниками, 
варто використовувати оцiнку динамiки обсягiв виро-
бленої i реалiзованої продукцiї, продуктивностi працi, 
врожайностi культур i продуктивностi худоби.

Ефективнiсть сільськогосподарського підприєм-
ства залежить вiд великої кiлькостi факторiв, якi умовно 
можна подiлити на внутрiшнi (земля та її якiсть, трудовi 
ресурси, засоби виробництва, матерiалозабезпеченiсть, 
спланованiсть та налагодженiсть системи економiчної 
безпеки господарства) та зовнiшнi, такі як селекцiйно-
генетичний та агробiоклiматичний потенцiал регiону, 
законодавча база, державна пiдтримка фермерських гос-
подарств, кредитна система, умови реалiзацiї продукцiї 
та матерiально-технiчне забезпечення, дiяльнiсть iнших 
господарств-конкурентiв [4, с. 70].

Виробництво рослинницької продукцiї є постiйним 
завданням усiх господарюючих суб’єктiв аграрного 
сектору, що спрямоване на формування ринку продо-
вольства. Ефективнiсть розвитку галузi рослинництва 
формується пiд впливом багатьох чинникiв (зокрема, 
грунтово-клiматичних, технологiчних, бiологiчних 
та iнших), що ускладнює пошук додаткових можливос-
тей для її пiдвищення. Водночас питання пiдвищення 
ефективностi виробництва продукцiї рослинництва і надалi 
залишаються недостатньо вивченими, оскiльки у бiльшостi 
робiт учених об’єктом дослiдження є економiчна 
ефективнiсть сiльськогосподарського виробництва, а 
ефективнiсть виробництва в окремих галузях (у тому числі 
у рослинництвi) вивчається у загальному контекстi, що 
зумовлює необхiднiсть вивчення окресленої проблеми.

Ступiнь розвиненостi нацiональної економiки Укра-
їни значною мiрою визначається здатнiстю максималь-
ного використання внутрiшнього потенцiалу природних 
ресурсiв та галузей агропромислового виробництва. 
На сучасному етапi головними завданнями, що сто-
ять перед галузями АПК, є забезпечення зростання 
сiльськогосподарського виробництва, стале забезпе-
чення країни продуктами харчування для населення 
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та сiльськогосподарською сировиною для переробних 
пiдприємств, об’єднання зусиль усiх галузей АПК для 
одержання високих кiнцевих результатiв господарювання 
у ринкових умовах [5, с. 20].

Головними галузями в сiльському господарствi є рос-
линництво, тваринництво i промiжна галузь – кормовироб-
ництво. На рослинництво i кормовиробництво припадає 
близько 90% орних земель в Українi, з них до 30% вiдведено 
пiд кормовi культури. У рослинництвi 40-50% становить 
побiчна продукцiя – солома, стебла кукурудзи і сорго, жом, 
патока та iншi, якi через промiжну галузь – кормовиробни-
цтво – використовуються у тваринництвi. Тому гармонiйне 
поєднання рослинництва, тваринництва, кормовиробни-
цтва – необхiдна умова успiшного функцiонування всього 
аграрного комплексу країни [6, с. 80-83].

Встановлено, що проблема ефективностi 
сiльськогосподарського виробництва (зокрема, галузей 
рослинництва) за сучасних умов розвитку господарю-
вання виходить на перше мiсце серед iнших важливих 
проблем. Її вирiшення та реалiзацiя – це формування 
реального добробуту населення країни, економiчної 
та продовольчої безпеки і незалежностi держави. Водночас 
висока ефективнiсть виробництва досягається не тiльки 
сукупнiстю факторiв виробництва й обсягом iнвестицiй, а 

й спрямованiстю i швидкiстю впровадження iнновацiйної 
стратегiї як логiчної ланки економiчного розвитку на 
шляху до утвердження ефективного, конкурентоспромож-
ного виробництва. Обґрунтоване спiввiдношення склад-
ників економiчного розвитку (факторiв виробництва, 
iнвестицiй, iнновацiйної стратегiї) треба вважати важли-
вою передумовою зростання ефективностi виробництва 
сiльськогосподарської продукцiї [7, с. 8].

Сутнiсть ефективностi у сiльському господарствi 
вiдображається у максимiзацiї росту валової продукцiї, 
валового доходу за мiнiмiзацiї питомих суспiльних витрат 
на їх виробництво. Головна ознака ефективностi – досяг-
нення мети виробничої або iншої дiяльностi пiдприємства 
за умови найменших витрат суспiльної працi або часу.

Економiчна ефективнiсть є критерiєм оцiнки всiх 
заходiв, що здiйснюються в сiльському господарствi, 
та пов’язана зі збiльшенням виробництва споживчих 
вартостей на основi пiдвищення продуктивностi працi i 
рацiонального використання виробничих ресурсiв [8]. 
При цьому низка економiстiв вважає, що для характерис-
тики ефективностi iснує єдиний критерiй ефективностi 
суспiльного виробництва. Водночас не лише суспiльство 
загалом, але й кожне сiльськогосподарське пiдприємство 
зацiкавлене у пiдвищеннi ефективностi виробництва.

Внаслiдок цього критерiй ефективностi має 
вiдображати iнтереси суспiльства загалом i 
окремо кожного пiдприємства. Види i критерiї 
ефективностi зображено на рис. 1.

Аналiз взаємозв’язкiв ефективностi вироб-
ництва за сферами функцiонування показує, що 
з переходом на ринковi вiдносини необхiдно 
орiєнтуватися на ринку сiльськогосподарської 
продукцiї, ефективно управляти та використо-
вувати виробничий потенцiал, земельнi, трудовi 
та фiнансовi ресурси пiдприємства, вмiти 
квалiфiковано оцiнити можливі загрози навко-
лишнього середовища та запобігти їм. Розумiння 
стану та особливостей ринкового середовища 
полягає в оптимальнiй спланованiй маркетинговiй 
стратегiї, ефективному використаннi наяв-
ного ресурсного та технологiчного потенцiалу 
пiдприємства, якi можуть дати господар-
ству очiкуванi прибутки, знизити собiвартiсть 
сiльськогосподарської продукції [10, с. 107].

Узагальнюючи висвiтленi в науковiй 
лiтературi трактування низки вчених щодо 
ефективностi використання землi, вважа-
ємо, що ефективнiсть використання землi 
як економiчна категорiя виражає кiлькiсть 
необхiдної суспiльству продукцiї, яка отримана 
з кожного гектара землi за найменших затрат 
працi та коштiв на її виробництво та за збере-
ження природної родючостi ґрунту, а детальне 
її вивчення може бути здiйснене тiльки за вико-
ристання системи показникiв.

На сучасному етапi Україна формує ринковi 
вiдносини шляхом iнституцiональних пере-
творень, теоретичнi засади яких базуються на 
економiчнiй теорiї ринкового господарства. Тому 
принциповою умовою теоретичного пiдходу до 
дослiдження ефективностi виробництва продукцiї 
рослинництва, на нашу думку, є розгляд її на 
пiдставi ринкової концепцiї ефективностi вироб-
ництва у системi категорiй ринкових виробничих 
вiдносин рiзних рiвнiв, якi взаємодiють та впли-
вають на формування ефективностi виробництва 
продукцiї рослинництва (рис. 2).

 

 

Рис. 1. Види i критерiї ефективностi дiяльностi 
сiльськогосподарських пiдприємств [10, с. 105]

Рис. 2. Ефективнiсть виробництва продукцiї рослинництва  
як узагальнена результативна категорiя сукупної продуктивностi 

функцiонування господарської системи
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Висновки. Тобто, як бачимо, пiдвищення ефективностi 
виробництва продукцiї рослинництва є результатом 
пiдвищення рiвня продуктивностi виробничих ресурсiв i 
характеризується залежнiстю, яку можна висловити так: 
чим краще використовуються наявнi виробничi ресурси, 
тим нижчi витрати сукупної працi i тим вищий рiвень 
ефективностi виробництва.

У сучасних умовах процес успiшного функцiонування 
сільськогосподарського пiдприємства багато в чому зале-
жить вiд рiвня його економiчної безпеки та організації 
заходів з її забезпечення. Головна мета економiчної без-
пеки пiдприємства полягає в тому, щоб гарантувати його 
стабiльне i максимально ефективне функцiонування у цьому 
перiодi i високий потенцiал розвитку у майбутньому.
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Аннотация. Посткризисное восстановление экономики Украины требует развития аграрного производства на ин-
тенсивной основе, что позволит обеспечить продовольственную безопасность страны, а также реализовать конкурент-
ные преимущества страны на мировых рынках продовольствия. Определено, что эффективность сельскохозяйствен-
ного предприятия характеризуется совокупностью показателей функционирования и деятельности производственных 
структур, определяющих их стабильное развитие и успех в конкурентной борьбе на внутреннем и внешнем рынках. 
Доказано, что в современных условиях процесс успешного функционирования сельскохозяйственного предприятия во 
многом зависит от уровня обеспечения его экономической безопасности, а эффективное производство продукции рас-
тениеводства является фактором обеспечения экономической безопасности сельскохозяйственного предприятия.

Ключевые слова: эффективность, продукция растениеводства, экономическая безопасность, сельскохозяйственное 
предприятие, рыночная экономика, производство.

Summary. The post-crisis recovery of Ukraine’s economy requires the development of agrarian production on an inten-
sive basis, which will ensure the country’s food security, as well as realize the country’s competitive advantages in world food 
markets. It is determined that the efficiency of an agricultural enterprise is characterized by an aggregate of indicators of func-
tioning and activity of production structures, which determine their stable development and success in competitive struggle on 
the domestic and foreign markets. It has been proved that in modern conditions, the successful functioning of the agricultural 
enterprise largely depends on the level of its economic safety, and efficient production of crop production is a factor in ensuring 
the economic security of the agricultural enterprise.

Key words: efficiency, crop production, economic safety, agricultural enterprise, market economy, production.
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Анотація. У статті визначено зміст понять «державні послуги в електронному вигляді» й «електронний уряд» та їх 
співвідношення. Виокремлено низку проблем, що становлять так звані бар’єри, які характеризують опір внутрішнього 
і зовнішнього середовища під час формування системи електронних державних послуг для підприємств та організацій. 
Визначено напрями удосконалення надання адміністративних послуг. Також втизначено принципи удосконалення дер-
жавних послуг в електронному вигляді.

Ключові слова: державні послуги в електронному вигляді, електронний уряд, проблеми формування, перспективи 
розвитку державних послуг в електронному вигляді.

Постановка проблеми. Існування соціальної дер-
жави неможливе без докорінної модернізації всієї сис-
теми публічного управління. Така модернізація повинна 
бути спрямованою на запровадження нової ідеології 
функціонування виконавчої влади і місцевого самовря-
дування як діяльності для забезпечення реалізації прав 
і свобод громадян, надання державних та громадських 
послуг. Тобто сучасна система органів влади повинна 
бути побудована передусім як діяльність із надання адмі-
ністративних послуг [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
організації надання адміністративних послуг та електро-
нного урядування досліджували такі науковці, як В. Коняєва, 
В. Сороко, В. Тимощук, І. Коліушко, І. Агамерзян, М. Дем-
кова, І. Клименко, П. Клімушина, К. Линьова, А. Серенко, 
які розглядали окремі аспекти модернізації системи публіч-
ної адміністрації – використання технологій електронного 
урядування, організацію надання адміністративних послуг.

Водночас потребують уточнення і подальшого обгрун-
тування питання впливу внутрішнього і зовнішніх факто-
рів на формування ефективної системи державних послуг, 
що надаються підприємствам в електронному вигляді.

Метою статті є визначення проблем, що являють 
собою так звані бар’єри, які характеризують опір вну-
трішнього і зовнішнього середовища формуванню сис-
теми електронних державних послуг для підприємств 
та організацій, та розроблення пропозицій щодо напря-
мів вирішення цих проблем із надання адміністративних 
послуг, удосконалення системи електронного врядування.

Виклад основного матеріалу. Формування і розви-
ток системи державних послуг в електронному вигляді 
є одним із пріоритетних напрямів реформування сфери 
державних послуг і всієї системи управління держа-
вою. Названі процеси, як і в будь-якій системі, завжди 
пов’язані з низкою проблем або бар’єрів, що виникають 
під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів [2].

Передусім необхідно визначити зміст поняття «дер-
жавна послуга в електронному вигляді», а також терміна 
«електронний уряд».

Надання державних послуг в електронній формі – це 
надання державних послуг з використанням інформа-
ційно-телекомунікаційних технологій, в тому числі з вико-
ристанням порталу державних послуг, багатофункціо-
нальних центрів, включаючи здійснення в межах такого 
надання електронної взаємодії між державними орга-
нами, органами місцевого самоврядування, підприєм-
ствами та організаціями. Тобто надання державних послуг 
в електронному вигляді не має на увазі присутність інфор-
маційно-комунікаційних технологій у всіх фазах цього 
процесу, але ця присутність необхідна якомога більшою 
мірою, процес виконання послуги в електронній формі 
повинен бути максимально оптимізований з позиції засто-
сування інформаційно-комунікаційних технологій. Осно-
вним чинником є формування міжвідомчої електронної 
взаємодії [5].

Прийнято вважати, що електронний уряд – це такий 
спосіб надання державних послуг та виконання держав-
них функцій, за якого мінімізований особистий контакт 
між державою та заявником і максимально ефективно 
використовуються інформаційні технології.

Безпосередня взаємодія державних органів із суспіль-
ством і підприємствами здійснюється сьогодні через спе-
ціальний Портал державних послуг (https://igov.org.ua), на 
якому державні послуги доступні в електронному вигляді. 
На вкладці «Послуги» розміщена інформація про послуги 
громадянам і послуги бізнесу, можна подати заяву в елек-
тронному вигляді, безпосередньо через мережу Інтер-
нет. Названий ресурс є єдиною точкою доступу фізичних 
та юридичних осіб до інформації про послуги, що нада-
ються органами державної влади [8].

На різних етапах упровадження інформаційно-комуні-
каційних технологій у процес надання державних послуг 
неодмінно виникає низка проблем, що являють собою 
так звані бар’єри, характеризують опір внутрішнього 
і зовнішнього середовища упровадження нових техноло-
гій в традиційні процеси управління державою.

Всі проблеми можна класифікувати за різними озна-
ками.
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Так, можна виокремити такі типи бар’єрів, як:
– управлінські – джерелом їх є сукупність взаємодій 

між різними підсистемами державного управління;
– технологічні – виникають під час реалізації фізичного 

рівня заходів щодо впровадження інформаційно-комуніка-
ційних технологій (ІКТ) у процеси надання держпослуг;

– соціальні – визначають опір зовнішнього середовища 
(населення і бізнесу) упровадженню нових технологій;

– організаційні – виникають під час підготовки доку-
ментів та методик, формування принципів, що визнача-
ють концептуальний рівень проектованої системи елек-
тронних державних послуг [7].

Розвиток нових форм взаємодії підприємницьких 
структур із державними органами з використанням елек-
тронного урядування породжує такі проблемні питання, як:

1. Збільшення «цифрової нерівності» підприємств 
через неоднаковість охоплення електронного урядування 
різних територій країни. Будучи одним із невід’ємних 
компонентів зовнішнього середовища бізнесу, інформа-
ційна інфраструктура безпосередньо впливає на ефектив-
ність його ведення, внаслідок цього компанії низки регіо-
нів отримують додаткові конкурентні переваги, викликані 
певною етапністю реалізації державою заходів щодо роз-
витку електронного уряду.

2. Ускладнення створюваних підсистем електронного 
уряду, що приводить до зростання бюджетних витрат 
на створення і підтримку його інформаційних систем 
та інформаційних ресурсів в актуальному і працездатному 
стані. Особливістю українських проектів електронного 
уряду, які стартували порівняно недавно, є необхідність 
суттєвих державних інвестицій у розвиток інфраструктури 
електронного уряду (запуск нових серверів, формування 
захищеної телекомунікаційної інфраструктури міжвідом-
чого електронного обміну даними, розширення практики 
використання електронного цифрового підпису в органах 
державної влади та інше). Безумовно, зазначені обставини 
побічно (через держбюджет) підсилюють фінансове наван-
таження на бізнес і на суспільство загалом.

3. Брак на підприємствах кваліфікованих фахівців 
у галузі бізнес-інформатики, здатних організувати і здій-
снювати взаємодію із держструктурами в межах електро-
нного уряду. Від цих фахівців потрібна наявність компе-
тенції в трьох областях:

– власне інформаційно-комунікаційні технології 
(інженерні знання);

– розуміння суті і спрямованості основних бізнес-про-
цесів підприємства (знання в галузі економіки, фінансів, 
менеджменту, в тому числі з урахуванням галузевої спе-
цифіки);

– організація діяльності державної влади і місцевого 
самоврядування, надання державних та муніципальних 
послуг (знання у сфері публічного управління). На жаль, 
відчутний брак освітніх програм і фахівців із подібною 
спрямованістю підготовки в нашій країні.

4. Відставання від бізнес-управлінської практики 
нормативно-правового регулювання. Ефективне застосу-
вання інформаційно-комунікаційних технологій немож-
ливе без відповідної законодавчої бази, реформування 
організаційних структур державних органів, технології 
підприємницького і громадського управління, міжвідом-
чої взаємодії тощо. Невирішеність зазначених питань, що 
відносяться нами до сфери інституційних умов для взає-
модії бізнесу і влади, не дає змоги досягати цілей електро-
нного уряду, знижує його потенційні позитивні ефекти.

5. Недостатня інформованість фізичних і юридичних 
осіб про можливості електронного уряду, порядок вико-
ристання його сервісів, що знижує частоту звертання до 

них. Це зумовлено незначною PR-підтримкою, популя-
ризацією в межах соціальної реклами, реалізації владою 
публічних заходів ідей електронного уряду. Робити це 
варто не лише серед «просунутих» користувачів інформа-
ційних і комунікаційних технологій, а й серед широких 
мас населення, яке часто має дуже приблизне уявлення 
про електронний уряд [8].

До управлінських бар’єрів можна віднести відсут-
ність ефективної взаємодії між органами влади різних 
рівнів і профілів. Відсутність єдиного контролюючого 
органу привело до створення відокремлених портальних 
систем державних послуг, що характеризуються відсут-
ністю сумісності і дублюванням безлічі своїх функцій. 
Названа проблема випливає з відсутності необхідної 
нормативно-правової бази, в тому числі необхідних 
адміністративних регламентів.

До організаційних бар’єрів належать:
1) відсутність єдиної науково-методичної основи, що 

є одним із найзначніших бар’єрів, які гальмують упрова-
дження ІКТ в державне управління. Ефективність будь-яких 
заходів щодо корінної зміни принципів функціонування 
систем управління безпосередньо залежить від закладеної 
наукової бази, яка визначається розробленими методиками, 
імітаційними моделями, системами показників;

2) відсутність сформованої системи контролю, моніто-
рингу та оцінки ефективності. Присутність механізмів зво-
ротного зв’язку є необхідною умовою ефективного функціо-
нування будь-якої системи. Не є винятком і система надання 
електронних державних послуг. Відсутність адекватних 
методів моніторингу та оцінки ефективності діяльності не 
дає змоги отримати чітку картину ситуації, що склалася, а 
значить, ускладнює процес прийняття рішень [4].

Технологічні проблеми визначаються досить низьким 
технічним та інформаційним забезпеченням інформаційних 
систем. Хоча загалом рівень інформатизації органів влади 
за останні роки помітно підвищився, не всі відомства мають 
у своєму розпорядженні адекватні ІТ-інфраструктури, не 
кажучи вже про регіональні органи влади. Для надання 
державних послуг в електронному вигляді потрібна розви-
нена базова інфраструктура, але фактично її часом немає, 
експлуатуються застарілі інформаційні системи, відсутній 
зв’язок між компонентами системи [3].

Найбільш очевидний бар’єр – недостатній рівень про-
никнення ІТ, в тому числі Інтернету, в повсякденне життя 
громадян, насамперед у малих і віддалених населених 
пунктах у сільській місцевості, а також практично повна 
відсутність інших точок доступу до електронних держав-
них послуг. Важливим бар’єром є сформовані стереотипи 
суспільства, яке звикло взаємодіяти з державою за допо-
могою розвиненої бюрократичної системи, що спиралася 
на паперовий документообіг.

На вирішення зазначених проблем, на нашу думку, 
варто звернути особливу увагу під час подальшої реаліза-
ції заходів, спрямованих на розвиток електронного уряду. 
Це дасть змогу поліпшити механізми взаємодії влади і біз-
несу з використанням електронного уряду, що, безумовно, 
позначиться на зростанні конкурентоспроможності укра-
їнських підприємницьких структур, що особливо важливо 
у світлі євроінтеграційного курсу нашої країни. Ще одним 
важливим аспектом, що вимагає подальших досліджень, 
на наш погляд, є розроблення методології оцінки резуль-
татів проектів електронного уряду для кращого розуміння 
ступеня їх впливу на загальні соціально-економічні цілі 
розвитку суспільства, а також на досягнення стратегічних 
і тактичних цілей конкретних бізнес-структур. Необхідне 
розроблення методів інтегрованої оцінки витрат на вико-
ристання інформаційних технологій у державних органах 
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та бізнес-структурах, оцінки потенціалу зниження опе-
раційних витрат внаслідок упровадження «цифровізації» 
електронного урядування. Узагальнюючи результати, від-
значимо, що інформаційно-комунікаційне середовище 
електронного уряду сприяє взаємодії між державою і під-
приємництвом за двома напрямами – отримання бізнесом 
державних послуг і надання послуг спеціалізованими 
організаціями роботодавців ІТ-сектору з формування, 
підтримки і розвитку інфраструктури електронного уря-
дування (за рахунок бюджетних асигнувань) [6].

Висновки. Аналізуючи сучасний стан цієї сфери і про-
блеми, що виникають під час переходу до надання держ-
послуг в електронному вигляді, можна виділити кілька 
напрямів їх удосконалення. З огляду на недосконалості 
і недостатній розвиток електронних державних послуг 
у нашій країні досягнення перспективних цілей передусім 
спрямовано на подолання виникаючих бар’єрів і усунення 
як існуючих, так і можливих у майбутньому недоліків.

Основними напрямами розвитку державних послуг 
в електронному вигляді є:

– формування достатньої нормативноправовий бази 
для усунення неоднозначності у правовому статусі елек-
тронного уряду;

– розроблення науково обґрунтованих методів про-
ектування та ефективного впровадження інформаційних 
технологій управління;

– нарощування технічного потенціалу, куди входять 
такі напрями, як прокладка ліній зв’язку, установка точок 
доступу населення до електронних державних послуг, 
розроблення необхідного програмного забезпечення, під-
вищення числа кваліфікованого персоналу для роботи 
й обслуговування інформаційних систем, більш глибоке 
проникнення в Інтернет, у тому числі інтеграція з іншими 
веб-сервісами;

– збільшення числа електронних держпослуг, у тому 
числі наданих повністю в електронному вигляді, зни-
ження економічних і тимчасових витрат на їх надання, 
підвищення якості;

– популяризація електронного уряду в суспільстві 
шляхом підвищення іміджу електронних державних 

послуг, розроблення програм для мінімізації бар’єрів між 
державою і населенням у частині надання державних 
послуг, донесення до останніх переваг отримання цієї 
форми послуг;

– передача частини державних послуг, як традицій-
них, так і електронних, бізнесу, що приведе до збільшення 
ефективності їх надання та суттєвого підвищення їх гнуч-
кості й адаптації до середовища в умовах сучасного ринку;

– формування системи моніторингу й оцінки ефектив-
ності надаваних послуг за допомогою розроблення екс-
пертних систем, методик, прийомів і показників, що спи-
раються на розвинену науково методичну основу;

– розроблення організаційних методик і адміністра-
тивних регламентів для безболісного впровадження 
інформаційних технологій у процес управління державою 
і реорганізації органів влади.

Підготовка та реалізація вказаних заходів не повинні 
йти врозріз із потребами населення і бізнесу, щоб уникнути 
виникнення конфліктів між суспільством і державою. Для 
цього необхідно дотримуватися кількох принципів.

1. Максимізація проникнення інформаційних техноло-
гій у сферу державних послуг ще не є показником їх ефек-
тивності. Важливо розуміти, що надання деяких послуг 
повністю перевести в електронну форму неможливо, для 
інших послуг цей процес не принесе очікуваного ефекту.

2. Необхідно визначити, для кого формується система 
електронних державних послуг – для владних структур 
або для суспільства і бізнесу.

3. Упровадження ІКТ в діяльність органів влади нео-
дмінно потягне за собою їх реорганізацію. Недотримання 
цього принципу приведе до різкого зниження ефектив-
ності управління, в такому разі автоматизація стане 
метою, а не інструментом її реалізації.

Державні послуги є потужним інструментом в управ-
лінні державою, тому їх вдосконалення, в тому числі і за 
допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, за 
правильного підходу до цього питання істотно підвищує 
якість та ефективність управління, що призводить до під-
вищення лояльності громадян, суб’єктів підприємницької 
діяльності до владних структур.
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Аннотация. В статье определено содержание понятий «государственные услуги в электронном виде» и «электрон-
ное правительство», их соотношение. Выделен ряд проблем, составляющих так называемые барьеры, которые характе-
ризуют сопротивление внутренней и внешней среды при формировании системы электронных государственных услуг 
для предприятий и организаций. Определены направления совершенствования предоставления административных ус-
луг. Также предоставлены принципы совершенствования государственных услуг в электронном виде.

Ключевые слова: государственные услуги в электронном виде, электронное правительство, проблемы формирова-
ния, перспективы развития государственных услуг в электронном виде.
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Summary. The article defines the meaning of the concept of «government services in electronic form» and «electronic gov-
ernment», their relationship. A number of problems are identified that are so-called barriers that characterize the resistance of the 
internal and external environment of the formation of the system of electronic public services for enterprises and organizations. 
The directions of improvement existing in the provision of administrative services are determined. The principles for improving 
public services were also provided in electronic form.

Key words: state services in electronic form, electronic government, problems of formation, prospects of development of 
state services in electronic form.
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Анотація. У статті розглянуто науково-методичні підходи до визначення змістовних та атрибутивних ознак регіо-
нальних торговельних угод як інструменту політики економічного патріотизму, суб’єктом реалізації якого, серед іншо-
го, може виступати інтеграційне об’єднання. Стверджується, що регуляція, яка була витіснена ліберальною дерегуля-
цією, за адаптації політики економічного патріотизму заміщується так званою селективною ререгуляцією. Проведений 
аналіз змістовного наповнення і функціонування регіональних торговельних угод дає змогу віднести їх до інструментів 
інтеграційного неопротекціонізму.

Ключові слова: регіональні торговельні угоди, економічний патріотизм, інтеграційний неопротекціонізм, протек-
ціонізм, вільна торгівля.

Постановка проблеми. Економічна агресія та війна 
як специфічний інструмент політики економічного 
націоналізму відійшов у минуле, замінившись більш 
гнучкими інструментами відстоювання своїх торгових 
та комерційних інтересів на кшталт регіональних торго-
вельних угод (РТУ). РТУ за їхньою правовою природою 
є винятковими преференційними торговельними уго-
дами між країнами, що їх підписали, а тому стає очевид-
ним прагнення бути першим в укладанні угод на нових 
ринках, що гарантує дотримання примату власних інтер-

есів над іншими. Така інтерпретація РТУ дає змогу при-
пустити його виняткову роль у досягненні економічної 
безпеки країни, а отже, виправдовує його як інструмент 
політики економічного патріотизму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. М. Шифф 
наголошує, що сама по собі багатостороння лібералізація 
торгівлі обов’язково призведе до більш-менш політично 
інтегрованих РТУ [1]. У своєму теоретичному моделю-
ванні вчений відштовхувався від гіпотези політичного 
розпаду Алесіни-Споляоре, згідно з якою рівноважна вага 
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країни в об’єднанні падає, а кількість країн збільшується 
у міру того, як поширюється міжнародна економічна інте-
грація, і гіпотези Етіра про те, що багатостороння лібе-
ралізація торгівлі призводить до більшої кількості РТУ. 
М. Шифф тестував свою гіпотезу шляхом присвоєння усім 
ЗВТ низького рівня політичної інтеграції, тоді як усім мит-
ним союзам – високого. Такий підхід пояснювався тради-
ційним підходом до інтерпретації митних союзів як більш 
глибокої стадії інтеграції. Вимірюючи рівень політичної 
інтеграції в РТУ, вчений спирався на показник відкритості 
економіки, втім, ігнорував відмінності в глибині політичної 
співпраці між різними ЗВТ. Дж. Кроуфорд і Р. Фіорентіно 
роблять подібне припущення, зазначаючи таке: «Пере-
важання ЗВТ над митними союзами, ймовірно, пов’язано 
з тим, що їх швидше укладають та вони вимагають більш 
низького ступеню політичної координації. Гармонізація 
зовнішньоторговельної політики передбачає великі втрати 
автономії в комерційній політиці сторін. Тим не менш, 
багато ЗВТ містять положення, що призводять до втрати 
політичної автономії в районах за межами тарифної полі-
тики. У світі поступового зниження тарифів у результаті 
послідовних раундів ГАТТ, збільшення переважання ЗВТ, 
ймовірно, буде пов’язане з тим, що чиста вигода від пере-
ходу на погодження тарифів із третьою стороною менша, 
ніж чиста вигода від співробітництва з нетарифною полі-
тикою» [2]. Провокаційне питання про те, чи виступають 
РТУ інструментом, що використовується великими еконо-
міками в перегонах одна проти одної для створення неоко-
лоніалістичних сфер впливу у менш розвинених регіонах 
та країнах, що розвиваються, виборюючи тим самим еко-
номічний та політичний вплив, було поставлено дослідни-
ком Р. Бхала [3] вже у ХХІ ст. Г.В. Пуіг та О. Охіочеойя 
зробили спробу неупередженого аналізу інтенцій США 
та ЄС у використанні механізму РТУ як інструменту укрі-
плення їхньої торговельної влади. Попри те, що, на нашу 
думку, вченим не вдалося уникнути надто оптимістичного 
погляду на можливості, що породжує глобалізація для 
країн, що розвиваються, їхні висновки здаються нам інфор-
мативними та такими, що заслуговують на прискіпливу 
увагу. Так, на переконання Г.В. Пуіга та О. Охіочеойя, 
вроджена гнучкість, що закладена в РТУ, дає змогу краї-
нам налаштовувати з відносною легкістю та швидкістю 
кращі торгівельні відносини, які вони прагнуть установити 
у двосторонньому порядку або на регіональному рівні. 
Порівняно з важкими та повільними процесами багатосто-
ронньої торгівельної системи СОТ РТУ відображають при-
вабливе знаряддя для досягнення різноманітних прагнень 
своїх учасників [4].

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Водночас попри ґрунтовне дослідження сут-
ності і механізмів функціонування РТУ науковцями ігно-
рується роль регіональних торговельних угод у дефор-
мації ідейних засад вільної торгівлі, адже самим фактом 
свого існування РТУ можуть підвищити попит на протек-
ціонізм як чи не основний інструмент економічного патрі-
отизму всередині країни.

Мета статті полягає у ґрунтовному аналізі регіо-
нальних торговельних угод як інструменту політики 
економічного патріотизму в контексті запропонованої 
В. Панченком авторської концепції інтеграційного нео-
протекціонізму.

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес 
регіональної інтеграції шляхом лібералізації торгівлі на 
внутрішньому ринку позитивно впливає на деякі інду-
стрії та, безумовно, негативно – на інші, отже, галузі про-
мисловості, які не отримали переваг від вільної торгівлі 
в регіоні, можуть вдаватися до реалізації інструментів 

протекціонізму як компенсації. Як наслідок, незадовільне 
економічне становище та втрата конкурентоздатності 
окремих галузей, постраждалих унаслідок реалізації 
засад регіональної інтеграції, можуть спровокувати більш 
гнучке реагування торгових відомств на прояви протек-
ціонізму. Фактично в період несприятливих ситуацій 
та економічної кризи постраждалі галузі промисловості 
звичайно прагнуть протекціонізму, а в більш загальному 
сенсі – підтримки уряду більш виражено, ніж в інших 
випадках [25, с. 440]. Окреслений приклад з адаптацією 
РТУ візуалізує чи не найвизначнішу відмінність між 
двома політиками. Якщо за економічного націоналізму 
суб’єктом його реалізації виступала виключно держава, 
то вже за економічного патріотизму ним може виступати 
інтеграційне об’єднання. І, як наслідок, рівень продуку-
вання політики може змінюватися від національного до 
комунітарного (у разі інтеграційного об’єднання). Таке 
спостереження вкотре наголошує на модифікації прина-
лежності до «національного». Більше того, змінюються 
й важелі впливу: регуляція, яка була витіснена лібераль-
ною дерегуляцією (водночас за умови збереження цілого 
каркасу міжнародних інституцій, що, тим не менше, регу-
лювали міжнародні економічні відносини), за адаптації 
політики економічного патріотизму заміщується так зва-
ною селективною ререгуляцією.

Ефект безбілетника постає центральним питанням 
в аналізі впливу РТУ на характеристики лобіювання. За 
визначенням чим більше регіональна одиниця, на яку 
поширюється спільна (централізована) торгова політика, 
тим більше кількість суб’єктів, що отримують переваги від 
торгової політики. Водночас чим ширше потенційний роз-
мір зацікавленої групи, тим більше спокуси для кожного 
члена групи користуватися вигодою, не докладаючи влас-
них зусиль. Таким чином, тим менше вірогідність успіху 
групи впливу. Така система аргументацій походить від уже 
згадуваної олсенівської логіки колективних дій. Загострю-
ючи увагу на впливі розміру групи на забезпечення сус-
пільними благами з боку приватних груп, теорія М. Олсона 
припускає, що більший розмір групи передбачає більший 
рівень ефекту безбілетника і, таким чином, нижчий обсяг 
надання суспільного блага. Обґрунтування можна підсу-
мувати так: особа робитиме внесок у надання суспільного 
блага, тільки якщо (передбачувані) переваги будуть пере-
вищувати витрати на такі дії. Відповідно до моделі заці-
кавленої групи, яка ґрунтується на логіці колективних дій 
М. Олсона [13], рівень протекціонізму знаходиться в таких 
кореляційних зв’язках: (1) негативно до кількості компа-
ній в індустрії; (2) позитивно до коефіцієнту промислової 
концентрації; (3) позитивно до географічної концентрації. 
У міру зростання обсягу групи вартість колективної дії 
(у сенсі використання ефективних організаційних схем із 
доцільними засобами заохочення та механізмами контр-
олю, що забезпечать участь членів групи) збільшується. 
Водночас відносна цінність внеску кожного члена групи 
в рамках колективної дії зменшується. Тобто ефект без-
білетника зростає з розміром групи, тому що вірогідність 
добровільного надання суспільного блага менше залежить 
від індивідуального внеску. У міру збільшення «безбілет-
ників», з одного боку, підвищується ризик того, що сус-
пільне благо взагалі не буде вироблено, з іншого – зростає 
навантаження на активних членів групи.

Крім того, якщо вигоди від колективної дії розрізня-
ються у різних членів групи, то, за висловом М. Олсона 
[13], існує систематична тенденція «експлуатації» мен-
шини більшістю. Отже, висока варіативність розподілу 
інтересів у групі підвищує шанс створення суспільного 
блага, тому що цілком вірогідна ситуація, коли якнайменш 
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один член групи матиме інтерес зробити внесок до ство-
рення суспільного блага. Така логіка міркувань підтвер-
джується працями Г. Марвела і Р.Е. Еймса [17], які дійшли 
подібних висновків під час аналізу невеликих груп.

Слід звернути увагу на той факт, що окреслена аргу-
ментація вчених, що ґрунтується на варіативності переваг 
в групі, формально відрізняється від аргументу, що базу-
ється на розмірі групи. Проте ці дві концепції пов’язані 
між собою таким чином, що великі групи не тільки більш 
схильні до проблеми безбілетника (аргумент розміру), а 
й вони також більш сприйнятливі до підвищеної різнома-
нітності інтересів членів групи порівняно з невеликими 
групами (аргумент варіативності). Більше того, на відміну 
від олсенівської інтерпретації низка досліджень яскраво 
продемонструвала, що надання суспільного блага може 
підвищуватися з розміром групи.

Наприклад, Дж. Чемберлін [18] та М. Макгір [19] дово-
дять на прикладі стандартних товарів (суспільні та при-
ватні блага), що неконкурентна природа суспільного блага 
припускає компенсування зменшення індивідуального 
внеску до суспільного блага збільшенням розміру групи. 
Цей ефект зумовлений еластичністю позитивного при-
бутку суспільних та приватних благ, оскільки надлишок 
колективних переваг від інших внесків створює позитив-
ний прибуток; додаткові члени групи не скорочують пере-
ваги для наявних членів групи, адже у споживанні сус-
пільного блага відсутня конкуренція.

Аналіз, проведений Дж. Айхбергером та Д. Келсі [20], 
продемонстрував, що РТУ можуть сприяти скороченню 
ефекту безбілетника серед прихильників протекціонізму, 
коли лобісти домагаються протекціонізму заради зни-
ження невизначеності навколо регіонального інтеграцій-
ного процесу або коли лобістська діяльність демонструє 
зменшення віддачі від масштабу. В більш широкому сенсі 
загальноприйняте припущення, що суспільні блага мало-
ймовірно надаватимуться на добровільних засадах через 
наявність проблеми безбілетника, що особливо актуально 
для великих груп, піддавалося сумніву багатьма авторами. 
Зокрема, Е. Брюбейкер [21] уважає, що гіпотезу про ефект 
безбілетника можна послабити навіть для великих груп. 
Він запропонував слабкий варіант ефекту безбілетника на 
противагу сильному варіанту, який переважає в традицій-
ній літературі.

Згідно із сильним варіантом, суспільне благо надано 
не буде; слабкий варіант стверджує, що проблема безбі-
летника призведе до недостатнього надання (або парето-
оптимального рівня) суспільного блага. Загальний висно-
вок, який виникає із цих різних підходів, полягає у тому, 
що суспільне благо може бути надане добровільно. Ефект 
безбілетника може здаватися найбільш вірогідним наслід-
ком створення РТУ, втім, існує багато прикладів, коли 
проблеми безбілетника легко долаються. Очевидно, що 
регіональна інтеграція збільшує потенційний розмір груп 
впливу, внаслідок чого відносна частка кожного окремого 
члена зацікавленої групи знижується у міру розширення 
регіону, тому зменшення сили лобіювання кожної окремої 
компанії може зумовити необхідність появи більш фор-
мальної організації та розвитку нових структур зацікав-
лених груп.

Теоретичну підтримку такого аргументу можна зна-
йти у відомій «моделі арифмометра», яку запропонував 
Р. Кейвс [22] ще у 1976 р. На відміну від олсенівської 
моделі зацікавлених груп, що припускає здатність до 
ефективного лобіювання лише з боку невеликих терито-
ріально сконцентрованих груп, яким під силу стримувати 
наслідки так званої «проблеми безбілетника», модель 
арифмометра стверджує, що індустрія, яка складається 

з багатьох, територіально розсіяних компаній, може мати 
перевагу в лобіюванні завдяки природному відстоюванню 
місцевих інтересів. Модель однозначно визнає важливість 
взаємних політичних послуг або дещо символічно – обмін 
голосами, ґрунтуючись на припущенні, що мета уряду – 
максимізувати свої шанси на повторне обрання. Цілком 
природно, що низку питань неможливо вирішити поо-
динці, тому формування коаліційної більшості в резуль-
таті взаємних поступок та обопільної підтримки серед 
членів коаліції стає основним предметом діяльності зако-
нодавчих органів.

Якщо галузь, яка домагається протекції, сконцентро-
вана в одному районі, вона не в змозі зібрати достатню 
політичну підтримку в інших районах для забезпечення 
коаліційної більшості для вирішення питань. Уряд, що 
спрямований на отримання максимальної кількості пере-
ваг, не реагуватиме адекватно на локально інспіровані 
протекціоністські настрої, адже такі кроки загрожувати-
муть втраті його популярності та прихильності виборців 
у більшій кількості районів. Така логіка аргументацій 
наштовхує на припущення про те, що лише територіально 
розосереджена індустрія може отримати більше політич-
ної підтримки, адже виборці в більшій кількості районів 
будуть зацікавлені в захисті цієї індустрії. Модель ариф-
мометра припускає, що вірогідним впливом РТУ буде 
збільшення потреби в протекціонізмі на регіональному 
рівні за умови, якщо індустрія не зосереджена тільки 
в одній країні, а розсіяна в усьому регіоні. Крім того, 
слабка індустрія, яка не в змозі отримати політичну під-
тримку в кожній країні-учасниці, може скоординувати 
зусилля на регіональному рівні для тиску на централізо-
ваний орган влади.

Альтернативний варіант демонструє припущення, 
згідно з яким індустрія може бути добре організована 
та впливова в одній країні й не впливати на ситуацію 
в інших. У такому разі регіональна інтеграція може забез-
печити імпульс для розвитку організованого лобі в інтер-
есах цієї індустрії в рамках різних країн-учасниць. Цей 
феномен можна назвати «поширенням преференцій», або 
ефектом демонстрації, який суперечить раніше розгляну-
тому ефекту «послаблення преференцій». Такий фено-
мен пояснюється різними факторами. На регіональному 
рівні успішні ланки індустрії можуть отримати переваги 
від лобістської діяльності завдяки досвіду, структурі 
та вмінню знаходити вихід зі складного становища. Такі 
успішні ланки національної індустрії можуть діяти як 
лідери групи тиску на регіональному рівні, намагаючись 
привернути увагу до можливостей лобіювання та залу-
чення до цього процесу менш політично активних пред-
ставників індустрії. Хоча деякі з указаних елементів не 
виступають надто чутливими до існування регіональної 
інтеграції, потреба в кооперації національних зацікавле-
них груп у торговельному блоці однозначно стимулює 
процес, коли преференції рівномірно розповсюджуються 
в рамках регіону.

Ефект демонстрації значно підсилюється ефектом 
масштабу [23, с. 197], наочним та реальним прикладом 
високого потенціалу якого в інтерпретації Р. Фіндлея 
є саме вплив установи, що визначає політичний курс, 
у країнах, що розвиваються. Попри те, що обмежений 
обсяг окремого внутрішнього ринку стримує вплив 
національного промислового лобі, перспективи розви-
тку регіонального ринку можуть забезпечити підтримку 
на вищому рівні. Звісно, ефект масштабу в лобіюванні 
приймає багато форм. Серед іншого, авторський колек-
тив учених у складі К. Мерфі, А. Шлейфер та Р. Вішні 
[24] приходить до висновку, що економічна діяльність, 
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пов’язана з рентоутворюючими факторами виробництва, 
часто показує зростаючу прибутковість. Серед причин 
цього феномену – сама по собі технологія виробництва 
та взаємодія лобіювання та виробничої діяльності.

Висновки. Самим фактом свого існування РТУ 
можуть підвищити попит на протекціонізм усередині 
країни. Процес регіональної інтеграції шляхом лібера-
лізації торгівлі на внутрішньому ринку позитивно впли-
ває на деякі індустрії та безумовно негативно – на інші, 
отже, галузі промисловості, які не отримали переваг від 
вільної торгівлі в регіоні, можуть удаватися до реалізації 
інструментів протекціонізму як компенсації. Як наслідок, 
незадовільне економічне становище та втрата конкурен-
тоздатності окремих галузей, постраждалих унаслідок 
реалізації засад регіональної інтеграції, можуть спро-
вокувати більш гнучке реагування торгових відомств на 
прояви протекціонізму. Фактично в період несприятливих 
ситуацій та економічної кризи постраждалі галузі про-
мисловості зазвичай прагнуть протекціонізму, а в більш 
загальному сенсі – підтримки уряду – більш виражено, 
ніж в інших випадках.

Проведений аналіз змістовного наповнення і функціо-
нування регіональних торговельних угод дає змогу відне-

сти їх до інструментів так званого інтеграційного неопро-
текціонізму, під яким нами пропонується розуміти таку 
форму реалізації економічних, політичних, безпекових 
інтересів країн, що передбачає використання потенціалу 
інтеграційних об’єднань шляхом координації міжнарод-
ної економічної політики. Нова координація передбачає 
значні зміни внутрішньої політики з урахуванням міжна-
родної взаємозалежності для максимізації як «спільного 
добробуту», так і пошуку шляхів підвищення національ-
ного добробуту країн-учасниць. Інтеграційний неопро-
текціонізм може стосуватися узгодження економічних 
і політичних заходів різних держав включно з можливою 
передачею окремих повноважень наднаціональним орга-
нам. У цьому контексті укладання регіональних торго-
вельних угод є фактично результатом компромісу протек-
ціоністських та антипротекціоністських сил. Підтримка 
вільної торгівлі виходить від споживачів, галузей, що 
залежать від імпорту продукції та від експортних галу-
зей економіки. Водночас підприємства, що конкурують 
на внутрішньому ринку, зазвичай активно підтримують 
обмежувальні міри. Без сумнівів, такі антагоністичні 
інтереси впливають на процес регіональної інтеграції 
та зовнішню торговельну політику.
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Аннотация. В статье рассмотрены научно-методические подходы к определению содержательных и атрибутивных 
признаков региональных торговых соглашений как инструмента политики экономического патриотизма, субъектом 
реализации которого, среди прочего, может выступать интеграционное объединение. Утверждается, что регуляция, 
которая была вытеснена либеральной дерегуляцией, при адаптации политики экономического патриотизма замещается 
так называемой селективной ререгуляцией. Проведенный анализ содержательного наполнения и функционирования 
региональных торговых соглашений позволяет отнести их к инструментам интеграционного неопротекционизма.

Ключевые слова: региональные торговые соглашения, экономический патриотизм, интеграционный неопротекци-
онизм, протекционизм, свободная торговля.

Summary. The article is devoted to theoretical and methodological approaches to defining substantive and attributable char-
acteristics of trade agreements as an instrument for the policy of economic patriotism. Because a potential entity implementing 
the policy of economic patriotism is an integrative association, the level of policy setting changes from national to communita-
rian. The levers of influence are also subject to change: when the policy of economic patriotism is adopted, regulation that was 
displaced by liberal deregulation tends to be replaced by the so called selective re-regulation. The substance and operation of 
regional trade agreements (RTAs) is analyzed, with classifying them as the instruments of the so called integrative neo-protec-
tionism, interpreted by the author as a form for implementation of economic, political and security interests of countries using 
the potentials of integrative associations by coordination of international economic policy.

Key words: regional trade agreements, economic patriotism, integration neoprotectionism, protectionism, free trade.
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Аннотация. В статье рассмотрены роль и место Структурных фондов ЕС в финансировании реализации общей по-
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Постановка проблемы. Регионы, географически 
и экономически относящиеся к Европейскому Союзу, 
характеризуются различным уровнем развития и струк-

турой хозяйственного комплекса, преобладанием или 
отсутствием агломерации, степенью развития транспорт-
ных коммуникаций, социально-экономическими пробле-
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мами, связанными с демографической ситуацией. Сниже-
ние региональных различий и поддержка периферийных 
регионов являются стратегическими целями ЕС, которые 
в своей основе базируются на экономической интегра-
ции. Поэтому региональная политика ЕС служит целям 
обеспечения единого рынка, который, в свою очередь, 
призван обеспечить реализацию свободного передвиже-
ния людей, капиталов, товаров и услуг. Невмешательство 
в эти процессы способно привести к усугублению регио-
нальных диспропорций, поскольку его наиболее вероят-
ным результатом может быть концентрация наиболее кон-
курентоспособных отраслей экономики в одних регионах 
и «концентрация экономической отсталости» в других. 
Кроме того, спецификой интеграционного объединения 
и, в частности, ЕС является повышение уровня развития 
экономики в масштабах всего объединения вследствие 
снижения уровня безработицы и инфляции в результате 
поддержки слаборазвитых регионов. «Активная реги-
ональная политика как проявление политики перерас-
пределения, наряду с социальной политикой, является 
одним из центральных элементов послевоенного разви-
тия в Западной Европе и предметом общего консенсуса, 
то есть активно поддерживается в обществе» [1, с. 122]. 
Реализации целей совместной региональной политики ЕС 
служит система финансирования регионального развития, 
ведущим звеном которой являются Структурные фонды.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Проблемы региональной политики (в том числе регио-
нальной политики ЕС) являются предметом исследова-
ния в трудах многих отечественных ученых: В. Будкина, 
Б. Данилишина, Я. Жалило, Ю. Макогона, A. Moкия, 
С. Пирожкова, О. Примостки, А. Рогача, В. Чужикова, 
А. Шныркова и др. За рубежом проблематике региональ-
ного развития посвятили труды С. Верхелст, П. Зилтнер, 
П. Молле, Дж. Писани-Ферри, Г. Ричардсон, Р. Уолкер 
и др. Несмотря на широкий круг исследований, большая 
часть их сосредоточена на институциональных аспектах, 
тогда как финансовые проблемы остаются недостаточно 
глубоко изученными.

Целью статьи является теоретическое обоснование 
взаимосвязи качественных изменений процесса европей-
ской экономической интеграции с основными задачами 
создания и функционирования Структурных фондов ЕС.

Результаты исследования. Особенностью интеграци-
онного процесса является применение совместного много-
стороннего подхода к регулированию экономики, а также 
его качественные изменения в условиях нестабильности 
глобальной среды. Трансформация наднационального 
экономического управления в интеграционном контексте 
становится важнейшим фактором формирования совре-
менной системы финансирования регионального развития 
в странах ЕС, которая на данном этапе охватывает мест-
ный, государственный и наднациональный уровни.

До финансово-экономического кризиса 2007-2009 гг. 
экономическое управление состояло из набора европей-
ских правил многостороннего надзора за бюджетно-
бюджетной политикой (Пакт стабильности и роста). 
Во-вторых, была создана свободная система наблюдения 
и координации макроэкономической политики для стиму-
лирования экономического роста и повышения конкурен-
тоспособности ЕС [2].

В 2000 г. была декларирована Лиссабонская стратегия, 
направленная на укрепление конкурентоспособности ЕС 
перед лицом глобальной конкуренции и в ответ на социаль-
ные и экологические проблемы. Она была основана на двух 
основных целевых показателях ЕС (70% занятости, 3% 
ВВП, потраченных на НИОКР к 2010 г.) и методе откры-

той координации экономической политики государств-чле-
нов. Лиссабонская стратегия была пересмотрена в 2005 г. 
и сосредоточена, в частности, на росте и рабочих местах. 
Была введена в действие новая структура управления, 
основанная на партнерском подходе между государствами-
членами и институтами ЕС. Основными инструментами 
этого подхода были 24 многолетних комплексных руково-
дящих принципа, принятых Советом, Национальные про-
граммы реформ, подготовленные государствами-членами, 
ежегодные рекомендации по конкретным странам и годо-
вые отчеты о реализации Стратегии [3].

Основным инструментом макроэкономического 
управления до кризиса был Пакт о стабильности и росте 
(Stability and Growth Pact, SGP), принятый в 1997 г. 
и пересмотренный в 2005 г. Он был создан для обеспе-
чения надежных государственных финансов на основе 
принципа, согласно которому экономическая политика 
является предметом общей озабоченности всех госу-
дарств-членов.

Пакт стабильности и роста содержит два рычага – 
превентивный и корректирующий. Превентивный рычаг 
предназначен обеспечить устойчивую финансовую поли-
тику в течение всего цикла. Основным элементом пре-
вентивного рычага является среднесрочная бюджетная 
задача (medium-term budgetary objective, MTO) для кон-
кретной страны, определяемая в структурных единицах 
(то есть в циклически скорректированных условиях и без 
единовременных и других временных мер). Государства-
члены излагают свои среднесрочные бюджетные планы 
в рамках программ стабильности и конвергенции (stability 
and convergence programmes, SCP), которые ежегодно 
представляются и оцениваются в контексте многосторон-
него финансового надзора в рамках Европейского семе-
стра. Корректирующее подразделение излагает рамки 
для стран по принятию корректирующих мер в случае 
чрезмерного дефицита. Корректирующее подразделение 
вводится в действие процедурой чрезмерного дефицита 
(Excessive Deficit Procedure, EDP), пошаговой процедурой 
для исправления избыточного дефицита. Несоблюдение 
Пакта может привести к наложению санкций для стран 
зоны евро. Это может включать ежегодные штрафы для 
государств-членов еврозоны и возможное прекращение 
финансирования из Фонда сплочения во всех странах, 
если государство-член не предприняло эффективных мер 
для устранения своего чрезмерного дефицита.

Кризис, возникший в 2008 г. и развернувшийся в после-
дующие годы, создал серьезные проблемы для Европы. 
Это привело к значительным потерям на производстве 
и быстрому увеличению государственного долга, что 
в сочетании с демографическими изменениями означает 
значительное увеличение бюджетного бремени в долго-
срочной перспективе. В то же время разрыв в производи-
тельности труда между США и ЕС еще больше ухудшился, 
а конкурентоспособность оставалась проблематичной.

Европейская Комиссия утверждала, что Европе для 
обеспечения конкурентоспособности, а также во избе-
жание стагнации, неустойчивых долговых тенденций 
и накопившихся дисбалансов необходимо ускорить кон-
солидацию своих государственных финансов, реформу 
финансового сектора и перегруппировку структурных 
реформ [4]. Действительно, это были необходимые меры, 
учитывая то, что кризис выявил более долгосрочные про-
блемы, которые не были решены в первые годы введения 
евро. Это наиболее касается южных государств-членов, 
где возникли серьезные финансовые и структурные про-
блемы: относительно высокий рост заработной платы до 
2009 г. не сопровождался улучшением производитель-
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ности или качества продукции. Кроме того, страны юга 
Европы накопили крупные запасы как государствен-
ного, так и частного долга (или оба из них, как, напри-
мер, Греция и Португалия), тогда как северные страны 
стали внешними кредиторами. Значительно увеличились 
структурные расхождения, особенно в отношении про-
изводства товаров для торгуемых товаров и остатков на 
текущих счетах [5, с. 120-131]. В течение 2009 г. стало 
очевидным, что политические рамки для европейского 
экономического управления, которые были введены 
в действие, недостаточны для преодоления кризиса.

В контексте представленных взаимосвязей необхо-
димо отметить, что:

– Пакт стабильности и роста был недостаточно при-
способлен для того, чтобы избежать нарастания неустой-
чивых фискальных тенденций и позиций до наступления 
кризиса;

– Лиссабонская стратегия была сосредоточена на 
общих целях, а не на необходимых реформах для укре-
пления европейской экономики;

– не было механизмов для мониторинга и исправле-
ния макроэкономических дисбалансов, которые привели 
к переходу финансового кризиса в экономический кризис;

– уровень обусловленности применительно к поли-
тике сплочения был недостаточным.

Отдельно стоит остановиться на проверке соблюдения 
принципа дополнительности в период программирования 
на 2007-2013 гг. Прежде всего, проверка не была согла-
сована с подъемами и падениями экономического цикла 
и поэтому не была автоматически адаптирована к различ-
ным экономическим условиям государств-членов. Допол-
нительность не была согласована с экономическим управ-
лением ЕС, поскольку она была проверена в отрыве от 
программ стабильности и конвергенции, представленных 
государствами-членами, и, кроме того, она была прове-
рена на «ad-hoc» основе с использованием источников 
информации и показателей, которые не являются частью 
Европейской системы счетов. В итоге результаты не были 
полностью сопоставимы между государствами-членами 
и требовали значительных ресурсов как в государствах-
членах, так и в Европейской Комиссии.

Для решения этой проблемы Комиссия предложила 
реформировать проверку принципа дополнительно-
сти в следующем периоде программирования – 2014-
2020 годах. Цель заключалась в установлении прямой 

связи между дополнительностью и Пактом стабильности 
и роста с тем, чтобы бороться с «компромиссом» между 
дополнительностью и необходимостью сокращения госу-
дарственного дефицита в условиях прозрачности, а также 
сделать систему проверки более простой, более сопоста-
вимой и менее обременительной.

Было принято решение использовать информацию о 
государственных инвестициях (Формирование основного 
капитала) из программ стабильности и конвергенции 
(Stability and Convergence Programmes, SСР) для проверки 
дополнительности. Это позволяет государствам-членам 
использовать для проверки дополнительности информа-
цию, которую они представляют Комиссии, в контексте 
их программ обеспечения стабильности и конвергенции 
и делает результаты полностью сопоставимыми между 
государствами-членами, поскольку они полностью осно-
ваны на статистических данных, публикуемых Евроста-
том. Кроме того, базовый уровень дополнительности 
выражается как доля ВВП (а не в номинальном выра-
жении, как в предыдущие периоды программирования), 
а это означает, что он более приспособлен к экономиче-
скому циклу и конкретному экономическому положению 
государства-члена.

Политической основой для устранения всех выявлен-
ных недостатков стала новая стратегия «Европа 2020» и ее 
главный инструмент – Европейский семестр, принятый 
лидерами ЕС в июне 2010 г. Пересмотренная структура 
также включает так называемые «шесть пакетов» – зако-
нодательный акт, укрепляющий фискальную дисциплину 
и решение макроэкономических дисбалансов, допол-
ненный «фискальным компактом» и «двумя пакетами». 
Основными аспектами этой стратегии определены заня-
тость, инновации, образование, социальная интеграция 
и климат/энергия [6]. Реализация стратегии «Европа 
2020» призвана обеспечить комплексный характер над-
зора за осуществлением налогово-бюджетной политики 
в рамках Пакта стабильности и роста, а также осущест-
вление структурных реформ в рамках национальных про-
грамм реформ. В соответствии со стратегией «Европа 
2020» число фондов, реализующих политику выравнива-
ния уровней экономического развития, сокращено до трех 
(два Структурных фонда (Европейский социальный фонд 
и Европейский фонд регионального развития) и Фонд 
сплочения). Изменение ключевых задач экономического 
развития регионов ЕС нашло свое отражение в формиро-

Таблица 1
Ретроспектива создания наднациональных фондов финансирования регионального развития ЕС

Название фонда Дата создания / начала 
функционирования фонда Основные задачи фонда

Европейский социальный фонд (European 
Social Fund) 1960 г.

Финансирование программ по сокращению 
безработицы, преодолению социального 
отторжения, гармонизации профессиональной и 
семейной жизни женщин

Европейский фонд ориентации и гарантий 
в сфере сельского хозяйства (European 
Agricultural Guidance and Guarantee Fund)

1964 г. Финансирование реализации общей сельскохо-
зяйственной политики ЕС 

Европейский фонд регионального разви-
тия (European Regional Development Fund) 1975 г.

Снижение региональных диспропорций на 
основе финансовой поддержки развития депрес-
сивных и периферийных регионов

Фонд сплочения (Cohesion Fund) 1993 г.
Софинансирование и реализация проектов в 
области защиты окружающей среды, а также 
развития инфраструктуры в отстающих странах

Фонд содействия рыболовству (Financial 
Instrument for Fisheries Guidance) 1994 г.

Финансирование мероприятий по повышению 
конкурентоспособности рыболовной промыш-
ленности членов ЕС

Источник: составлено автором по данным Европейской Комиссии
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вании наднациональных фондов финансирования регио-
нального развития ЕС (табл. 1).

Важно отметить, что, несмотря на сокращение коли-
чества наднациональных фондов, объем финансиро-
вания реализации политики сплочения в бюджете ЕС 
характеризуется восходящей динамикой. В 1960-х годах 
в наднациональные фонды ЕС было направлено порядка 
2-6% общеевропейского бюджета ЕС (за исключе-
нием 1961 и 1967 гг. – 11,1% и 10,8% соответственно). 
С 2007 г. финансирование расходов по этой статье соста-
вило не менее 1/3 бюджета [7]. Предположительный 
объем ресурсов на финансирование политики сплочения в  
2014-2020 гг. составляет 325 млрд. евро, или около 34% 
бюджета Евросоюза [8].

Следует отметить, что среди всех фондов наиболь-
шая часть приходится на Европейский фонд регио-
нального развития. Его доля сократилась с 46,7% в  
1988-1993 гг. до 40,2% в 2000-2006 гг., однако на период 
2007-2013 гг. составила 57,9%. Доля Европейского соци-
ального фонда постепенно снизилась за рассматривае-
мый период с 28,5% до 21,9%, в то время как резко уве-
личился объем Фонда сплочения (20,2% в 2007-2013 гг. 
против 8,1% в 1994-1999 гг.). На Европейский сельско-
хозяйственный гарантийный и консультационный фонд 
и Финансовый инструмент для управления рыболовством 
в сумме пришлось 14,9% и 9,1% бюджета соответственно  
в 1994-1999 гг. и 2000-2006 гг. Причем Финансовый 
инструмент для управления рыболовством составил лишь 
около 1,5% бюджета политики сплочения [7; 9].

Проблемы экономического отставания в ЕС зачастую 
концентрировались в отдельных регионах и детермини-

ровались не столько особенностями национальной эко-
номики или законодательства, сколько географическим 
положением и (или) структурой хозяйства конкретного 
региона [10, с. 148].

Однако правовые рамки фондов политики сплоче-
ния 2014-2020 гг., принятые Европейским парламентом 
и Советом в декабре 2013 г. на основе предложения Евро-
пейской Комиссии 2011 г., создали много новых связей 
между политикой сплочения и новым европейским эконо-
мическим управлением (табл. 2).

Большая часть политических и академических деба-
тов была сосредоточена на макроэкономической обу-
словленности: возможности приостановить финанси-
рование в контексте процедуры чрезмерного дефицита 
и новой процедуры макроэкономического дисбаланса. 
Совершенно очевидно, что это расширяет обеспечение, 
предусмотренное Фондом сплочения в предыдущие 
периоды, Европейским фондом регионального развития 
и Европейским социальным фондом. Отметим, однако, 
что в целом принятые изменения не только связывают 
политику сплочения с превентивными и корректиру-
ющими действиями в отношении надежной и сбалан-
сированной финансовой консолидации (со ссылкой на 
процедуру чрезмерного дефицита) и устраняют потен-
циальные макроэкономические дисбалансы (со ссыл-
кой на процедуру макроэкономических дисбалансов). 
Они охватывают также глубокие и начальные струк-
турные реформы для роста рабочих мест, экономиче-
ского роста и конкурентоспособности (со ссылкой на 
рекомендации по конкретным странам (country-specific 
recommendations, CSR) и внедрение условий (ex ante) 

Таблица 2
Интеграция политики сплочения и нового экономического управления в ЕС под влиянием кризиса

Цели политики Правовая/политическая основа Инструмент Интеграция с политикой 
сплочения

Избежание 
фискальных, 
денежных и 
макроэкономи-
ческих побочных 
эффектов между 
государствами-
членами

Пакт стабильности и роста
Шесть пакетов
Два пакета
Фискальный компакт
Регулирование платежного баланса
Регулирование Европейского меха-
низма финансовой стабилизации

Корректирующий 
рычаг – EDP
Корректирующий 
рычаг – EIP

Комиссия может предложить при-
остановить обязательство, если 
государство-член не предприняло 
достаточных мер для того, чтобы:
– исправить чрезмерный дефицит;
– представить план корректирую-
щих действий для дисбалансов;
– внедрить программу макроэконо-
мической корректировки

Поддержка струк-
турных реформ

Европейский семестр
Программа макроэкономического 
урегулирования

Ежегодный обзор роста
Национальные про-
граммы реформ
Рекомендации странам
Процедура чрезмерного 
дисбаланса
Меморандум о взаимо-
понимании

Интеграция CSR в программиро-
вание
Исключение обусловленности 
применительно к структурным 
реформам
Комиссия может потребовать от 
государства-члена изменения про-
грамм для поддержки реализации 
соответствующих рекомендаций 
Совета в контексте программы EIP 
или макроэкономической коррек-
тировки

Поощрение целе-
вых инвестиций 
как часть разум-
ной финансовой 
консолидации

Европейский семестр
Программа макроэкономического 
урегулирования

Ежегодный обзор роста
Национальные про-
граммы реформ
Рекомендации странам
Процедура чрезмерного 
дисбаланса
Меморандум о взаимо-
понимании

Тематическая концентрация
Связь с определением целей в наци-
ональных программах реформ
Комиссия может потребовать от 
государства-члена изменить про-
граммы с целью максимизации 
влияния фондов ESI на рост и 
конкурентоспособность, улучшения 
качества государственных расходов

Источник: составлено автором по данным Европейской Комиссии
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и целевые инвестиции в рамках финансовой консолида-
ции (при соблюдении тематической концентрации).

Цель введения условий ex ante заключалась в том, 
чтобы определить ряд факторов в отношении норматив-
ного, стратегического и административного потенциала, 
который должен быть установлен до начала программи-
рования, чтобы обеспечить эффективную инвестицию.

Цель тематической концентрации заключается в том, 
чтобы ориентировать ресурсы на те области, которые 
могут обеспечить максимальную отдачу с точки зрения 
роста, рабочих мест и конкурентоспособности в контек-
сте благоприятной для роста финансовой консолидации 
(R & I, цифровые технологии, малый бизнес, смягче-
ние последствий изменения климата и адаптации, сете-
вая инфраструктура, занятость, социальная интеграция 
и образование). Они тесно связаны с целями «Европа 

2020», сформулированными в рамках каждой националь-
ной программы реформ государства-члена. Дальнейшая 
концентрация достигается за счет выделения ресурсов 
для инноваций, широкополосного доступа, МСП, борьбы 
с бедностью и повышения энергоэффективности.

Выводы. Качественные изменения процесса европей-
ской экономической интеграции взаимосвязаны с основ-
ными задачами создания и функционирования Структур-
ных фондов. Обретение европейской экономикой черт 
инновационного развития влечет за собой и соответствую-
щие сдвиги в приоритетности направлений финансирова-
ния. Мероприятия в рамках политики сплочения гораздо 
более тесно коррелируют с приоритетами и целями, уста-
новленными в контексте стратегии «Европа 2020» и Евро-
пейского семестра, по сравнению с предыдущими перио-
дами программирования.
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Анотація. У статті розглянуто роль і місце Структурних фондів ЄС у фінансуванні реалізації спільної політики 
регіонального розвитку. Основна увага зосереджена на теоретичному обґрунтуванні взаємозв’язку якісних змін про-
цесу європейської економічної інтеграції з основними завданнями створення та функціонування Структурних фондів.

Ключові слова: Європейський Союз, регіони ЄС, регіональна політика ЄС, Структурні фонди, фінансування регі-
онального розвитку.

Summary. In this work there have been considered the role and place of the EU Structural Funds in financing the implemen-
tation of the common regional development policy. The paper focuses on the theoretical substantiation of the interconnection 
of qualitative changes in the process of European economic integration with the main tasks of the creation and functioning of 
the Structural Funds.
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стимулювання інноваційного розвитку аграрного виробництва є формування системи консультаційного обслуговуван-
ня у сфері агроінновацій. Розроблено основні напрями консультаційної підтримки розвитку інновацій аграрного сек-
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Постановка проблеми. За сучасних умов господа-
рювання економіка України зазнає змін, що спрямовані 
на підвищення рівня технологічного переоснащення, 
в межах якого аграрний сектор потребує переходу на інно-
ваційний шлях розвитку.

Стратегічним напрямом сталого соціально-економіч-
ного розвитку аграрного сектору є удосконалення форм, 
способів організації та стимулювання інноваційної діяль-
ності підприємств усіх сфер АПК. Розвиток нової політики 
ефективної взаємодії держави і бізнесу, що реально сприяє 
активізації інноваційної діяльності в сільському господар-
стві, є однією із ключових проблем сучасної України. Роз-
роблення і проведення регіональної інноваційної політики 
затребуване системою аграрної сфери. Одним із найбільш 
універсальних важелів підвищення ефективності іннова-
ційної діяльності в АПК України є раціональне викорис-
тання потенціалу регіонів шляхом активізації наявних 
у них власних науково-технічних ресурсів.

Розроблення ефективного організаційно-економіч-
ного механізму формування інноваційного середовища 
в аграрній сфері України, здатного посилити інноваційну 
активність, забезпечити економічну безпеку аграріїв і, як 
наслідок, стати базисом вирішення багатьох інших аграр-
них проблем регіону, є важливим науковим і практичним 
завданням, що й зумовило вибір теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій 
літературі дослідження цієї проблеми відображено у працях 
російських і зарубіжних вчених. Значний внесок у розро-
блення концептуальних аспектів модернізації різних галу-
зей народного господарства, створення та освоєння іннова-
цій і науково-технічного прогресу зробили І. Аренкова [4], 
Б. Айба [4], Л. Бичікова [5], Ю. Вдовенко [6], Ю. Головня [7], 
О. Жердєва [10], Ф. Хайєк [16], М. Кендалл [17], Ф. Котлер 
[18] та ін. У працях цих учених представлено аналіз та про-

гноз розвитку процесу просування у виробництво досяг-
нень науково-технічного прогресу, запропоновано методики 
визначення ефективності їх використання, обґрунтовано 
сутність і специфічні особливості інновацій.

Специфіка інноваційної модернізації аграрного 
комплексу та інноваційної діяльності в ньому дослі-
джена в роботах В. Александрова [12], М. Бабієнко [15], 
Ю. Бажал [12], М. Данько [12], О. Дація [8], С. Дем’яненко 
[9], О. Жидяк [11], О. Кот [13], М. Кропивко [14], М. Кула-
єць [15], О. Лапко [12], І. Одотюк [12], Т. Орлова [14].

Водночас багато аспектів комплексної наукової про-
блеми соціально-економічного механізму інноваційного 
розвитку аграрного сектору України не отримали належ-
ного відображення в економічній літературі, в тому числі 
моделі інноваційної інфраструктури аграрної сфери 
в межах формування регіональної інноваційної політики; 
апарат аграрних інновацій; механізм інноваційної модер-
нізації виробничо-господарської системи регіонального 
АПК тощо. За таких умов дослідження у сфері інновацій-
них аспектів стратегічного розвитку аграрного сектору 
України набувають особливої актуальності та потребують 
практичного вирішення.

Метою статті є дослідження соціально-економічного 
механізму інноваційного розвитку аграрного сектору 
України та розроблення практичних пропозицій щодо 
впровадження інноваційних форм регіональної економіч-
ної політики в аграрній сфері.

Виклад основного матеріалу. Реалізація Законів 
України «Про державну підтримку сільського госпо-
дарства України» [1], «Про основні засади державної 
аграрної політики України на період до 2015 року» [2] 
та «Стратегії розвитку аграрного сектору економіки Укра-
їни на період до 2020 року» [3] загалом позитивно позна-
чилася на розвитку аграрної сфери, проте існують певні 
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труднощі у реалізації напрямів модернізації господарств 
країни на регіональному рівні.

Недостатній рівень фінансування фундаментальної 
та прикладної аграрної науки, створення науково-техніч-
них розробок, приватних і державних інвестицій, їх інте-
грації в агробізнес, інновації інфраструктури у сільському 
господарстві, невідпрацьованість механізмів розвитку 
і стимулювання інноваційної діяльності стримують темпи 
зростання сільськогосподарського виробництва [13, с. 58].

Сучасне функціонування аграрного комплексу має 
здійснюватися під впливом економічного механізму, спря-
мованого на створення науково-технологічних, управлін-
ських та організаційних умов інноваційного розвитку 
галузі [8, с. 66]. Дослідження цього механізму дає змогу 
сформувати його зміст. Зокрема, економічний механізм 
інноваційного розвитку аграрної сфери – це система 
взаємопов’язаних форм і способів організації та стимулю-
вання науково-дослідних та дослідно-конструкторських 
робіт, розвитку бізнесу в науково-технічній сфері і дер-
жавної підтримки на всіх стадіях процесу (створення, 
поширення, впровадження і освоєння агроінновацій) на 
основі взаємного партнерства його учасників з метою під-
вищення соціально-економічного та інноваційного розви-
тку сільськогосподарського виробництва.

Відповідно до стратегії інноваційного розвитку аграр-
ного сектору формування економічного механізму має 
здійснюватися за такими напрямами, як:

– створення систем нормативно-правового регулю-
вання інноваційної діяльності;

– програмно-цільове управління розвитком іннова-
ційної діяльності на регіональному рівні;

– розвиток державно-приватного партнерства.
Дослідження змісту економічного механізму іннова-

ційного розвитку аграрного сектору дає змогу виокремити 
в ньому сукупність інституційного, інструментарного, 
методичного та нормативно-правового компонентів, кожен 
з яких визначає власні форми і способи організації та сти-
мулювання інноваційної діяль-
ності в аграрному виробництві, 
а також напрями розв’язуваних 
основних завдань, серед яких:

– стимулювання інновацій-
ної активності суб’єктів госпо-
дарювання по усьому ланцюжку 
формування агроінновацій;

– розвиток потенціалу гос-
подарюючих суб’єктів (іннова-
ційного, технологічного, кадро-
вого, наукового, економічного 
тощо);

– підвищення інвестиційної 
привабливості галузі;

– розвиток інфраструктури 
і ринків збуту аграрної продукції.

Ефективним варіантом 
в організації та стимулюванні 
інноваційної діяльності має 
стати активна участь держав-
ного капіталу на принципах 
державно-приватного партнер-
ства, яке визначає використання 
державою механізмів, що сти-
мулюють участь приватного 
бізнесу в розвитку інноваційних 
процесів, дає змогу об’єднувати 
ресурси, розподіляти прибутки 
і ризики, сприяє формуванню 

конкурентного середовища і одночасно – більш ефектив-
ному використанню бюджетних коштів [9, с. 90].

Дослідження зарубіжного досвіду [16; 17] свідчить 
про те, що процес інноваційного розвитку в аграрному 
секторі має починатися зі стимулювання науково-дослід-
ницької діяльності галузевих НДІ шляхом надання їм 
пільг, створення умов інтеграції бізнесу, вузів і науково-
дослідних центрів з малими інноваційними підприєм-
ствами, що працюють за державною науково-дослідною 
тематикою в межах регіональних та обласних програм.

Проаналізовані нами у процесі дослідження наукові 
підходи та принципи управління інноваційними проце-
сами [11; 12; 14], а також проведений аналіз стану тенден-
цій розвитку основних напрямів інноваційної діяльності 
підприємств агропромислового комплексу [13; 15] дали 
змогу розробити модель механізму управління іннова-
ційними процесами підприємства (рис. 1) та визначити 
основні шляхи вдосконалення управління інноваційними 
процесами на агропідприємствах.

У межах вироблення стратегії з організації і стимулю-
вання інноваційної діяльності в сільському господарстві 
необхідно розробити методичні підходи до оцінки рівня 
інноваційного розвитку галузі на регіональному рівні.

Оцінка стану розвитку інноваційної діяльності в агро-
господарстві проводилася на прикладі одного з найбіль-
ших регіонів України – Центрального економічний району, 
де аграрний комплекс є одним із ключових і таким, що 
формує продовольчу безпеку регіону.

У процесі дослідження нами було обґрунтовано техно-
логічні та організаційно-економічні фактори, що вплива-
ють на інноваційну діяльність в агропромисловості (рис. 2). 
Аналіз показників технологічного та організаційно-еконо-
мічного розвитку аграрного виробництва регіону методом 
кореляції дав змогу визначити з них найбільш вагомі.

В економіко-математичну модель було взято показ-
ники інноваційного розвитку галузі за 2016 р. по 238 сіль-
ськогосподарських організаціях регіону. Під час визна-
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Рис. 1. Система регіонального регулювання агроінноваційних процесів*
*Джерело: побудовано автором
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чення рівня інноваційного розвитку аграрних організацій 
для кожного району рівняння регресії мало такий вигляд:

∑ = 0,263 + 7,25*Х1 – 7,2*Х2 + 0,03*Х3 +  
+ 0,027*Х4 + 0,04*Х5 + 0,0038*Х6,

де ∑ – окупність витрат – характеризує результати 
виробничо-економічної діяльності і дає змогу оцінити 
інноваційність розвитку галузі, оскільки враховує модер-
нізацію системи господарювання за рахунок внутрішніх 
і зовнішніх інвестицій, формування витрат у галузі, в тому 
числі на НДТР; Х1 – прибуток на 100 га сільгоспугідь, 
тис. грн.; Х2 – кількість умовної продукції (в ум. зерні) 
на 1 га сільгоспугідь; Х3 – розмір державної підтримки на 
умовну продукцію, тис. грн.; Х4 – продуктивність праці 

(вартість валової продукції на 1 працівника, тис. грн.; Х5 – 
витрати на НДТР на 1 га с/г угідь, тис. грн.; Х6 – прибуток 
на 100 грн. вартості основних засобів, тис. грн.

Рівень інноваційного розвитку галузі визначався за 
допомогою приватних індексів таким чином: величина 
окупності витрат відноситься до більшої величини, 
досягнутої у провідних сільськогосподарських організа-
ціях регіону. За основу були взяті аграрні підприємства 
Черкаської області, оскільки в цій області відзначається 
високий рівень інноваційного розвитку сільського госпо-
дарства. Під час розроблення прогнозу інноваційного роз-
витку аграрної сфери регіону в кореляційно-регресійну 
модель по кожному району було взято високі значення 

показників, досягнуті організаціями в іннова-
ційній діяльності.

Для якісної оцінки рівня інноваційного роз-
витку необхідно визначити її оцінювальні кри-
терії. Експертний метод дав змогу сформувати 
такі критеріальні інтервали рівня розвитку: 
низький – 0,10-0,40; середній – 0,41-0,70, висо-
кий – понад 0,71. Результати оцінки інновацій-
ного розвитку аграрного виробництва Черкась-
кої області за запропонованими оціночними 
критеріями рівня і можливостей зростання 
відображено в табл. 1.

Тільки 8 із 22 районів мають високий 
рівень інноваційного розвитку (значення 
більше 0,7), 9 районів мають низький рівень 
(значення менше 0,4), що говорить про сер-
йозні проблеми із застосуванням інновацій 
у виробництві та управлінні. Водночас про-
гнозні розрахунки показали, що в організацій 
є можливості розвитку аграрного виробни-
цтва на інноваційній основі. Тому необхідно 
посилити внутрішні механізми, засновані на 
виявленні резервів ефективного виробництва, 
а також державного і приватного партнерства 
у сфері стимулювання інноваційної діяльності.

Одним зі значних інструментів регіональ-
ної політики у сфері стимулювання інновацій-
ного розвитку агропромислового виробництва 
є формування системи консультаційного обслу-
говування у сфері агроінновацій. Орієнтовна 
система повинна включати у себе організації, 
пов’язані з наукою, практикою, навчанням, 
а також здійснювати взаємодію з ринковими 
організаціями агропромислового комплексу. 
Структура інформаційно-консультаційних 
служб повинна мати такий вигляд (рис. 3).

У процесі дослідження нами було розро-
блено основні напрями консультаційної під-
тримки розвитку інновацій в аграрному секторі, 
складено прогноз формування в Централь-
ному економічному районі (зокрема, в Чер-
каській області) 6 районних сільських іннова-
ційно-консультаційних центрів з урахуванням 
диверсифікації діяльності сільськогосподар-
ських організацій, пріоритетності спеціаліза-
ції, з потребою кваліфікованих консультантів 
у кількості 35 фахівців (табл. 2).

Однією з форм організації інноваційної 
діяльності в агросфері є розвиток іннова-
ційної інфраструктури (ІІ), яка передбачає 
формування організацій із просування нау-
ково-технічної продукції на ринку інновацій, 
інформаційно-консультативне забезпечення, 
експертизу проектів, пропозицій і заявок, роз-

Показники Показники

 
Технологічні Організаційно-

економічні

Система 
ведення 

господарювання

Форма 
господарювання, 

планування, 
комерційний 
розрахунок

Технологія 
вирощування 

культур

Організація 
праці та її 

оплата

Зовнішні 
інвестиції на 
технологічну 
модернізацію

Внутрішні 
інвестиції на 

науково-дослідні 
технологічні 

роботи (НДТР)

Кількість 
умовної 

продукції на 1 га 
угідь;

оновлення 
основних 
коштів, %

Урожайність 
с/г культур, 

ц з 1 га

Прибуток на 100 
га с/г угідь; 

прибуток на 1000
грн. вартості 

основних коштів

Ефективність 
праці; оплата

праці, люд./год., 
грн.

Витрати на 
науково-
дослідні 

технологічні 
роботи на 
100 га с/г 
угідь, тис. 

грн.
 

Розмір державної 
підтримки на 

умовну 
продукцію, 

тис. грн.

Фактори і показники оцінки рівня організації і
стимулювання інноваційного розвитку аграрної сфери 
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інноваційного розвитку аграрної сфери*

*Джерело: побудовано автором
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Рис. 3. Структура інформаційно-консультаційних служб*
*Джерела: авторська розробка



79

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

виток дослідно-виробничої бази, створення фінансово-
кредитних структур для фінансування. Склад ІІ явля-
тиме собою комплекс взаємопов’язаних систем (наукова, 
інформаційна, кадрова, організаційна, правова, фінансова 
та маркетингова), що функціонують на основі державної 
і приватної участі і сприяють розвитку форм і способів 
організації та стимулювання агроінновацій у сільському 
господарстві.

Висновки. Сучасне функціонування аграрного комп-
лексу має здійснюватися під впливом економічного меха-
нізму, спрямованого на створення науково-технологічних, 
управлінських та організаційних умов інноваційного роз-
витку галузі.

Економічний механізм інноваційного розвитку аграрної 
сфери – це система взаємопов’язаних форм і способів орга-
нізації та стимулювання науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт, розвитку бізнесу в науково-тех-
нічній сфері і державної підтримки на всіх стадіях процесу 
на основі взаємного партнерства його учасників з метою 
підвищення соціально-економічного та інноваційного роз-
витку сільськогосподарського виробництва.

Економічний механізм інноваційного розвитку аграр-
ного сектору дає змогу виділити в ньому сукупність 
інституційного, інструментарного, методичного та нор-
мативно-правового компонентів, кожен з яких визначає 
власні форми і способи організації та стимулювання 

інноваційній діяльності в аграрному виробництві, а також 
напрями розв’язуваних основних завдань, серед яких – 
стимулювання інноваційної активності суб’єктів господа-
рювання по усьому ланцюжку формування агроінновацій; 
розвиток потенціалу господарюючих суб’єктів; підви-
щення інвестиційної привабливості галузі; розвиток інф-
раструктури і ринків збуту аграрної продукції.

У процесі дослідження нами встановлено, що форму-
вання системи консультаційного обслуговування у сфері 
агроінновацій є одним із важливих інструментів регіональ-
ної політики щодо стимулювання інноваційного розвитку 
агропромислового виробництва. Орієнтовна система пови-
нна включати у себе організації, пов’язані з наукою, прак-
тикою, навчанням, а також здійснювати взаємодію з ринко-
вими організаціями агропромислового комплексу.

Однією з форм організації інноваційної діяльності 
в агросфері є розвиток інноваційної інфраструктури, 
яка передбачає формування організацій із просування 
науково-технічної продукції на ринку інновацій, інфор-
маційно-консультативне забезпечення, експертизу про-
ектів, пропозицій і заявок, розвиток дослідно-виробни-
чої бази, створення фінансово-кредитних структур для 
фінансування тощо. Тому для аграрних регіонів України 
реалізація власної інноваційної політики, спрямованої на 
підвищення конкурентоспроможності агропромислового 
виробництва, є єдино правильним способом розвитку.

Таблиця 1
Оцінка і прогноз інноваційного розвитку агросфери Черкаської області*

Сільськогосподарська зона Інноваційний розвиток Прогноз розвитку
Показник Рівень Показник Рівень

Жашківський район 0,63 Середній 0,74 Високий
Звенигородський район 0,58 Середній 0,72 Високий

Канівський район 0,34 Низький 0,58 Середній
Тальнівський район 0,60 Середній 0,73 Високий

Уманський район 0,26 Низький 0,43 Середній
Христинівський район 0,32 Низький 0,59 Середній

*Джерело: побудовано автором на основі проведених розрахунків за даними

Таблиця 2
Розрахунок потреби в інноваційно-консультаційних центрах для аграрних організацій Черкаській області*

Назва 
району

Кількість агро- та 
сільськогоспо-

дарських підпри-
ємств в області

ІКЦ та базі підприємства

Потреба у кваліфікованих консультантах, чол.
Фахівці, які спеціалізуються на 
рослин-
ництві

тварин-
ництві

економіці та 
управлінні Усього

Жашків-
ський район 60

ФГ «Дубина агро»,  
ТОВ «Агросервiс»,  

ТОВ «Агроспiлка Iнвест»
2 2 1 5

Канівський 
район 72

ДП «Григорівське», АТ закри-
того типу «Аграрно-екологічне 

об’єднання «Трахтемирів»,  
СГ ТОВ «Світанок», СГ ТОВ «Арго»

3 4 2 9

Уманський 
район 86

ТОВ «Родникiвка», ТОВ «Новий 
Свiт-Агро», ТОВ українсько-

нiмецьке аграрне ПТП з iноземними 
iнвестицiями «Оксанина»

3 3 2 8

Тальнів-
ський район 68

Здобуткiвська фiлiя  
СТОВ «Агрофiрма Корсунь»,  

МПП агрофiрма «Мрiя»,  
ДП «Адамант-Агро» 

4 4 2 10

Христинів-
ський район 51

ФГ «Дружба», ТОВ «Агрофірма 
«Орадівка», СГ ТОВ «Христинівка-

овочі», СТОВ «Верхнячка-Агро»
1 1 1 3

Усього 337 13 14 8 35
*Джерело: побудовано автором на основі проведеного дослідження
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Аннотация. В статье исследованы принципы социально-экономического механизма инновационного развития 
аграрного сектора Украины. Усовершенствована модель механизма управления инновационными процессами и опре-
делены основные пути управления инновациями в агросфере. Обоснованы технологические и организационно-эконо-
мические факторы, влияющие на инновационную деятельность в агропромышленности. Установлено, что значимым 
инструментом региональной политики в сфере стимулирования инновационного развития аграрного производства яв-
ляется формирование системы консультационного обслуживания в сфере агроинноваций. Разработаны основные на-
правления консультационной поддержки развития инноваций аграрного сектора. Составлен прогноз для формирования 
инновационной системы в агросфере для Центрального экономического района на примере Черкасской области.

Ключевые слова: социально-экономический показатель, экономический механизм, инновация, развитие, регион, 
аграрный сектор.

Summary. In the article were investigated the principles of the social economic mechanism for innovative development of 
the agrarian sector of Ukraine. Improved model to the management mechanism of innovative processes and identified the main 
ways to manage innovation in the agro sphere. It has been substantiated technological and organizational and economic factors, 
which influence the innovation activity in agro industry. It is established, that the important instrument of regional policy in the 
field of stimulating innovation development agro production it is the formation of advisory services system in the field of agro 
innovations. Was developed of the directions to consulting of the support for development of innovations in the agrarian sector. 
Calculated the forecast for the formation of an innovation system, in the agro sphere, for the Central economic region, on the 
example of Cherkasy region.

Key words: social and economic indicator, economic mechanism, innovation, development, region, agrarian sector.
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Анотація. У статті розглянуто методологічні підходи до трактування сутності суспільного блага на глобальному 
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Постановка проблеми. Динамічні процеси транснаці-
оналізації національних систем медичних послуг суттєво 
актуалізують проблематику щодо комплексного дослі-
дження сучасної філософії їх розвитку у її взаємозв’язку 
з глобальними трендами світогосподарського поступу 
та характером розподілу глобальних суспільних благ. Як 
відомо, парадигмальні засади економічної теорії кваліфі-
кують суспільне благо як життєво необхідний для соціуму 
товар або послугу, що не може продукуватися у достатній 
кількості і належної якості виключно ринковими механіз-
мами, і під час споживання якого на рівні окремого інди-
віда воно стає доступним для всіх членів суспільства без 
будь-яких додаткових з їх боку витрат [1, с. 39]. Із такого 
визначення випливають дві іманентні риси будь-якого 
суспільного блага, а саме: невиключність його вироб-
ництва (тобто існування значних перешкод у ринковому 
виробництві суспільних благ у силу неможливості їх 
продуцентів обмежити чи заборонити його споживання 
тими індивідами, які не заплатили за нього) і неконку-
рентність його споживання (споживання блага окремим 
індивідом не обмежує його споживання іншими членами 
суспільства) [2, с. 22]. Інакше кажучи, на відміну від това-
рів приватного споживання суспільні блага, по-перше, 
продукуються і споживаються за межами конкурентного 
ринку; по-друге, породжені ними соціально-економічні 
екстерналії не можуть бути фрагментовані на індивіду-
альні частини; по-третє, рішення щодо відтворення сус-
пільних благ ухвалюється за суспільною (колективною) 
згодою і фінансується через механізм державних фінан-
сів [3, с. 84]. Отже, саме суспільні блага становлять нині 
основу суспільного сектору економіки, зорієнтованого на 
виробництво продуктів суспільного користування та фор-
мування фондів суспільного споживання.

Водночас поява інститутів держави і влади, а отже, 
заснування у межах національних економік фінансової 
й адміністративної систем, зумовило виокремлення у сис-
темі компетенцій державних органів функцій, пов’язаних 
з усебічним задоволенням суспільних потреб населення. 
При цьому роль держави в продукуванні товарів сектору 
суспільних благ не обмежується її прямою участю у забез-
печенні населення продовольством, його захисті від 

зовнішніх загроз, отриманні освітніх і медичних послуг, 
задоволенні культурних потреб і запитів тощо, а включає 
також непряму її участь у цих процесах через, зокрема, 
регулювання цін на кінцеву продукцію суспільного сек-
тору, контроль виробництва і збуту суспільних благ, а 
також перерозподіл суспільного продукту на основі меха-
нізмів податкового адміністрування, здійснення прямих 
грошових виплат, розподілу окремих видів благ у нату-
ральній формі та ін.

Своєю чергою, структурні виміри суспільного сектору 
на всіх історичних етапах цивілізаційного поступу завжди 
відбивали рушійні сили, закономірності, ключові тренди 
та рівень соціалізації суспільного розвитку. Так, прева-
лювання витрат на такі види суспільних благ, як армія, 
державний апарат чи силові структури, відбиває пріори-
тет обслуговування представників вищих ешелонів влади 
та привілейованих верств населення, тоді як домінування 
витрат на освітні чи медичні послуги, підтримку рекреа-
ційних зон чи закладів культури тощо, навпаки, говорить 
про посилення тенденцій соціалізації, поліпшення умов 
життєдіяльності широких верств населення, демократиза-
цію суспільних відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундамен-
тальну концептуалізацію процесів продукування і спо-
живання суспільних благ та піонерні дослідження у цій 
царині було закладено Ж. Боденом, Т. Гоббсом, Дж. Лок-
ком, Ж. Руссо та багатьма іншими західноєвропейськими 
вченими-гуманістами XVI-ХVIII ст., а знайшло свого най-
ґрунтовнішого теоретичного розвитку в працях представ-
ників теорії суспільного сектору: А. Аткінсона, П. Саму-
ельсона, М. Олсона, Г. Таллока, Р. Коуза, Дж. Б’юкенена, 
Р. Масґрейва, К. Ерроу, А. Пікока, Дж. Стігліца, Дж. Хеда, 
Л. Йохансена, Л. Якобсона та ін. Так, саме американський 
учений К. Боулдінг уперше дав кваліфікацію суспільного 
блага як позаекономічної категорії, наділивши її також 
соціальними й етичними властивостями; Дж. Б’юкенен 
ідентифікував суспільне благо як товар чи послугу, що 
виробляється групою чи спільнотою індивідів за посеред-
ництва колективної організації та споживається усім сус-
пільством; Е. Доунс – як благо, що забезпечує неподільні 
вигоди від його споживання кожному індивіду незалежно 
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від кількості споживачів такого блага; Н. Калдор і Дж. Хікс 
розглядають суспільні блага через призму оцінки суспіль-
ного добробуту і реалізації принципу суспільної компенса-
ції [4]; П. Самуельсон і В. Нордхаус визначають суспільні 
блага як товари і послуги, споживання яких має колектив-
ний характер, а витрати на додаткове використання яких 
окремим індивідом дорівнює нулю [5].

Мета статті полягає в аналізі категорії медичних 
послуг у контексті теорії глобальних суспільних благ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Водно-
час у своєму агрегованому форматі найбільш глибоку 
розробку проблематики продукування і споживання сус-
пільних благ знаходимо у наукових працях представників 
теорії державних фінансів (англійська традиція) та фінан-
сової науки (німецька традиція), що відносяться ще до 
ХІХ ст. Так, у рамках теорії державних фінансів англій-
ської традиції неокласики проблематика суспільних благ 
розвивається у парадигмальному форматі кейнсіанського 
напряму економічної науки, з огляду на визначальну роль 
держави у процесах виробництва суспільних благ, що 
характеризуються низькою інвестиційною привабливістю 
та специфічними механізмами ціноутворення.

Тут слід особливо відзначити теорію змішаної еконо-
міки, розроблену Дж.М. Кейнсом і його послідовниками, 
в якій уперше у світовій науці було концептуалізовано 
поняття ринкової економіки як, по-перше, внутрішньо 
нестійкої системи; по-друге, абсолютно «байдужої» до 
соціального результату [6, с. 109] економічної діяльності; 
по-третє, зорієнтованої на виробництво благ (у тому 
числі суспільних), не всі з яких можуть бути кількісно 
формалізованими і ринково оціненими. Саме кейнсіан-
ські підходи до концептуалізації суспільних благ суттєво 
розширили англійську традицію розуміння вирішальної 
ролі державного регулювання соціально-економічних 
процесів у нівелюванні їх нестійкості та подоланні так 
званих «провалів ринку».

Своєю чергою, центральним ядром німецької традиції 
дослідження суспільних благ (яка, як відомо, базується 
на теоретичній платформі суспільних інтересів і колек-
тивних потреб) є примат суспільної опіки в процесах їх 
споживання та конвергенція індивідуальних і колектив-
них інтересів. Виходячи із цього, вважається, що соціум 
завжди виявляє свій нормативний інтерес до продуку-
вання і споживання тих суспільних благ, без яких немож-
ливим є його розвиток. Не випадково такі суспільні блага 
давно отримали свою «наукову прописку» під влучною 
дефініцією «патронатні товари» (protected goods), вироб-
ництво і споживання яких є неможливими без активної 
регуляторної участі держави. Інакше кажучи, патронатні 
товари характеризуються високим рівнем соціальної 
корисності, яка, відбиваючи систему узгоджених інтер-
есів усіх членів суспільства, визначає обсяги і стратегічні 
пріоритети бюджетних витрат на їх виробництво.

У цьому контексті принагідно також відзначити, що 
продуктово-видовий формат суспільних благ у німець-
кій традиції виходить далеко за межі власне суспільних 
продуктів і включає також широкий спектр приватних 
товарів і послуг (виробництво і споживання яких також 
перебувають під державним контролем) та так звані мери-
торні товари (за підходом Р. Масгрейва [7]). Попит на 
останні з боку індивідуальних споживачів завжди суттєво 
відстає від обсягу наявних суспільних потреб, а отже, 
в обов’язковому порядку має підтримуватися і стимулю-
ватися державою. Інакше кажучи, мериторні товари вті-
люють у собі ті блага, які суспільство або окремі індивіди 
об’єктивно змушені споживати виходячи зі своїх потреб 
(need), а не здатності і готовності сплачувати за них.

Виробництво і споживання суспільних благ у гло-
бальних умовах об’єктивно зумовлені розвитком іннова-
ційних процесів, тож, характеризуючи мериторні товари, 
Р. Масгрейв не випадково, акцентує значну увагу на вини-
каючому під час їх відтворення ефекті фрірайдерства. Цей 
ефект пов’язаний із нульовими граничними витратами на 
виробництво мериторних товарів, що зумовлює стрем-
ління їх споживачів «маскувати» свої потреби у цих видах 
суспільних благ. Водночас відсутність позитивної ціни 
на мериторні блага суттєво звужує ринковий сегмент їх 
виробництва, а отже, вимагає активного державного втру-
чання у цей процес [8, с. 694].

Екстраполюючи подібні методологічні підходи до 
трактування сутності суспільного блага на глобальний 
рівень, можна кваліфікувати зміст глобального суспіль-
ного блага як життєво необхідних для глобального соці-
уму товарів або послуг, виробництво і споживання яких 
має інтернаціональний характер, які перебувають у віль-
ному споживанні всіх членів глобального суспільства 
і не можуть бути спожиті індивідуально. Глобальні сус-
пільні блага характеризуються тими ж іманентними озна-
ками, що й національні: невиключністю у виробництві 
та неконкурентністю у споживанні, котрі розглядаються 
уже з погляду глобальних інтересів і диспозиції агентів 
міжнародної політико-економічної системи. При цьому 
глобальність суспільних благ означає, по суті, їх універ-
сальний характер щодо задоволення як потреб й інтер-
есів усіх країн світу та націй, так і всіх верств населення 
та усіх його поколінь [9].

Є всі підстави стверджувати, що глобальні суспільні 
блага на нинішньому етапі цивілізаційного розвитку не 
тільки відіграють вирішальну роль у забезпеченні світо-
вого економічного, політичного і соціального прогресу, а 
й створюють міцну цементуючу основу для ефективного 
розв’язання світовою спільнотою глобальних проблем 
(зміна клімату; продовольча проблема; транскордонні 
епідемії інфекційних захворювань; фінансові, боргові 
і бюджетні кризи; динамічне поширення віртуальних валют 
та ін.). Разом із тим, незважаючи на суттєве загострення 
в останні десятиліття глобальних ризиків, дотепер від-
сутні достовірні дані щодо акумульованих витрат урядів 
країн на продукування глобальних суспільних благ. За при-
близними оцінками, МВФ, Група Світового банку, ООН 
та регіональні банки розвитку на охорону здоров’я, захист 
довкілля, забезпечення глобального миру і безпеки, а також 
дослідження для цілей глобального розвитку щорічно 
витрачають від 11 до 11,5 млрд. дол. США (табл. 1).

Таким чином, медичні послуги, маючи всеохоплюю-
чий характер, здатність пронизувати всі сфери людської 
життєдіяльності та справляючи фундаментальний вплив 
на різні об’єкти, процеси і явища суспільного життя 
усіх країн світу, мають усі підстави кваліфікуватися як 
глобальні суспільні блага, котрі не тільки детермінують 
загальний стан суспільства, а й визначають кількісні 
й якісні кондиції глобального людського ресурсу. Не 
випадково кількість та якість медичних послуг, що нада-
ються населенню, є одним із головних детермінантів, які 
визначають добробут глобального суспільства, а наяв-
ність чи брак їх широкого асортиментного спектру сут-
тєво погіршує умови його життєдіяльності.

Про усвідомлення на найвищому рівні загострення 
проблематики виробництва і споживання глобальних сус-
пільних благ, а також їх зростаючої ролі у глобальному 
економічному розвитку свідчить теоретичне піднесення 
даної проблематики на інституційних платформах цілої 
низки організацій міжнародного менеджменту, насампе-
ред ООН і ВООЗ. Так, уже в кінці 1990-х років Всесвітня 
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організація охорони здоров’я актуалізувала для міжнарод-
них фахівців і експертів проблематику дослідження цієї 
царини, зокрема у рамках реалізації проекту «Глобальні 
суспільні блага для здоров’я: перспективи економіки охо-
рони здоров’я і суспільного здоров’я».

Характеризуючи медичні послуги з погляду теорії 
глобальних суспільних благ, слід відзначити, що вони 
одночасно являють собою і патронатні, і мериторні блага. 
Що стосується їх патронатної природи, то вона пов’язана 
з одночасним утіленням у медичних послугах індивідуаль-
ної і соціальної корисності, які випливають з їх цінності 
як ключового механізму збереження здоров’я окремих 
індивідів та суспільства у цілому. Оскільки суспільство 
з погляду забезпечення сталого макроекономічного зрос-
тання та підвищення якісних кондицій людського ресурсу 
завжди об’єктивно зацікавлене у наявності високоефек-
тивної системи охорони здоров’я, то корисність від спо-
живання медичних послуг отримується не тільки окре-
мими індивідами (котрі безпосередньо споживають цей 
вид суспільного блага), а й тими особами, котрі напряму їх 
не використовували, однак отримують корисність, напри-
клад від сприятливої епідеміологічної ситуації в країні чи 
відсутності в їх оточенні хворих.

Водночас мериторна природа медичних послуг випли-
ває зі специфічного характеру формування суспільного 
попиту на них. Йдеться про те, що левова частка насе-
лення зазвичай не виявляє особливого попиту на медичні 
послуги профілактичного характеру, а значна кількість 
громадян навіть свідомо шкодить своєму здоров’ю, маючи, 
наприклад, шкідливі звички та ведучи нездоровий спосіб 
життя. Отже, нормативний інтерес суспільства щодо охо-
рони здоров’я [11, с. 84] набуває свого концентрованого 
вираження насамперед у реалізації з боку держави різного 
роду проектів і програм у сфері профілактики здоров’я, 
проведення масштабних щорічних медичних обстежень, 
насаджування здорового способу життя з імплементацією 
відповідних адміністративних і регуляторних інстру-

ментів. Саме в такий спосіб забезпечується розширення 
попиту на медичні послуги з боку індивідуальних спожи-
вачів та активізується роль інституту держави в його фор-
муванні, що дає підстави кваліфікувати медичні послуги 
як мериторні блага.

Таким чином, критеріальна ідентифікація медичних 
послуг як глобальних суспільних благ обов’язково перед-
бачає наявність вигод від їх споживання для усіх країн 
та громадян світу, а отже, для задоволення глобальних 
інтересів у збереженні здоров’я, забезпеченні високих якіс-
них кондицій людської життєдіяльності та досягненні гло-
бального суспільного добробуту. У цьому контексті велике 
теоретичне значення має висновок А. Ачараї, Р. Біглехола, 
Д. Вудварда, Н. Драгерата Р. Сміта про раціональну при-
роду процесу відтворення глобальних суспільних благ 
[12; 13], а отже, недопустимість виключення з процесу їх 
споживання жодної нації, навіть тієї, що не робить свого 
пропорційного внеску у фінансування їх виробництва.

Красномовним підтвердженням важливої ролі медич-
них послуг як глобальних суспільних благ у суспільному 
прогресі є досягнуті успіхи світової спільноти у сфері 
суттєвого підвищення тривалості життя населення, різ-
кого зниження показника неонатальної та дитячої смерт-
ності, рівня захворюваності на туберкульоз, повної лік-
відації поліомієліту тощо. Так, у період 1990-2015 рр. 
середньосвітовий показник материнської смертності (на 
100 тис. пологів) знизився з 380 до 216, у тому числі за 
групою країн Африки – з 960 до 542, Америки – з 110 до 
52, Південно-Східної Азії – з 520 до 164, Європи – з 42 до 
16, Східно-Середземноморського регіону – з 340 до 166, 
Західно-Тихоокеанського регіону – з 110 до 41 [14; 15]. 
Своєю чергою, середньосвітовий показник неонатальної 
смертності (на 1 тис. пологів) за вказаний період знизився 
з 33 до 19,2; а дитячої смертності (на 1 тис. пологів) – 
з 90 до 42,5 [14; 15].

Як свідчать дані [16, с. 8], у період з 1950 р. прак-
тично за всіма світовими регіонами було досягнуто і зна-

Таблиця 1
Динаміка кошторисних річних витрат на виробництво глобальних суспільних благ у 2009-2012 рр.,  

млн. дол. США [10, с. 3]
Ініціатива 2009 2011 2012

Глобальне здоров’я, у тому числі:
Зобов’язання щодо розвитку ринку (АМС) 125 172,2 128,3
Міжнародний механізм фінансування імунізації (IFFIm) 291 204,2 233
Глобальне довкілля, у тому числі:
Глобальний екологічний фонд 606 885,5 885,5
Монреальський протокол 113 115,0 131
Кліматичний інвестиційний фонд … 1258,7 1258,7
Вуглецеве партнерство у галузі лісівництва 79,3 166,7 38,5
Фонд Amazon … 164,1 164,1
Глобальний мир і безпека, у тому числі:
Операції з підтримання миру ООН 8968 7840 7330
Дослідження для цілей глобального розвитку, у тому числі:
Міжнародна ініціатива з оцінки впливу 13 38,9 29,9
Донорський цільовий фонд багатосторонньої Ініціативи з забезпечення прозорості у 
видобувній промисловості Світового банку 25 10,9 14,2

Фонд Консультативної групи з міжнародних досліджень у сфері сільського господарства 606 383 505
Нагляд із боку МВФ 363 253,1 239
Світовий банк … … 53,1
Африканський банк розвитку 13,3 15 14,6
Міжамериканський банк розвитку … 7,8 8
Азійський банк розвитку 7,4 8,3 9,9
Усього 11210 11523,4 11042,8
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чного прогресу у подовженні очікуваної тривалості життя 
населення при народженні. Зокрема, за даними ВООЗ, 
з 1950 р. до 1990 р. середньосвітова тривалість життя 
кожних десять років зростала щонайменше на три роки, 
а у період 2000-2015 рр. – на п’ять років із найбільшим 
приростом у Африці – на 9,4 роки.

Неперевершеними є й досягнуті успіхи світової спіль-
ноти у сфері боротьби з туберкульозом. Хоча, як і століття 
назад, він усе ще залишається одним із найбільш пошире-
них інфекційних захворювань у світі, забираючи щорічно 
майже 1 млн. життів (13 осіб на 100 тис. населення), однак 
тільки в період 2000-2012 рр. світовий рівень смертності 
від туберкульозу знизився з 22 до 13; рівень захворюва-
ності – з 148 до 122, а поширеність – із 263 до 169 від-
повідно. Найбільшого успіху у боротьбі з туберкульозом 
досягли країни ОЕСР: нинішній рівень поширення тубер-
кульозу за групою держав із високим доходом становить 
усього 23 на 100 тис. населення, тоді як країн із низьким 
доходом – 246, доходом нижче середнього – 165, а доходом 
вище середнього – 86. Важко переоцінити і здобутки світо-
вої спільноти у сфері подолання малярії, підтвердженням 
чого є, зокрема, той факт, що у 2013 р. світовий показник 
рівня захворюваності на цю хворобу становив 98,6 випад-
ків на 1 тис. осіб, що перебували у зоні ризику [14; 15].

Реалізуючи стратегію подолання поліомієліту, ще 
в 1988 р. Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я було 
ухвалено глобальну стратегію його ліквідації, яку було 
поширено на більшість країн світу. Саме завдяки об’єднанню 
зусиль багатьох країн світу у сфері масової імунізації насе-
лення та реалізації ефективних механізмів державно-при-
ватного партнерства у цій сфері вдалось фактично подо-
лати глобальну проблему захворюваності на поліомієліт 
і віспу, що підтверджує яскраво виражений статус медич-
них послуг як глобальних суспільних благ.

Разом із тим на нинішньому етапі цивілізаційного 
розвитку, так і не подолавши до кінця низку інфекцій-
них захворювань, світ стикнувся із ще більшими загро-
зами поширення лихоманки Ебола, віруса Зіка, тяжкого 
гострого респіраторного синдрому і пташиного грипу 
H5N1 і H7N9В, а найголовніше – проблемою глобального 
поширення такого соціально небезпечного захворювання, 
як ВІЛ/СНІД. Дані свідчать, що тільки в 2001-2012 рр. 
світовий рівень смертності від ВІЛ/СНІД (на 100 тис. 
населення) зріс із 36 до 56, а поширеність даного захво-
рювання – з 494 до 511 [4; 15]. Це призводить до суттє-
вого збільшення у світовому масштабі тягаря інфекційних 
захворювань, а отже, вимагає неухильного нарощування 
державних і приватних витрат на медичні послуги 
і медико-санітарне обслуговування.

Окремої уваги заслуговують також психічні розлади 
та інші неінфекційні захворювання (серцево-судинні 
хвороби, діабет, рак, хронічні респіраторні захворю-
вання тощо), які також стають причиною передчасної 
(до 70 років) смерті величезної кількості світового насе-
лення, порушення усталеного режиму життя та зниження 
життєвих стандартів багатьох осіб, а також гальмування 

динаміки макроекономічного зростання. Достатньо ска-
зати, що щороку від таких захворювань передчасно йдуть 
із життя близько 15 млн. осіб, 85% з яких проживають 
у країнах із середніми і низькими доходами. При цьому 
понад 80% випадків інвалідності спричинено неінфекцій-
ними захворюваннями [17, с. 18]. Саме завдяки медичним 
послугам відкриваються широкі можливості подолання 
цих тяжких захворювань у світовому масштабів, що під-
тверджує їх статус як глобальних суспільних благ.

Характеризуючи процеси відтворення медичних 
послуг як глобальних суспільних благ, не можна оминути 
увагою ключове питання їх фінансування, яке напряму 
пов’язане з проблемою так званого «безквиткового паса-
жира» (free-rider problem). Йдеться про тих споживачів 
медичних послуг, які користуються даним суспільним бла-
гом без здійснення відповідного внеску у процес їх проду-
кування і фінансування. У цьому контексті суттєво актуа-
лізується проблема щодо нівелювання прагнення окремих 
держав бути «безквитковим пасажиром», оскільки, хоча 
функціональні компетенції міжнародних організацій сфери 
охорони здоров’я пов’язані з організацією і ресурсним 
забезпеченням процесу надання медичних послуг на інтер-
національному рівні, однак їх бюджет формується за раху-
нок внесків країн-учасниць. Отже, в останні десятиліття всі 
ми є свідками суттєвого поглиблення міжкраїнових асиме-
трій по лінії споживання – фінансування медичних послуг 
як глобальних суспільних благ. Якщо держави-лідери на 
тлі найбільших внесків у розвиток інтернаціонального 
сегменту медичних послуг є незначними їх споживачами, 
то країни, що розвиваються, роблячи найменший внесок, 
є найбільшими споживачами медичних послуг як глобаль-
них суспільних благ, особливо за каналами запровадження 
на їх території міжнародних стандартів у сфері діагнос-
тики, біологічних і фармацевтичних препаратів; отримання 
фінансової допомоги на НДДКР у сфері медицини, розбу-
дову національних систем охорони здоров’я та медичної 
освіти; розширення доступу до вакцинації від інфекційних 
захворювань та ін.

Висновки. Медичні послуги з урахуванням їх все-
охоплюючого характеру та здатності пронизувати всі 
сфери людської життєдіяльності, а також фундаменталь-
ного впливу на різні об’єкти, процеси й явища суспіль-
ного життя усіх країн світу мають природу глобальних 
суспільних благ, які не тільки детермінують загальний 
стан суспільства, а й визначають кількісні та якісні кон-
диції глобального людського ресурсу. У контексті теорії 
глобальних суспільних благ медичні послуги одночасно 
являють собою і патронатні, і мериторні блага. Їх патро-
натна природа пов’язана з одночасним утіленням у медич-
них послугах індивідуальної і соціальної корисності, 
які випливають з їх цінності як ключового механізму 
збереження здоров’я окремих індивідів та суспільства 
у цілому; а мериторна – із специфічним характером фор-
мування суспільного попиту на них та активною роллю 
держави у розширенні попиту на медичні послуги з боку 
індивідуальних споживачів.
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Аннотация. В статье рассмотрены методологические подходы к трактовке сущности общественного блага на гло-
бальном уровне. Охарактеризованы медицинские услуги с точки зрения теории глобальных общественных благ. Про-
анализирована мериторная природа медицинских услуг. Проведена критериальная идентификация медицинских услуг 
как глобальных общественных благ.

Ключевые слова: глобальные общественные блага, медицинские услуги, мериторные блага, критериальная иден-
тификация.

Summary. The article deals with methodological approaches to the interpretation of the essence of social benefits on a 
global level. The author characterized medical services, in terms of the theory of global public goods. The merit nature of medi-
cal services was analyzed. Identification criteria of medical services as global public goods were made.

Key words: global public goods, medical services, merit benefits, identification criteria.
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Постановка проблеми. Важливе значення у безпе-
рервності відтворювального процесу і розвитку підпри-
ємницької діяльності в аграрній сфері відіграє вітчизняна 
банківська система через запровадження прогресивних 
механізмів кредитування сільського господарства.

Ефективний розвиток банківського кредитування сіль-
ського господарства зумовлюється насамперед тим, що 
сьогодні саме АПК дає можливість вирішувати питання 
продовольчої безпеки, створювати надійне джерело 
бюджетних надходжень та потужний виробничо-еконо-
мічний потенціал для розвитку сільських територій. Така 
суттєва стратегічна важливість сільського господарства 
поряд із недостатньою привабливістю для приватних 
інвесторів внаслідок сезонності виробництва продук-
ції, високих сільськогосподарських ризиків, відсутності 
ліквідної застави, залежності від природно-кліматичних 
умов зумовлює необхідність пошуку нових інструментів 
фінансування. Ситуація ще більше ускладнюється висо-
ким рівнем невизначеності, що притаманний діяльності 
таких підприємств.

Спостерігається обмежений доступ сільськогоспо-
дарських підприємств до банківського кредитування, що 
пов’язано з низкою об’єктивних та суб’єктивних чинни-
ків, які потребують теоретичного вивчення та практич-
ного удосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджен-
нями фінансово-кредитного забезпечення сільського госпо-
дарства займалися такі вчені, як Р.М. Безус, В.М. Березовик, 
Б.В. Данилів, Г.В. Корнійчук, Л.В. Кузнєцова, М.Й. Малік, 
А.В. Маніло, П.Т. Саблук та інші. Однак постійні зміни 
законодавчої бази та нестабільність економічної ситуації 
зумовлюють необхідність дослідження сучасного стану 
кредитування сільського господарства в Україні.

Метою статті є дослідження джерел кредитування 
та тенденцій фінансово-кредитного забезпечення сіль-
ського господарства в Україні.

Виклад основного матеріалу. Питанням фінансу-
вання та кредитного забезпечення сільського господарства 
в Україні присвячено низку праць. Зокрема, Л.В. Кузнє-
цова розкриває сутність та роль агропромислового комп-
лексу, його особливості, що створюють необхідність 
використання банківських позичок. Автор запропонувала 
методологію формування системи фінансового забезпе-
чення розвитку підприємств АПК з обґрунтуванням роз-
поділу системи забезпечення на дві підсистеми – фінан-
сову та кредитну; також визначено роль банківського 
кредиту у фінансуванні підприємств агрокомплексу, про-
аналізовано світовий досвід щодо участі держави та бан-
ків у розвитку агроекономіки. Важливо звернути увагу на 
рекомендації щодо удосконалення відносин банків та під-
приємств АПК, використання яких буде сприяти активіза-
ції процесів банківського кредитування [1].

В.Г. Корнійчук досліджує місце кредиту як фактора 
фінансового забезпечення економічного зростання сіль-
ськогосподарських підприємств. Зокрема, розглянуто 
механізм банківського кредитування підприємницької 
діяльності, який визначається для кожного комерційного 
банку окремо. Встановлено, що кредитування сільсько-
господарських підприємств перебуває на стадії розвитку: 
розроблена і прийнята нормативно-правова база, роз-
вивається кредитна кооперація на селі. Водночас існує 
необхідність розроблення та запровадження комплексної 
системи фінансової підтримки інноваційної діяльності, 
зокрема, щодо механізмів здешевлення кредитів і заохо-
чення банків до кредитування інноваційних проектів 
у сільському господарстві [2].

Актуальними питаннями кредитування сільського гос-
подарства займаються Р.М. Безус, А.В. Маніло [3], які зна-
чну увагу приділяють факторам, що визначають сучасний 
стан агропромислового комплексу України та особливості 
аграрного сектору, які впливають на кредитні відносини. 
Визначено роль банківського кредитування у розвитку 
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аграрних підприємств, розглянуто види та умови надання 
кредитів. Запропоновано шляхи удосконалення кредит-
ного забезпечення сільського господарства в умовах кри-
зових явищ в економіці України.

Проведемо аналіз кредитування сільського господар-
ства в Україні. Дослідження процесу кредитування за 
останні роки свідчить про нестабільну ситуацію у кре-
дитуванні сільського господарства. Так, суттєво скороти-
лося кредитування сільськогосподарських підприємств 
у 2015 році. Станом на кінець 2015 року, за даними Націо-
нального банку України, загальний обсяг наданих креди-
тів у сільське господарство становив 48 425 млн. грн. [4].

Кредити, надані депозитними корпораціями (крім 
Національного банку України) станом на кінець грудня 
2015 року [4], наведено на рис. 1.
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Рис. 1. Кредити, надані депозитними корпораціями  
(крім Національного банку України)  
станом на кінець грудня 2015 року [4]

Державна фінансова підтримка сільгосптоваровироб-
ників та стимулювання виробництва сільськогосподар-
ської продукції у 2017 році наведена у табл. 1.

Розглянемо розподіл бюджетної дотації для розви-
тку сільськогосподарських товаровиробників та стиму-
лювання виробництва сільськогосподарської продукції 
у 2017 році. Станом на 15 вересня 2017 року Міністерством 
аграрної політики перераховано всього 2315,0 млн. грн. 
[5]. Надано кредитів фермерським господарствам у роз-
мірі 16 500 тис. грн., що свідчить про виконання розпису 
асигнувань на 66%.

Крім того, на часткову компенсацію вартості сільсько-
господарської техніки та обладнання вітчизняного вироб-

ництва за рахунок коштів загального фонду сільськогос-
подарським товаровиробникам – отримувачам часткової 
компенсації вартості техніки та обладнання з реєстрацій-
ного рахунку Мінагрополітики спрямовано 355 тис. грн., 
залишок коштів на реєстраційному рахунку становить 
272,571 тис. грн. [5].

Законом України «Про Державний бюджет України 
на 2017 рік» (зі змінами) Мінагрополітики передбачені 
видатки обсягом 5 592,6 млн. грн.

Станом на 15 вересня 2017 року виконавцям бюджет-
них програм згідно з річним розписом асигнувань 
загального фонду Державного бюджету України спря-
мовано 2901,5 млн. грн., з них за бюджетною програмою 
2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробни-
ків» – 520,2 млн. грн., з яких перераховано:

– 519,2 млн. грн. – на небюджетний рахунок, відкритий 
в Державній казначейській службі України, для автоматич-
ної виплати дотацій у межах держпідтримки сільгосптова-
ровиробників відповідно до Порядку розподілу бюджетної 
дотації для розвитку сільськогосподарських товаровироб-
ників та стимулювання виробництва сільськогосподарської 
продукції у 2017 році, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 08.02.2017 р. № 83.

– 1,0 млн грн – на реєстраційний рахунок для част-
кової компенсації вартості сільськогосподарської техніки 
та обладнання вітчизняного виробництва (постанова 
Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. № 130) [5].

Протягом останніх років зросла залежність функціо-
нування сільського господарства від фінансово-кредитної 
системи і продовжує ще більше зростати. Сьогодні аграр-
ний сектор економіки перебуває у незадовільному стані, 
потреби сільського господарства України в додатковому 
капіталі все ще становлять близько 60 млрд. дол. США. 
На думку фахівців, 57% зазначеної суми потрібно вкласти 
у рослинництво, 43% – у тваринництво [6, с. 293]. При 
цьому сезонність виробництва у сільському господарстві 
за нормального відтворювального процесу вимагає забез-
печення раціонального співвідношення між власними 
і залученими коштами.

До числа країн із найбільш високою питомою вагою 
позикових коштів в основному капіталі сільського гос-
подарства належать Англія, ФРН, Франція, Італія, Бель-
гія і скандинавські країни. Надають позикові кошти для 
сільського господарства у цих країнах державні кредитні 
установи, і лише в окремих країнах більшу питому вагу 
займають позички приватних комерційних банків. Так, 
в Англії частка держави і кооперації в кредитуванні сіль-
ського господарства традиційно мала (10-12% у загальній 
заборгованості фермерів). А у Франції державний кредит 

Таблиця 1
Фінансування видатків Міністерства аграрної політики України  

за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (тис. грн.) [5]

Найменування видатків за програмною класифікацією

Затверджено 
річним розписом 

асигнувань на 
2017 рік

у тому 
числі на 
січень-

вересень

Виділено 
асигнувань

Фактично 
спрямовано 
станом на 

15.09.17
Надання кредитів фермерським господарствам 25 000,0 16 500,0 16 500,0 0,0
Державна підтримка галузі тваринництва 170 000,0 30 700,0 30 700,0 0,0
Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників 1 473 000,0 874 208,3 874 208,3 520 208,3
з них:
бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських 
товаровиробників та стимулювання виробництва сільсько-
господарської продукції

923 000,0 519 208,3 519 208,3 519 208,3

часткова компенсація вартості сільськогосподарської тех-
ніки та обладнання вітчизняного виробництва 550 000,0 355 000,0 355 000,0 1 000,0
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переважає – питома вага державно-кооперативної системи 
«Креді Агріколь» у кредитній заборгованості сільського 
господарства становить близько 90%; приблизно таке 
ж положення – в Іспанії. У скандинавських країнах, що 
відзначаються значним розвитком сільськогосподарської 
кооперації, основна маса позичкового капіталу надходить 
у сільське господарство з кооперативних кредитних уста-
нов, кредитних кас, іпотечних об’єднань [7].

Проаналізувавши першу п’ятірку банків України, 
зображену у табл. 2, варто відзначити, що вимоги до 
позичальника та собівартість кредиту досить суттєві, що 
і є основною причиною відсутності попиту на кредитні 
банківські продукти. Однак варто відзначити основні про-
блеми у кредитуванні: підвищення відсоткових ставок за 
кредитами; скорочення обсягів кредитування; обмеже-
ність доступу малих і середніх сільськогосподарських 
підприємств до кредитних ресурсів.

Таблиця 2
Ефективні ставки за кредитами  

для юридичних осіб [8]
Банк Програма Ефективна ставка

Укрексімбанк Кредит «Розви-
ток бізнесу» 21,9%

Укргазбанк Кредит «Розви-
ток бізнесу» 24,06%

UniCreditBank TM Кредит «Іпотека» 25,5%

Укрсоцбанк Кредит «Покупка 
ОС і НА» 29,5%

ПриватБанк Кредит «Овер-
драфт» 32%

Посилити зацікавленість та повернути населення до 
села можливо, на нашу думку, шляхом кредитування на при-
дбання чи будівництво житла в сільській місцевості. Та тут, 
як і загалом на ринку житла, існує низка перешкод, які не 
дають змоги запустити ринок. Проблемою є саме умови кре-
дитування. Хоча з початку поточного року середні реальні 
ставки за іпотечними кредитами дещо знизилися (у серед-
ньому на 1%), та залежно від терміну кредиту становили 
23,04-25,32% річних, але вони перебувають на високому 
рівні, і кредити за такими ставками є дорогими (табл. 3).

Проведений аналіз свідчить, що найменший діа-
пазон ставок у банку «Індустріалбанк», а найбільший – 
у VS Bank (Фольксбанк), при цьому високі розміри аван-
сового внеску – 50% і 40% відповідно, що пов’язано 
з великими ризиками, тому банки пропонують великі від-
сотки авансованих внесків.

В Україні банківське кредитування у системі фінан-
сового забезпечення сталого розвитку сільського госпо-

дарства залишається невизначеним. Ризик та невизначе-
ність відіграють важливу роль у діяльності підприємств, 
уміщуючи в собі протиріччя між реальним і запланова-
ним. Усунути невизначеність неможливо, оскільки вона 
є елементом об’єктивної дійсності. Але варто зазначити, 
що невизначеність не завжди є негативним фактором, 
оскільки усвідомлення факту її існування мотивує до 
самостійного вирішення управлінських завдань, ініціа-
тивності та творчого пошуку.

Таблиця 3
Пропозиції за іпотечними кредитами від банків [9]

Банк 
Макси-

мальний 
термін

Аван-
совий 
внесок 

Діапазон 
ефективних 

ставок, річних 
Індустріалбанк 20 р. 50% 21,39-24,2%

Кредобанк 20 р. 30% 21,82-25%
UniCreditBank 20 р. 40% 22,72-24,91%

VS Bank (Фоль-
ксбанк) 20 р. 40% 23-25,32%

Ощадбанк 20 р. 30% 23,09-25,77%
CreditAgricole 20 р. 50% 24,89- 29,35%

Економічні відносини банків та підприємств сіль-
ського господарства у процесі кредитування реалізуються 
в умовах неоднозначності протікання реальних соціально-
економічних процесів, розмаїття можливих станів і ситу-
ацій реалізації рішення, в якому у майбутньому можуть 
опинитися господарюючі суб’єкти.

На нашу думку, іпотечне кредитування суб’єктів гос-
подарювання у сільській місцевості в Україні має пер-
спективи розвитку, якщо в країні буде проводитися полі-
тика, що зможе розвивати та вдосконалювати цю сферу 
економіки.

За прогнозами Європейського банку реконструкції 
та розвитку (ЄБРР), протягом наступних сорока років 
світове виробництво сільськогосподарської продукції має 
збільшитися на 70%. Його формуватимуть чотири осно-
вних чинники, два з яких є результатом демографічного 
тиску (зростання населення та урбанізація), а ще два – 
наслідками економічного розвитку (збільшення доходу 
на душу населення в країнах, що розвиваються, та підви-
щення попиту на біологічне паливо [10].

Так, валова продукція сільського господарства Укра-
їни протягом 2010-2016 років (табл. 4) має тенденцію 
до збільшення, однак у 2015 році спостерігається змен-
шення, і це можна оцінити однозначно тільки негативно.

Дані свідчать, що валова продукція сільського гос-
подарства у 2015 році порівняно з попереднім роком 
зменшилася з 251 427,2 до 239 467,3 млн. грн., або на 

11 959,9 млн. грн., однак у 2016 році 
порівняно із 2015 роком збільшилася 
на 15 173,2 млн. грн. [11].

Відбуваються деструктивні зміни 
у функціонально-компонентній струк-
турі сільського господарства, адже 
переважає виробництво продукції рос-
линництва, що зображено на рис. 2.

Така тенденція у розвитку сіль-
ського господарства є позитивним 
явищем, оскільки дає можливість 
забезпечувати населення найбільш 
висококалорійними, поживними і дуже 
цінними продуктами харчування.

Висновки. Результати проведеного 
дослідження свідчать, що джерелом 
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Рис. 2. Структура валової продукції сільського господарства України  
за 2010-2016 рр. [11]
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фінансово-кредитного забезпечення сталого розвитку 
сільського господарства є саме власні та залучені кошти, 
а також державна підтримка аграрного сектору економіки. 
Вивчення складу та структури кредитного забезпечення 
свідчить про те, що спостерігається тенденція до зрос-
тання частки залучених коштів у загальній структурі кре-
дитних зобов’язань сільського господарства.

В Україні банківське кредитування у системі фінан-
сового забезпечення сталого розвитку сільського госпо-
дарства залишається невизначеним. Ризик та невизначе-
ність відіграють важливу роль у діяльності підприємств, 
вміщуючи в собі протиріччя між реальним і запланова-
ним. Усунути невизначеність неможливо, оскільки вона 
є елементом об’єктивної дійсності. Але варто зазначити, 
що невизначеність не завжди є негативним фактором, 
оскільки усвідомлення факту її існування мотивує до 
самостійного вирішення управлінських завдань, ініціа-
тивності та творчого пошуку.

Проведений аналіз банківського кредитування в сис-
темі фінансового забезпечення сталого розвитку сіль-

ського господарства свідчать, що необхідно удосконалити 
нормативно-правову базу та законодавство, адаптувати 
нормативні акти до особливостей кредитування сіль-
ськогосподарських суб’єктів господарювання; розши-
рити канали доступу до інформації про кредитування під 
іпотеку, забезпечити її доступність, простоту, прозорість 
(наприклад, засобами масової інформації: рекламою, 
інформацією в Інтернет-ресурсах); розробити програми 
кредитування населення села з урахуванням доходів 
та інших особливостей для зацікавлення до повернення 
в село; оптимізувати довгострокові кредитні ресурси 
у банках, щоб забезпечити безперебійне довгострокове 
кредитування; мінімізувати фінансові витрати та витрати 
часу на процедуру оформлення кредиту.

Перспективи подальших досліджень полягають у тому, 
що існує низка правових та організаційних проблем, які 
не дають банкам змоги використовувати земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення як предмет застави. 
На нашу думку, вирішення зазначених питань і послугує 
предметом для майбутніх наукових досліджень.

Таблиця 4
Продукція сільського господарства України протягом 2010-2016 рр. [11]

(мільйонів гривень)

Роки

Господарства усіх категорій У тому числі
сільськогосподарські підприємства господарства населення

продукція 
сільського 
господар-

ства

з неї продукція 
сільського 
господар-

ства

з неї продукція 
сільського 
господар-

ства

з неї
продукція 
рослинни-

цтва

продукція 
тваринни-

цтва

продукція 
рослинни-

цтва

продукція 
тваринни-

цтва

Продукція 
рослинни-

цтва

продукція 
тваринни-

цтва
2010 187 526,1 120 591,4 66 934,7 90 792,0 64 860,6 25 931,4 96 734,1 55 730,8 41 003,3
2011 225 381,8 157 561,9 67 819,9 117 110,9 89 572,9 27 538,0 108 270,9 67 989,0 40 281,9
2012 216 589,8 145 843,6 70 746,2 110 071,7 80 462,6 29 609,1 106 518,1 65 381,0 41 137,1
2013 246 109,4 172 131,2 73 978,2 133 683,1 101 297,0 32 386,1 112 426,3 70 834,2 41 592,1
2014 251 427,2 177 707,9 73 719,3 139 058,4 105 529,5 33 528,9 112 368,8 72 178,4 40 190,4
2015 239 467,3 168 439,0 71 028,3 131 918,6 99 584,7 32 333,9 10 7548,7 68 854,3 38 694,4
2016 254 640,5 185 052,1 69 588,4 145 119,0 113 392,6 31 726,4 109 521,5 71 659,5 37 862,0
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Аннотация. В статье исследовано финансово-кредитное обеспечение сельского хозяйства. Проанализированы эф-
фективные ставки по кредитам для юридических лиц сельского хозяйства Украины, осуществлен анализ предложений 
по ипотечным кредитам от банков. Приведены основные требования изменений банковского кредитования в системе 
финансового обеспечения для устойчивого развития сельского хозяйства.
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Анотація. Стаття присвячена систематизації та дослідженню сучасних тенденцій функціонування та розвитку під-
приємств молочної та м’ясної промисловості України в умовах нестійкого бізнес-середовища. Розроблено та запро-
поновано методологію розрахунку індексу синергетичного ефекту розвитку підприємств молочної або м’ясної про-
мисловості в умовах нестійкої економіки України, яка розширює методологічне забезпечення дослідження проблеми. 
Використання представленої методології дає змогу провести загальну оцінку стану розвитку підприємств цих галузей 
з урахуванням нинішніх аспектів їх функціонування.
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Summary. The article analyzes the financial and credit support of agriculture. The effective rates on loans for legal entities 
of agriculture of Ukraine are analyzed, offers of mortgage loans from banks are analyzed. The main requirements of changes in 
bank lending in the system of financial provision for sustainable development of agriculture are presented.
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Постановка проблеми. Складні економічні умови 
в країні та світі показують неготовність багатьох підпри-
ємств до несприятливих змін зовнішнього середовища. 
Це пов’язано як із сировинною орієнтацією промисло-
вості, галузевими проблемами, кардинальними змінами 
умов функціонування бізнес-середовища, так і з недоско-
налістю механізму обґрунтування адаптаційних антикри-
зових заходів реагування на зовнішні виклики. Вагомість 
цих причин пояснюється недостатнім рівнем теоре-
тико-методологічної бази оцінки та планування стійкого 
та адаптаційного розвитку підприємств галузі.

Часто використовуваний методологічний інструмен-
тарій формування стійкості розвитку підприємств не 
пов’язаний із цілями бізнесу, галузевими особливостями, 
немає доступних та простих моделей експрес-аналізу 
факторів впливу. Підприємства молочної та м’ясної про-
мисловості України досить вразливі до змінюваних еко-
номічних умов, що і зумовлює актуальність дослідження 
тенденцій їх розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
методологічного забезпечення досліджень проблеми 
управління розвитком підприємства в нестійких економіч-
них умовах висвітлені у працях низки вітчизняних та іно-
земних авторів. Зокрема, теоретичні та практичні аспекти 

проблем розвитку економічних систем різних рівнів дослі-
джували В.М. Геєць, Д. Белл, Н. Вінер, Й.А. Шумпетер, 
Р. Фрімен, М.Д. Кондратьєв, С.Ю. Глазьєв, Дж.К. Гелб-
рейт, В.М. Гриньова, Г. Спенсер, Дж. Кларк, Ю.Г. Лисенко, 
В.І. Ляшенко, У.К. Мітчелл, М.М. Моісеєв, Р. Нельсон, 
У.У. Ростоу, М.П. Тодаро, Е. Тоффлер, Дж. Форестер, 
Г. Хакен. У контексті досліджуваної молочної промисло-
вості є наукові праці, присвячені економічному механізму 
розвитку підприємств галузі. Серед авторів, які займа-
лися цією проблемою, можна відзначити М.М. Ільчука, 
Л.О. Мармуль, І.М. Галака, Г.В. Чабана, В.Я. Месель-Весе-
ляка, П.Т. Саблука, М.П Коржинського, Д.Ф. Харківського, 
О.О. Швець тощо. У контексті вивчення організаційно-еко-
номічних аспектів розвитку підприємств м’ясної промис-
ловості варто виокремити науково-практичні дослідження 
таких авторів, як Т.Л. Мостенська, О.І. Драган, І.В. Суха, 
А.Н. Богатирьов, Л.Е. Дяченко, В.М. Пасічний, Л.Б. Ліпа-
тов, П.Т. Саблук, Г. Бандуренко тощо.

Метою статті є дослідження та систематизація сучас-
них тенденцій функціонування та розвитку підприємств 
молочної та м’ясної промисловості України в умовах 
нестійкого бізнес-середовища.

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішньому 
етапі розвитку спостерігаються коливання національної 
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економіки, які впливають на умови розвитку бізнес-серед-
овища. На фоні зміни економіки сприятливість бізнес-
середовища формується під впливом таких показників, 
як свобода ведення бізнесу та торгівлі, податкова та гро-
шова політика, державні витрати, свобода інвестування, 
фінансова політика, політика держави щодо захисту прав 
власності, свобода від корупції та політика держави щодо 
регулювання трудових відносин. Усі ці показники (інди-
катори) формують сприятливе або несприятливе бізнес-
середовище, їх коливання впливає на нестійкість умов 
ведення бізнесу в країні.

Фахівці Wall Street Journal і Heritage Foundation 
щорічно розраховують Індекс економічної свободи для 
більшості країн світу, починаючи з 1995 р. [21]. Їхні 
дослідження враховуються у матеріалах глобальних 
досліджень міжнародними організаціями, мають авто-
ритет у світовій економічній спільноті. Цей індекс оці-
нюється за шкалою від 0 до 100, відповідно значення 
100 свідчить про максимальний рівень економічної сво-
боди. На рис. 1 наведено динаміку цього показника за період  
2011-2016 рр. в Україні.

Як бачимо з рис. 1, рівень економічної свободи в Укра-
їні є низьким, хоча загальна тенденція останніх років 
свідчить про певні позитивні зміни. Загалом ситуація 
вважається нестабільною і складною для функціонування 
бізнес-середовища. Всі складники, що формують цей 
індекс, протягом останніх шести років не піднімалися 
вище значення 50.
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Рис. 1. Динаміка Індексу економічної свободи  
за період 2011-2016 рр. в Україні  

(складено автором за даними [21])

Отже, можемо констатувати, що функціонування 
та розвиток вітчизняних підприємств молочної та м’ясної 
промисловості України відбуваються в складних умовах 
нестійкого бізнес-середовища.

Розглянемо тенденції розвитку підприємств кожного 
із секторів промисловості. Проаналізуємо стан та тенден-
ції розвитку підприємств молочної промисловості Укра-
їни за 2011-2016 рр.

Важливою тенденцією сучасного розвитку підпри-
ємств молочної промисловості України є їх вибір орга-
нізаційної структури управління, яка б забезпечувала 
захист від ризиків в сучасних умовах нестійкого біз-
нес-середовища. Підприємства молочної промисловості 
України функціонують в складних економічних умовах, 
під впливом ринку ці суб’єкти господарювання налаго-
джують партнерські відносини, об’єднуються в крупні 
вертикальні інтегровані об’єднання. Лiдери галузi мають 
організаційну структуру управління у вигляді верти-
кально-інтегрованих холдингів (наприклад, «Терра Фуд», 
«Молочний Альянс», «Альміра», Група компаній «Комо») 
[17]. «Milkiland Україна» та «Вімм-Білль-Данн Україна» 
також за своєю організаційною структурою управління 
схожі з попередніми підприємницькими структурами. 
Відповідно, це характерна особливість розвитку сучасних 
лідерів цього сектору. В межах таких об’єднань підприєм-
ства зберігають позиції на ринку, захищаються від еконо-
мічних ризиків, вплив яких може бути більш негативним 
за умов самостійного функціонування.

Другою актуальною тенденцією розвитку підпри-
ємств молочної промисловості є зміни обсягів та асор-
тименту виробництва продукції в змінюваних економіч-
них умовах. За даними Продовольчого балансу (молочна 
промисловість) [11], обсяги виробництва основних видів 
продукції підприємств молочної промисловості України 
за період 2011-2016 рр. мають такі тенденції:

– найбільші обсяги виробництва молока та молоч-
них продуктів спостерігалися в 2013 р. (11 488,2 тис. т). 
Починаючи з 2014 р. обсяг виробництва видів продукції 
цієї категорії почали зменшуватися через нестачу сиро-
вини та її низьку якість [8, с. 28], зменшення попиту через 
зростання цін та падіння рівня доходів населення, низьку 
якість, високу конкуренцію для експорту. У 2016 р. під-
тримувалася тенденція зменшення обсягів виробництва 
вказаної продукції;

– найбільше падіння в обсягах виробництва молочної 
продукції промислової переробки відбувалося в сегменті 
«сири» з огляду на зменшення експорту, який до анексії 
АР Крим та АТО припадав переважно на РФ; скорочення 
попиту через ціновий фактор та скорочення доходів насе-
лення. Варто відзначити, що підприємства молочної про-
мисловості успішно переорієнтувалися у напрямкі скоро-
чення продукції, яка втратила минулий попит;

– досить вагоме зростання в 2011-2016 рр. мала така 
молочна продукція, як масло, за досліджуваний період 
обсяги виробництва цього продукту зросли на 31,7%. 
Незважаючи на певне скорочення обсягів виробництва 
в 2015-2016 рр., темпи зростання цього виду продукції 
є значними. За даними фахівців, у 2017 р. Україна посіла 
п’яте місце серед світових експортерів вершкового масла. 
Тобто позитивною тенденцією вважаємо те, що виробники 
продукції молочної промисловості успішно орієнтуються 
на ринку, зважають на економічні зміни (втрата споживачів 
через експорт сирів, вихід на нові ринки для збуту масла).

Таблиця 1
Динаміка зміни індексу закупівельної ціни на молоко (вищого ґатунку)  

та зміни рівня доходів населення в Україні в 2011-2016 рр.

Назва показника
Значення Абсолютне відхилення, + / –

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2012 / 
2011

2013 / 
2012

2014 / 
2013

2015 / 
2014

2016 / 
2015

Індекс ціни на молоко 
(вищий ґатунок) 1,3 0,9 1,3 1 1,3 1,4 -0,4 0,4 -0,3 0,3 0,1

Індекс рівня доходів 
населення 1,08 1,13 1,06 0,885 0,77 1,14 0,0 -0,1 -0,2 -0,1 0,4

Джерело: розраховано автором за даними [3; 4; 13]
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Отже, можна відзначити, що, незважаючи на загальне 
зменшення обсягів виробництва за всіма видами продук-
ції, підприємства молочної промисловості України виро-
бляють успішні рішення з підтримки та розвитку функці-
онування шляхом диверсифікації товарного асортименту 
(зменшення виробництва продукції, яка втрачає попит, 
і збільшення за рахунок тієї, яка є більш затребуваною).

Третьою тенденцією розвитку є зміна закупівельних 
цін на молоко в Україні. Від відповідності зміни цього 
показника зміні показника рівня доходності населення 
залежить рівень попиту на продукцію молочної промис-
ловості. У табл. 1 наведено динаміку зміни індексу заку-
півельної ціни на молоко (вищого ґатунку) та зміни рівня 
доходів населення в Україні в 2011-2016 рр.

Аналіз результатів табл. 1 свідчить про те, що загалом 
індекс закупівельних цін на молоко вищий від індексу 
рівня доходів населення. Це, відповідно, впливає на змен-
шення попиту всередині країни на продукцію галузі.

Четвертою тенденцією розвитку підприємств молоч-
ної промисловості України є умовна доходність вироб-
ництва молока, яка виражається у вигляді показника 
«Український молочний індекс» (УМІ) (індекс доходності 
виробництва). Цей показник у наукових та фахових колах 
аналізують як основний індикатор розвитку підприємств 
молочної промисловості. У табл. 2 представлено дина-
міку Українського молочного індексу (УМІ) (індексу 
доходності виробництва) за 2011-2016 рр.

За період 2011-2016 рр. цей показник продемонстру-
вав зменшення на 2,11 одиниці. Але в 2016 р. порівняно 
з 2014 р. та 2015 р. цей показник суттєво зріс, що свід-
чить про позитивні тенденції покращення функціону-
вання. У 2016 р. цей показник становив 4,16. Відповідно, 
прибутковість виробництва була не досить високою, але 
такою, що зростає.

Перейдемо до виокремлення основних тенденцій роз-
витку підприємств м’ясної промисловості України. Пер-
шою тенденцією розвитку підприємств м’ясної промис-
ловості України є їхній сучасний вибір організаційного 
управління. Як і у молочній промисловості, у цій сфері від-
значається більша ефективність господарювання у орга-
нізаційних структур, які є вертикально інтегрованими 
об’єднаннями. Найбільш потужнi підприємства галузi 
(МХП («Миронівський хлібопродукт»), Комплекс «Агро-
марс», Компанія «Агро-Овен», Компанія «АПК-Інвест», 
Агропромислова група компаній «Дніпровська», Воло-

димир-Волинська птахофабрика, Агропромислова група 
компаній «Пан Курчак», Глобинський свинокомплекс, 
Фермерське господарство «УЛАР», Компанія «АГРО-
РОСЬ») займають 74,2% ринку виробництва м’ясної про-
мисловості в Україні. Всі ці підприємства мають верти-
кально інтегровану структуру управління [18].

Як вказують фахівці та вчені [2; 15], сьогодні в умо-
вах низької прибутковості галузі вертикально інтегровані 
підприємницькі структури мають певний успіх на ринку 
м’яса та м’ясної продукції порівняно з невеликими під-
приємствами. Інші 25,8% підприємств м’ясної промисло-
вості України є невеликими, розрізненими і не становлять 
суттєвої конкуренції на ринку.

Іншою актуальною тенденцією розвитку підприємств 
м’ясної промисловості є зміни обсягів та асортименту 
виробництва продукції в змінюваних економічних умо-
вах. За даними Продовольчого балансу (м’ясна промисло-
вість) [12], обсяги виробництва основних видів продукції 
підприємств м’ясної промисловості в Україні за період 
2011-2016 рр. мають такi тенденції:

– у 2014 р. порівняно з 2013 р. відбулося зменшення 
обсягів виробництва товарних груп «яловичина та теля-
тина» (на 3,48%) та «свинина» (на 0,35%). Це великою 
мірою зумовлене втратою покупця у вигляді РФ. Доне-
давна в РФ українські виробники постачали напівтуші 
яловичини, телятини та свинини. Дослідники зазначають, 
що для успішного виходу на європейський та китайський 
ринки підприємствам галузі треба оволодіти техноло-
гією глибокої вакуумної обробки м’яса [7]. Така продук-
ція користується попитом у світі. У період 2014-2016 рр. 
щодо товарної групи «яловичина та телятина» продовжи-
лося падіння обсягів виробництва, а за товарною групою 
«свинина» в 2014-2015 рр. цей показник зріс на 1,76%, але 
в 2015-2016 рр. – зменшився на 0,86%. Варто підкреслити, 
що на таку товарну групу, як «свинина» вагомий вплив 
чинить фактор тваринницьких епідемій, відповідно зрос-
тають втрати виробництва. Зокрема, в 2016 р. за даними 
моніторингу фахівцями відзначено найбільший спалах 
африканської чуми свиней в Україні (91 випадок) [1];

– у 2011-2012 рр., 2012-2013 рр. значний підйом щодо 
обсягів виробництва спостерігався у підприємств, заді-
яних на ринку птиці. Але в 2013-2014 рр. та 2014-2015 рр. 
цей показник упав. 2016 р. характеризувався зростанням 
обсягів виробництва м’яса птиці в Україні (зростання 
порівняно з 2015 р. на 2,02%). Також 2016 р. в сегменті 

Таблиця 2
Динаміка Українського молочного індексу (УМІ) (індексу доходності виробництва) за 2011-2016 рр.

Назва показника
Значення Абсолютне відхилення, + / –

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2012 / 
2011

2013 / 
2012

2014 / 
2013

2015 / 
2014

2016 / 
2015

Український молочний 
індекс (УМІ) (індекс 

доходності виробництва)
6,27 3,52 6,21 3,58 3,22 4,16 -2,75 2,69 -2,63 -0,36 0,94

Джерело: складено автором за даними [20]

Таблиця 3
Динаміка зміни індексу закупівельної ціни на м’ясо та зміни рівня доходів населення в Україні в 2011-2016 рр.

Назва показника
Значення Абсолютне відхилення, + / –

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2012 / 
2011

2013 / 
2012

2014 / 
2013

2015 / 
2014

2016 / 
2015

Індекс ціни на 
м’ясо 1,008 1,002 0,990 1,023 1,017 1,004 -0,01 -0,01 0,03 -0,01 -0,01

Індекс рівня дохо-
дів населення 1,08 1,13 1,06 0,885 0,77 1,14 0,0 -0,1 -0,2 -0,1 0,4

Джерело: розраховано автором за даними [3; 4; 6]
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м’яса птиці характеризувався рекордним зростанням екс-
порту (зростання на 48,64% порівняно з 2015 р.).

Найбільш важливою тенденцією можна назвати те, що 
з 2016 р. починає зростати показник обсягу виробництва 
м’яса птиці (переважно курятини), який формує загальний 
тренд росту всього ринку м’яса в Україні. Це пов’язано, 
на думку аналітиків, по-перше, з тим, що підприємства 
галузі збільшили виробничі потужності, по-друге, з тим, 
що на фоні зростання цін на інші види м’яса цей вид зали-
шається більш доступним внутрішньому споживачу [9].

Третя тенденція розвитку – це зміна закупівельних 
цін на м’ясо в Україні. Відповідність зміни цього показ-
ника зміні показника рівня доходності населення зумов-
лює рівень попиту на продукцію м’ясної промисловості. 
У табл. 3 наведено динаміку зміни індексу закупівельної 
ціни на м’ясо та зміни рівня доходів населення в Україні 
в 2011-2016 рр.

Аналіз даних табл. 3 свідчить про те, що індекс закупі-
вельних цін на м’ясо та індекс рівня доходів населення не 
демонструє сталої відповідності. У 2014, 2015 рр. індекс 
ціни на м’ясо суттєво переважав індекс рівня доходів насе-
лення, що ускладнювало зростання та підтримання темпів 
попиту на цю продукцію. У 2016 р. ситуація змінилася 
через зростання мінімальної заробітної плати в Україні.

Отже, цінова політика підприємств суттєво не змі-
нювалася щодо стимулювання попиту на продукцію, 
змінилися лише зовнішні економічні умови (збільшення 
доходів населення). Можна підтримати дослідників, які 
вказують, що за нинішніх умов підприємства галузі не 

повинні зменшувати ціни на власну продукцію через збит-
ковість виробництва, а їм варто орієнтуватися на пошук 
нових сегментів для експорту. Це пов’язано з тим, що за 
кордоном м’ясо курятини є дорожчим, аніж в Україні, що 
свідчить про можливість збільшення прибутковості [7]. 
Зокрема, перспективним є орієнтир на країни Азії.

Четверта тенденція розвитку підприємств м’ясної про-
мисловості – це умовна доходність виробництва м’яса, 
яка виражається у вигляді показника «умовний індекс 
доходності виробництва». Вказаний показник серед нау-
ковців та фахівців аналізують як пріоритетний індикатор 
розвитку підприємств м’ясної промисловості (аналогічно 
як і щодо молочної промисловості). У табл. 4 наведено 
динаміку індексу доходності виробництва м’яса в Україні 
за 2011-2016 рр.

Вивчення табл. 4 свідчить про те, що в аналізованому 
періоді для вітчизняних підприємств найбільш прибутко-
вим було виробництва м’яса в 2012 р. Починаючи з 2013 р. 
спостерігалося суттєве падіння прибутковості виробни-
цтва. Це пов’язують із низьким рівнем генофонду великої 
рогатої худоби (нижчий, ніж у країнах ЄС, США), низь-
ким рівнем споживання через рівень доходів населення 
і потребою встановлення адекватних попиту цін.

Організаційні підходи до управління (переважно вер-
тикальна інтеграція), реагування на зміни економіки, інші 
заходи зумовлюють моделювання сучасного розвитку під-
приємств молочної та м’ясної промисловості. Їх адапта-
ційна поведінка забезпечує ефективність діяльності. Рівень 
ефективності розвитку підприємств цих галузей з ураху-

Таблиця 4
Динаміка індексу доходності виробництва м’яса в Україні за 2011-2016 рр.

Назва 
показника

Значення Абсолютне відхилення, + / –

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2012 / 
2011

2013 / 
2012

2014 / 
2013

2015 / 
2014

2016 / 
2015

Яловичина та 
телятина 3,2 3,45 3,31 2,72 2,25 2,02 0,3 -0,1 -0,6 -0,5 -0,2

Свинина 2,6 2,9 2,75 2,31 1,86 1,69 0,3 -0,2 -0,4 -0,5 -0,2
М’ясо птиці 1,7 1,8 1,3 1,16 1,03 0,98 0,1 -0,5 -0,1 -0,1 -0,1
Загальний 2,50 2,72 2,45 2,06 1,71 1,56 0,2 -0,3 -0,4 -0,4 -0,2

Джерело: складено автором за даними [14]

Таблиця 5
Методологія розрахунку синергетичного ефекту розвитку підприємств молочної або м’ясної промисловості 

в умовах нестійкої економіки
Показник Розрахунок, характеристика

Синергетичний ефект розвитку 
підприємств молочної або м’ясної 
промисловості в умовах нестійкої 
економіки (SF)

SF = Мr * АId * СIc
де SF ~ високий, якщо ≥ 2,
SF ~ середнє значення, якщо ≥ 1 < 2,
SF ~ ефект відсутній, якщо < 1

Мультиплікатор синергетичного 
ефекту розвитку підприємств 
молочної або м’ясної промисловості 
в умовах нестійкої економіки (Мr) 

Мr = Qі / Qі–1,
де Qi – обсяг виробництва продукції підприємств молочної або м’ясної промисло-
вості в поточному періоді, тис. т;
Qi–1 – обсяг виробництва продукції підприємств молочної або м’ясної промисло-
вості в попередньому періоді, тис. т

Ефект доходності виробництва 
(АId)

АId = Idі / Idі–1,
де Idі – індекс доходності виробництва продукції підприємств молочної або м’ясної 
промисловості в поточному періоді;
Idі–1 – індекс доходності виробництва продукції підприємств молочної або м’ясної 
промисловості в попередньому періоді

Ціновий ефект (СІс)

СІс = Ісі / Ісі–1,
де Іi – індекс цін на продукцію підприємств молочної або м’ясної промисловості в 
поточному періоді;
Іi–1 – індекс цін на продукцію підприємств молочної або м’ясної промисловості в 
попередньому періоді

Джерело: розроблено автором за матеріалами [5; 10; 16]
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ванням адаптаційних заходів можна запропонувати оціню-
вати із використанням показника «Синергетичний ефект 
розвитку підприємств галузі». Синергетичний ефект – це 
показник нелінійного аналізу, він визначає додатковий 
результат, який отримано через комбінацію складників еко-
номічної системи [5; 10]. У нашому прикладі це комбіна-
ція всіх характерних тенденцій розвитку (зокрема, обсягів 
виробництва, доходності та цінового показника). Вказаний 
показник описує тільки додаткову ефективність розвитку. 
У табл. 5 наведено методологію розрахунку синергетич-
ного ефекту розвитку підприємств молочної або м’ясної 
промисловості в умовах нестійкої економіки.

Використовуючи наведені вище показники розвитку, 
проведемо розрахунок та оцінку вищезазначеного показ-
ника (табл. 6).

За результатами розрахунків відзначаємо синергетич-
ний ефект розвитку підприємств молочної промисловості 
в умовах нестійкої економіки протягом 2011-2016 рр. 
У 2014 р. порівняно з 2013 р. відзначалося зменшення 
цього показника. Але в 2015 р. та 2016 рр. він зростав. Це 
свідчить про позитивні пріоритети розвитку підприємств 
галузі, що викликане зростанням доходності, зокрема, 
в 2016 р.

Синергетичний ефект розвитку підприємств м’ясної 
промисловості в умовах нестійкої економіки протягом 
2011-2016 рр. У 2011-2014 рр. цей показник демонстрував 
високе значення, хоча з 2013 р. він почав зменшуватися. Це 
пов’язане з поступовим зменшенням доходності. Відпо-
відно, можна визначити, що розвиток підприємств м’ясної 
промисловості характеризувався негативними ознаками.

Висновки. Представлена методологія розрахунку 
індексу синергетичного ефекту розвитку підприємств 
молочної або м’ясної промисловості в умовах нестій-
кої економіки України розширює методологічне забез-
печення дослідження проблеми. Його використання 
дає змогу провести загальну оцінку стану розвитку під-
приємств цих галузей з урахуванням нинішніх аспектів 
їхнього функціонування.

Дослідження дало змогу виявити основні сучасні тен-
денції функціонування та розвитку підприємств молочної 
та м’ясної промисловості України в умовах нестійкого 
бізнес-середовища. Проведений аналіз відповідно до 
авторської методології показав, що підприємства молочної 
промисловості досить успішні в умовах постійних еконо-
мічних коливань, а підприємства м’ясної промисловості 
мають низьку ефективність розвитку в зазначених умовах.

Таблиця 6
Динаміка індексу синергетичного ефекту розвитку підприємств молочної або м’ясної промисловості  

в умовах нестійкої економіки України за 2011-2016 рр.

Назва показника
Значення Абсолютне відхилення, + / –

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2012 / 
2011

2013 / 
2012

2014 / 
2013

2015 / 
2014

2016 / 
2015

1. Синергетичний ефект розвитку підпри-
ємств молочної промисловості в умовах 
нестійкої економіки (SFмл)

8,31 3,26 8,07 3,51 3,93 5,71 -5,05 4,81 -4,56 0,42 1,78

Мr 1,02 1,03 1 0,98 0,94 0,98 0,01 -0,03 -0,02 -0,04 0,04
АId 6,27 3,52 6,21 3,58 3,22 4,16 -2,75 2,69 -2,63 -0,36 0,94
СIс 1,3 0,9 1,3 1 1,3 1,4 -0,40 0,40 -0,30 0,30 0,10
2. Синергетичний ефект розвитку підпри-
ємств м’ясної промисловості в умовах 
нестійкої економіки (SFм)

2,54 2,83 2,62 2,09 1,7 1,58 0,29 -0,21 -0,53 -0,39 -0,12

Мr 1,008 1,04 1,08 0,99 0,98 1,01 0,03 0,04 -0,09 -0,01 0,03
АId 2,50 2,72 2,45 2,06 1,71 1,56 0,22 -0,27 -0,39 -0,35 -0,15
СIс 1,008 1,002 0,990 1,023 1,017 1,004 -0,01 -0,01 0,03 -0,01 -0,01

Джерело: складено автором за даними табл. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
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Аннотация. Статья посвящена систематизации и исследованию современных тенденций функционирования и раз-
вития предприятий молочной и мясной промышленности Украины в условиях неустойчивой бизнес-среды. Разработа-
на и предложена методология расчета индекса синергетического эффекта развития предприятий молочной или мясной 
промышленности в условиях неустойчивой экономики Украины, которая расширяет методологическое обеспечение 
исследования проблемы. Использование представленной методологии позволяет провести общую оценку состояния 
развития предприятий этих отраслей с учетом нынешних аспектов их функционирования.

Ключевые слова: развитие, предприятия молочной и мясной промышленности, неустойчивая бизнес-среда, синер-
гетический эффект, тенденция, объемы производства, доходность.

Summary. The article is aimed to systematize and research the modern tendencies of functioning and development the 
dairy and meat enterprises of Ukraine in the conditions of unsteady business-environment. It was developed and offered a 
methodology of calculation the index of sinergistical effect of dairy or meat enterprises in the conditions of unsteady economy 
of Ukraine, that extends the methodological providing the research of problem. The use of the presented methodology allows 
to conduct the general estimation of development of these industries enterprises status taking into account the present aspects 
of their functioning.

Key words: development, enterprises of dairy and meat industry, unstable business environment, sinergistical effect, trend, 
production volumes, profitability.
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ПІДХОДИ ДО ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ  
НА ПРИДБАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА

APPROACHES TO REPRESENTATION OF THE EXPENSES FOR PURCHASE AND USE 
OF THE SOFTWARE IN ACCOUNTING OF AN ENTERPRISE

Анотація. У статті досліджено підходи до ідентифікації програмного забезпечення для бухгалтерського обліку. 
Розроблено систему витрат, пов’язаних із купівлею та експлуатацією комп’ютерної програми, подано особливості їх 
відображення на рахунках бухгалтерського обліку та з метою оподаткування. Акцентовано увагу на підходах до обліку 
витрат на амортизацію бухгалтерських програм, їх оновлення та технічну підтримку, а також витрат, які виникають у 
зв’язку з несанкціонованим втручанням у роботу комп’ютерних мереж підприємств. Розглянуто облік витрат на навчан-
ня персоналу роботі з комп’ютерними програмами. Досліджено особливості захисту облікових даних для мінімізації 
витрат, пов’язаних зі втратою чи пошкодженням цих даних.

Ключові слова: витрати, інформаційна безпека, комп’ютерна програма, ліцензія, нематеріальний актив, облік, ро-
ялті, хмарна послуга.

Постановка проблеми. На сучасному етапі господа-
рювання автоматизація бухгалтерського обліку – необ-
хідність, адже вона дає змогу значно зекономити витрати 
часу, енергії та людських ресурсів, забезпечити оператив-
ною і своєчасною інформацією управлінський персонал 
підприємства. Однак під час упровадження автоматизова-
ної форми обліку і, зокрема, придбання та подальшої екс-
плуатації комп’ютерних програм (КП) також виникають 
витрати. Саме тому важливо визначити підходи та правила 
для їх облікового відображення з метою подальшого ана-
лізу величини і структури цих витрат, прийняття рішень 
про доцільність вибору тих чи інших програмних комплек-
сів автоматизації облікових процедур на підприємстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми ведення бухгалтерського обліку з використанням 
КП вивчалися низкою науковців, таких як Х. Андерсон, 
Ф.Ф. Бутинець, Г. Велш, В.П. Завгородній, С.В. Івахненков, 
С.В. Свірко, В.Ф. Ситник, В.В. Сопко, В.Д. Шквір та ін. 
Проте поява нових програмних продуктів і підходів до про-
цесу автоматизації облікових процедур, мінливість і непе-
редбачувані чинники впливу зовнішнього середовища, а 
також потреба ґрунтовного розгляду витрат, пов’язаних 
з автоматизованим веденням обліку для їх оптимізації, 
зумовлюють актуальність обраної теми і необхідність 
подальших досліджень.

Питання, пов’язані з використанням комп’ютерних тех-
нологій, потребують сьогодні постійного моніторингу під-
приємствами, які хочуть скористатися перевагами нових 
пропозицій, що часто з’являються на ринку. Вивчення 
витрат на придбання програмного забезпечення важливе 
насамперед для підприємств, які автоматизують облікові 
процеси вперше чи планують (через останні законодавчі 
зміни і ринкові тенденції) замінити використання російських 
програм вітчизняними або іноземними аналогами. Застосу-
вання купленого програмного забезпечення зобов’язує такі 

підприємства до здійснення витрат, пов’язаних із навчанням 
персоналу, оновленням і технічною підтримкою, доопра-
цюванням функціонального складника програм, захистом 
даних від несанкціонованого доступу тощо, які можуть 
займати значну питому вагу в загальній структурі витрат на 
автоматизацію бухгалтерського обліку.

Мета статті – дослідити особливості витрат на 
купівлю та використання програмного забезпечення як 
об’єкта бухгалтерського обліку в розрізі їх груп та видів 
для правильного відображення таких витрат і пошуку 
ефективних шляхів зниження їх величини.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону 
України «Про авторське право і суміжні права» КП – це 
набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, симво-
лів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, 
придатній для зчитування комп’ютером, які приводять 
його у дію для досягнення певної мети або результату [1]. 
КП є об’єктом права інтелектуальної власності, твором, 
що належить до об’єктів авторського права, захищається 
законом від несанкціонованого копіювання. Систему 
витрат, які виникають у зв’язку з купівлею та експлуата-
цією програмного забезпечення, у контексті їх докумен-
тування та відображення на рахунках бухгалтерського 
обліку подано на рис. 1.

Під час придбання програмного забезпечення підпри-
ємство найчастіше здійснює витрати на купівлю дозволу 
на використання КП, що, іншими словами, означає оплату 
ліцензії, вид якої значною мірою визначає обсяг прав і умови 
використання програми (право застосування попередніх 
версій, можливість перенесення на інший комп’ютер, вста-
новлення на кількох комп’ютерах тощо), а також статтю, до 
складу якої ці витрати будуть віднесені у бухгалтерському 
обліку. Так, із рис. 1 зрозуміло, що одним із можливих варі-
антів є рахунок 104 «Машини та обладнання» у складі осно-
вних засобів підприємства. До первісної вартості придба-
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ного основного засобу (комп’ютера) витрати на придбання 
КП відносяться за умови, якщо вона є невід’ємною його 
частиною, не може бути перенесена на інший комп’ютер. 
У міжнародному законодавстві (МСБО 38 «Нематеріальні 
активи» (НА) [2]) знаходимо роз’яснення щодо об’єкта, 
який об’єднує нематеріальні і матеріальні елементи 
(в основу покладено принцип превалювання сутності над 
формою), відповідно до якого доходимо висновку: якщо 
комп’ютер не може функціонувати без певного програм-
ного забезпечення, то останнє розглядають як основний 
засіб. Загалом таке трактування справджується для систем-
них програм, хоча не лише для них. При цьому програма 
може придбаватися разом із комп’ютером (системним 

блоком) – так звана ЕОМ-версія чи ЕОМ-ліцензія, а також 
окремо від нього (коробкова версія чи електронна ліцензія 
або електронний ключ (ESD)) [3].

Можливим підходом є віднесення витрат на придбання 
КП до первісної вартості НА. Відповідно до чинного 
законодавства [4] такі активи мають бути ідентифіковані. 
Згідно з МСБО 38 критеріями можливої ідентифікації 
НА є можливість бути відокремленими від підприємства 
та виникнення внаслідок цього договірних або інших 
юридичних прав [2]. Ці критерії справджуються, зокрема, 
під час купівлі програмного забезпечення за договором 
із визначеним набором майнових прав та за умов обме-
ження його функціонального призначення, кількості копій 
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(використання кінцевим споживачем) [5]. Під час пере-
дачі виняткових майнових прав на КП (включаючи право 
на тиражування і розповсюдження) із правом подальшого 
відчуження витрати на її придбання відображаються на 
рахунку 125 «Авторське право та суміжні з ним права», а 
за одержання невиняткових майнових прав, коли підпри-
ємство оприбутковує екземпляр програмного забезпе-
чення, не має права відтворювати (тиражувати) і продавати 
програму, існує практика зарахування усіх витрат на його 
купівлю на рахунок 127 «Інші НА» [6]. Туди ж відносимо, 
наприклад, витрати підприємства на придбання сертифіка-
тів відкритих ключів електронного цифрового підпису, які 
необхідні для ведення обліку з використанням КП.

Варто наголосити, що недостатньо уваги у працях 
науковців та фаховій обліковій літературі приділяється 
можливості відображення витрат на придбання КП як 
НА у складі первісної вартості оборотних активів, яка не 
обмежується П(С)БО 8 та Методичними рекомендаціями 
з бухгалтерського обліку НА [4; 7]. Проблема в тому, що 
законодавством не передбачено рахунка для відображення 
таких активів. Вирішення цього питання залежить від 
професійного судження бухгалтера. Пропонуємо вико-
ристати у цій ситуації рахунок 29 і назвати його «Немате-
ріальні поточні активи».

Як видно з рис. 1, платіж за придбання КП можна 
класифікувати також як роялті (якщо згідно з ліцен-
зійною угодою покупцю надано невиняткове майнове 
право розмноження і розповсюдження примірників про-
грамного забезпечення на певній території протягом 
певного строку) та відображати у складі витрат у періоді 
понесення на рахунках 23 «Виробництво», 91 «Загаль-
новиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 
93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяль-
ності» (якщо роялті сплачено авансом, то спочатку засто-
совується рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів»).

Роялті вважаємо і витрати на придбання права корис-
тування хмарними сервісами у бухгалтерському обліку, 
а також платежі за їх обслуговування. В Україні ці тех-
нології лише починають розвиватися, тоді як, наприклад, 
у країнах Європейського Союзу за даними 2016 р. 32% 
підприємств застосовують бухгалтерські та фінансові 
додатки до програмного забезпечення [8]. При цьому 
простежується тенденція до зростання цього показника 
у майбутньому.

Витрати на доведення придбаного об’єкта програм-
ного забезпечення до стану, в якому він може використову-
ватися на підприємстві за функціональним призначенням 
(технологічна підтримка, встановлення, налаштування 
та ін.), відносять до того рахунка, на якому обліковується 
сама програма (до її первісної вартості після введення 
такої програми в експлуатацію).

Вагому частину витрат, пов’язаних із наявністю КП 
на підприємстві, займають витрати на їх використання. 
У цьому контексті насамперед варто звернути увагу на 
амортизацію. В обліку амортизацію основних засобів 
і НА нараховують відповідно до строку їх корисного 
використання (якщо він не встановлений, то такі НА не 
амортизуються) і відображають на рахунках витрат на 
виробництво чи витрат періоду (див. рис. 1).

Аналогічно до витрат на амортизацію обліковуються 
і витрати на придбання пакетів оновлення (компонент) 
до КП, її технологічну підтримку й обслуговування після 
введення в експлуатацію, але лише у разі, якщо ці витрати 
було здійснено для підтримання програмного забезпе-
чення у придатному для використання стані й одержання 
первісно очікуваного розміру майбутніх економічних 
вигід від такого використання (у разі передоплати спо-

чатку застосовується рахунок 39). Якщо ж за результа-
тами понесення перерахованих витрат відбулося якісне 
удосконалення програмного забезпечення – зростає його 
первісна вартість [4]. Витрати на навчання та підвищення 
кваліфікації персоналу, який працює з програмою, відно-
симо до витрат періоду, оскільки у роботі самої програми 
ніяких змін не відбувається.

Ймовірними є також витрати підприємства, пов’язані 
з придбанням додаткових сервісів, а також розроблен-
ням, зміною та доопрацюванням функціонального 
складника програмного забезпечення. Залежно від виду 
цих витрат та їх кінцевого впливу на роботу КП вони 
можуть збільшувати її первісну вартість чи відповідні 
витрати звітного періоду.

Як показали нещодавні події (масові несанкціоновані 
втручання у роботу комп’ютерних мереж навесні-влітку 
2017 р., що виявили неабияку вразливість українських 
суб’єктів господарської діяльності та їх неготовність 
протистояти кібератакам), витрачання коштів на орга-
нізацію систем безпеки та захисту даних (використання 
антивірусного програмного забезпечення, апаратного, 
програмно-апаратного захисту й організаційних заходів) 
від їх знищення, пошкодження чи викрадення є вимогою 
часу. Сьогодні вразливості критичного рівня характерні 
за різними оцінками для близько половини інформа-
ційних інфраструктур (40% – помилки у налаштуванні, 
27% – помилки у програмному коді, 20% – відсутність або 
несвоєчасність оновлень безпеки) [9].

Як зазначає начальник Департаменту кіберполіції 
Національної поліції України С. Демедюк [10], в Україні 
зараз потрібно сформувати належну законодавчу базу для 
контролю за виробниками програмних продуктів у кон-
тексті захисту останніх від «зломів», організації кібер-
безпеки та вироблення алгоритму дій постраждалих під-
приємств для мінімізації витрат від кібератаки, який існує 
лише у формі рекомендацій та необов’язковий до вико-
нання. Окрім цього, для захисту даних треба проводити 
поведінковий аналіз, а не лише постфактум реагувати на 
проблеми, що виникли.

Заради справедливості варто додати, що навіть за най-
надійнішої системи захисту не вдається уникнути всіх 
несанкціонованих втручань у роботу комп’ютерних мереж, 
у зв’язку з чим у підприємства з’являються витрати на 
сплату штрафів (обліковуються на рахунку 948 «Визнані 
штрафи, пені, неустойки») та відновлення втрачених 
і пошкоджених даних (відносяться на рахунки витрат 
залежно від їх виду). При цьому деякі вітчизняні підпри-
ємства, навпаки, намагаються уникнути сплати штрафних 
санкцій, інфікувавши себе внаслідок навмисного заванта-
ження вірусів.

Якщо говорити про облік витрат на придбання КП 
з метою оподаткування податком на прибуток, то у разі їх 
віднесення до первісної вартості об’єкта основних засо-
бів такі витрати обліковуються за правилами, які існують 
для цих необоротних активів. Причому платники податку, 
що не проводять коригування фінансового результату на 
податкові різниці, відображають витрати на купівлю про-
грамного забезпечення за правилами бухгалтерського 
обліку, а ті, які його коригують, – з урахуванням положень 
ст. 138 Податкового кодексу України (проводячи коригу-
вання на різниці під час нарахування амортизації необо-
ротних активів) [11]. Сказане справджується і для про-
грам, які обліковуються на рахунках НА, а також платежів 
у вигляді роялті (тут коригування відбувається на різниці 
під час здійснення фінансових операцій відповідно до 
п. 140.5.6-140.5.7 Податкового кодексу [11]). При цьому 
якщо за правилами бухгалтерського обліку витрати визна-
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ються роялті, а податкового обліку – ні, то коригування на 
податкові різниці робити не потрібно.

Для нарахування амортизації програмне забезпечення 
як основний засіб обліковується у складі підгрупи групи 
4 «Машини та обладнання» (мінімальний термін викорис-
тання – 2 роки), а те, що відносять на рахунки 125 і 127 – 
групи 5 «Авторське право та суміжні з ним права» (міні-
мальний строк нарахування амортизації – 2 роки) та групи 
6 «Інші НА» (якщо правовстановлюючий документ строк 
нарахування амортизації не визначає, то мінімальний 
встановлюється на рівні двох років) відповідно [11]. При-
чому у підприємств, які отримують ліцензію на користу-
вання програмним забезпеченням, наприклад, на рік (що 
є поширеною практикою), безальтернативно виникають 
податкові різниці, оскільки у податковому обліку міні-
мальний термін корисного використання для відповідних 
груп НА, як бачимо, становить 2 роки.

Витрати на придбання пакетів оновлення (компо-
нент) до КП, її технологічну підтримку, обслуговування, 
навчання персоналу відображаються за загальними пра-
вилами бухгалтерського обліку, оскільки у Податковому 
кодексі коригування на ремонтно-поліпшувальні роботи 
і навчання працівників не передбачені.

Якщо програмне забезпечення купується у нерези-
дента (враховуючи вартість послуг з його обслуговування) 
і при цьому визначається як НА, то податок з доходу нере-
зидента платити не потрібно. Якщо ж витрати на при-
дбання визнаються роялті – треба утримувати цей пода-
ток із застереженням щодо пріоритетності міжнародних 
договорів про уникнення подвійного оподаткування над 
національним законодавством [5].

Варто наголосити, що відповідно до норм ХХ розділу 
Податкового кодексу України до 01.01.2023 р. операції 
з постачання програмної продукції звільняються від опо-
даткування ПДВ [11]. Проте Державна фіскальна служба 
України у листі від 12.04.2016 р. дала роз’яснення, згідно 
з яким операції з постачання обладнання, невід’ємною час-
тиною якого є програмна продукція, не відносяться до опе-
рацій із постачання робіт і послуг, до яких застосовуються 
пільги з ПДВ [12]. Таким чином, програмне забезпечення, 
яке поставлено у складі основного засобу, оподатковується 
на загальних підставах, а згадана нами пільга поширю-
ється лише на КП як окремий елемент постачання, якщо 

на неї передано право власності (виняткові майнові права 
інтелектуальної власності), зокрема, якщо постачальни-
ком є нерезидент. Відповідно під час купівлі програмного 
забезпечення, яке відносимо до авторського та суміжних із 
ним прав, доступною є пільга з ПДВ, а отже, відсутність 
ПДВ в ціні такого забезпечення і права на податковий кре-
дит у підприємства-одержувача. Якщо ж витрати на при-
дбання чи використання програми класифікуємо як роялті 
в грошовій формі, то вони не є об’єктом оподаткування 
ПДВ згідно з податковим законодавством (справджується 
і у разі постачальника-нерезидента).

Витрати на оновлення, обслуговування і техноло-
гічну підтримку програмного забезпечення підпадають 
під пільгу з ПДВ лише тоді, коли їх результатом є його 
модернізація, удосконалення, виправлення помилок (від-
буваються зміни в програмній продукції) [13]. До витрат 
на навчання і підвищення кваліфікації персоналу, що пра-
цює із програмами, пільга з ПДВ не застосовується. Ска-
зане стосується і придбання робіт і послуг з оновлення, 
обслуговування, технічної підтримки і навчання персо-
налу у нерезидента.

Висновки. У статті показано, що як у бухгалтер-
ському, так і в податковому обліку витрати на придбання 
і використання КП не такі прості й однозначні у відо-
браженні. Наголошено, що крім внутрішніх чинників, 
на які підприємство може впливати значною мірою, 
існує низка зовнішніх факторів, що зобов’язують його 
витрачати додаткові кошти. Так, заборона господарської 
діяльності окремих російських підприємств в Україні 
визначила потребу переходу на нові програмні продукти 
(іноземні – SAP Business One, Microsoft Dynamics NAV, 
ERP Cloud, OpenPro тощо; українські – IT-Enterprice, iFin, 
Master:Бухгалтерія, Акцент та ін.) і поширення процесу 
використання неліцензійних КП, який і без цього був 
характерним для вітчизняного підприємництва. Збіль-
шення частоти хакерських атак через «зломи» популярних 
бухгалтерських програм також приводить до понесення 
витрат, які підприємству буває важко точно спрогнозу-
вати. Окрім цього, розглянутий у статті перелік витрат 
не є вичерпним через динамічність розвитку програм-
них продуктів і вимог до їх експлуатації. Сказане визна-
чає потребу глибокого дослідження на постійній основі 
та його подальші напрями.
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Аннотация. В статье исследованы подходы к идентификации программного обеспечения для бухгалтерского уче-
та. Разработана система расходов, связанных с покупкой и эксплуатацией компьютерной программы, представлены 
особенности их отражения на счетах бухгалтерского учета и в целях налогообложения. Акцентировано внимание на 
подходах к учету расходов на амортизацию бухгалтерских программ, их обновление и техническую поддержку, а также 
расходов, которые возникают в связи с несанкционированным вмешательством в работу компьютерных сетей предпри-
ятий. Рассмотрен учет расходов на обучение персонала работе с компьютерными программами. Исследованы особен-
ности защиты учетных данных для минимизации расходов, связанных с потерей или повреждением этих данных.

Ключевые слова: расходы, информационная безопасность, компьютерная программа, лицензия, нематериальный 
актив, учет, роялти, облачная услуга.

Summary. The article deals with approaches to the identification of software for accounting purposes. A system of expenses 
related to the purchase and use of a computer program has been developed, features of their representation on accounts and for 
taxation purposes are presented. Attention on approaches to depreciation of accounting programs accounting, their updating and 
technical support, as well as on expenses incurred due to tampering in work of the computer networks of enterprises is focused. 
Accounting of expenses for computer programs use staff training is considered. The features of protecting accounting data are 
explored to minimize expenses related to the loss or damage of these data.

Key words: expenses, information security, computer program, license, intangible asset, accounting, royalty, cloud service.
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ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ  
ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ

WAYS OF REDUCTION OF COST THE OCCUPATIONAL INJURY INSURANCE FUND

Анотація. Проаналізовано стан діяльності Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 
України та шляхи його вдосконалення на основі використання міжнародного досвіду. Визначено проблеми та напрями 
реформування. Спостерігається збільшення кількості страхових нещасних випадків на виробництві та відзначається сут-
тєва диференціація областей за рівнем нещасних випадків, що зумовлено концентрацією підприємств із високим ступенем 
ризику. Можливі шляхи уникнення чи зменшення кількості нещасних випадків розподілено на три групи: технічні, сані-
тарно-гігієнічні й організаційні. Вдосконалення системи соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 
повинно здійснюватися з урахуванням вивченого та адаптованого до українських умов досвіду інших країн.

Ключові слова: загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Фонд соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві, страховий випадок, страхова виплата, щомісячна страхова виплата.

Постановка проблеми. Економіка України зазнає 
реформування, а разом із тим зазнає змін соціальне стра-
хування як один з основних елементів соціальної політики 
держави, яка спрямована на підтримку суспільства. Вдо-
сконалена модель соціального страхування спрямована на 
забезпечення соціальної рівності населення, отримання 
допомоги у разі нещасних випадків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
робіт учених, присвячених соціальному страхуванню від 
нещасних випадків на виробництві, як найбільш вагомі 
можна відзначити праці таких учених, як В.П. Кудря-
шов, С.О. Кропельницька, Т.В. Солоджук та ін. Система 
соціального страхування є фінансовим інструментом для 
вирішення соціальних проблем. Вона забезпечує захист 
населення від соціальних ризиків, а тому сприяє підви-
щенню якості життя населення.

Мета статті полягає у вивченні теоретичних підхо-
дів до соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві, аналізі динаміки нещасних випадків, визна-
ченні основних перспектив для подальшого реформу-
вання системи на основі міжнародного досвіду.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
(далі – соціальне страхування) – «система прав, обов’язків 
і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення, стра-
хові виплати та надання соціальних послуг застрахованим 
особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування 
України» [1, ст. 1]. Фонд соціального страхування України 
керує загальнообов’язковим державним соціальним стра-

хуванням від нещасного випадку на виробництві, акуму-
лює страхові внески та контролює їх використання, про-
вадить фінансування виплат у разі настання страхового 
випадку [1, ст. 4].

Під страховим випадком розуміють подію, яка визна-
чена законодавчо чи в договорі, у результаті якої страхо-
вик зобов’язаний сплатити страхову суму страхувальнику 
[1]. Фонд здійснює профілактику нещасних випадків для 
зменшення кількості нещасних випадків на виробництві, 
а саме:

• підтримує підприємства у створенні системи управ-
ління охороною праці;

• пропагує безпечні умови праці, популяризує пози-
тивний досвід;

• поліпшує систему навчання з питань охорони праці, 
здійснює підготовку фахівців з охорони праці;

• аналізує причини нещасних випадків на виробни-
цтві;

• реалізує процес експертної оцінки на відповідність 
вимогам безпеки об’єктів, машин, механізмів, обладнання 
і приладів, які застосовують у виробництві;

• консультує страхувальників та застрахованих;
• займається розробленням наукових досліджень із 

питань охорони праці [3].
Станом за 2016 р. зареєстровано 4 766 потерпілих осіб 

у результаті нещасних випадків на виробництві (з яких 
364 смертельні). Порівнюючи цю кількість потерпілих 
із даними 2015 р., спостерігається збільшення кількості 
страхових нещасних випадків на виробництві на 3,8%. 
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[3] Зазначимо, що найбільший відсоток страхових нещас-
них випадків зареєстровано у Дніпропетровській області 
(15,5%), Донецькій області (14,5%) та м. Києві (7,9%). 
У зазначених районах кількість травмованих осіб стано-
вить 37,9% від загальної кількості травмованих по Укра-
їні. Це пояснюється концентрацією підприємств із висо-
ким ступенем ризику в даних областях.

Серед основних причин настання страхових нещасних 
випадків можна виділити організаційні, психофізіологічні 
та технічні.

До організаційних причин належать: недотримання 
вимог інструкцій з охорони праці; невиконання посадо-
вих обов’язків; порушення правил безпеки руху (польо-
тів); порушення технологічного процесу.
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Рис. 1. Кількість нещасних випадків по регіонах України 
за 2016 р., % до загальної кількості нещасних випадків 

по Україні [2]

До психофізіологічних причин належать: особиста 
необережність потерпілого; травмування (смерть) унаслі-
док протиправних дій інших осіб; інші причини.

До технічних причин належать: незадовільний тех-
нічний стан виробничих об’єктів, будинків, споруд, інже-
нерних комунікацій, території; інші технічні причини; 
незадовільний технічний стан засобів виробництва; кон-
структивні недоліки, недосконалість, недостатня надій-
ність засобів виробництва; недосконалість технологіч-
ного процесу, його невідповідність вимогам безпеки [3].

До основних травмонебезпечних галузей економіки 
та видів робіт належать (табл. 1):

– добувна промисловість і розроблення кар’єрів: 
кількість травмованих становить 21,3% від загальної 
кількості травмованих по Україні (1 015 травмованих 
осіб, у т. ч. 32 – смертельно), порівняно з 2015 р. кількість 
травмованих збільшилася на 62 особи;

– транспорт, складське господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність – 8,7% (415 травмованих осіб, 
у т. ч. 60 – смертельно), порівняно з 2015 р. кількість трав-
мованих зменшилася на 13 осіб;

– сільське господарство, лісове господарство та рибне 
господарство – 8,2% (391 травмована особа, у т. ч. 63 – 
смертельно), порівняно з 2015 р. кількість травмованих 
збільшилася на чотири особи.

Настання нещасних випадків у травмонебезпечних 
галузях спричиняє значні витрати, оскільки шкода, запо-
діяна застрахованому шляхом погіршення його здоров’я, 
відшкодовується у вигляді страхових виплат. Станом на 
01.01.2017 кількість потерпілих становить 211 тис. осіб, 
яких Фонд щомісячно забезпечує страховими виплатами. 
За 2016 р. із бюджету Фонду потерпілим (членам їх сімей) 
виплачено 5 509,2 млн. грн., що на 810,1 млн. грн., або 
12,8%, менше, ніж у 2015 р.

Таблиця 1
Розподіл страхових нещасних випадків  

за найбільш травмонебезпечними галузями  
економіки за 2015-2016 рр. [3]

Галузь Рік
2015 2016

Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 953 1015

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 428 415

Сільське господарство, лісове господар-
ство та рибне господарство 387 391

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 219 275

Охорона здоров’я 241 273
Металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, 262 246

Державне управління й оборона, 
обов’язкове соціальне страхування 202 227

Виробництво харчових продуктів, напоїв 
і тютюнових виробів 215 204

Будівництво 231 199
Освіта 158 171
Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 154 161

Виробництво машин та устаткування 139 120
Водопостачання; каналізація, поводження 
з відходами 93 118

Виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції

113 113

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 115 108

Виробництво транспортних засобів 61 100
Виготовлення виробів з деревини, паперу 
та поліграфічна діяльність 100 85

У структурі страхових виплат, проведених у 2016 р., 
основна частина припадає на: щомісячні страхові виплати 
(табл. 3) – 5 319 млн. грн. (96,5%); одноразову допомогу – 
118,8 млн. грн. (2,2%) (табл. 2).

Сума щомісячної страхової виплати встановлюється 
відповідно до ступеня втрати професійної працездат-
ності та середньомісячного заробітку, що потерпілий мав 
до ушкодження здоров’я (табл. 3). Щомісячна страхова 
виплата не повинна перевищувати середньомісячного 
заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров’я [1].

Відповідно до основних причин настання страхових 
нещасних випадків, шляхи уникнення чи зменшення кіль-
кості нещасних випадків доречно також розподілити на 
три групи: технічні, санітарно-гігієнічні й організаційні. 
Основними технічними шляхами виступають автомати-
зація виробничих процесів; використання нового вироб-
ничого обладнання, що зводить до мінімуму травмування 
робітників; проведення періодичних випробувань вироб-
ничого устаткування, постійне використання необхідних 
індивідуальних захисних засобів. До санітарно-гігієніч-
них шляхів належать: дотримання чистоти робочих місць 
і виробничих приміщень; використання менш шкідливих 
або нешкідливих для працівників матеріалів; правильне 
освітлення, опалення та кондиціювання виробничих при-
міщень. Організаційними методами є: дотримання тру-
дового законодавства; постійний облік нещасних випад-
ків на виробництві, визначення причин їх настання; 
здійснення оглядів з охорони праці; проведення лекцій, 
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семінарів та консультацій з охорони праці; розроблення 
окремих інструкцій для кожного виробничого відділу. 
Профілактична діяльність проявляється у фінансуванні 
національних та галузевих програм поліпшення стану 
безпеки, умов праці та виробничого середовища; прове-
дення навчання та підвищення рівня кваліфікації спеціа-
лістів з охорони праці; а також популяризація безпечних 
та нешкідливих умов праці [5].

Таблиця 2
Розподіл виплачених коштів на відшкодування 

шкоди потерпілим (членам їх сімей) за видами виплат 
за 2016 р. [3]

Види виплат Сума виплат, 
млн. грн.

Щомісячна грошова сума в разі часткової 
чи повної втрати працездатності потерпі-
лого 

5082,47

Допомога у зв’язку з тимчасовою непра-
цездатністю потерпілому 69,87

Виплати на поховання потерпілого 0,61
Страхова виплата потерпілому при тимча-
совому переведенні його на легшу роботу 0,04

Щомісячна страхова виплата особам, які 
мають на це право в разі смерті потерпі-
лого

236,49

Грошові суми за моральну шкоду за наяв-
ності факту заподіяння цієї шкоди 0,88

Одноразова допомога в разі смерті потер-
пілого (сім’ї) 53,4

Одноразова допомога в разі смерті потер-
пілого (утриманцям) 10,2

Одноразова допомога в разі стійкої втрати 
професійної працездатності потерпілому 55,22

Таблиця 3
Щомісячні страхові виплати та інші витрати  

на відшкодування шкоди [1, ст. 42]
Ознака Характеристика

Втрата профе-
сійної працез-
датності

одноразова страхова виплата визнача-
ється виходячи із 17 розмірів прожитко-
вого мінімуму для працездатних осіб

Тимчасова 
втрата працез-
датності

допомога виплачується в розмірі 100% 
середнього заробітку; перші п’ять днів 
оплачуються за рахунок коштів підпри-
ємства, установи, організації

Інвалідність

періодично, але не рідше одного разу на 
три роки, а інвалідам I групи щорічно 
безоплатно надається путівка для сана-
торно-курортного лікування

Настання смерті

одноразова допомога сім’ї у сумі 
100 розмірів прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, одноразова допомога 
кожній особі, яка перебувала на його 
утриманні, а також на його дитину у 
сумі 20 розмірів прожиткового мінімуму 

Загалом для збільшення ефективності системи страху-
вання потрібне створення достатньої економічної основи 
для забезпечення повного відшкодування основних фінан-
сових ризиків на основі обґрунтованих тарифів страхових 
внесків, надання додаткових гарантій забезпечення стра-
хових виплат за рахунок створення соціального арбітражу, 
що надасть можливість судам перевіряти правомірність 
дій страхових організацій, вирішувати конфлікти між 
суб’єктами страхування, активізація умов для розвитку 

добровільного страхування [2]. Розглядаючи закордонний 
досвід здійснення ССНВВ та моделі їх побудови, можна 
виділити два типи організацій даного виду: у формі сис-
теми страхування за наявного єдиного фонду страхування 
від нещасних випадків на виробництві, побудованого за 
територіальною ознакою (більшість країн світу); у формі 
системи страхування на базі галузевих страхових органі-
зацій (наприклад, Німеччина).

Спільним для зазначених систем є правовий контроль 
із боку держави, яка забезпечує стабільність страхового 
захисту. Законодавство більшості країн передбачає дифе-
ренціацію страхових внесків залежно від фактичного 
рівня виробничого травматизму на кожному окремому 
підприємстві. Диференціація страхових внесків залежно 
від фактичного рівня виробничого травматизму стиму-
лює роботодавців провадити попереджувальну діяльність 
щодо виробничого травматизму та створення безпечних 
умов праці. За високого рівня травматизму для підприєм-
ства застосовують підвищені тарифи страхових внесків, 
за низького – їх знижують. Тариф містить дві частини. 
Постійна частина визначена професійними ризиками, які 
характерні даній галузі економіки або виду робіт, за них 
роботодавці платять спільно. Інша частина тарифу врахо-
вує конкретні умови даного підприємства.

Для Німеччини, наприклад, характерними є високий 
ступінь самостійності страхових організацій та обме-
жена участь держави у системі страхування від нещас-
них випадків на виробництві. Якщо страхувальник отри-
мав тілесне ушкодження внаслідок нещасного випадку, 
страхове агентство несе всі витрати по лікуванню. Для 
України ця форма є нехарактерною, але, на нашу думку, 
децентралізація системи страхування спричинить додат-
кове вивільнення коштів та структурні зміни в її органі-
заційній структурі. У Німеччині всі наймані працівники 
застраховані від нещасних випадків за законом, так само 
як і фермери. Особи, які працюють не за наймом, можуть 
укладати договори добровільного страхування.

Як і у Німеччині, страхування від нещасних випад-
ків у Фінляндії здійснюється недержавними компаніями, 
діяльність яких координує держава в особі Федерації 
організацій страхування від нещасних випадків на вироб-
ництві та професійних захворювань, що має право вилу-
чати ліцензії у компаній, які порушили законодавство. 
Контроль над цією сферою здійснює держава в особі 
парламенту, вона також гарантує захист постраждалих 
у разі банкрутства страхової компанії. У країні для всіх 
працівників роботодавець зобов’язаний укласти договір 
про обов’язкове страхування від нещасних випадків на 
виробництві. У законодавстві Фінляндії про обов’язкове 
страхування від нещасних випадків на виробництві визна-
чено, що страхування від нещасних випадків іноземних 
працівників регламентується законом країни, з якої іно-
земний працівник прибув.

У Бельгії страхова діяльність подібна до системи стра-
хування Фінляндії, вона організована приватними компані-
ями, які об’єднані в Союз, який було створено для установ-
лення однакових тарифів для однакових видів діяльності. 
Підприємству надають певну базову величину тарифу для 
визначеного виду економічної діяльності, при цьому врахо-
вують стан безпеки та гігієни праці на підприємстві.

Регулювання цього виду страхування у Швеції здій-
снює держава з бюджету за рахунок оподаткування підпри-
ємців. Суб’єктами страхування є все економічно активне 
населення, яке є членами профспілок. Кількість нещасних 
випадків не впливає на суму внесків, які сплачують робо-
тодавці, що є не характерним для України. Якщо швецька 
система характеризується відсутністю контролю над про-
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філактичними діями, то для українських реалій це є недо-
пустимим. Допомога в рамках страхування від нещасних 
випадків включає в себе професійне навчання для віднов-
лення працездатності та сприяння у працевлаштуванні [4].

Система страхування в Україні законодавчо відпо-
відає стандартам ЄС. У структурі міжнародних систем 
страхування переважає державне соціальне страхування. 
Порівняно з Україною в європейських країнах законо-
давчо встановлено одну виплату в разі настання нещас-
ного випадку – пенсію. Для більш ефективної діяльності 
системи в Україні наявні види виплат треба замінити на 
одну загальну виплату. В європейських країнах розвинуте 
медичне страхування, яке забезпечує підтримку та реабі-
літацію постраждалих від нещасних випадків на виробни-
цтві, а тому для відшкодування завданої шкоди можуть не 
залучатися інші шляхи соціального страхування.

Висновки. Соціальне страхування здійснює захист, 
фінансування соціальної допомоги, попереджує та забез-
печує профілактику настання страхових ризиків. Фонд 
соціального страхування від нещасних випадків на вироб-
ництві України провадить обов’язкове державне страху-

вання. Використання нового виробничого обладнання, що 
зводить до мінімуму травмування робітників, проведення 
періодичних випробувань виробничого устаткування, 
використання менш шкідливих або взагалі нешкідливих 
для працівників матеріалів, дотримання правил техніки 
безпеки, ретельний аналіз попередніх нещасних випад-
ків дадуть змогу зменшити кількість страхових випад-
ків та, як наслідок, скоротити витрати Фонду у вигляді 
страхових виплат потерпілим. Перспективними шляхами 
оптимізації системи страхування від нещасних випадків 
на виробництві є узгодження економічних інтересів учас-
ників страхового ринку, встановлення відповідності між 
економічними можливостями держави та потребами стра-
хувальників. Зарубіжний досвід свідчить про наявність 
різних організаційно-правових форм соціального страху-
вання від нещасних випадків на виробництві (державні, 
приватні), які можливо застосовувати в сучасних реаліях. 
Організацію та контроль над цією сферою слід визначати 
ступенем участі держави (повної чи часткової), але дер-
жава має брати на себе зобов’язання захисту населення 
у разі настання обставин, визначених законодавством.
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Аннотация. Проанализировано состояние деятельности Фонда социального страхования от несчастных случаев на 
производстве Украины и пути его совершенствования на основе использования международного опыта. Определены 
проблемы по направлениям реформирования. Наблюдается увеличение количества страховых несчастных случаев на 
производстве, и отмечается существенная дифференциация областей по уровню несчастных случаев, что обусловлено 
концентрацией предприятий с высокой степенью риска. Возможные пути предотвращения или уменьшения количества 
несчастных случаев распределены на три группы: технические, санитарно-гигиенические и организационные. Совер-
шенствование системы социального страхования от несчастных случаев на производстве должно осуществляться с 
учетом изученного и адаптированного к украинским условиям опыта других стран.

Ключевые слова: общеобязательное государственное социальное страхование, Фонд социального страхования от 
несчастных случаев на производстве, страховой случай, страховая выплата, ежемесячная страховая выплата.

Summary. The analysis of the activity of the occupational injury insurance fund of Ukraine is being conducted; the ways 
of improvement of its functioning on the basis of use of international experience are being reviewed. Some problems were 
identified according to the reformation types. Increase in cases of occupational injury is observed, and essential differentiation 
of areas defined by the level of accidents, which are caused by a big number of high-risk enterprises in these areas, is noted. The 
potential ways of prevention or reduction of the number of accidents are divided into 3 groups: technical, sanitary-hygienic and 
organisational. The process of improvement of the system of the occupational injury insurance has to be based on the researched 
experiences of other countries, which can be later on adapted to Ukrainian conditions.

Key words: compulsory social insurance, the occupational injury insurance fund, insured event, insurance premium, month-
ly insurance premium.
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Постановка проблеми. Формуванням оптимальної 
структури капіталу ТНК спрямоване на забезпечення 
потреби у джерелах фінансування господарської діяль-
ності із врахуванням специфіки функціонування та стадії 
життєвого циклу. Досягнення збалансованості структури 
джерел формування власного капіталу ТНК відбувається 
на основі критеріїв оптимізації, що відповідають цілям 
та стратегічним напрямам. Транснаціональні корпорації 
на світовому ринку за сучасних умов господарювання 
здатні забезпечувати власну конкурентоспроможність 
передусім завдяки раціональному поєднанню стратегіч-
них пріоритетів розвитку ринку з ефективним викорис-
танням власних можливостей, ресурсної бази, конкурент-
них переваг [1; 2, с. 241]. У цьому контексті ТНК мають 
суттєві переваги перед компаніями, меншими за ресурс-
ними можливостями, що діють локально, на ринках окре-
мих країн [1; 3]. ТНК здатні акумулювати значні обсяги 
фінансових ресурсів і спрямовувати їх на розвиток техно-
логій, а за рахунок цього – зменшувати питомі витрати на 
одиницю послуг, на обслуговування клієнтів, що майже 
унеможливлює цінову конкурентоспроможність невели-
ких компаній. Структура капіталу ТНК, яка являє собою 
співвідношення використовуваного нею власного та пози-
кового капіталу, визначає аспекти її не тільки фінансової, 
а й операційної та інвестиційної діяльності та є активним 
чинником формування кінцевих результатів цієї діяль-
ності. Результат і ефективність діяльності підприємства 
залежать від того, наскільки раціонально використову-
ється капітал. Дотримуючись певних пропорцій власного 
і позикового капіталу, можна забезпечити необхідний 
рівень фінансової незалежності, рентабельності, а також 
максимізувати ринкову вартість підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
літературних джерел свідчить про великий інтерес уче-
них до цього питання. Вагомий внесок у дослідження 
цього питання зробили такі провідні вчені-економісти, як 
І.А. Бланк [4], Т.В. Крейдич [5], В.Є. Москалюк [6], В. Кар-
кавчук [7], В.В. Ковальов [8]. Сьогодення потребує більш 
широкого спрямування дослідження управління рентабель-
ністю власного капіталу з урахуванням новітніх підходів до 

вирішення цього питання. Одним із найважливіших показ-
ників якості управління капіталом є ступінь оптимальності 
його структури. Структура капіталу підприємства відобра-
жає співвідношення джерел залученого та власного фінан-
сування, необхідних для його функціонування.

Мета статті полягає у визначенні ролі оптимізації 
структури капіталу в системі управління капіталом, фор-
муванні основних завдань і етапів оптимізації структури 
капіталу, удосконаленні методики оптимізації структури 
капіталу підприємства.

Виклад основного матеріалу. Сьогодення потребує 
більш широкого спрямування дослідження управління рен-
табельності власного капіталу з урахуванням новітніх під-
ходів до вирішення цього питання. У статті розглянуто під-
хід, суттю якого є оптимізація структури капіталу як спосіб 
управління рентабельністю підприємства. Одним із найваж-
ливіших показників якості управління капіталом є ступінь 
оптимальності його структури, яка відображає співвідно-
шення джерел залученого та власного фінансування.

Якщо частка залученого капіталу досить незначна, то 
це означає, що ТНК не використовує додаткових джерел 
фінансування, її фінансові можливості є обмеженими, 
відсутній потенціал для запровадження кардинальних 
змін та інноваційного прориву. Сьогодення потребує 
більш широкого спрямування дослідження управління 
рентабельністю власного капіталу з урахуванням новітніх 
підходів до вирішення цього питання.

У сучасних умовах адаптації до ринкової еконо-
міки, коли економічні процеси є настільки динамічними 
та непередбачуваними, ця модель є найоптимальнішою, 
оскільки дає змогу спроектувати результати, які визна-
чаються випадковим характером процесів. Отримання 
універсальної оптимальної фінансової структури капі-
талу потребує застосування кількісних та якісних оцінок 
складу фінансових джерел. Аналізу показників ефектив-
ності управління капіталом має передувати експертний 
аналіз різних факторів проведення фінансування.

Сьогодні немає єдиного універсального методу опти-
мізації структури капіталу, застосовуючи який, підприєм-
ство визначило б оптимальне співвідношення між власним 
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і позиковим капіталом. На думку І.О. Бланка, оптимальна 
структура капіталу становить таке співвідношення вико-
ристання власних і позикових коштів, за умови якого забез-
печується ефективна пропорційність між коефіцієнтом 
фінансової рентабельності та коефіцієнтом стійкості під-
приємства, тобто максимізується його ринкова вартість 
[9, с. 213]. В.О. Подольська та О.В. Яріш вважають, що 
оптимізація структури капіталу – це «таке співвідношення 
між власним і позиковим капіталом, за якого забезпечу-
ється найефективніша пропорційність між дохідністю 
та фінансовою стійкістю підприємства» [10, с. 355]. Таким 
чином, оптимізація структури капіталу – це важливий етап 
стратегічного аналізу капіталу, який полягає у визначенні 
такого співвідношення між вартістю, втіленою у кошти 
підприємства, які йому належать і приносять прибуток, 
та вартістю, інвестованою в грошові кошти, що залуча-
ються на основі їх повернення, за умови якого досягається 
максимальна ефективність діяльності підприємства. Зазна-
чені змінні будуть залежати від ендогенних та екзогенних 
факторів походження капіталу (табл. 1).

Таблиця 1
Класифікація капіталу ТНК за джерелами створення
№ Класифікаційна ознака Вид капіталу ТНК

1 Право власності
Власний капітал
Залучений/запозичений 
капітал

2 Форма власності Приватний капітал
Державний капітал

3 Територіальна прина-
лежність

Внутрішній/національний 
капітал
Зовнішній/іноземний 
капітал

4 Джерело формування
Внутрішній капітал
Зовнішнє джерело форму-
вання капіталу

5 Рівень концентрації Монокапітал
Мультикапітал

Методи кількісної оцінки фінансової структури капі-
талу поділяються на такі групи, як:

– аналіз бухгалтерських показників (виконує неточну 
оцінку);

– оцінка техніко-економічних показників фінансо-
вого стану підприємства (показники ризиковості діяль-
ності підприємства);

– проектування та побудова сценаріїв за результа-
тами фінансового аналізу підприємства.

Оскільки капітал будь-якого підприємства є уні-
кальним, то не можна говорити про єдину універсальну 
методику оптимізації його структури. Водночас най-
більш поширеною та економічно обґрунтованою є стра-
тегія диверсифікації джерел фінансування, що підви-
щує гнучкість підприємства у мінливому економічному 
середовищі. Визначення оптимальної структури капіталу 
вимагає застосування як кількісних, так і якісних оцінок 
структури фінансових джерел. Оцінка показників ефек-
тивності управління капіталом має супроводжуватися 
експертним аналізом різноманітних факторів політики 
фінансування. Оскільки капітал будь-якого підприєм-
ства є унікальним, то не можна говорити про єдину уні-
версальну методику оптимізації його структури. Водно-
час найбільш поширеною та економічно обґрунтованою 
є стратегія диверсифікації джерел фінансування, що під-
вищує гнучкість підприємства у мінливому економічному 
середовищі. Аналізуючи капітал підприємства, необхідно 

дати характеристику зміни обсягу, структури та динаміки 
його власних, позикових та залучених коштів. Для здій-
снення оптимізації загальної структури капіталу можуть 
застосовуватися методи, що базуються на механізмі 
фінансового важеля. Якщо підприємство використовує 
залучені кошти, то воно збільшує або зменшує рента-
бельність власного капіталу залежно від співвідношення 
власного і позикового капіталу та від процентної ставки, 
тоді й виникає ефект левериджу. Таким чином, для забез-
печення фінансової стійкості ТНК необхідно розробляти 
і контролювати, а також оперативно оцінювати відхи-
лення фактичних показників від планових, оперативно 
приймати відповідні управлінські рішення для поліп-
шення та підвищення ефективності управління форму-
ванням структури капіталу та його рентабельності.

Також управління рентабельністю власного капіталу 
підприємства здійснюється за допомогою факторної 
моделі фірми DuPont. Призначення моделі – визначити 
чинники, які впливають на ефективність роботи підпри-
ємства, та оцінити цей вплив. Крім того, для контролю 
оптимізації фінансування капіталу треба застосовувати 
методику, яка базується на механізмі фінансового важеля, 
що дасть правлінню підприємства можливість виявити 
межі залучення позикового капіталу й оптимальність 
структури джерел покриття позикового капіталу, а також 
оцінити можливості підвищення рентабельності власного 
капіталу за рахунок використання імітаційного моделю-
вання. Одним із найоптимальніших методів управління 
ефективним використанням власного капіталу є іміта-
ційне моделювання. Імітаційне моделювання управління 
рентабельністю власного капіталу ТНК передбачає побу-
дову моделі процесів, тобто формування системи, що 
описує процеси, які відбуваються та впливають на дослі-
джуваний об’єкт (власний капітал). Завдяки імітаційному 
моделюванню проводяться експерименти над досліджу-
ваним об’єктом задля отримання інформації для подаль-
шого його аналізу та ефективного управління. Управління 
ефективним використанням та оптимізацією структури 
власного капіталу може бути представлене імітаційним 
моделюванням та методом Монте-Карло.

Модель Монте-Карло дає змогу сформувати уявлення 
про можливі шляхи ефективного використання власного 
капіталу та спроектувати моделі впливу факторів різно-
манітних середовищ, що впливають на ефективність 
використання власного капіталу. Такий аналіз є основою 
для подальшого дослідження та ефективного викорис-
тання власного капіталу підприємства й оптимізації його 
структури. Імітаційне моделювання деталізує процеси, 
що дає змогу розширити простір альтернативних шляхів 
ефективного використання власного капіталу. У сучасних 
умовах адаптації до ринкової економіки, коли економічні 
процеси є настільки динамічними та непередбачуваними, 
ця модель є найоптимальнішою, оскільки дає змогу спро-
ектувати результати, які визначаються випадковим харак-
тером процесів. Отримання універсальної оптимальної 
фінансової структури капіталу потребує застосування 
кількісних та якісних оцінок складу фінансових джерел. 
Отже, з усіх боків дослідити фінансову структуру капі-
талу та визначити різноманітність оптимізації струк-
тури його капіталу можливо шляхом імітаційного моде-
лювання управління рентабельністю власного капіталу 
та застосування механізму фінансового важеля. Запро-
понований метод дослідження дасть нам змогу розши-
рити межі ефективного використання власного капіталу, 
а отже, якісно змінити структуру капіталу та знайти аль-
тернативні рішення для ефективного управління з метою 
успішного подолання періодів криз.
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Для успішного проходження гострої фази кризи про-
відні ТНК застосовують низку технологій фінансового 
менеджменту.

1. Процесноорієнтоване управління (Activitybased 
management) дає змогу відстежувати загальні і непрямі 
витрати за всіма процесами і прив’язувати їх до конкрет-
них продуктів і клієнтів, що дає можливість більш точно 
розподіляти витрати і проводити аналіз прибутковості.

2. Аналіз акціонерної вартості (Shareholder value 
analysis) дає змогу на основі вивчення дисконтованого гро-
шового потоку, доданої економічної вартості, ROA і ROI 
виміряти здатність компанії або підрозділу одержувати 
доходи, що перевищують вартість залученого капіталу.

3. Концепція управління вартістю (Valuebased 
management – VBM), відповідно до якої найважливішим 
показником у системі цілей управління компанією є її вар-
тість. Ключовими факторами вартості визнаються фінан-
сово-економічні показники, що забезпечують отримання 
прибутку.

4. Збалансована система показників ефективності 
діяльності (Balanced Scorecard, BSC) переводить місію 
та бачення в кількісні виміри, відстежує управління за 
цілями, забезпечує оплату за результатами, дотримання 
стратегічного балансу, дає змогу контролювати діяльність 
менеджменту. Сьогодні збалансована система показни-
ків вважається найбільш прогресивним методом оцінки 
результативності діяльності підприємств та успішно 
застосовується на практиці провідними ТНК та невели-
кими підприємствами.

Модель Balanced Scorecard є системою оцінки резуль-
тативності діяльності підприємств за чотирма проекці-
ями, які характеризують різні сфери діяльності підпри-
ємства, та комплексом механізмів оцінки ефективності 
стратегії управління. Модель BSC, розроблена Д. Нор-
тоном та Р. Капланом, визначає основні стратегічні цілі 
розвитку корпоративного управління, які розкладаються 
на ключові чинники результативності (Key Performance 
Indicators, KPI) через системи збалансованих показників. 
Стратегічна карта побудована у форматі BSC і включає 
компоненти, які враховують специфіку ТНК (інноваційну, 
бізнес-процесну, клієнтську, фінансову), що дає змогу 
визначити стратегію корпоративного управління фінансо-
вими потоками корпорації. Під час кризових явищ у сві-
товій і національній економіці (приймаючої країни або 
країни базування) ТНК використовують низку переваг 
глобального масштабу діяльності для збереження еконо-
мічної ефективності та стійкості до зовнішніх факторів

Аналіз економічної літератури свідчить, що більшість 
авторів виділяють такі три методи оптимізації структури 
капіталу, як:

– оптимізація структури капіталу за критерієм мак-
симізації рівня прогнозованої фінансової рентабельності. 
Цей метод ґрунтується на багатоваріантних розрахунках 
рівня фінансової рентабельності (рентабельності влас-
ного капіталу) за різної структури капіталу. Остання 
виражається через такий показник, як ефект фінансового 
левереджу;

– оптимізація структури капіталу за критерієм мінімі-
зації її вартості. Метод ґрунтується на попередній оцінці 
власного і позиченого капіталів за різних умов їх форму-
вання, обслуговування та здійснення багатоваріантних 
розрахунків середньозваженої вартості капіталу і пошуку 
найбільш реальної ринкової вартості ТНК;

– оптимізація структури капіталу за критерієм міні-
мізації рівня фінансових ризиків. Він пов’язаний із про-
цесом диференційованого вибору джерел фінансування 
різних складників активів ТНК: необоротних активів, 

оборотних активів (із розбиттям їх на постійну і змінну 
частини) [11]. Метод оптимізації структури капіталу за 
критерієм максимізації рівня прогнозованої фінансо-
вої рентабельності передбачає використання механізму 
фінансового левериджу. За визначенням Джеймса К. Ван 
Хорна, «фінансовий леверидж – це використання залуче-
них коштів із фіксованим процентом для зростання при-
бутку власників звичайних акцій». Також сутність фінан-
сового левериджу полягає в тому, щоб посилити вплив 
зміни прибутку на динаміку фінансової рентабельності, 
тобто у підвищенні еластичності фінансової рентабель-
ності відносно прибутку.

Розглянемо метод оптимізації структури капіталу за 
критерієм мінімізації її вартості. Процес оптимізації за 
допомогою цього методу заснований на попередній оцінці 
вартості власного та позикового капіталу за різних умов 
його залучення та здійснення багатоваріантних розрахун-
ків середньозваженої вартості капіталу.

Метод оптимізації структури капіталу за критерієм 
мінімізації рівня фінансових ризиків передбачає процес 
диференційованого вибору джерел фінансування різних 
складових частин активів підприємства. В економічній 
літературі виокремлюють три підходи до фінансування 
груп активів ТНК: КПК – короткостроковий позиковий 
капітал; ДПК – довгостроковий позиковий капітал; ВК – 
власний капітал. Залежно від поглядів засновників ство-
реного підприємства обирається варіант фінансування 
активів. Цей метод дає змогу врахувати особливості 
кожного підприємства та погляди засновників, і залежно 
від того, як фінансові менеджери ставляться до ризику, 
залежить вибір ТНК особливих підходів до фінансування 
своїх активів. Якщо підприємство впевнене в тому, що 
короткострокові зобов’язання будуть легко поновлені, 
то, застосувавши агресивний підхід, воно заощадить 
значні кошти на оплаті запозичень. З іншого боку, коли 
немає впевненості, що можна буде постійно підтриму-
вати зобов’язання на визначеному рівні (що характерно 
для вітчизняної економіки), то поміркований підхід, або 
навіть консервативний, буде ефективнішим. Оптимізація 
структури капіталу є однією зі складних проблем у фінан-
совому менеджменті. Оптимізацію структури капіталу 
ТНК варто здійснювати за допомогою послідовного вико-
нання декількох етапів.

1. Проаналізувати склад капіталу в динаміці за пері-
оди (квартали, роки) та тенденції зміни його структури, а 
також вплив, що вони здійснюють на фінансову стійкість 
та ефективність використання капіталу.

2. Оцінити вплив основних факторів, що визнача-
ють структуру капіталу (галузеві особливості опера-
ційної діяльності, стадія життєвого циклу організації, 
кон’юнктура товарного ринку, кон’юнктура фінансового 
ринку, рівень рентабельності операційної діяльності, 
податковий тиск на компанію, ступінь концентрації акці-
онерного капіталу).

3. Провести оптимізацію структури капіталу за кри-
терієм максимізації рівня фінансової рентабельності. 
Необхідною умовою приросту рентабельності власного 
капіталу є перевищення рентабельності активів середньо-
відсоткової ставки кредиту. Оскільки коефіцієнт фінан-
сового левериджу підсилює позитивну дію цього дифе-
ренціалу, його значення повинно бути максимальним, що 
досягається за рівного співвідношення власного та пози-
кового капіталу.

4. Здійснити оптимізацію структури капіталу за кри-
терієм мінімізації його вартості. Розрахунок середньозва-
женої вартості капіталу, тобто сумарного обсягу власного 
та позикового капіталу та витрат на їх обслуговування, 
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дає змогу обрати таку пропорцію, за якої цей показник 
буде мінімальним, а розмір залученого капіталу досягне 
значення, за якого максимізуватиме ринкову вартість 
організації.

5. Реалізувати оптимізацію структури капіталу за кри-
терієм мінімізації рівня фінансових ризиків. Вибір одного 
з методів фінансування активів повинен враховувати рен-
табельність організації, її кредитний рейтинг, ліквідність 
та платоспроможність. Чим сильніша позиція організації 
за цими показниками, тим ризикованіший метод фінансу-
вання вона обирає.

6. Визначити фінансову стратегію організації через 
формування відповідного показника цільової структури 
капіталу. Побудова фінансової стратегії має ґрунтуватися 
на визначенні основних цілей на майбутнє та завдань 
щодо досягнення запланованих показників. Згідно з ними 
здійснюватиметься подальше формування цільової струк-
тури капіталу організації залученням фінансових коштів 
із відповідних джерел. З огляду на ці етапи підприємство 
визначає на плановий прогнозний період найбільш при-
йнятну для себе структуру капіталу.

Висновки. Отже, дослідження поняття методики 
оптимізaції структури кaпітaлу дaло змогу дійти тaких 
висновків:

1. Оптимізaція структури кaпітaлу – це вaжливий етaп 
стрaтегічного aнaлізу кaпітaлу, який полягaє у визнaченні 
тaкого співвідношення між вaртістю, втіленою в кошти 
ТНК, які йому нaлежaть і приносять прибуток, тa вaртістю, 
інвестовaною в грошові кошти, що зaлучaються нa основі 
їх повернення, зa якого досягaється мaксимaльнa ефек-
тивність діяльності ТНК.

2. У процесі оптимізaції структури кaпітaлу необ-
хідно врaховувaти кінцевий результaт діяльності ТНК, 
тобто фінaнсовий результaт від звичaйної діяльності 
до оподaткувaння. 3. Оптимaльне співвідношення між 
влaсним і позиковим кaпітaлом визнaчaється для кожної 
ТНК індивідуaльно зaлежно від її особливостей. 4. Під 
чaс розрaхунку оптимaльного співвідношення влaсного тa 
позикового кaпітaлу необхідно врaховувaти не тільки вже 
відпрaцьовaні методи оптимізaції структури кaпітaлу, aле 
й покaзники резерву кaпітaлу, рентaбельності кaпітaлу 
ТНК тa кредитоспроможності.
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Аннотация. В статье раскрыты особенности формирования структуры капитала отечественных предприятий как в 
разрезе отдельных видов экономической деятельности, так и на примере выборочной совокупности предприятий. Рас-
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Summary. The article reveals the peculiarities of forming the capital structure of domestic enterprises, both in the context of 
certain types of economic activity, and on the example of a sample of enterprises. Features of three methods of capital structure 
optimization are considered. One of these methods is considered on an example of the enterprise.

Key words: capital, capital structure, optimization of capital structure, capital optimization methods, financial leverage.
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Анотація. У статті досліджено місце аналізу конкурентоспроможності в системі економічного аналізу. Визначено 
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хуванням специфіки підприємств торгівлі.
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Постановка проблеми. Стрімкий розвиток відкри-
тої економіки в умовах поглиблення євроінтеграційних 
процесів надзвичайно актуалізує питання забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств торгівлі. Ситуа-
ція ускладнюється виходом на ринок значної кількості 
нових суб’єктів, що приводить до загострення конкурен-
ції та зростання кризових загроз як у внутрішньому, так 
і у зовнішньому середовищі. Зважаючи на це, особливого 
значення набуває роль аналізу конкурентоспроможності 
як важливого інструменту створення сучасного інфор-
маційного забезпечення таких функцій управління, як 
прогнозування, планування, організація, регулювання 
та контроль усіх видів діяльності підприємства.

Формування ринкових відносин суттєво впливає 
на характер аналітичних досліджень. Вони охоплюють 
як внутрішнє, так і зовнішнє економічне середовище 
суб’єкта господарювання, в зоні інтересів якого перебува-
ють горизонтальні інформаційні зв’язки та взаємозв’язки 
з іншими суб’єктами економіки. Система аналізу, яка 
ґрунтується на індикативних показниках господарської 
орієнтації, дає можливість швидко адаптуватися до змін 
ринкового середовища, передбачити можливі зміни пове-
дінки партнерів, уникнути невиправданого ризику зни-
ження або втрати конкурентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням різних аспектів аналізу господарської діяль-
ності підприємств займалися такі вітчизняні та зару-
біжні вчені, як Н.С. Барабаш, М.А. Болюх, А.Д. Бутко, 
В.З. Бурчевський, О.О. Гетьман, М.І. Горбаток, В.В. Кова-
льов, Г.О. Кравченко, Г.І. Купалова, Г.В. Митрофанов, 
Є.В. Мних, П.Я. Попович, І.В. Сіменко, М.Г. Чумаченко, 
В.М. Шаповал, А.Д. Шеремет та багато інших.

Однак, незважаючи на вагомий вклад зазначених 
науковців у розроблення методичного інструментарію 
аналізу та отримані результати їхніх досліджень, варто 
зауважити, що поза увагою залишаються аспекти еконо-
мічного аналізу, що спрямовують його на дослідження 
розвитку, зумовленого причинно-наслідковими зв’язками 
між функціональними складниками економічної системи.

Метою статті є дослідження методологічних аспектів 
аналізу конкурентоспроможності підприємств торгівлі.

Виклад основного матеріалу. Загальне визначення еко-
номічного аналізу дає змогу характеризувати його як сис-
тему спеціальних знань, пов’язаних із дослідженням еконо-
мічних процесів, які формуються під впливом об’єктивних 
економічних законів та суб’єктивних факторів [1].

У системі управління економічний аналіз відіграє роль 
відносно самостійної управлінської функції, яка, ґрунту-
ючись на застосуванні сукупності взаємопов’язаних і вза-
ємозумовлених методів вивчення і наукового дослідження 
певних явищ, процесів, дій та досягнутих результатів [1], 
забезпечує створення досконалої інформаційної системи 
управління господарськими процесами.

Так, М.Г. Чумаченко привертає увагу до абстрактно-
логічного характеру дослідження економічним аналізом 
явищ і процесів, що реалізуються на різних рівнях управ-
ління економікою [2].

Є.В. Мних, відповідно до змісту терміна «аналіз», що 
походить від грецького analisis – розчленування або роз-
кладання, зауважує, що «для економічного аналізу харак-
терним є розкладання цілісної економічної системи будь-
якого порядку на функціональні складові елементи, за 
якими можна визначити причинно-наслідкові зв’язки зміни 
та розвитку цих елементів і їхньої цілісної системи» [3].

Г.І. Купалова визначає економічний аналіз як систему 
спеціальних знань із дослідження організації, структури 
і стану господарського життя або окремої сфери еконо-
мічної діяльності для узагальнення передового досвіду 
та виявлення невикористаних резервів підвищення їхньої 
ефективності [4].

Формулювання визначення сутності економічного 
аналізу відомими вченими характеризуються низкою 
уточнень цього поняття, які загалом не суперечать наведе-
ній вище характеристиці Однак варто зауважити, що поза 
увагою залишаються аспекти економічного аналізу, які 
спрямовують його на дослідження розвитку, зумовленого 
причинно-наслідковими зв’язками між функціональними 
складниками економічної системи.

Автори М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток, 
відзначаючи, що економічний аналіз здійснюється на всіх 
рівнях управління економікою, характеризують лише еко-
номічний аналіз діяльності підприємства, який, на їхню 
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думку «має бути тісно пов’язаний із системним підходом, 
тобто з комплексним вивченням об’єкта управління з ура-
хуванням усіх його аспектів: економічного, соціального, 
технічного, організаційного, екологічного та психологіч-
ного» [5].

Відомо, що за рівнями й об’єктами управління еконо-
мічний аналіз поділяється на макро- та мікроекономіч-
ний аналіз. Останній розподіляється на галузевий аналіз 
та аналіз господарської діяльності підприємства, склад-
ником якого є комплексний аналіз конкурентоспромож-
ності підприємства. Класифікацію економічного аналізу 
за рівнями та об’єктами управління спрямовано на визна-
чення місця аналізу конкурентоспроможності підприєм-
ства у системі економічного аналізу. Зважаючи на те, що 
комплексний аналіз конкурентоспроможності поєднує 
методичні аспекти управлінського аналізу, який форму-
ється у межах аналізу господарської діяльності, визна-
чено місце аналізу конкурентоспроможності відповідно 
до рівнів та об’єктів управління: рівень управління – під-
приємство, об’єкти управління – фінансові результати, 
фінансовий стан та якість товарів і послуг (рис. 1).

Сутнісна характеристика аналізу господарської діяль-
ності підприємства, до складу якого входить аналіз кон-
курентоспроможності, полягає у конкретизації змісту 
економічного аналізу відповідно до завдань управління 
підприємством та спрямування досліджень на їх вирі-
шення. Отже, аналіз господарської діяльності підпри-
ємства є системою спеціальних знань, пов’язаних із 
дослідженням економічних процесів, які формуються під 
впливом об’єктивних економічних законів та факторів 
суб’єктивного порядку і характеризують господарську 
діяльність підприємства в її становленні і розвитку.

Варто зауважити, що аналіз господарської діяльності 
включає як управлінський, так і фінансовий аналіз, роз-
повсюджується на всі види господарської діяльності, а не 
тільки на основну діяльність підприємств та їх структур-
них підрозділів, як стверджує І.В. Сіменко [6].

Загальні критерії оцінки економічної діяльності підпри-
ємства в умовах ринку з позиції підвищення його ринкової 
вартості на основі досягнення максимальних фінансових 
результатів та забезпечення фінансової стійкості і плато-
спроможності вимагають створення відповідної системи 
економічного аналізу – аналізу конкурентоспроможності.

Конкурентоспроможність як об’єкт управління харак-
теризується складністю процесів, що перебувають під 
впливом різноманітних зовнішніх і внутрішніх факторів. 
Незважаючи на те, що аналіз конкурентоспроможності 
має охоплювати всі аспекти діяльності підприємства тор-
гівлі, в умовах розвитку відкритої економіки на особливу 
увагу заслуговує оцінка ризиків зниження конкуренто-
спроможності.

Отже, визначаючи сутність аналізу конкурентоспро-
можності підприємства, можна стверджувати, що він 
передбачає застосування спеціальних знань, пов’язаних із 
дослідженням економічних процесів, які формуються під 
впливом об’єктивних економічних законів та суб’єктивних 
факторів і зумовлюють конкурентоспроможність підпри-
ємства. Поєднання в аналізі конкурентоспроможності 
методичних засад маркетингового, внутрішнього фінан-
сового та виробничого аналізу дає змогу позиціонувати 
його як складник управлінського аналізу (рис. 2).

Маркетинговий аналіз досліджує ринкові фактори 
(ємність та кон’юнктуру ринків товарів і капіталу, конку-
рентоспроможність товарів, комерційні ризики, форму-
вання цінової політики тощо), які зумовлюють господар-
ську діяльність підприємства торгівлі.

У складі фінансового аналізу доцільно виділити 
зовнішній та внутрішній. Зовнішній фінансовий аналіз 
здійснюється суб’єктами ринкових економічних відно-
син, які безпосередньо не належать до підприємства, а 
саме держаними інститутами, аудиторськими компані-
ями, комерційними банками, інвесторами, кредиторами, 
постачальниками, клієнтами. Отже, інформація зовніш-
нього фінансового аналізу за звичайних умов не надхо-

дить у підсистему управлінського аналізу, 
як це і показано на рис. 2. Внутрішній 
фінансовий аналіз спрямовано на дослі-
дження фінансових відносин суб’єкта гос-
подарювання, зумовлених об’єктивними 
та суб’єктивними факторами, що знаходять 
відображення у фінансовому обліку і звіт-
ності підприємства. Пріоритетним напря-
мом фінансового аналізу є дослідження 
формування, розподілу та використання 
фінансових ресурсів як основного виду 
ресурсів підприємств.

Виробничий аналіз досліджує органі-
заційно-технічний рівень підприємства, 
процес виробництва та реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг), внутрішні чинники, 
що зумовлюють результати виробничої 
діяльності та ефективність використання 
ресурсів.

Побудова системи аналізу конкуренто-
спроможності як складника антикризового 
управління підприємством торгівлі в умо-
вах ринкового середовища ґрунтується на 
визначенні змісту аналітичного процесу, 
основними характеристиками якого є мета, 
завдання та предмет дослідження.

Одним із засобів формалізації аналізу 
суб’єктів господарювання є розроблення 
організаційно-інформаційної моделі, яка 
поєднує обидва складники аналізу госпо-
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дарської діяльності: організаційний та інформаційний. 
Організаційні питання, які вирішуються на рівні розро-
блення моделі аналізу господарської діяльності підприєм-
ства, стосуються характеристики його суб’єктів, об’єктів, 
мети і завдань та методичного забезпечення. Інформа-
ційні питання охоплюють побудову інформаційної бази 
аналізу: визначення джерел інформації, характеристику 
інформаційного забезпечення та розроблення системи 
показників, за допомогою яких передбачається досліджу-
вати об’єкти аналізу [7, с. 41].

Розглядаючи окремо кожний складник, яка формує 
зміст аналізу конкурентоспроможності, треба виходити 
з того, що вони є взаємопов’язаними, а їх вибір потребує 
дотримання відповідної послідовності, яка передбачає 
реалізацію таких етапів, як:

– визначення мети аналізу конкурентоспроможності;
– встановлення переліку завдань управління, 

розв’язання яких потребує застосування аналітичних 
методів;

– окреслення предмета аналізу та параметрів, за 
якими цей предмет буде досліджуватися;

– постановка аналітичних завдань, послідовне вирі-
шення яких має привести до досягнення поставленої мети;

– побудова системи кількісних і якісних аналітичних 
показників та відповідних критеріїв, на основі яких перед-
бачається оцінювати стан і зміну об’єкта дослідження.

Відзначаючи загальний характер цільового спряму-
вання аналізу конкурентоспроможності, необхідно зважати 
на те, що він, будучи проміжною ланкою між підсистемами 
обліку та контролю (аудиту), не обмежується суто внутріш-
ньою обліковою і позаобліковою інформацією, а активно 
залучає в обробку інформацію із зовнішніх джерел.

Мета аналізу конкурентоспроможності розглядається 
у межах визначення мети економічного аналізу шляхом 
конкретизації відповідно до рівня та об’єкта управління.

Суб’єкти господарської діяльності застосовують еко-
номічний аналіз із метою виявлення закономірностей 
і тенденцій розвитку економічних процесів, встановлення 
та оцінки основних об’єктивних і суб’єктивних чинни-
ків, що позитивно чи негативно впливають на показники 
ефективності [1].

М.Г. Чумаченко характеризує мету як сприяння вико-
нанню планів підприємств і їх підрозділів, а також інших 
господарських формувань, сприяння подальшому розви-
тку і поліпшенню економічної роботи завдяки підготовці 
проектів оптимальних управлінських рішень [2].

Г.І. Купалова також вважає метою економічного аналізу 
пошук резервів підвищення ефективності суспільного гос-
подарства і розроблення заходів щодо їх реалізації [4].

П.Я. Попович вказує на те, що економічний аналіз має 
на меті виявити умови, за яких здійснювалася господар-
ська діяльність, та вплив на результати цієї діяльності [8].

У більшості спеціальних джерел аналіз конкуренто-
спроможності справедливо розглядається як складник 
аналізу господарської діяльності, отже, його мета не 
виокремлюється із загального визначення. Варто кон-
кретизувати, що метою аналізу конкурентоспроможності 
є ідентифікація напрямів і кількісне обчислення резер-
вів зростання ринкової вартості підприємства торгівлі 
на основі дослідження стану і динаміки показників, 
які характеризують конкурентоспроможність товарів 
і послуг, рентабельність і фінансовий стан підприємства, 
а також його інвестиційну привабливість.

Завдання аналізу конкурентоспроможності розподіля-
ються відповідно до потреб управління і зумовлюються 
його метою. Виходячи з цього, основними завданнями 
аналізу конкурентоспроможності підприємства торгівлі є:

1. Оцінка фінансових результатів діяльності підпри-
ємства та чинників, що зумовлюють рентабельність реа-
лізації товарів і послуг; визначення напрямів збільшення 
прибутку підприємства; кількісне обчислення резервів 
збільшення операційного та чистого прибутку.

2. Оцінка фінансової стійкості та платоспроможності 
підприємства; виявлення ризиків потенційного банкрут-
ства та втрати конкурентоспроможності; визначення 
напрямів і кількісне обчислення резервів підвищення 
фінансової стійкості та платоспроможності.

3. Оцінка впливу грошових потоків на формування еко-
номічного потенціалу підприємства; визначення напрямів 
і кількісне обчислення резервів збільшення та оптимізації 
структури економічного потенціалу підприємства з метою 
запобігання потенційному банкрутству і підвищення його 
конкурентоспроможності.

4. Оцінка ринкової вартості підприємства та визна-
чення його інвестиційної привабливості для потенційних 
інвесторів.

5. Дослідження конкурентоспроможності товарів 
і послуг підприємства та оцінка їх відповідності вимогам 
товарних ринків за економічними, якісними, технічними 
(для товарів побутової техніки), ергономічними та есте-
тичними характеристиками.

6. Комплексна оцінка конкурентоспроможності під-
приємства та визначення його рейтингу порівняно з під-
приємствами-конкурентами; визначення конкурентних 
загроз і шляхів їх подолання.

7. Узагальнення результатів аналізу конкурентоспро-
можності підприємства та обґрунтування управлінських 
рішень, спрямованих на її підвищення.

Завдання аналізу конкурентоспроможності вважа-
ються вирішеними, якщо реалізація заходів, розробле-
них за його результатами, привела до досягнення постав-
леної мети – забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства.

Віднесення аналізу конкурентоспроможності до під-
системи управлінського аналізу дає змогу характеризувати 
його предмет як господарську діяльність підприємства, 
що здійснюється в умовах конкурентного середовища. 
Визначення предмета аналізу конкурентоспроможності 
передбачає вибір таких об’єктів дослідження, як:

– доходи, витрати та фінансові результати (опера-
ційний прибуток та операційна рентабельність) основної 
діяльності підприємства;

– рентабельність активів і капіталу підприємства;
– фінансова стійкість та платоспроможність підпри-

ємства.
У табл. 1 наведено об’єкти та складники управлін-

ського аналізу, які долучаються до дослідження і комп-
лексної оцінки конкурентоспроможності підприємства 
торгівлі.

Методологічне забезпечення аналітичного процесу 
ґрунтується на визначенні методу як загального шляху 
досягнення поставленої мети, що поєднує понятійний 
апарат, науковий інструментарій та наукові принципи 
дослідження господарських процесів [9].

Виходячи з цього, метод аналізу конкурентоспромож-
ності є науково обґрунтованою системою теоретико-піз-
навальних категорій, базових концептуальних положень, 
принципів, способів та спеціальних прийомів економіч-
ного аналізу, які дають змогу досліджувати господарські 
процеси, що зумовлюють конкурентоспроможність під-
приємства, в їхньому становленні і розвитку.

Всі методи, способи і прийоми аналітичних досліджень 
прийнято поділяти на абстрактно-логічні (якісні), еконо-
міко-логічні (традиційні) та економіко-математичні [10].
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Таблиця 1
Об’єкти аналізу конкурентоспроможності підприєм-

ства у системі управлінського аналізу
Об’єкти аналізу 

конкурентоспроможності
Складник управлінського 

аналізу підприємства
Рентабельність, фінансова 
стійкість та платоспромож-
ність, операційні та фінан-
сові ризики потенційного 
банкрутства підприємства

Внутрішній фінансовий 
аналіз

Конкурентоспроможність 
товарів та послуг підпри-
ємства

Маркетинговий аналіз 

Ринкова вартість та інвести-
ційна привабливість підпри-
ємства

Стратегічний аналіз 

Метод аналізу конкурентоспроможності проявляється 
через сукупність загальнонаукових і конкретно-наукових 
методів, способів і прийомів дослідження.

Висновки. Отже, існує велика кількість підходів до 
визначення сутності економічного аналізу. У процесі 
дослідження нами було встановлено, що аналіз конкурен-
тоспроможності підприємства є складником аналізу гос-
подарської діяльності в системі економічного аналізу. Це 
зумовило визначення мети, завдань, об’єктів та предмета, 
а також методологічного забезпечення аналізу конкурен-
тоспроможності підприємств торгівлі.

За результатами дослідження нами формалізовано 
аналіз конкурентоспроможності за допомогою органі-
заційно-інформаційної моделі, а саме приділено істотну 
увагу організаційному складнику аналізу конкуренто-
спроможності підприємств торгівлі.
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Аннотация. В статье исследовано место анализа конкурентоспособности в системе экономического анализа. Опре-
делено и доказано, что он является неотъемлемой частью анализа хозяйственной деятельности. Определены цель и 
задачи, предмет и объекты анализа конкурентоспособности. Исследована методологическая поддержка аналитического 
процесса с учетом специфики торговых предприятий.

Ключевые слова: рентабельность, платежеспособность, финансовая устойчивость, экономический анализ, финан-
совый анализ, маркетинговый анализ, производственный анализ, анализ конкурентоспособности.

Summary. The article examines with the place of the analysis of competitiveness in the system of economic analysis. It is 
determined and proved that it is an integral part of the analysis of economic activity. Goal and tasks are sdentified. The objects 
of the analysis of competitiveness are determined. The methodological support of analytical process taking into account the 
specifics of trade enterprises is researched.

Key words: profitability, solvency, financial stability, economic analysis, financial analysis, marketing analysis, industrial 
analysis, competitiveness analysis.
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ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 
РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ORGANIC FARMING IN THE EUROPEAN UNION  
FOR PRIORITIES OF COMMON AGRICULTURAL POLICY

Анотація. Досліджено європейський досвід розвитку органічного сільського господарства як пріоритетний напрям 
реалізації Спільної аграрної політики ЄС. Проаналізовано європейські програми державного субсидування органічних 
виробників. Визначено, що розвиток органічного сільського господарства сприяє збереженню якості навколишнього 
середовища, підвищенню стійкості екологічного та економічного розвитку країн. Розглянуто важливість та особливості 
маркування органічної продукції. Визначено складники державного регулювання ринку органічної продукції в Україні.

Ключові слова: органічне сільське господарство, Європейський Союз, субсидії, Міжнародна федерація органічно-
го сільськогосподарського руху, стандарти, сертифікація.

Постановка проблеми. Спільна аграрна політика 
Європейського Союзу (САП ЄС) є окремим самостійним 
складником економічної політики та являє собою сукуп-
ність форм і методів упорядкованої діяльності держав ЄС 
та їх інститутів, спрямованих на формування раціональ-
ного і сталого розвитку сільського господарства та його 
територій у межах європейського співтовариства.

На сучасному етапі основними цілями Спільної 
аграрної політики ЄС визначено стабільність продо-
вольчого ринку; природну та екологічну рівновагу; 
виробництво сільськогосподарської продукції; захист 
від конкурентів; забезпечення населення продуктами за 
прийнятними цінами; організацію доходів виробників 
[1]. Екологізація Спільної аграрної політики Європей-
ського Союзу є провідним напрямом, що визначає роз-
виток багатофункціонального і сталого сільського госпо-
дарства у країнах-членах ЄС.

З огляду на європейський досвід, упровадження 
в Україні державної підтримки виробників органіч-
ної аграрної продукції, зокрема фінансової підтримки 
в рамках державних програм (здешевлення кредитів, під-
тримки галузі тваринництва тощо), сприятиме реалізації 
положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо 
стимулювання сталого сільського господарства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій 
літературі дослідженням напрямів реформування та реа-
лізації Спільної аграрної політики ЄС приділяється зна-
чна увага. Зокрема, аналіз основних цілей, принципів 
САП ЄС та їх практичної реалізації на кожному з етапів 
проведення САП перебуває у центрі досліджень науков-
ців О.М. Бородіної, С.В. П’ясецької-Устич. Екологічний 
складник САП ЄС щодо вимог до сільськогосподарського 
господарювання вивчає Т.О. Зінчук. Питанням взаємного 
дотримання зобов’язань під час надання державної під-
тримки аграрним виробникам присвячені дослідження 
О.Л. Попової. Використання основних засад Спільної 

аграрної політики країн ЄС щодо сталого розвитку аграр-
ної сфери України розглядає А.М. Ужва.

Імплементація Угоди про асоціацію України з ЄС 
зумовлює практичну потребу дослідження питань мож-
ливостей запозичення європейського досвіду державного 
регулювання сільського господарства з метою приведення 
виробництва органічної продукції в Україні у відповід-
ність до міжнародних та європейських вимог.

Метою статті є систематизація європейського досвіду 
розвитку органічного виробництва, обґрунтування важ-
ливості розвитку органічних виробництв для досягнення 
цілей Спільної аграрної політики ЄС та можливостей 
запозичення європейського досвіду регулювання у сфері 
виробництва та експорту органічної аграрної продукції.

Виклад основного матеріалу. Місткість ринку про-
дукції органічного виробництва у країнах ЄС оціню-
ється у €30 млрд. За прогнозами дослідницької компанії 
Grand View Research у 2017-2020 рр. ринок продовжить 
своє зростання зі швидкістю 15-16% на рік [2]. У 2016 р. 
вперше країни Європи визнали, що ринок споживання 
органічних продуктів у ЄС зростає швидше, ніж вироб-
ництво. Сьогодні лише 5,4% сільськогосподарських площ 
Європейського Союзу визнано органічними. Відповідно 
до пріоритетів Спільної аграрної політики до 2030 р. 
у країнах ЄС 50% земель сільськогосподарського призна-
чення мають управлятися відповідно до органічних прин-
ципів здоров’я, екології, справедливості.

Згідно з термінологією Міжнародної організації ООН 
із продовольства і сільського господарства FAO органічне 
землеробство – це комплексна система управління вироб-
ництвом, яка стимулює і посилює добробут аграрної еко-
системи, включаючи біологічне різноманіття, біологічні 
цикли та біологічну активність ґрунту, що досягається 
використанням усіх можливих агрономічних, біологічних 
і механічних методів у протилежність застосуванню син-
тетичних матеріалів для виконання специфічних функ-
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цій усередині системи. Під час виробництва органічної 
продукції застосовуються методи, які унеможливлюють 
використання ГМО, похідних ГМО і продуктів, виробле-
них із ГМО, хімічно синтезованих речовин, консерван-
тів, синтезованих (штучних) барвників, гормонів, анти-
біотиків, ароматизаторів, стабілізаторів, підсилювачів 
смаку, стимуляторів росту, іонізуючого випромінювання 
для обробки органічної сировини або кормів, гідропонне 
виробництво; здійснюють живлення рослин в основному 
через екосистему ґрунту.

Можливо стверджувати, що методи органічного вироб-
ництва відіграють подвійну соціальну роль: з одного боку, 
забезпечують специфічний ринок, який відповідає потре-
бам споживача органічної продукції, з іншого – забезпе-
чують загальний добробут, сприяючи захисту навколиш-
нього середовища та розвитку сільської місцевості.

У 2014 р. Європейська комісія затвердила План дій 
із розвитку органічного виробництва в Європейському 
Союзі (Actio Plan for the future of Organic Productionin 
the European Union) [3] на найближче десятиріччя. План 
передбачає більш повне інформування фермерів про полі-
тику ЄС щодо розвитку сільських районів і органічного 
сільського господарства, зміцнення зв’язків між науко-
вими дослідженнями та інноваційними проектами для 
виробництва органічної продукції в ЄС. Також передба-
чено пошук нових та реформування наявних заходів із 
підтримки виробників органічної продукції.

К Європейському Союзі згідно з новою європей-
ською природоохоронною стратегією розвитку сільського 
виробництва державами ЄС упроваджується політична 
та фінансова підтримка підприємств, які працюють за біо-
логічними (екологічно чистими, органічними) технологі-
ями. Аграрні підприємства, які обрали ековиробництво, 
у перехідні роки одержують субсидії від ЄС.

Однією із провідних країн органічного виробництва 
у Євросоюзі є Австрія, площа земель під органічним 
виробництвом якої – 285 тис. га (11,3% від загальної площі 
земельних угідь). У країні діють понад 18 тис. сертифіко-
ваних господарств, переважно дрібних, середній розмір 
одного сертифікованого господарства становить 12-16 га; 
річний обсяг продажів продукції органічного землероб-
ства становить €375 млн. Австрійська держава підтримує 
розвиток органічного землеробства, дотуючи виробників. 
Річний розмір державних субсидій для виробництва цієї 
продукції становить €600 млн. Прямі дотації на 1 га садів 
досягають €508, на 1 га овочів – близько €800; дотації на 
1 га ріллі становлять €327. Стимулюється не тільки вироб-
ництво, але і маркетинг органічної продукції по всьому 
ланцюгу – від фермера до покупця.

Обсяг фінансової підтримки сільського господар-
ства Фінляндії у 2016 році становив €2,035 млрд, з них 
€890 млн – кошти ЄС. Фінляндія оголосила сільське 
господарство країни екологічною галуззю, яка виробляє 
тільки екологічну продукцію за стандартами ЄС, що зумо-
вило отримання країною підвищених субсидій. Кошти 
отримали понад 60,6 тис. представників галузі, більшу 
частину сільськогосподарських субсидій виплатили фер-
мерам, також підтримка була надана керівникам проектів, 
муніципалітетам, представникам торгівлі та промисло-
вості – усім, хто робить свій внесок у розвиток аграрного 
ринку. Уряд Фінляндії за підтримки Євросоюзу планує 
найближчим часом почати субсидувати використання 
органічного молока та органічних овочів і фруктів у хар-
чуванні фінських учнів. Поки що ЄС субсидує щорічно 
18 млн літрів молока, які споживаються учнями середніх 
шкіл у Фінляндії. З 2018 року субсидія під час закупівлі 
органічного молока для шкіл становитиме двадцять сім 

центів за літр, тоді як субсидія на звичайне молоко ста-
новить дев’ять центів. Є також окрема програма субси-
дування органічних фруктів та овочів урядом Фінляндії. 
Субсидія буде виділятися виробникам десяти видів орга-
нічних продуктів, розмір субсидії становитиме 75% від 
продажної ціни продукту без урахування податку.

У Європейському Союзі система управління органіч-
ним виробництвом може здійснюватися за такими моде-
лями, як:

– державна модель – акредитація і сертифікація здій-
снюються державними інституціями. У системі цього 
типу держава діє як сертифікаційний орган. Уповнова-
жений орган влади (держава) делегує свої контролюючі 
функції одному або кільком контролюючим органам 
(переважно державним установам). Цей підхід викорис-
товують у Данії, Естонії, Фінляндії, Литві та Нідерландах;

– приватна модель – держава акредитує приватні 
контролюючі органи та забезпечує нагляд за ними. Це 
найбільш поширена система контролю в органічному 
сільському господарстві (наприклад, акредитація серти-
фікаційних органів в IFOAM та сертифікація приватними 
підприємницькими суб’єктами).

У цій системі уповноважений орган влади (відповідне 
міністерство у складі уряду – як правило, міністерство 
сільського господарства) делегує завдання здійснення 
контролю одному або кільком контролюючим органам 
(переважно приватним), які він має авторизувати та здій-
снювати нагляд над цими контролюючими органами (або 
прямо, або опосередковано).

Цей тип контролю реалізовано в таких країнах, як 
Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Франція, Німеччина, 
Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Португалія, 
Румунія, Словенія, Швеція та Великобританія;

– державно-приватна модель – найпоширеніша, за якої 
інспектування та сертифікація здійснюються приватними 
контролюючими органами. Держава акредитує офіційний 
наглядовий орган для проведення планових (анонсованих) 
та вибіркових (неанонсованих) інспектувань безпосеред-
ньо операторів (виробників, переробників, трейдерів). 
Вони можуть також проводити фінансові інспекції, спря-
мовані на субсидії для органічного сільського господарства 
(інспекції на запит агентства, що виплачує субсидії). Цей 
підхід застосовано у Чеській Республіці, Люксембурзі, 
Мальті, Польщі, Словаччині та Іспанії.

Сертифікуючий орган будь-якої країни має право 
розробляти власні стандарти органічного виробництва 
відповідно до стандартів вищого рівня, складаючи тим 
самим вертикальну субординовану систему стандартів 
органічного виробництва, яка містить базові стандарти 
органічного виробництва, на основі яких, як правило, роз-
робляються національні та приватні стандарти, що визна-
чаються Міжнародною федерацією органічного сільсько-
господарського руху (International Federation of Organic 
Agricultural Movements (IFOAM)) [4].

Базові стандарти та акредитаційний критерій IFOAM 
являють собою систему гарантій органічного виробни-
цтва з метою сприяння формуванню у всьому світі соці-
ально стійкої, економічно вигідної, корисної для навко-
лишнього середовища системи, заснованої на органічних 
засадах ведення сільського господарства. Система гаран-
тій органічного виробництва IFOAM сприяє міжнародній 
торгівлі, підтримує чистоту органічного виробництва 
та викликає довіру покупців у всьому світі. Нормативні 
вимоги IFOAM для системи органічного виробництва 
містять такі документи, як:

1) загальні цілі і вимоги органічних стандартів 
(COROS) – Єдині вимоги IFOAM;
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2) стандарт IFOAM для системи органічного виробни-
цтва та переробки;

3) затверджені IFOAM вимоги акредитації для органів 
із сертифікації, що контролюють органічне виробництво 
та процеси переробки.

Базові стандарти IFOAM широко визнані у світі, 
зокрема, зареєстровані як «міжнародні стандарти ISO» 
та фактично виконують функцію «стандартів для стандар-
тів», дозволяючи різні варіації, і тому покладені в основу 
як багатьох стандартів у приватному секторі, так і держав-
ного регулювання в різних країнах.

Регламент Комісії (EC) № 1235/2008 встановлює два 
можливі механізми виходу органічної продукції із тре-
тіх країн на ринок ЄС – шляхом надання еквівалент-
них гарантій і внесення країни до списку країн, з яких 
дозволено імпорт визначених видів органічної продук-
ції, та шляхом експорту через уповноважені ЄС приватні 
установи контролю.

Для того щоб переконатися, що імпортовані товари 
вироблені відповідно до правил, еквівалентних прави-
лам ЄС, Європейська комісія проводить ретельне розслі-
дування, розглядаючи не лише вимоги до виробництва, 
органічної продукції, але й заходи забезпечення ефек-
тивного контролю. Якщо встановлено еквівалентність 
правил виробництва і правил контролю, то третя країна 
вноситься до списку авторизованих країн, що міститься 
в Додатку III Регламенту Комісії (ЄС) № 1235/200823.

Щоб отримати статус продукції органічного виробни-
цтва на ринку ЄС, живі або необроблені, а також пере-
роблені сільгосппродукти для використання як продо-
вольство, корми, насіння і вегетативний матеріал для 
розмноження повинні відповідати правилам, які встанов-
лені регламентами Ради (ЄС) № 834/2007 і Комісії (ЄС) 
№ 889/2008.

У регламентах містяться вимоги щодо виробництва, 
переробки, транспортування, пакування і зберігання про-
дуктів; використання певних продуктів і речовин у пере-
робці харчових продуктів; заборони використання ГМО 
і продуктів, виготовлених із ГМО, в органічному вироб-
ництві; маркування (наявність логотипу органічного 
виробництва ЄС). Поряд із логотипом можуть розміщува-
тися приватні, регіональні або національні логотипи орга-
нічної продукції. Використовуються спеціальні заходи 
перевірки та спеціальні схеми контролю для органічних 
продуктів на ринку ЄС.

Європейська комісія своєю постановою 
№ 508/2012 встановила офіційний перелік сертифікацій-
них органів, сертифікована якими органічна продукція 
може безперешкодно експортуватися з України до Євро-
пейського Союзу. Таких сертифікуючих організацій шіст-
надцять, серед них є одна українська – «Органік Стан-
дарт». Агровиробники мають право самостійно обирати 
установу сертифікації.

Органічні продукти в Європейському Союзі марку-
ються єдиним логотипом (органічний логотип ЄС – так 
званий євролисток), який вказується на пакованих сер-
тифікованих органічних продуктах разом з інформацією 
про сертифікаційний орган та походження органічної 
сировини.

Успішному розвитку органічного сільського госпо-
дарства в Німеччині сприяли три умови, такі як фінан-
сова підтримка фермерів, підготовка професійних кадрів 
коштом держави та широке інформування населення.

У Німеччині діє Закон про органічне сільське госпо-
дарство (Öko-Landbaugesetz, ÖLG), який був прийнятий 
у 2002 р. та адаптований до вимог нового законодав-
ства ЄС із питань органічного сільського господарства 

у 2009 році. Період переходу до органічного сільського 
господарства фермерів у Німеччині становить від 3 до 
5 років. Програма державного субсидування органічних 
виробників передбачає у перші два роки переходу на орга-
нічні сільськогосподарські технології дотації розміром 
200-300 €/га, починаючи з третього року здійснення орга-
нічного землеробства – 150 €/га, компенсацію з оплати 
послуг контролю над виробництвом – близько 35 €/га.

Починаючи з вересня 2001 р. всі органічні сільсько-
господарські та харчові продукти маркуються націо-
нальним логотипом органічної продукції Німеччини 
Bio-Siegel (органічний друк). Виробники та переробні 
підприємства, які відповідають вимогам Комісії ЄС 
щодо органічного виробництва та погоджуються на 
проведення обов’язкового інспектування, можуть про-
давати свої продукти як органічні та маркувати їх лого-
типом Bio-Siegel. Незважаючи та те, що це маркування 
є добровільним, логотипом Bio-Siegel відзначено понад 
70 тис. продуктів. Виробники також можуть наносити 
німецький логотип Bio або інші приватні органічні тор-
гові марки у поєднанні із загальноєвропейським лого-
типом органічної продукції, який є обов’язковим для 
продуктів у межах ЄС. Крім того, в Німеччині існує ціла 
низка приватних органічних маркувань і стандартів, які 
є переважно власністю фермерських асоціацій (Bioland, 
Demeter, Naturland, Gaa, Biopark). Ці асоціації мають 
більш жорсткі правила і систему моніторингу порівняно 
з вимогами Європейської комісії та позиціонують себе 
як органічні «преміум-бренди».

Також у Німеччині з 2005 р. здійснюється підтримка 
академічної освіти в галузі органічного сільського госпо-
дарства. У підготовці фахівців зі ступенем з органічного 
сільського господарства провідними закладами стали 
Universität Hohenheim (Університету Хоенхайм, Штут-
гарт) та Universität Kassel (Університет Касселя, Кассель).

Законодавство України у сфері органічного сільського 
господарства повинно бути наближеним до законодавства 
ЄС. Це прямо випливає з Угоди про асоціацію з ЄС, а саме 
з додатку ХХХVІІІ до глави 17 «Сільське господарство 
та розвиток сільських територій» розділу V «Економічне 
і галузеве співробітництво», відповідно до якого Укра-
їна взяла на себе зобов’язання імплементувати акти ЄС 
у сфері органічного фермерства, а саме:

– Регламент Ради (ЄС) № 834/2007 від 28.06.2007 р. 
про органічне виробництво та маркування органічної про-
дукції;

– Регламент Комісії (ЄС) № 889/2008 від 5.09.2008 р., 
що визначає детальні правила імплементації Регламенту 
Ради (ЄС) № 834/2007 про органічне виробництво та мар-
кування органічної продукції щодо органічного виробни-
цтва, маркування і контролю;

– Регламент Комісії (ЄС) № 1235/2008 від 8.12.2008 р., 
що визначає детальні правила імплементації Регламенту 
Ради (ЄС) № 834/2007 про умови імпорту органічних про-
дуктів із третіх країн.

Сертифікація у нашій країні проводиться також за 
американськими (NOP) та японськими (JAS) органічними 
стандартами. Гармонізації національних стандартів із 
міжнародними (ISO) і європейськими (EN) дасть змогу 
чітко визначити правовий статус виробників органічної 
аграрної та харчової продукції. Україна набуде інститу-
ційної спроможності для масового експорту органічної 
продукції до ЄС.

Також важливо розуміти, що орієнтація сертифіко-
ваного органічного виробництва винятково на зовнішні 
ринки, як це відбувається в Україні, несе в собі традиційні 
для експортоорієнтованої моделі ризики: коливання рин-
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кової кон’юнктури та падіння попиту можуть негативно 
позначитися на прибутках фермерів, які спеціалізуються 
на органічній продукції.

Висновки. В Україні для розвитку органічного вироб-
ництва аграрної та харчової промисловості в контексті 
Спільної аграрної політики ЄС необхідною є цілеспрямо-
вана державна підтримка за такими напрямами, як:

– прийняття Закону України «Про основні принципи 
та вимоги до органічного виробництва, обігу та марку-
вання органічної продукції», узгодженого з вимогами 
та принципами регулювання органічного виробництва 
в ЄС, та відповідних нормативно-правових актів щодо 
його виконання, а також розроблення та прийняття Наці-
ональної програми розвитку органічного виробництва 
аграрної та харчової продукції;

– запровадження національних агроекологічних вимог 
і стандартів якості та безпеки органічної продукції, розро-
блення механізму контролю за виробниками органічної аграр-
ної та харчової продукції відповідно до регламентів ЄС;

– створення системи стимулювання та фінансової 
підтримки органічного виробництва в Україні, зокрема, 
запровадження державної підтримки у вигляді бюджет-
них субсидій (у тому числі субсидіювання процентної 
ставки за кредитами і частини витрат на виробництво 
та страхування урожаю), прийняття програми надання 
субсидій сільськогосподарським товаровиробникам для 
здійснення конвертації та сертифікації.

– державна підтримка громадських органічних орга-
нізацій, створення асоціацій виробників органічної про-
дукції, спілок споживачів органічної продукції.
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Аннотация. Исследован европейский опыт развития органического сельского хозяйства как приоритетного направ-
ления реализации Общей аграрной политики ЕС. Проанализированы европейские программы государственного субси-
дирования органических производителей. Определено, что развитие органического сельского хозяйства способствует 
сохранению качества окружающей среды, повышению устойчивости экологического и экономического развития стран. 
Рассмотрены важность и особенности маркировки органической продукции. Определены составляющие государствен-
ного регулирования рынка органической продукции в Украине.

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, Европейский Союз, субсидии, Международная федерация дви-
жения за органическое сельское хозяйство, стандарты, сертификация.

Summary. European experience of development of organic agriculture is investigation as priority direction of realization 
of Common Agricultural Policy ЕU. The European programs of the state subsidizing of organic producers are analyzed. It is 
certain that development of organic agriculture not only allows to produce healthy man foodstuffs but also assists maintenance 
of quality of environment, improving resilience of ecological and economic development of countries. Importance and features 
of marking of organic products are considered. The components of government regulation of organic market have been defined 
in Ukraine.

Key words: organic agriculture, European Union, subsidies, The International Federation of Organic Agriculture Move-
ments, standards, certification.
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Постановка проблеми. Сучасний світ потужно 
і стрімко змінюється під впливом науково-технічного про-
гресу і посилення глобалізації. Значення креативності для 
економічного розвитку сьогодні є предметом розвитку 
і досліджень як в академічних, так і в наукових колах. Креа-
тивна економіка формує переваги на конкурентному ринку.

Сьогодні регіонам країни, щоб успішно конкурувати 
на внутрішньому і зовнішньому ринку, вже недостатньо 
мати лише матеріальні ресурси. Також необхідно володіти 
потужним креативним потенціалом, щоби своєчасно від-
повідати на виклики зовнішнього середовища, а деколи 
і працювати «на випередження».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
креативності присвячені роботи Р. Флориди, А. Пілясова 
та О. Колеснікової, в яких досліджуються питання мето-
дичних положень розрахунку креативного потенціалу 
відповідно США та Росії; В. Чистякової, яка досліджує 
взаємозв’язок економічного зростання та рівня освіти 
в Росії; І. Трофимової, яка досліджує зв’язок конкуренто-
спроможності Росії та якості її людського капіталу. В Укра-
їні публікацій щодо зазначених питань не виявлено.

Метою статті є удосконалення методики оцінки 
індексу креативного потенціалу регіонів України, прове-
дення кластерного аналізу регіонів України за креативним 
потенціалом.

Виклад основного матеріалу. Методика оцінки креа-
тивного потенціалу людського капіталу у якісному вимірі 
була сформульована Р. Флоридою. Він описує суспільство, 
у якому творчі підходи стають визначальними. Дослідження 
Р. Флориди переконливо доводять, що найчастіше технології, 
компанії і навіть венчурний капітал переміщуються сьогодні 
в місця з більшою концентрацією талановитих і креативних 
людей. Тому першочерговим завданням влади і бізнесу стає 
створення найкращих умов для залучення працівників із 
креативними підходами на свої території.

Р. Флорида розробив методологію розрахунку індексу 
креативності та здійснив його для 45 країн світу [1]. 
Згідно з цією методологією інтегральний індекс креатив-
ності – це середнє арифметичне трьох індексів: таланту, 
технологій і толерантності.

Зведений індекс таланту, згідно з методикою Р. Фло-
риди, розраховується як середнє арифметичне індексів 
креативного прошарку, людського капіталу та наукового 
таланту. Індекс креативного прошарку розраховується як 
частка творчих працівників (учених, інженерів, артистів, 
музикантів, архітекторів, керівників, фахівців високої ква-
ліфікації, загальна риса яких – здатність до самостійної 
постановки професійних завдань) у загальній кількості 
зайнятих. Індекс людського капіталу є часткою зайнятих, 
що мають вищу освіту. Індекс наукового таланту оціню-
ється як число дослідників на 1 млн. населення.

Зведений індекс технологій є середнім арифметичним 
індексів витрат на винаходи та інноваційну діяльність. 
Індекс толерантності за методикою Р. Флориди інтегрує 
два показники: індекс цінностей та індекс самовира-
ження. Перший відображає ступінь протистояння між 
традиційним і сучасним суспільствами, готовність това-
риства сприймати нові ідеї; другий – якість життя, демо-
кратичність суспільства, терпимість до мігрантів, націо-
нальних меншин тощо.

Просто застосувати методику Р. Флориди в Україні 
неможливо, тому що низка найважливіших показників 
не визначаються в нашій країні (рівень толерантності, 
можливість самовираження тощо). З метою формування 
системи індикаторів для моніторингу креативності регі-
онів України протестовано на працездатність показники, 
які можливо сформувати на основі даних української дер-
жавної статистичної звітності. У результаті розроблено 
методику розрахунку рівня творчого потенціалу для Укра-
їни з урахуванням наявних даних Держкомстату, застосу-
вання якої можливе на всіх рівнях української економіки.

Розглянемо змістовний складник методики розрахунку 
інтегрального індикатора креативності (творчого потенці-
алу) регіонів України. Як і для кожного синтетичного (інте-
грального) показника, для побудови зведеного індикатора 
креативного потенціалу регіону потрібно зробити низку 
кроків, зокрема, розробити теоретичну структуру зведе-
ного індикатора; сформувати систему відповідних простих 
показників (змінних); провести стандартизацію (нормалі-
зацію) змінних з метою приведення їх до однієї основи; 
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зважити змінні та групи змінних; розрахувати інтегральний 
показник креативності за кожним регіоном [2-4].

За основу теоретичної структури зведеного індика-
тора творчого потенціалу регіону приймемо структуру 
інтегрального індексу креативного потенціалу за методи-
кою Р. Флориди як середнє арифметичне трьох індексів: 
таланту, технологій і толерантності.

Зведений індекс таланту – це середнє арифметичне 
індексів креативного прошарку, людського капіталу 
та наукового таланту. Зведений індекс технологій є серед-
нім арифметичним індексів витрат на винаходи та іннова-
ційну діяльність. Індекс толерантності – це середнє ариф-
метичне індексу цінностей та індексу самовираження.

Але використання цієї методики для України під час 
розрахунку креативності її регіонів не дуже коректне, 
оскільки вона не враховує інноваційно-інвестиційні реа-
лії регіонів, лише побічно торкається інвестицій, витрат 
на інновації в науці. Для показника креативності потрібно 
більш конкретно враховувати обсяги інноваційної продук-
ції, а також інвестиції в реальний сектор економіки (рис. 1).

Індекс наукового таланту оцінюється, як і за методи-
кою Р. Флориди, як число дослідників на 1 млн. жителів. 
Із загальної чисельності працівників наукових організацій 
виключаються технічний, допоміжний персонал та інші. 
Зведений індекс таланту являє собою середнє арифме-
тичне індексів креативного прошарку, людського капіталу 
та наукового таланту. Зупинимося більш детально на кож-
ному з цих індексів. Р. Флорида відносить до індустрій 
креативної економіки НДДКР, видавничу справу, про-
грамне забезпечення, телебачення і радіо, дизайн, музику, 
кіно, ігри, рекламу, архітектуру, виконавчі мистецтва, моду 
[1, с. 58]. В Україні ведеться облік щодо кількості зайня-
тих із перелічених індустрій тільки за такими напрямами, 
як професійна та наукова діяльність; інформація та теле-
комунікації; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок. Саме 
кількість зайнятих працівників за цими видами економіч-
ної діяльності було покладено в основу розрахунку індексу 
креативного прошарку [9-11].

Що стосується зведеного індексу технологій, то як 
вихідні дані для розрахунку індексу витрат на винаходи 
використаємо частку витрат на наукові та науково-технічні 
роботи у ВВП України. Індекс інноваційної діяльності – це 
кількість виданих патентів на 1 млн. населення регіону, 
показник результативності наукової та інноваційної діяль-
ності ЄС, ОЕСР, ЮНЕСКО.

Індекс толерантності розглядається як середнє ариф-
метичне індексу цінностей та індексу самовираження. 

Перший відображає ступінь готовності суспільства 
сприймати нові ідеї, другий – терпимість до мігрантів, 
національних меншин, демократичність суспільства. Ці 
показники в українській статистиці не відстежуються.

За індексом технологій Україна посідає 28-ме місце 
у 2016 році. Це свідчить про те, що рівень нових розробок 
у нашій країні є значно нижчим, ніж кількість людей, які 
потенційно можуть ці розробки здійснювати. Найнижчий 
показник – рівень толерантності. Україна у цьому списку посі-
дає 33-тє місце, а за рівнем самовираження – 44-те із 45 країн. 
Для нашого суспільства характерним є бажання спрямувати 
поведінку кожного у певне русло стандартів, тоді як творчому 
суспільству властиві зовсім інші риси. В Україні щодо толе-
рантності є ще одна проблема – дистанція влади [8].

Такі значення індексів таланту, технології і толерант-
ності свідчать про наявність резервів розвитку рівня 
креативності в економіці нашої держави для того, щоби 
бути конкурентоспроможною на міжнародному ринку 
товарів та послуг. Значні резерви пробудження творчої 
активності та інноваційності місцевої громади закладені 
в регіональних і муніципальних інструментах підтримки 
малого і середнього бізнесу, формування інтелектуаль-
них територій, поліпшення людського капіталу, сприяння 
культурному і духовному розмаїттю і стимулювання твор-
чої діяльності місцевої громади. Однак творчий та інно-
ваційний потенціал у регіонах України є неоднаковим, що 
робить доцільним проведення аналізу регіонів України за 
основними показниками креативності, запропонованими 
Р Флоридою. Цей аналіз дасть змогу виявити регіони 
України, що мають високий творчий потенціал, а також 
приховані резерви економічного зростання.

Пряме перенесення методики Р Флориди для дослі-
дження вітчизняних регіонів за рівнем креативності 
є неможливим, оскільки за низкою найважливіших показ-
ників моніторинг у нашій країні не ведеться (рівень толе-
рантності регіональних спільнот, можливість самовира-
ження тощо); існує проблема інформаційної сумісності 
міжнародних показників і тих, що відстежуються в Укра-
їні (наприклад, кількість людей, зайнятих у креативних 
сферах діяльності). Для максимально достовірного фор-
мування індексів таланту, технологій та толерантності 
автором було використано статистичні дані Державного 
комітету статистики України (Статистичні збірники «Еко-
номічна активність населення», «Наукова та інноваційна 
діяльність України», «Населення України») [5; 6; 7]. Авто-
ром було запропоновано нові показники, що, на нашу 
думку, більш реально відображають українські реалії, 
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Рис. 1. Складники індексу креативного потенціалу
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ніж показники, запропоновані Р Флорідою та за якими 
ведеться статистичний облік.

Регіони-лідери за індексом креативного прошарку 
(Харківська, Дніпропетровська, Київська, Львівська, Пол-
тавська, Луганська та Одеська області) мають диверсифі-
ковану структуру економіки з високим рівнем розвитку 
сектору послуг, а також великою кількістю навчальних 
закладів та ВНЗ, де сконцентрована більшість представ-
ників креативного прошарку.

Цей показник є загальноприйнятим для вимірювання 
наукоємності національних економік і активно використо-
вується в міжнародних аналітичних порівняннях, що про-
водяться ООН та Євросоюзом [12-15].

 
Рис. 2. Дані для проведення кластерного аналізу

 

Рис. 3. Дані для проведення кластерного аналізу

Розраховані зведені індекси таланту, технологій 
та толерантності, а також рейтинг регіонів за інноваційно-

інвестиційним розвитком промисловості (де 24 – це най-
вищий рейтинг; а 1 – найнижчий) були покладені в основу 
кластерного аналізу регіонів України за рівнем креатив-
ного потенціалу. На рис. 2 наведено дані, на основі яких 
проводився кластерний аналіз.

Оскільки дані мають різні одиниці виміру, то необ-
хідно провести стандартизацію даних по стовпцях у про-
грамі Statistica (рис. 3).

Кластерний аналіз наведено на рис. 4.
 

Рис. 4. Дендрограма кластерного аналізу областей 
України за рівнем креативного потенціалу

Використовуючи метод К-середніх, визначимо регі-
они, які попали в різні кластери, та їх характерні особли-
вості (табл. 1).

Таблиця 1
Розподіл регіонів України за показниками креатив-

ності
Кластер Регіони Характеристика

1-й клас-
тер

Харківська, Дніпропе-
тровська області

Характеризуються 
найвищими індексами 
толерантності, таланту 
та технологій. Регі-
они-лідери за рівнем 
креативності та інно-
ваційно-інвестиційною 
діяльністю промисло-
вості.

2-й клас-
тер

Київська, Полтавська, 
Луганська, Львівська, 
Одеська області

Середній та високий 
рівень індексів таланту 
та толерантності, 
індексу технологій та 
високий рівень за інно-
ваційно-інвестиційною 
діяльністю промисло-
вості.

3-й клас-
тер

Сумська, Херсонська, 
Хмельницька, Закар-
патська, Миколаївська, 
Рівненська, Вінницька, 
Волинська, Запорізька, 
Івано-Франківська 
області

Низький рівень 
індексів толерантності 
та таланту і середній 
рівень індексу техно-
логій та інноваційно-
інвестиційної діяль-
ності промисловості.

4-й клас-
тер

Донецька, Житомир-
ська, Черкаська, Кіро-
воградська, Терно-
пільська, Чернігівська, 
Чернівецька області

Найнижчі рівні усіх 
індексів, регіони-
аутсайдери за рівнем 
креативності.
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Таким чином, у перший кластер увійшли регіони із 
тривалими університетськими традиціями, науково-освіт-
німи центрами. У цих регіонах сконцентрована велика 
кількість талановитої молоді, яка після закінчення вищих 
навчальних закладів частіше за все працевлаштовується 
саме в так звані креативні індустрії. Крім того, велика кіль-
кість вищих навчальних закладів зумовлює значні фінан-
сові інвестиції в наукові дослідження саме в цих регіонах. 
У другий кластер увійшли регіони, які характеризуються 
високим рівнем толерантності та великою питомою вагою 
креативного прошарку. Високий творчий потенціал цих 
регіонів забезпечується позитивними характеристиками 
місцевих співтовариств, але поки що слабо підкріплений 
реальною інноваційною діяльністю. Третій кластер пред-
ставлений регіонами, в яких, навпаки, у не зовсім спри-
ятливих умовах для розвитку креативного середовища 
високі значення інвестицій у дослідження та технології. 
У цей кластер увійшли агроорієнтовані регіони. Саме 
цей кластер має високу можливість розвитку креативного 
потенціалу. До четвертого кластеру належать регіони-
аутсайдери рейтингу креативності. Це в основному так 
звані старопромислові регіони, в яких важливу роль, як 
і раніше, відіграють створені ще за радянських часів про-
мислові гіганти. У міжорганізаційній взаємодії всередині 
таких регіонів домінують вертикальні контракти. Частка 

малого бізнесу в місцевій економіці незначна. Кваліфіко-
вані, творчі кадри масово виїжджають із цих областей до 
сусідніх і в центральні регіони з менш жорстко організо-
ваним виробничим життям і більш різноманітним куль-
турним середовищем.

Щоб подолати найсильнішу інерцію розвитку, харак-
терну для старопромислових регіонів, потрібні довго-
тривалі зусилля держави, бізнесу та інститутів грома-
дянського суспільства. Нерідко, як показує зарубіжний 
досвід, творча енергія місцевої громади вперше пробу-
джується під час реструктуризації старих промислових 
зон, проммайданчиків, занедбаних шахт і кар’єрів, у про-
цесі пошуку нових форм їх використання для рекреації 
та дозвілля.

Висновки. Тільки третина українських регіонів має 
високі значення креативного розвитку відповідно до 
методики, запропонованої Р Флоридою. Розвиток креа-
тивного потенціалу вітчизняної економіки стає першо-
черговим завданням з огляду на особливості міжнародної 
економічної конкуренції, ключові позиції в якій займає 
креативна економіка США, дохід якої (960 млрд. дол.) 
перевищує 40% від загальної суми доходів. Інноваційний 
прорив здійснюють ті регіони та країни, в яких культурне 
розмаїття перебуває на міцному фундаменті ефективних 
інститутів і сильної місцевої влади.
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Аннотация. В статье проанализированы методы оценки креативного потенциала регионов Украины. На основе 
проведенного анализа усовершенствован интегральный показатель креативного потенциала для областей Украины. На 
основе рассчитанных и определенных по результатам мониторинга составляющих этого показателя за 2016 год про-
веден кластерный анализ регионов Украины.
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Summary. The methods of estimating the creative potential of the regions of Ukraine are analyzed in the article. On the 
basis of the analysis, the integral indicator of creative potential for the regions of Ukraine has been improved. On the basis of 
calculated and determined by the results of monitoring components of this indicator for 2016, a cluster analysis of the regions 
of Ukraine was conducted.

Key words: creative potential, regions of Ukraine, integral indicator of creative potential, cluster analysis.
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Анотація. У статті проведено огляд наукових джерел щодо державного регулювання інноваційної діяльності, струк-
туровано процес державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. З’ясовано, що реалізація мети ДІП по-
требує мінімізації «провалів» держави. Висвітлено зарубіжний досвід щодо інструментів активізації досліджень та 
інновацій, наведено приклади фінансування проектів вітчизняних ВНЗ іноземними установами.

Ключові слова: державне регулювання, інновації, економічний розвиток, національна інноваційна система.

Постановка проблеми. Подальше загострення у світі 
конкурентної боротьби за ресурси (природні, енергетичні, 
інвестиційні, людські та ін.) виводить на перший план 
питання освоєння потенціалу нових знань, упровадження 
їх у виробничі процеси, підвищення на цій основі ефек-
тивності застосування обмежених виробничих ресурсів, 
зростання рівня продуктивності праці та забезпечення 
зростання виробничих можливостей, що сприятиме 
задоволенню зростаючих економічних потреб суб’єктів 
ринку [1, с. 64]. Проведення результативної технологіч-
ної модернізації на інноваційній основі, необхідність 
проведення якої в Україні назріла вже давно (ступінь 
зносу основних засобів у країні становить 60,1%, у тому 
числі промисловості – 76,9%, постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого повітря – 82,6%), значною 
мірою залежить від активної ролі держави у формуванні 
необхідного інституційного середовища, удосконаленні 
системи засобів для якісного оновлення економіки [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика інноваційного розвитку економіки України 
та окремі питання стимулювання досліджень та іннова-
цій висвітлені у працях О. Амоші, В. Геєця, І. Крючкової, 
В. Семиноженка, Л. Федулової. Спеціалісти оцінюють 
рівень науково-технологічної та інноваційної діяльності 
в Україні як такий, що загрожує залишити країну осто-
ронь від глобальних процесів постіндустріального харак-
теру [3, с. 51]. Досліджуючи процеси модернізації в Укра-
їні у контексті світового досвіду, професор А.О. Касич 
визначає, що зростання ВВП України і протягом 1990-х 
рр., і за період 2010-2015 рр. можна назвати безпреце-
дентним серед усіх досліджуваних країн та охарактеризу-
вати як «втрачену чверть століття» [4, с. 58]. Важливість 
висвітлення стану державного управління інноваційною 
діяльністю і зарубіжного досвіду щодо засобів активізації 
досліджень та інновацій зумовила тематику статті.

Метою статті є дослідження державного регулю-
вання інноваційної діяльності та висвітлення зарубіж-
ного досвіду щодо використання інструментів активізації 
досліджень та інновацій.

Виклад основного матеріалу. Сформульована 
М. Кондратьєвим, розвинута еволюціоністом Й. Шум-
петером та його послідовниками теорія «довгих хвиль» 
пояснює періоди сплесків та затухання економічної актив-
ності, що періодично відбуваються в економіці. Основою 
цих циклів розвитку є так звані базисні технології, які 
проникають у всі сфери економічного і суспільного життя 
і приводять до появи нових просторових структур. На 
сучасному етапі визначальними базисними технологіями 
є мікроелектроніка, накопичення, передавання та обробка 
даних [3, с. 53]. Інформація і засоби її передавання стають 
визначальним фактором динаміки ринку праці.

Показовим прикладом динамічного зростання та фор-
мування НІС можна вважати Південну Корею, яка за 
період із 1970 р. до 2010 р. забезпечила зростання ВВП 
на душу населення у 37 разів, за величиною інвестиційної 
активності вийшла на рівень розвинених країн, активно 
розвиває інновації та здатна експортувати високотехноло-
гічну продукцію [5, с. 47]. Сьогодні Південна Корея, Япо-
нія, Канада, США та Китай випереджають ЄС-28 у інно-
ваційному розвитку.

В економіці України поступово відбуваються струк-
турно-інноваційні зрушення, які є процесом удоскона-
лення економіки шляхом оновлення елементів системи 
та зв’язків між ними, що зумовлює появу нових власти-
востей та якості функціонування системи, переходу її 
на подальший етап розвитку. Під впливом інновацій, які 
синтезують у собі функції новизни, виробничого впро-
вадження та використання, структура економіки може 
змінюватися. Інновації стають причиною виникнення 
одних виробництв і поступового зникнення інших. Зга-
даймо хоча б такі приклади з історії ще недалекого від 
нас ХХ сторіччя, як телебачення, комп’ютери, мобільний 
зв’язок, резонансна томографія, лазери, ядерна енерге-
тика, різноманітні матеріали з небаченими раніше власти-
востями, генна інженерія, космічні апарати і безліч інших 
технічних досягнень, без яких не можна уявити собі 
сучасне життя. Сьогодні в Україні налагоджено виробни-
цтво інтелектуальних паралельних комп’ютерів, Україн-
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ський національний грід інтегровано до найбільшої у світі 
Європейської грід-інфраструктури, яка об’єднує 45 грід-
інфраструктур європейських країн, відомі у всьому світі 
суперсучасні системи розпізнавання образів або сапфі-
рові диски, на яких інформація може зберігатися століт-
тями тощо [6, с. 21].

У практиці управління інноваційними процесами 
можна виокремити ДІП технологічного поштовху, рин-
кової орієнтації, соціальної орієнтації, політики, спря-
мованої на реформування економічної структури госпо-
дарського механізму. Останній тип економічної політики 
передбачає суттєвий вплив передових технологій на вирі-
шення соціально-економічних проблем, на зміну галу-
зевої структури, взаємодію суб’єктів господарювання, 
рівень життя тощо [3, с. 55]. Він пов’язаний із формуван-
ням нових форм організації, виробленням новітніх меха-
нізмів управління розвитком науки і техніки, які би поєд-
нували вплив ринкових та державних важелів.

Макроекономічні пропорції, що формуються під 
впливом дії винятково ринкових механізмів, неспро-
можні забезпечити умови для розширеного відтворення 
виробництва. Змінити стихійний характер формування 
структурних пропорцій та досягти своєчасності та рів-
номірності здійснення структурних зрушень можливо за 
умови доповнення механізму саморегулювання еконо-
міки державним управлінням. Історичний досвід розви-
тку державного регулювання економіки свідчить про те, 
що саме держава має виступати суб’єктом та ініціатором 
структурно-інноваційних зрушень в економіці [7, с. 230].

На вироблення ДІП впливають як екзогенні, так 
і ендогенні фактори. Так, залежно від стратегічних цілей 
та функцій держави рівень вилучення первинних доходів 

може варіювати в міру його збільшення чи зменшення. 
Рівень розвитку ринкової інфраструктури зумовлює 
можливості прискореного розвитку ринку НТП. Сфор-
мованість нормативно-правової бази та рівень інтегро-
ваності науки і виробництва чинять вплив на характер 
ринку НТП. Рівень конкурентоспроможності технологій 
на світових ринках визначає внутрішню або зовнішню 
орієнтацію її ринку. Під час розроблення стратегії інно-
ваційного розвитку з метою реалізації ДІП важливо вра-
хувати такі аспекти державного управління інноваціями, 
як діапазон охоплення державою науково-технічних сфер 
і напрямів інноваційної діяльності, характер переміщення 
технологій, генерації ідей, підтримки інноваційних про-
цесів. У процесі розроблення стратегії розвитку України, 
орієнтованої на прискорення модернізації, мають врахо-
вуватися цільовий, галузевий (секторальний), ресурсний, 
організаційний та часовий аспекти [3, с. 58].

Варто зазначити, що в Україні сформована нормативно-
правова база щодо державної інноваційної політики (ДІП) 
та регулювання інноваційної діяльності (РІД). Так, стаття 
3 Закону України «Про інноваційну діяльність» головною 
метою ДІП визначає створення соціально-економічних, 
організаційних і правових умов для ефективного від-
творення, розвитку і використання науково-технічного 
потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних 
екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберіга-
ючих технологій, виробництва та реалізації нових видів 
конкурентоспроможної продукції (рис. 1).

Стаття 6 цього закону визначає шляхи державного 
РІД, такі як визначення і підтримка пріоритетних напря-
мів ІД; формування і реалізація державних, галузевих, 
регіональних і місцевих інноваційних програм; створення 
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Рис. 1. Регулювання інноваційної діяльності в Україні [8]
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нормативно-правової бази та економічних механізмів для 
підтримки і стимулювання ІД; захист прав та інтересів 
суб’єктів ІД; фінансова підтримкп виконання інновацій-
них проектів; стимулювання комерційних банків та інших 
фінансово-кредитних установ, що кредитують виконання 
інноваційних проектів, тощо [8]. Формування організацій-
ної структури, що розробляє та забезпечує реалізацію дер-
жавної політики щодо ІД, а також визначає та наділяє від-
повідними повноваженнями спеціально уповноважений 
орган державної влади у цій сфері, є важливим чинником, 
що впливає на активізацію ІД. Але варто зазначити, що 
часті зміни в організаційній структурі державного управ-
ління інноваційною діяльністю попри позитивний ефект, 
що досягається завдяки скороченню адміністративних 
функцій та витрат на утримання управлінського апарату, 
можуть привести до порушення координації у зазначеній 
сфері та втрати стійкості системи управління до зовніш-
ніх впливів [9, с. 147].

На думку іноземних учених, держава, як і ринок, не 
позбавлена «провалів». Міжнародні експерти у числен-
них доповідях під час формування різноманітних індексів 
(наприклад, GCI, GII, SII, RIS та багатьох ін.) неоднора-
зово звертають увагу на необхідність усунення проблем, 
перешкод, слабких сторін у формуванні ДІП в Україні 
та національної інноваційної системи (НІС) корупції; не 
достатній ефективності системи державних закупівель 
новітніх технологій і продукції; нерозвиненості іннова-
ційної інфраструктури; низькій якості дослідницької інф-
раструктури; недостатності фінансування; не сприятли-
вому регуляторному середовищі; не високому рівні якісної 
роботи електронного уряду; не достатності використання 
інформаційно-комунікаційних технологій; недостатньому 
рівні формування сталих взаємозв’язків між елементами 
НІС; слабкій інтегрованості в міжнародну науково-тех-
нічну, інноваційну кооперацію та ін.

Практика країн Європейського союзу щодо управ-
ління дослідженнями та інноваціями доводить визна-
ння важливості інновацій для економічного розвитку, їх 
вирішального значення для продуктивності, конкуренто-
спроможності та зростання. Інновації допомагають вирі-
шувати соціальні проблеми, створюють нові можливості 
для компаній, сприяють створенню робо-
чих місць. Одним із інструментів, який 
на рівні Європейської комісії допомагає 
здійснити порівняльний аналіз щодо 
ефективності діяльності НІС, визна-
чити сильні та слабкі сторони НІС, РІС, 
допомагає при з’ясуванні прогресу що 
був досягнутий за певний період часу, а 
також стає у нагоді для визначення пріо-
ритетних напрямів та шляхів підвищення 
ефективності інновацій є Європейське 
інноваційне табло (ЕIS). Так відповідно 
до дослідження ЄІС-2017 інноваційними 
лідерами були: Данія, Фінляндія, Німеч-
чина, Нідерланди, Швеція та Великобри-
танія. Україну, поряд з Болгарію, Руму-
нію та ін. визначено як скромні новатори, 
що мають показники нижчий на 50% від 
середнього значення ЄС-28 [10]. Проте, 
зміна методології та відсутність даних 
по окремих показникам не дає можли-
вість робити порівняння з минулими 
періодами. Наприклад, у 2017 р. до ана-
лізу було включено такі нові показники, 
як: навчання протягом життя (Lifelong 
learning), спільні міжнародні наукові 

публікації (International scientific copublications), найбільш 
цитовані публікації (Most-cited publications) та ін. Врахо-
вуючи нові показники автори дослідження RIS-2017, що 
є схожим у методолігії з ЄІС, проаналізували дані 220 регі-
онів Європи і найбільш інноваційними регіонами в ЄС 
визначили Стокгольм (Швеція), Говестен (Hovedstaden, 
Данія) та Пд. Схід Великобританії. Загалом найбільш 
інноваційним регіоном визнано у 2017 р. Цюріх (Швей-
царія). Регіональними «скриньками майстерності» визна-
чено регіони країн помірних новаторів: Прагу (Чехія), 
Братиславу (Словаччина), країну Басків (Іспанія).

Зарубіжний досвід доводить, що найбільш дієвими 
організаційно-економічними заходами активізація іннова-
ційної діяльності на рівні регіону, що можуть бути вико-
ристані з метою оновлення традиційних, технологічно 
відсталих, екологічно шкідливих галузей виробництва 
є цільові програми, державні субсидії, податкові пільги, 
індустріальні парки та ін. (рис. 2).

Активізації інновацій в ЄС сприяють: найбільша 
у світі Рамкова програма ЄС з досліджень та інновацій 
«Горизонт 2020», Європейські структурні та інвестиційні 
фонди, фонди венчурного капіталу та інші фінансові 
інструменти. Наприклад, Європейський фонд стратегіч-
них інвестицій (EFSI) є однією з багатьох фінансових 
інституцій, що фінансує діяльність у сфері досліджень, 
розробок та інновацій (RDI) у різних секторах (біоенерге-
тика, здоров’я та ін.), допомагає інноваційним МСП отри-
мувати доступ до фінансових та дослідницьких інфра-
структур, може підтримувати освіту шляхом модернізації 
та модернізації освітньої інфраструктури, схем надання 
студентських кредитів та фінансування «трикутника 
знань»: інновації-бізнес-вища освіта.

Важливість сфери освіти та науки, їх стратегічне зна-
чення обумовлено їх неабиякою роллю в економіці, у фор-
муванні людського, інтелектуального капіталу країни. Саме 
освіта спроможна сформувати у людини унікальні вміння, 
навички, розвинути її здібності, забезпечити економіку 
висококваліфікованою робочою силою. Сфера науко-
вих досліджень та розробок виконує не менш важливу 
функцію забезпечуючи зв’язок з виробництвом шляхом 
формування наукового підґрунтя виробничої діяльності. 

 

організаційно-
економічні заходи

розробка та реалізація цільових програм

надіння державних субсидій та цільових асигнувань

наданняподаткових пільг

створення наукових та індустріальних парків

створення центрів передових технологій

формування інкубаторів малого бізнесу

залучення венчурного капіталу

мобілізація ресурсів приватного сектору

вдосконалення інформаційної, комунікаційної, 
фінансової інфраструктури

надання консультаційних послуг підприємцям

Рис. 2. Організаційно-економічні заходи,  
що сприяють інтенсифікації процесу НТР на рівні регіонів [3]
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В Україні забезпечення сталого економічного зростання, 
зміцнення конкурентоспроможності української еконо-
міки, підвищення ефективності використання виробничих 
ресурсів та науково-технологічного потенціалу потребує 
оновлення основних засобів сфери освіти (ступінь зносу 
основних засобів становить 45,6%) та сфери НДР (63,4%, 
що є вищим, ніж загальний ступінь зносу основних засо-
бів в економіці – 60,1%) [1]. Здійснити заходи з підви-
щення енергоефективності будівель університетів та інших 
інвестицій, пов’язаних з освітнім процесом, допомагає 
залучення міжнародних коштів. Наприклад, Європейський 
інвестиційний банк став позичальником для 7 ВНЗ України 
(позика надана з метою приведення до сучасних стандартів 
енергоефективності та створення нової дослідницької бази 
для підготовки сучасних спеціалістів через залучення до 
дослідницького процесу, який своєю метою має вирішення 
проблем суспільства). Не менш цікавим є проект закла-
дення основи інфраструктури просторових даних: забезпе-
чення бази в українському уряді для підтримки стабільного 
економічного зростання, що фінансується урядом Канади 
і в якому приймають участь вітчизняні ВНЗ (КНУ імені 
Тараса Шевченка; НТУУ «КПІ»). Прикладом успішної 
взаємодії науки та виробництва є наукові розробки укра-
їнських учених для вітчизняних підприємств. Наприклад, 
запропонований ними підхід до розроблення стратегії кон-
куренції дав змогу ЗАТ «Берегиня» істотно зменшити час 
і вартість розроблення стратегії конкуренції. Крім того, за 
рахунок упорядкування та зменшення розмірності задач 
значно знизилася ймовірність помилок під час прийняття 
управлінських рішень [11, с. 408]. Під час використання 
розробленої моделі на підприємстві було закладено кон-

структивні основи для розроблення механізмів адаптив-
ного управління підприємством за рахунок своєчасного 
та оперативного коригування стратегій.

Висновки. Економіка України потребує структурно-інно-
ваційних зрушень, які є процесом удосконалення економіки, 
шляхом оновлення елементів системи та зв’язків між ними, 
що зумовлює появу нових властивостей та якості функціону-
вання системи, перехід її на наступний етап розвитку. Активну 
роль у цьому процесі має відігравати держава.

Реалізація визначеної на законодавчому рівні мети 
ДІП потребує мінімізації «провалів» держави, форму-
вання ефективної організаційної структури управління 
та задіяння адекватних сучасним реаліям господарського 
життя інструментів та механізмів як на національному 
рівні, так і на регіональному.

Зарубіжний досвід щодо управління дослідженнями 
та інноваціями доводить визнання важливості інновацій 
для економічного розвитку, їх вирішального значення для 
продуктивності, конкурентоспроможності та зростання. 
Інновації допомагають вирішувати соціальні проблеми, 
створюють нові можливості для компаній, сприяють ство-
ренню робочих місць.

Тож стійкий довгостроковий економічний розвиток 
України, підвищення конкурентоспроможності країни 
неможливі без перетворення знань у продуктивну силу роз-
витку економіки шляхом концентрації зусиль усіх суб’єктів 
НІС, мобілізації їх ресурсів на перспективних напрямах 
науково-технологічного розвитку, задіяння ефективних 
механізмів зміцнення та розвитку партнерства в науці, 
забезпечення трансферу знань, матеріалізації їх у техніці 
і технологіях, упровадження у безпосереднє виробництво.
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тельности в Украине. Установлено, что реализация цели ГИП требует минимизации «провалов» государства. Освещен 
зарубежный опыт наиболее масштабных инструментов активизации исследований и инноваций, приведены примеры 
финансирования проектов отечественных вузов иностранными учреждениями.

Ключевые слова: государственное регулирование, инновации, экономическое развитие, национальная инноваци-
онная система.

Summary. In the article author provides an overview of scientific sources on state regulation of innovation activity. The 
structure of the process of state regulation of innovation activity in Ukraine was given in the article. Author clarifies that the re-
alization of the purpose of the GIP requires minimization of the «failures» of the state. Author researches the foreign experience 
about instruments for activation of the research and innovation. The examples of financing of the projects of higher educational 
institutions by foreign institutions was given in the article.

Key words: state regulation, innovations, economic development, national innovation system.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗЕРНА

MODERN TRENDS OF UKRAINE’S DEVELOPMENT  
ON THE WORLD GRAIN MARKET

Анотація. Стаття присвячена аналізу основних тенденцій розвитку України на світовому ринку зерна. Також роз-
глянуто динаміку світового виробництва та споживання зернових. Виявлено та деталізовано тенденції розвитку цього 
ринку в розрізі трьох найпоширеніших зернових культур: пшениці, кукурудзи, рису. Охарактеризовано тенденції зо-
внішньої торгівлі зерновими культурами та її значення у зовнішній торгівлі України, а також позицію України у світовій 
торгівлі зерновими культурами.

Ключові слова: ринок зерна, зернові культури, зерно та олійне насіння, виробництво, попит, експорт, імпорт.

Постановка проблеми. Сьогодні на світовому ринку 
зерна склалася стійка спеціалізація: виробництво зерна 
концентрується в розвинених країнах, а багато країн, що 
розвиваються, не в змозі вирішити свої зернові проблеми 
і змушені йти на масштабний імпорт зерна. У результаті 
росте світова торгівля зерном.

Стан зернового ринку країни є важливим показником 
якості економічних реформ, що проводяться в країні, реа-
лізації агропродовольчої політики. З урахуванням масш-
табів і повноти елементів економічних стосунків зерно-
вий ринок може слугувати своєрідною моделлю розвитку 
для інших ринків сільськогосподарської продукції, сиро-
вини і продовольства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням ринку зернових культур присвячено значну кількість 
досліджень вчених-економістів та дослідників-практи-
ків. Так, проблеми ефективності виробництва зернових 
розкриваються у працях П.Т. Саблука, О.М. Шпичака, 
В.І. Бойка, М.Г. Лобаса, В.Л. Волинця та інших. Про-
блемам підвищення ефективності виробництва зерна 
в сільськогосподарських підприємствах в умовах форму-
вання ринку присвячені роботи К. Макконела, А. Сміта, 
О.В. Захарчука, М.В. Калінчика, В.Г. Федька та інших. 
Відзначаючи цінність результатів досліджень науковців, 
необхідно зазначити, що чимало питань щодо напрямів 
удосконалення цього сектора економіки в сучасних умо-
вах залишаються недостатньо дослідженими.

Метою статті є аналіз світового виробництва та світо-
вої торгівлі зерновими та визначення місця України у сві-
товому експорті зернових культур.

Виклад основного матеріалу. Найбільш поширеними 
у світі є три зернові культури: пшениця, кукурудза і рис. 

До середини 90-х років минулого століття пшениця була, 
так би мовити, «царицею полів», але потім зросло вироб-
ництво кукурудзи. По-перше, через спроби задовольнити 
зростаючі потреби тваринництва, а по-друге, у зв’язку 
з початком промислового виробництва етанолу [2, с. 24].

П’ятьма найбільшими експортерами зерна є Австра-
лія, Аргентина, ЄС, Канада і Сполучені Штати Америки; 
провідне місце в експорті пшениці займають такі країни, 
як США, Бразилія, Україна, Аргентина та інші; лідерами 
з експорту кукурудзи є такі країни, як ЄС, США, Росія, 
Канада, Австралія, Україна, Аргентина, Казахстан та інші; 
основними експортерами рису є В’єтнам, Індія, Пакистан, 
Сполучені Штати Америки і Таїланд [3]. Сумарні експортні 
пропозиції зерна з боку основної «п’ятірки» експортерів 
становлять понад 84% усього обсягу світової торгівлі.

Основними показниками, що визначають ступінь 
впливу країни на світовий ринок, є, по-перше, частка 
у світовій торгівлі; по-друге, відношення перехідних 
запасів до середньорічного внутрішнього споживання 
у країні. За обома показниками сьогодні лідирують США. 
Відповідно, США займають провідне положення на світо-
вому ринку зерна, на їхню частку припадає 28% усього 
обсягу торгівлі; далі йдуть Канада – 17%, Австралія і ЄС – 
по 15% і Аргентина – 11%.

Основними споживачами зерна залишаються країни 
Азіатсько-тихоокеанського регіону, такі як Китай, Японія, 
Корея, Індонезія і Філіппіни.

На світовому ринку зерна склалася стійка спеціалізація: 
виробництво зерна концентрується в основному в розви-
нених країнах, а багато країн, що розвиваються, не в змозі 
розв’язати свої зернові проблеми і змушені йти на імпорт 
зерна. Крім того, експерти ОЕСР відзначають, що в умовах 
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достатнього світового зернового виробництва проблеми 
забезпечення зерном будуть особливо гостро стояти перед 
найбіднішими країнами, що не мають засобів на фінансу-
вання імпортних поставок зерна. Сьогодні на світовому 
ринку зерна відбуваються зміни і можна спостерігати таку 
картину: скоротилися посіви в США і Канаді; зменшилися 
перехідні запаси в найбільших країнах-експортерах; на 
ринок увійшли нові країни-експортери, такі як Угорщина, 
Росія, Україна, Казахстан і Туреччина.

Світова кон’юнктура ринку зерна характеризується 
показниками функціонування ринку та відображає вели-
чину попиту і пропозиції, обсяги продажів, ринкову 
активність продавців і покупців. У зв’язку з постійним 
загостренням конкуренції на ринку важливо володіти 
адекватними відомостями про стан, динаміку обсягів про-
дажів на відповідному товарному ринку, які можна отри-
мати, проаналізувавши його.

За даними першого підготовленого Продовольчою 
та сільськогосподарською організацією ООН (далі – 
ФАО) прогнозу попиту на зернові та пропозиції зернових 
у світі в сезоні 2017-2018, ситуація на ринках залишиться 
відносно спокійною, незважаючи на незначне скорочення 
обсягів виробництва у світі.

З урахуванням очікуваного відносно низького при-
росту споживання і чергового багатого врожаю запаси 
зернових у світі також залишаться на близькому до 
рекордного рівня.

В останнє десятиліття на світовому ринку йде про-
цес інтенсифікації зернового виробництва. Розглянемо 
динаміку показників стану світового ринку зерна за 2006-
2016 маркетингові роки.

 

Рис. 1. Динаміка світового виробництва та споживання 
зернових, млн. тонн [3]

Як бачимо з рисунку 1, за аналізований період валовий 
збір зерна виріс на 26%. Стимулом для збільшення вироб-
ництва став ріст обсягів використання (споживання) і сві-
тової торгівлі зерном відповідно на 52,9% і 52,8%.

Але в 2015 р. обсяг виробництва зерна досяг свого 
пікового значення, що привело до росту насиченості 
зернового ринку і, як наслідок, до збільшення залиш-
ків на кінець року. Така обставина привела до зниження 

попиту на зерно і, відповідно, падіння цін із подальшою 
їх стабілізацією. У 2015 р. ціни на пшеницю й кукурудзу 
порівняно з попереднім роком зменшилися відповідно на 
46,4 і 22,9%.

Падіння привабливості торговельних операцій на 
зерновому ринку стало причиною зниження насиченості 
ринку. У 2015-2016 рр. на світовому ринку зерна зрос-
тання виробництва зерна дещо призупинилося, порівняно 
з попереднім роком рівень його виробництва знизився на 
1,2%. На цей період припадає збільшення попиту на зерно 
з боку низки країн, зниження внутрішнього виробництва 
в яких привело до росту потреб в імпорті. Внаслідок цього 
обсяг світової торгівлі зріс на 4%, обсяги використання 
зерна і залишки залишилися майже без змін.

Уже три сезони поспіль глобальна ситуація з попитом 
і пропозицією зернових в 2016-2017 роках залишається 
цілком сприятливою, про що свідчать досить високі кое-
фіцієнти відношення обсягів запасів до обсягів спожи-
вання і відносно низькі ціни.

У таблиці 1 розглянемо світовий ринок зерна, а саме 
виробництво, пропозицію, споживання та запаси.

На основі даних таблиці 1 бачимо, що в 2015/2016 МР 
відбулося збільшення світового виробництва зерна на 
238,8 млн т, збільшення обсягів світової торгівлі і вну-
трішнього використання зерна відповідно на 75,4 млн т 
і 193,4 млн т. До кінця 2015 – початку 2016 рр. світові 
залишки зерна становили 661,5 млн т. Це найкращий 
показник за останні десять років.

Аналіз тенденцій розвитку світового ринку зерна 
дає змогу відзначити, що світове виробництво зерна 
в коротко- і довгостроковій перспективі здатне загалом 
задовольнити попит на продукти зернового виробництва 
навіть за очікуваного у найближчі 20 років щорічного 
збільшення населення планети на 80 млн чоловік. У цих 
умовах приріст зернових культур буде відбуватися в осно-
вному за рахунок його розвитку в тих країнах, де є для 
цього сприятливі умови.

Негативними тенденціями, здатними стримувати 
подальше нарощування світового виробництва зерна, 
є обмеженість площ земель, придатних для посівів зерна, 
що пов’язане з високим рівнем урбанізації та необхід-
ністю збереження лісових масивів, екологічні усклад-
нення у зв’язку з подальшим залученням незадіяних 
земель, обмеженість водних ресурсів, скорочення фінан-
сування сільськогосподарського виробництва.

На український аграрний ринок має значний вплив 
ситуація на світовому, тому що більшість зерна та олійного 
насіння експортується за цінами, які формуються на між-
народних біржових майданчиках, а на їх рівень впливає 
загальносвітова тенденція з виробництва та споживання 
продукції. Одним із поширених індикаторів коливання 
світових цін є Індекс продовольчих цін ФАО. Він розра-
ховується на основі середніх індексів цін на п’ять груп 
продовольчих сировинних товарів, враховуючи середній 
показник частки кожної групи в експорті в 2002-2004 рр.

Таблиця 1
Світовий ринок зерна [3]

Маркетинговий рік Відхилення 2015 / 16МР від 
2012 / 13МР2012/13МР 2013/14МР 2014/15МР 2015/16МР

Млн. т +,– %
Виробництво 2294,7 2518,9 2564,5 2533,5 238,8 10,4
Пропозиція 2845,9 3049 3156,2 3188,6 342,7 12,0

Споживання 2324,5 2429,3 2498,1 2517,9 193,4 8,3
Торгівля 318,9 363,9 378,9 394,3 75,4 23,6

Запаси на кінець періоду 530,1 591,7 655,1 661,5 131,4 24,8
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За даними ФАО, середнє значення Індексу цін на зерно 
за підсумками 2016 р. становило 147 пунктів, що на 9,6% 
нижче рівня 2015 р. та на 39% – максимального рівня, 
досягнутого в 2011-му. Середнє значення Індексу цін на 
рослинні олії за цей же період становило 164 пункти, що 
на 11,4% вище порівняно з 2015-м, але значно нижче за 
показники попередніх п’яти років. Тобто спостерігається 
поступова тенденція до здешевлення у світі зерна, олій-
ного насіння та продуктів їх переробки.

Своєю чергою Міністерство сільського господарства 
США (USDA) прогнозує збільшення обсягів споживання 
зерна та олійного насіння. Так, у 2016-2017 маркетин-
говому році (МР) світове споживання фуражного зерна 
досягне 1320 млн т, що на 5,5% вище від попереднього 
періоду. При цьому збільшення обсягів виробництва 
зерна, яке спостерігається упродовж останніх років, стри-
мує зростання цін, а на деякі види зерна навіть приводить 
до їх зниження [5].

Зерно та олійне насіння, яким віддають перевагу агра-
рії, зорієнтовані на експорт. Тому ситуація на внутріш-
ньому ринку здебільшого залежить від світових тенден-
цій. Обсяги виробництва, споживання та запаси на кінець 
сезону мають безпосередній вплив на формування цін.

Кукурудза є лідером світового виробництва зернової 
групи культур, соя – олійної. За даними Міністерства 
сільського господарства США, у 2016-2017 МР світове 
виробництво кукурудзи становитиме 1038 млн т, що пере-
вищить показник минулорічного сезону на 8%. Попри 
щорічне збільшення обсягів виробництва кукурудзи її 
споживання також зростає. Поточного зернового сезону 
попит на це зерно досягне 1027 млн т, що на 7%, або 
майже 67 млн т більше від попереднього періоду.

 
Рис. 2. Динаміка виробництва кукурудзи на зерно 

в Україні [4]

Збільшення виробництва та споживання впливає на 
активність світової торгівлі. Обсяг експортно-імпортних 
операцій на кукурудзу становитиме 142,1 млн т. Осно-
вними покупцями на світовому ринку залишаються Япо-
нія, Мексика, Європейський Союз та Єгипет. Головним 
експортером цього зерна є США. У новому сезоні країна 
планує продати на зовнішніх ринках понад 56 млн т, що 
становить понад третину світової торгівлі. Запаси кукуру-
дзи на кінець поточного сезону зменшаться до 142 млн т 
проти 145 млн т роком раніше. Тож прогнози щодо змен-
шення світових запасів кукурудзи і надалі впливатимуть 
на подорожчання цього зерна.

Соя займає 61% у структурі світового виробництва 
олійного насіння. У 2016-2017 МР її виробництво досягне 
338 млн т, що більше порівняно з минулим сезоном на 8%. 
Світове споживання сої теж зростатиме. Поточного сезону 
попит на соєві боби становитиме 290 млн т, що перевищить 
минулий на 5%. Обсяги споживання сої поступатимуться 

її виробництву, що позитивно позначиться на світових 
кінцевих запасах. На кінець сезону вони становитимуть 
94 млн т, що майже на 4 млн т перевищить минулорічний 
рівень. Збільшення обсягів виробництва пожвавило світову 
торгівлю. Обсяги експорту сої очікуються понад 160 млн т, 
що на 4% перевищить торішній показник. Найбільшими 
експортерами сої є Бразилія та США, а імпортерами – 
Китай та країни Європейського Союзу.

 Рис. 3. Динаміка виробництва сої в Україні [4]

Протягом 2016-2017 МР на світових товарних біржах 
спостерігалося незначне підвищення цін на соєві боби. 
Якщо в жовтні минулого року закупівельна ціна на Ротер-
дамській товарній біржі умовах CIF становила $403 за 
1 тонну, то в грудні підвищилася до $420/т. При цьому 
середні світові ціни поточного сезону перевищують мину-
лорічні на 4%.

Соняшник є основною олійною культурою України 
та належить до трійки більш вирощуваних олійних культур 
у світі. Світове виробництво соняшнику у 2016-2017 МР 
збільшиться до 44,3 млн т, тобто перевищить попередній 
сезон майже на 10%. Зростанню виробництва сприяло під-
вищення урожайності та розширення посівних площ.

 

Рис. 4. Динаміка виробництва соняшнику в Україні [4]

Світове споживання соняшнику теж збільшиться. 
У новому сезоні попит на це олійне насіння становитиме 
40,2 млн т, що більше порівняно з минулим сезоном на 
9%. Тобто обсяги споживання соняшнику будуть меншими 
за його виробництво. Це вплине на збільшення світових 
кінцевих запасів. На кінець поточного сезону вони очі-
куються в межах 2,2 млн т проти 2,1 млн т роком раніше. 
Зростання виробництва не впливатиме на світову торгівлю. 
Обсяги експорту прогнозуються на рівні 1,6 млн т, що на 
18% менше показника попереднього сезону. Світовими 
лідерами з експорту насіння соняшнику є країни ЄС-27, а 
імпортером – Туреччина. Загалом обсяги світової торгівлі 
соняшником щодо його внутрішнього споживання ста-
новлять лише 4%, що пояснюється переробкою насіння 
соняшнику в країнах його виробництва. Словом, ситуа-
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ція на світовому та внутрішньому ринках сприятлива для 
вирощування та реалізації кукурудзи, сої та соняшнику.

Вирощуванням зернових та олійних культур в Україні 
займається понад 35 тисяч господарств різних форм орга-
нізації. При цьому застосовуються різні технології залежно 
від масштабів та рівня фінансового забезпечення. Зараз 
відсутні офіційні статистичні дані про економічні показ-
ники господарювання у 2016 р., проте досить інформації 
для проведення попередніх розрахунків цих показників.

Торік під час вирощування кукурудзи на зерно у вели-
ких аграрних компаніях загальні господарські витрати 
в середньому на 1 га становили 19,0 тис. грн. За врожайності  
75 ц/га собівартість 1 т продукції дорівнюватиме 
2,54 тис. грн. За ціни реалізації кукурудзи фуражної 
4,1 тис. грн./т прибуток з 1 га становитиме 11,7 тис. грн, 
що забезпечить рентабельність на рівні 62%. У малих 
господарствах загальні витрати на 1 га становитимуть 
12 тис. грн. При цьому, враховуючи врожайність 3,8 ц/га, 
собівартість продукції дорівнюватиме 3,2 тис. грн./т. Фер-
мери розрахунково отримають прибуток з 1 га на рівні 
0,93 тис. грн., що забезпечить рентабельність у межах 29%.

Великі аграрні компанії отримали за підсумками 
минулого року мінімального прибутку з 1 га під час виро-
щування соняшнику – 17,6 тис., сої – 20,9 тис. При цьому 
рентабельність їхньої діяльності становитиме 97% і 133% 
відповідно.

Середні аграрні підприємства отримають прибутки 
з 1 га під час вирощування соняшнику – 10,8 тис., сої – 
13,8 тис. Рентабельність їхньої діяльності відповідно ста-
новитиме 73% і 110%.

Малі аграрні підприємства розрахунково отримають 
прибутки з 1 га під час вирощування соняшнику – 7,2 тис., 
сої – 7,8 тис. При цьому рентабельність їхньої діяльності 
становитиме 63,8% і 69% відповідно. У нинішніх умовах 
господарювання рівень рентабельності повинен становити 
не менше 50%. За таких умов підприємство матиме ресурси 
для подальшого розвитку окремого напряму діяльності.

Висновки. З усього вищесказаного можна дійти висно-
вку про те, що в перспективі обсяг виробництва зерна має 
тенденцію до росту; обсяг імпорту скорочується; обсяг 
експорту зростає. Можна відзначити, що загальна міст-
кість ринку незначно скорочується. Це відбувається тому, 
що йде деяке скорочення чисельності населення, а також 
через прагнення підприємств збільшити експорт зерна.

Важливий вплив має і ріст життєвого рівня населення, 
через що воно починає споживати більш дорогі продукти 
і менше хліба. Прогнозоване заохочення експорту зерна 
і підтримка цін на зерно (у т. ч. фуражне) зумовить погір-
шення ситуації у тваринництві.

Якщо заходи щодо підтримки доходів виробників 
зерна виявляться неефективними і частка виробників 
в експортних контрактах буде мінімальною, а закупівельні 
ціни не стануть стимулом до нарощування виробництва 
продукції, то ріст експорту може зумовити не тільки від-
носне, але й абсолютне скорочення пропозиції зерна на 
внутрішньому ринку України. Це може загострити кор-
мову проблему не тільки як проблему низької рентабель-
ності тваринництва за цінових пропорцій, що склалися, а 
насамперед як проблему фізичного дефіциту кормів.

Але якщо врахувати, що виробництво зернових куль-
тур є найбільш рентабельним видом сільськогосподарської 
діяльності, який є внутрішнім «фінансовим донором» 
галузі та дає змогу підтримувати загальну позитивну рен-
табельність виробництва, то успішна зернова експортна 
експансія здатна забезпечити значне зростання валової 
доданої вартості у сільському господарстві України.

Отже, сприятлива цінова ситуація та привабливий 
рівень рентабельності стимулюватиме аграріїв вирощу-
вати і надалі ці культури. При цьому доцільно дотри-
муватися сівозміни та агротехнологій. Це приведе до 
отримання прогнозованих урожаїв та належної якості 
продукції. Сьогодні ринку потрібен якісний та недорогий 
товар. Тож основні резерви збільшення доходів полягають 
у ретельному дотриманні агротехнологічних заходів.
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Аннотация. Статья посвящена анализу основных тенденций развития Украины на мировом рынке зерна. Также 
рассмотрена динамика мирового производства и потребления зерновых. Выявлены и детализированы тенденции разви-
тия этого рынка в разрезе трех самых распространенных зерновых культур: пшеницы, кукурузы, риса. Охарактеризова-
ны тенденции внешней торговли зерновыми культурами и ее значение во внешней торговле Украины, а также позиция 
Украины в мировой торговле зерновыми культурами.

Ключевые слова: рынок зерна, зерновые культуры, зерно и масличные семена, производство, спрос, экспорт, 
импорт.

Summary. The article is devoted to the analysis of the main tendencies of Ukraine’s development on the world grain market. 
Also, the dynamics of world production and consumption of cereals is considered in the article. Found out and gone into a detail 
progress of this market trends in the cut of three most widespread cereals: wheat, corn, rice. The tendencies of foreign trade and 
its value cereals are described in foreign trade of Ukraine, and also position of Ukraine in the world trading in cereals.

Key words: grain market, grain crops, grain and oilseeds, production, demand, export, import.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ПОВЕДІНКОВИХ ФАКТОРІВ  
В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ

MODERN APPROACHES TO THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE  
OF BEHAVIORAL FACTORS IN THE MANAGEMENT OF ECONOMIC OBJECTS

Анотація. У статті розглянуто сучасні підходи вчених до впливу поведінкових факторів в управлінні економічни-
ми об’єктами. Обґрунтовано необхідність уваги до поведінкового аспекту прийняття рішень в управлінні економічни-
ми об’єктами. Виявлено, що, знаючи основні причини нераціональних дій економічних агентів, можна передбачити і 
контролювати подібні ситуації, в результаті чого уникати негативних наслідків «неправильної поведінки».

Ключові слова: поведінкова економіка, економічна психологія, прийняття рішень, ірраціональний початок, нераці-
ональна поведінка.

Постановка проблеми. В різних галузяхях своєї 
діяльності люди діють під впливом стереотипів мислення, 
ілюзій сприйняття, упереджених думок, помилкового ана-
лізу інформації та інших суб’єктивних поведінкових фак-
торів, які в сукупності чинять сильний вплив на процес 
прийняття рішення економічного характеру.

Проведені емпіричні спостереження економічних 
агентів і тестування моделей, пропоновані класичною 
теорією, показали [1, с. 232], що використовувані у прак-
тиці теорії та моделі управління економікою інколи не 
дають змоги будувати коректні прогнози на реальних рин-
ках. Однією з причин недостатньої прогностичної сили 
моделей стала слабка увага класичної теорії до поведінко-
вого аспекту прийняття рішень економічними об’єктами. 
При цьому ступінь нераціональності поведінки гравців 
на ринку істотна і постійно зростає із розширенням їх 
доступу до торгів, поширенням Інтернету, збільшенням 
масштабів і взаємозв’язку ринків. Отже, без урахування 
поведінкових аспектів наявні моделі не дають можли-
вості розробляти ефективні економічні стратегії. Західна 
економічна наука вирішує це питання, використовуючи 
концептуальні положення теорії поведінкової економіки, 
а в сучасній вітчизняній економічній літературі питання 
аналізу та обліку поведінкових факторів ще не знайшли 
достатнього відображення.

У роботах [1, с. 36; 2, с. 82] поведінкові фінанси (BF – 
Behavioral Finance) розглядають як окремий напрям в «ірра-
ціональних фінансах». Поведінкові фінанси є політичною 
течією, в межах якої розглядається синтез класичних теорій 
і нових концепцій аналізу, моделювання та прогнозування 

динаміки ринку капіталу, що враховують непередбачувані 
прояви ірраціональності на фондовому ринку.

Свій розвиток Behavioral Finance отримали порів-
няно недавно: перші емпіричні дослідження з’явилися 
на початку 1980-х рр., а перші теоретичні роботи, де 
є спроби пояснити їх, – лише в середині 1990-х рр. Почат-
ком розвитку теорії вважається «Теорія перспектив: ана-
ліз прийняття рішень в умовах ризику» [1,3], авторами 
якої є Деніел Канеман і Амос Тверські (1979 р.).

Особливостями прийняття економічних рішень є те, 
що люди приймають рішення і діють під впливом стерео-
типів, упереджень, помилок в аналізі інформації і звичай-
них емоцій. Основні досягнення поведінкової економіки 
дають змогу виявити ці можливі помилки та систематизу-
вати їх, встановити джерела виникнення відхилень у пове-
дінці та потенційно можливі наслідки такої нераціональ-
ної поведінки. Таким чином, поведінкова економіка – це 
свого роду рекомендація для учасників ринку про те, як 
поводиться основна маса агентів, яких дій потрібно уни-
кати і яку стратегію обрати для того, щоб максимізувати 
свій виграш та збільшити дохід. Саме тому проблема ана-
лізу підходів сучасних учених до впливу поведінкових 
факторів в управлінні економічними об’єктами є актуаль-
ною проблемою сучасної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням впливу поведінкових факторів займалася зна-
чна кількість учених, найбільший внесок зробили нобе-
лівські лауреати:

– Д. Акерлоф, М. Спенс, Д. Стігліц – «За аналіз ринків 
з асиметричною інформацією», 2001 р. [4];
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– Д. Канеман, В. Сміт – «За дослідження в області 
прийняття рішень і механізмів альтернативних ринків», 
2002 р. [3];

– Т. Шеллінг – «За поглиблення нашого розуміння сут-
ності конфлікту і співробітництва шляхом аналізу теорії 
ігор», 2005 р. [5];

– Р. Шиллер, Ю. Фама, Л. Хансен – «За емпіричний 
аналіз зміни цін на активи», 2013 р. [6].

Узагальнюючи результати робіт різних дослідників, 
отримані за багато років вивчення ними цієї проблеми, 
можна дійти висновку, що всі суб’єктивні чинники, що 
визначають нераціональну поведінку учасників ринку, 
можна розділити на дві групи (одна з численних класи-
фікацій) [2; 7]:

– фактори невірної оцінки наявної інформації;
– емоційні (психологічні) чинники.
На практиці обидві групи факторів викликають цілу 

низку так званих «ефектів», що лежать в основі нераці-
ональних дій учасників ринку в умовах невизначеності 
і ризику.

Корисно навчитися розуміти і передбачати дії інших 
учасників ринку (як партнерів, так і конкурентів), оберта-
ючи собі на користь будь-які відхилення від «правильної» 
або «раціональної» лінії поведінки.

Актуальність, теоретичне і практичне значення 
та недостатня розробленість означених проблем зумовили 
вибір теми дослідження.

Метою статті є аналіз підходів сучасних вчених до 
впливу поведінкових факторів в управлінні економічними 
об’єктами.

Виклад основного матеріалу. В основі теорії Адама 
Сміта лежить така думка: учасники ідеального вільного 
ринку прагнуть раціонально задовольнити свої економічні 
інтереси, максимально використовуючи всі взаємовигідні 
можливості, щоб виробляти товари і обмінюватися ними 
один з одним, і це приводить до повної зайнятості.

Сміт сформулював концепції «економічної людини» 
і «природного порядку». Він вважав, що людина є осно-

вою всього суспільства, і досліджував поведінку людини 
з її мотивами і прагненням до особистої вигоди. Природ-
ний порядок в уявленні Сміта – це ринкові відносини, 
в яких кожна людина засновує свою поведінку на особис-
тих та корисливих інтересах, сума яких і утворює інтер-
еси суспільства. У теорії Сміта [3, с. 263] такий порядок 
забезпечує багатство, благополуччя і розвиток як окремої 
людини, так і суспільства загалом.

Найвідоміший афоризм Сміта – «невидима рука 
ринку» – фраза, яку він використовував для демонстрації 
автономності та самодостатності системи, заснованої на 
егоїзмі, який є ефективним важелем у розподілі ресурсів. 
Суть її полягає в тому, що власна вигода досяжна лише 
через задоволення чиєїсь потреби. Таким чином, ринок 
«підштовхує» виробників до реалізації інтересів інших 
людей, а всіх разом – до зростання багатства всього сус-
пільства. Ресурси ж при цьому під впливом «сигналь-
ної системи» прибутку переміщаються через систему 
попиту та пропозиції у ті сфери, де їх використання най-
більш ефективне.

Праця Адама Сміта не пояснює постійні коливання 
в економіці, а головний його постулат (що потреби втру-
чання держави в економіку немає або майже немає) не 
є обґрунтованим.

Адам Сміт справедливо виходить з того, що люди сві-
домо переслідують свої економічні інтереси. Але теорія 
Сміта випускає з уваги те, що вони можуть керуватися 
і неекономічними мотивами, вести себе нераціонально 
і наполягати на своїх помилках, тобто не приймає до 
уваги ірраціональність (рис. 1).

У книгах з макроекономіки [8, с. 3] міститься багато 
прикладів відхилення від ідеї Адама Сміта про те, що всі 
завжди розуміють один одного і контракти завжди укла-
даються між «раціональними» людьми, якими керують 
винятково економічні інтереси.

З позиції Джона Мейнарда Кейнса економіка визна-
чається не тільки раціональними діями учасників, які 
«за помахом невидимої руки» вступають у взаємовигідні 

                          1776            1936                1976             2001                    2002                   2005             2013              роки    

Адам Сміт:
потреби втручання 

держави в економіку 
немає, агенти 
раціональні, 
максимально 

використовують 
взаємовигідні можли-
вості; у своїй теорії не 

приймає до уваги 
ірраціональність.

Джон Мейнард Кейнс:
економічна діяльність має 

раціональну мотивацію, але 
значна частина цієї 

діяльності зумовлена 
«ірраціональним початком»,

або ірраціональними 
спонукальними імпульсами.

Мілтон Фрідман:
ірраціональні 

оператори, купуючи 
за високими цінами і 

продаючи за низькими 
цінами, програють 

раціональним 
операторам і 

втрачають весь свій 
статок.

Джордж Акерлоф:
людина наділена невід’ємним 

ірраціональним початком,
оскільки ірраціональний 

початок – частина 
повсякденного економічного 

життя, не враховувати його не 
можна.

Деніел Канеман:
раціональна модель 
людської поведінки 

трапляється рідко, за 
винятком певних, дуже 

специфічних умов, 
інвестори використовують 
«правила великого пальця, 

які називаються 
евристиками» (від гр. 
heuriskõ – знаходжу).

Томас Шеллінг:
система з агентів, поведінка 
яких ґрунтується на оцінці 

локальної ситуації, 
демонструє значну зміну 
через самоорганізовані 

процеси. Поведінка системи 
ґрунтується на механізмі і 
правилах взаємодії агентів.

 

Роберт Шиллер:
досліджував поведінку 

учасників торгів на 
фондовому ринку США

після краху. Виявив, що ні 
політичні, ні тим більше 

економічні новини не 
вплинули на прийняття 

рішень. Рух цін став 
основною причиною паніки 

і краху.

Класична та неокласична теорії Теорія «ірраціональних фінансів» Теорія поведінкових фінансів 

Рис. 1. Періодизація підходів до аналізу впливу поведінкових факторів в управлінні економічними об’єктами
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економічні відносини. Кейнс визнавав, що економічна 
діяльність має здебільшого раціональну мотивацію, – але 
також і те, що значна частина цієї діяльності зумовлена 
«ірраціональним початком», або ірраціональними спо-
нукальними імпульсами. Навіть переслідуючи свої еко-
номічні інтереси, люди не завжди раціональні. На думку 
Кейнса, цей самий ірраціональний початок і є головною 
причиною як економічних коливань, так і вимушеного 
безробіття (рис. 1).

Отже, щоб зрозуміти економіку, треба з’ясувати, як 
на неї впливає ірраціональний початок. Подібно до того, 
як «невидима рука» Адама Сміта є ключовим поняттям 
класичної економічної теорії, ірраціональний початок 
Кейнса – це основа іншого погляду на економіку, що пояс-
нює нестійкість, властиву капіталізму.

Послідовники Кейнса прибрали з його концепції все, 
що стосується ірраціонального початку – тобто нееконо-
мічні мотиви і нелогічну поведінку,  

на яких насамперед і ґрунтувалося кейнсіанське трак-
тування Великої депресії.

Від ірраціональної поведінки залишилося дуже мало, 
що зближує теорію Кейнса з політекономічною «класи-
кою», поширеною тоді. Відповідно до цієї «класики» 
ірраціонального початку взагалі не існує: люди керу-
ються тільки економічними мотивами і діють винятково 
раціонально.

У 1950-1960 рр. версія «Загальної теорії» отримала 
практично повсюдне визнання. Але вже в 1970-ті вона 
знайшла серйозних супротивників в особі економістів 
нового покоління. Прихильники неокласичної економіч-
ної школи стверджували, що те, що залишилося від кейн-
сіанського ірраціонального початку, ніякого впливу на 
економіку не має. Вони вважали, що послідовники Кейнса 
залишили від початкової теорії дуже багато. У сучасній 
макроекономіці панує їх позиція, що економісти взагалі 
не повинні приймати ірраціональний початок до уваги.

Представники неокласичної економічної теорії 
[9, с. 603] – У.С. Джевонс, Л. Вальрас, Дж.Б. Кларк, 
І. Фішер, А. Маршалл та А. Пігу.

Неокласична економічна теорія підкорила державних 
і приватних аналітиків, політичні еліти, інтелектуальних 
лідерів і засоби масової інформації. Переконаність у тому, 
що держава не повинна втручатися в дії людей, які пере-
слідують свої корисливі інтереси, стала визначати дер-
жавну політику. В Англії це явище отримало назву тетче-
ризму, в Америці стало рейганізмом. А з цих двох країн 
поширилося по всьому світу.

Але тоді як вчення Кейнса та роль держави в економіці 
все більше піддавалися сумніву, система запобіжних захо-
дів, вироблена на основі досвіду Великої депресії, стала 
непридатною.

Прихильник класичної теорії Мілтон Фрідман ствер-
джує: «Що стосується припущень будь-якої теорії, то 
доречним є питання не про їх реалістичність, якої вони 
ніколи не мають, а про те, наскільки гарної апроксимації 
цього явища вони дають змогу досягти. І відповіддю на 
це питання є демонстрація того, як працює теорія, чи дає 
вона досить точні прогнози».

Незважаючи на те, що всі ми погодимося з подібним 
критерієм оцінки теорій, на практиці вона не дає змоги 
будувати коректні прогнози на реальних ринках капіталу.

Сутність теорії Фрідмана на прикладі: незважаючи 
на те, що воротар футбольної команди не може вирішити 
систему диференціальних рівнянь, що задає траєкторію 
польоту м’яча, він спокійно біжить на потрібне місце 
і ловить його. Іншими словами, він діє так, ніби він зміг 
вирішити цю систему рівнянь.

На конкурентних ринках ірраціональні оператори 
швидко втратять свої кошти і виявляться витісненими 
з бізнесу раціональними учасниками (арбітражерами), 
які з прибутком для себе і зі збитком для ірраціональних 
операторів використовують будь-які ірраціональності, що 
виникають на ринку. Класичний аргумент тут також нале-
жить Мілтону Фрідману. В одній із робіт, присвячених 
спекуляції на валютних ринках [10, с. 16], Фрідман ствер-
джує, що ірраціональні оператори, купуючи за високими 
цінами і продаючи за низькими, програють раціональним 
операторам і зрештою взагалі втрачають весь свій статок.

Для того щоб перевірити подібну аргументацію, 
досить побудувати модель ринку з двома типами операто-
рів – повністю раціональними і частково раціональними 
(або просто нераціональними). Подібна модель [8, с. 3] 
отримала назву моделі шумової торгівлі. Основний наслі-
док цієї моделі полягає в тому, що арбітражери не завжди 
у змозі знищити шум на фондовому ринку.

Ствердження про те, що ірраціональні оператори 
через нераціональність своїх операцій швидко втрача-
ють статок, піддається сумніву. Особливо це ми бачимо 
в роботах Делонга, Шляйфера, Саммерса і Вальдмана 
(скорочено – ДШСВ).

Раніше дослідники припускали, що на ринку існує 
зовнішнє джерело ірраціональних операторів, з яких пері-
одично і поповнюються невеликі ряди «ірраціоналів». 
ДШСВ показали, що насправді ірраціональні оператори 
можуть не тільки виживати на реальних ринках, але в дея-
ких ситуаціях і домінувати над ними і отримувати доходи, 
що перевищують доходи раціональних операторів (осо-
бливо в довгостроковому періоді). Проте ірраціональний 
оператор приймає через нераціональність своїх операцій 
більший ризик порівняно з раціональними операторами, 
і так довго, як довго ринок винагороджує цей ризик, він 
може отримувати високі прибутки, навіть незважаючи на 
те, що купує за високими цінами, а продає за низькими. 
Саме ігнорування Фрідманом характеристики ризику опе-
рації з цінними паперами робить його висновок невірним.

Крім того, самі раціональні оператори можуть мати 
масу причин для копіювання руху шуму. Загалом можна 
з упевненістю стверджувати, що вплив ринкових сил 
на практиці не відповідає теоретичним припущенням, 
і навіть якщо ірраціональні оператори й отримують нижчі 
прибутки порівняно з раціональними учасниками ринку, 
то вони, як і раніше, роблять значний вплив на процес 
ціноутворення.

Проблеми сучасної економічної теорії породжуються 
подвійністю цілей:

– визначити оптимальний вибір індивідуума;
– описати процес реального вибору індивідуума.
Класична економічна теорія добре справляється з пер-

шою стратегічною метою, але не може вирішити другу.
Розробленням чітких описових моделей фінансових 

ринків та їх учасників і займаються поведінкові фінанси.
Важливо знати, як же насправді працює капіталіс-

тична економіка, в якій людьми рухають не тільки раціо-
нальні мотиви, але і різні прояви ірраціонального початку.

Джордж Акерлоф, багато в чому спираючись на пове-
дінкову економічну теорію, дає новий погляд на те, як 
влаштована економіка. Йдеться про економіку, в якій 
людина – це істота, наділена невід’ємним ірраціональ-
ним початком. Він пояснює, як нерозуміння економічних 
механізмів привело до нинішнього стану світової еконо-
міки, обвалу кредитних ринків і загрози колапсу всього 
реального сектора.

Оскільки ірраціональний початок – невід’ємна час-
тина повсякденного економічного життя, не враховувати 
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його не можна. Акерлоф доводить це в книзі [11, с. 68] 
«Animal Spirits».

Ідеї, підкріплені початковим ростом фондових ринків, 
передаючись від людини до людини, здатні привести до 
наростання потоку оптимістичних прогнозів.

Формальні (математичні) моделі поведінки людини 
створюються і вивчаються вже понад півтора століття 
і все більше застосовуються як у теорії управління, еконо-
міці, психології, соціології тощо, так і під час вирішення 
окремих прикладних завдань.

У 1944 р. з’явилася теорія ігор – розділ прикладної 
математики, який досліджує моделі прийняття рішень 
в умовах розбіжності інтересів сторін (гравців), коли 
кожна сторона намагається впливати на розвиток подій 
у власних інтересах [12, с. 121]. Основне завдання теорії 
ігор полягає в описі взаємодії декількох агентів з різними 
інтересами, де результати діяльності (виграш, корис-
ність тощо) кожного залежать від дій усіх [13, с. 264]. 
Результатом подібного опису являється прогнозування 
розумного результату гри – так званого рішення гри 
(рівноваги). Сьогодні в теорії ігор не існує універсаль-
ної концепції рівноваги – приймаючи ті чи інші припу-
щення про принципи прийняття агентами рішень, можна 
отримувати різні розв’язки. Тому основним завданням 

будь-якого теоретико-ігрового дослідження являється 
побудова рівноваги.

Мета поведінкової економіки полягає не в руйнуванні 
всього створеного на цю мить, а в його модифікації.

Поведінкова економіка є сьогодні досить новим розді-
лом економіки. Незважаючи на це, поведінкова економіка 
набуває все більше прихильників як в академічному світі, 
так і серед практиків.

Висновки. Аналіз підходів сучасних учених до про-
блеми впливу поведінкових факторів в управлінні еконо-
мічними об’єктами дає змогу визначити, що реалізація 
ефектів нераціональності більшості гравців на ринках 
капіталу приводить до того, що правила прийняття інвес-
тиційних рішень і, як наслідок, динаміка цін і розподіл 
прибутковості на реальних ринках істотно відрізняються 
від моделей ринку, сформульованих у межах класичної 
теорії. Значущими характеристиками ринків стають наяв-
ність «пам’яті ринку», або ефект зворотного зв’язку, над-
лишкова і недостатня реакція інвесторів на нову інформа-
цію і, як наслідок, висока волатильність ринків.

Якщо виявити основні причини нераціональних дій 
учасників ринку, то можна передбачити і контролю-
вати подібні ситуації, в результаті уникаючи негативних 
наслідків «неправильної поведінки».
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Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы ученых к влиянию поведенческих факторов в управле-
нии экономическими объектами. Обоснована необходимость внимания к поведенческому аспекту принятия решений 
в управлении экономическими объектами. Обнаружено, что, зная основные причины нерациональных действий эко-
номических агентов, можно предвидеть и контролировать подобные ситуации, в результате чего избегать негативных 
последствий «неправильного поведения».

Ключевые слова: поведенческая экономика, экономическая психология, принятие решений, иррациональное на-
чало, нерациональное поведение.

Summary. The article considers the modern approaches of scientists to the influence of behavioral factors in the manage-
ment of economic objects. The necessity of attention to the behavioral aspect of decision making in the management of eco-
nomic objects is substantiated. It was found that knowing the main causes of inappropriate actions of market participants, one 
can predict and control such situations, thus avoiding the negative consequences of «wrong behavior».

Key words: behavioral economics, economic psychology, decision making, irrational beginning, irrational behavior.
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Постановка проблеми. Дослідження феномену еко-
номічної безпеки підприємства та управління процесами 
з її забезпечення здійснюється багатьма дослідниками. 
Особливої уваги потребують підприємства телекомуні-
каційної галузі як системні об’єкти. Аспекти розгляду 
цього актуального питання мають широкий арсенал. Най-
більш популярними серед них є технологічний, правовий, 
інтелектуально-кадровий, техногенний, інформаційний, 
фінансовий, процесний, комплексний та інші аспекти. 
Основний метод вивчення проблеми безпеки має пошуко-
вий характер на основі поглибленого детального аналізу 
структури об’єкту та окремих процесів. Значно менше 
спостерігається в науково-дослідному арсеналі авторів 
системний підхід. Нині практично всі сучасні науки роз-
виваються на основі системного підходу, тому що він дає 
можливість отримати найбільш повне та цілісне уявлення 
про об’єкт дослідження. Основна проблема, яка може 
виникати під час розгляду питань економічної безпеки 
телекомунікаційного підприємства, – це певна неузгодже-
ність між прийомами, методами та підходами до вивчення 
цього важливого питання. Цього вимагає й загальна 
теорія систем, яка є методологічною концепцією дослі-
дження різного роду систем і являє собою концептуальну 
основу застосування системного підходу, конкретизуючи 
його принципи та методи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Безпека 
як наукова дисципліна вперше за весь час існування про-
блеми щодо захисту ресурсів від несанкціонованого, 
насильницького втручання і використання ресурсів під-
далася аналізу і глибоким різнобічним дослідженням 
у такому масштабі. Н.В. Савина [1, с. 131-134], П.А. Жило 
[2, с. 63-66], Л.Н. Дмитрієва [3, с. 125-126] розглядають 
проблеми економічної безпеки підприємства з позицій 
системного підходу, дотримуються думки про те, що сис-
тема економбезпеки вибудовується у відповідності до 
політики та стратегії її забезпечення.

О.Ю. Ворожбит і Н.В. Шашло [4, с. 49-52] у своїх 
дослідженнях проблем економічної безпеки розгляда-
ють різні шляхи і підходи до її вивчення і забезпечення, 
вказують на незавершеність теоретико-методологіч-
ного обґрунтування економічної безпеки. Автори, серед 
іншого, роблять наголос на ресурсно-функціональному 
векторі захисту економічної безпеки як найбільш ефек-
тивному. Цікавими є підходи до вивчення проблем еко-
номічної безпеки В.І. Ткаченко, В.І. Богачов [5]. Вони 
розглядають проблему в контексті ринкових трансформа-
ційних процесів, що ближче до системного підходу.

Дослідники проблеми Г.В. Козаченко, О.М. Ляшенко, 
Ю.С. Погорєлов [6] більше уваги в наукових доробках 
приділяють аналізу структурних складників системи еко-
номічної безпеки підприємства.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Одним із найбільш важливих результатів 
короткого аналізу наукового доробку вказаних авторів 
є висновок про те, що об’єкти захисту являють собою 
здебільшого складні системи, які, своєю чергою, скла-
дені не з простих елементів, а з підсистем. Із погляду 
економічної безпеки дослідникам проблеми слід більше 
приділяти уваги й ураховувати властивості складних 
систем, а саме:

– реагування складної системи на одиничний вплив 
зазвичай має хаотичний характер;

– властивість складної системи вже не представляє 
собою просту сукупність властивостей елементів, з яких 
вона складається;

– характеристики реагування складної системи на 
вплив на неї кожного разу будуть різними залежно від 
сили цього впливу. А деякі властивості системи за пев-
них умов узагалі можуть не проявлятися, тому не можна 
з упевненістю сказати, що властивості конкретної склад-
ної системи повністю вивчені і поведінка її під впливом 
потужного впливу є передбачуваною.
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Мета статті полягає в обґрунтуванні важливості 
системного підходу до вивчення проблем економічної 
безпеки телекомунікаційного підприємства. Крім того, 
необхідно довести, що тільки системний підхід може дати 
найбільш високі результати у вирішенні проблем захисту 
економічної безпеки високотехнологічних підприємств, 
якими є підприємства телекомунікаційної галузі; акцен-
тувати увагу на формах організації складових частин 
системи економічної безпеки та їх нерозривний зв’язок із 
процесами в межах цих форм.

Виклад основного матеріалу дослідження. Безпека 
як самостійний об’єкт дослідження має деякі фундамен-
тальні властивості:

– безпека ніколи не буває абсолютною, завжди 
є певний ризик її порушення, таким чином, зусилля щодо 
забезпечення безпеки реально зводяться до завдання зни-
ження рівня ризику до прийнятного рівня, не більше;

– виміряти рівень безпеки неможливо, можна лише 
побічно його оцінити, вимірявши відповідні показники, 
що характеризують стан безпеки системи; у зв’язку із цим 
можна говорити тільки про ймовірність настання тієї чи 
іншої події і ступеня її наслідків;

– настанню ризикової події загалом запобігти немож-
ливо, можна лише знизити ймовірність її настання;

– за будь-якого втручання в систему передусім страж-
дає її безпека.

Ефективно впливати на стан економічної безпеки під-
приємства можна лише з позицій системного підходу. 
При цьому слід ураховувати всі властивості системи – це 
ідеальний підхід до вирішення завдання. Особливості 
телекомунікаційного підприємства зумовлюють особли-
вий підхід до забезпечення його продуктивного і стабіль-
ного функціонування. Треба чітко уявляти собі основні 
складники системи, бачити й розуміти їх місце в межах 
системного простору, тому завдання щодо побудови сис-
теми управління економічною безпекою є дуже непро-
стим. Окрім того, за рівнем організації системи також 
різняться між собою. Насамперед вони поділяються на 
прості та складні. Є кілька підходів до визначення рівня 
організації системи. Видатний учений академік А.І. Берг 
уважав, що без досконалого знання системи, її структури 
і властивостей управління будь-якими процесами просто 
неможливе. За рівнем організації вчений поділяв системи 
на прості і складні. До простих він відносив системи, які 
можна було описати в рамках єдиного математичного апа-
рату, до складних – не менше двох математичних мов.

Нерідко до складних належать системи, які не підда-
ються коректному описанню через велику кількість еле-
ментів, зв’язки між якими не мають однозначного визна-
чення, або ж природа явищ у межах цієї системи є не до 
кінця зрозумілою.

Підприємство є складною системою. Система склада-
ється зі структури і процесів, що протікають у її межах. 
Ці процеси мають інформаційну природу. Кожен процес 
має векторну спрямованість на вирішення конкретного 
завдання. Телекомунікаційне підприємство має особли-
вості, пов’язані з рівнем технологічного забезпечення 
процесів його функціонування. Очевидно, щоб побуду-
вати ефективну систему управління економічною безпе-
кою такого підприємства, необхідно мати про нього уяв-
лення як про складну систему – про структуру і процеси.

Складна система має ієрархічну структуру. Її скла-
дові елементи розташовуються в порядку від вищого до 
нижчого, від складного до простого, від цілої системи 
до підсистем. При цьому між складниками ієрархічної 
структури встановлюються відповідні зв’язки. Характер 
і природа цих зв’язків має функціональне призначення, 

зміст якого полягає у тому, щоб давати команди й отриму-
вати інформацію про результати її виконання.

Кожна складна система має у своїй структурі системи 
нижчого порядку – підсистеми. Підсистеми виконують певні 
функціональні операції у цілому контексті завдань складної 
системи для досягнення загальної мети. Підсистеми також 
мають власну структурну організацію – функціональні 
модулі. І так далі, до однофунціонального елемента.

Існують й інші підходи щодо визначення складності 
системи. Г.Н. Поваров (радянський математик, філософ, 
історик науки) в роботі «Системный подход и научно-тех-
нический прогресс» визначає складність системи за кіль-
кістю елементів, що входять до її складу: малі системи, 
складні, ультраскладні, суперскладні.

Англійський кібернетик С. Бір [7; 8] визначає склад-
ність системи за способом її описання – детермінованого чи 
класично-наукового. Він зазначав, що об’єктом управління 
є система – комплекс динамічно пов’язаних елементів. 
Управління вчений ототожнював із примусом. Саме тому 
логічно слідує висновок: управління економічною безпе-
кою телекомунікаційного підприємства має суб’єктивну 
природу, характер, основу. Очевидно, що підприємство не 
є живим організмом, але має з ним багато спільних ознак. 
Для телекомунікаційного підприємства необхідно розро-
бляти і застосовувати на практиці такі методи, які будуть 
надійно забезпечувати йому збереження існування в умо-
вах динамічних змін оточуючого середовища. Підприєм-
ство змушене пристосовуватися до економічного, фінансо-
вого, соціального і політичного оточення.

Кожен із підходів пояснюється характером, змістом, 
цілями та завданнями науково-теоретичних або приклад-
них завдань, поставлених перед дослідником. А через це 
визначення складності, ієрархії систем є відносним, а не 
абсолютним. Наприклад, складність системи можна роз-
глядати не лише через її структурну складність, а й через 
складність процесів, що протікають в її структурі. Тобто 
єдиного визначання складності системи немає і не може 
бути апріорі.

Забезпечення економічної безпеки телекомунікацій-
ного підприємства не може бути завданням даного кон-
кретного підприємства, вона не може бути повністю вико-
нана лише в межах його ресурсу. Це ціла система зі своїми 
специфічною структурою і всеохоплюючим комплексом 
взаємодії на рівні суверенного утворення – на держав-
ному рівні.

Питання, які потребують першочергового вивчення 
під час проектування та створення системи управління 
економічною безпекою підприємства, – це питання його 
системної організації аж до однофунціонального еле-
менту. При цьому виникають проблеми, які стосуються 
властивостей не лише системи у цілому та її підсис-
тем, а й закономірностей функціонування усієї системи. 
З’являється ціле коло специфічних завдань, які потребу-
ють вирішення на початковому етапі:

– визначення загальної структури системи;
– організація взаємодії між підсистемами та її еле-

ментами;
– вплив зовнішнього середовища на функціонування 

системи;
– вибір оптимальних режимів функціонування сис-

теми;
– вибір оптимального режиму управління системою 

забезпечення економічною безпекою;
– створення механізмів взаємодії між структурними 

елементами системи тощо.
І чим складніша система, тим більше уваги вона 

потребує до себе, тим більше супутніх питань доводиться 
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вирішувати. Суттєвою особливістю є те, що чіткої гра-
ниці, яка відділяє складну систему від простої, немає. Це 
умовний поділ і на практиці може ставити непередбачу-
вані питання. Процеси цифровізації економіки в умовах 
глобалізації світу мають тенденцію до ускладнення.

Система управління економічною безпекою підприєм-
ства, як показує практика, є складним структурним утво-
ренням. Проста система має два крайніх режими свого 
існування – або вона працює, або ні. Зі складною систе-
мою і питання складніше. Якщо вийде з ладу якийсь один 
з її структурних елементів, вона продовжуватиме пра-
цювати, знизяться лише окремі її показники, при цьому 
відбудеться перерозподіл робочого навантаження на інші 
підсистеми, що прискорить процес руйнування усієї сис-
теми. Це є властивістю складної системи.

Система управління економічною безпекою телекому-
нікаційного підприємства являє собою сукупність: мате-
ріальних ресурсів; засобів збору і передачі інформації; 
інтелектуально-кадрового потенціалу; техніко-техноло-
гічного забезпечення; механізмів правового регулювання 
системи на законодавчому рівні.

Матеріальні ресурси – це матеріальні цінності, гроші, 
різні види енергії, обладнання, комунікації, обслуговую-
чий персонал тощо.

Всі перелічені елементи матеріальних ресурсів зве-
дені в систему за допомогою зв’язків, які за своїми пара-
метрами і призначенням визначають процес взаємодії 
між елементами для досягнення загальної мети – забез-
печення економічної безпеки.

Прикладами великих і складних систем є ПАО 
«Укртелеком» – українська приватна телекомунікаційна 
компанія, «Київстар» – національний оператор мобіль-
ного зв’язку, телекомунікаційна компанія МТС, інформа-
ційна система, пасажирський транспорт великого міста, 
система управління польотами крупного аеропорту, енер-
гетична система та ін.

Характерними особливостями великих і склад-
них систем є: велика кількість елементів в її структурі, 
взаємозв’язок і взаємодія між її елементами, ієрархіч-
ність структури управляння системою й обов’язкова при-

сутність людини в контурі її управління. Всі ці ознаки 
притаманні системі управління економічною безпекою 
телекомунікаційного підприємства. Припустимо, система 
управління безпекою складається з певної кількості еле-
ментів. Щоб організувати системні зв’язки між елемен-
тами, треба починати з визначення ключового (головного) 
елементу. І вже від нього вибудовувати систему зв’язків 
і взаємозв’язків. Це питання ієрархічності системи.

Як визначити головний елемент системи? Для цього 
потрібно акцентувати увагу на основному призначенні 
системи. Керувати означає привести об’єкт управління 
у цільовий стан. У цьому разі – це безпечне і стабільне 
функціонування підприємства. Цільовий стан об’єктів 
управління задає система цілей і показників. Діяльність 
із приведення об’єктів управління в необхідний стан 
описується за допомогою моделі бізнес-процесів. Вико-
навці цього роду діяльності визначаються організаційною 
структурою підприємства.

Висновки. Найбільш ефективним підходом до 
вивчення проблем економічної безпеки телекомунікацій-
ного підприємства є підхід системний; телекомунікаційне 
підприємство працює з високими технологіями, з продук-
том, який представляє систему в самому прямому розу-
мінні цього поняття. Це є його головною і специфічною 
особливістю; технологія – система, підприємство – сис-
тема: дві нерозривні і взаємопов’язані природи ефектив-
ного співіснування.

За підсумками 2016 р. у світі майже повністю зміни-
лися структура кібероперацій та методи їх проведення. 
Сфера кібершпигунства поповнюється новими учасни-
ками. Й Україна нині має порівняно низькі показники 
в плані захисту економічної безпеки, про що свідчать 
нещодавні атаки на підприємства, установи та організа-
ції. Проблема безпеки передусім має системний характер. 
А це є вагомим аргументом на користь того, що вивчати 
проблему захисту економбезпеки телекомунікаційних 
підприємств треба системно, як на організаційно-техно-
логічному, так і на рівні розроблення та впровадження 
на практиці системних нормативних документів. Це має 
науковий інтерес і наукову перспективу.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к изучению проблем защиты экономической безопасности 
предприятия. Сделан упор на системном подходе. Обоснована целесообразность использования системного подхода 
для телекоммуникационных компаний как носителей высоких технологий. Предприятие рассматривается как сложная 
система. Состоит из структуры и процессов, протекающих в ее пределах. Процессы имеют информационную природу 
и векторную направленность на решение конкретной задачи.

Ключевые слова: системный подход, простые и сложные системы, иерархия системы, телекоммуникационное 
предприятие, система управления экономической безопасностью, объект управления.
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Summary. The article considers the main approaches to studying the problems of protecting the economic security of an 
enterprise. The emphasis is on the system approach. The expediency of using the system approach for telecommunication com-
panies as carriers of high technologies is grounded. The enterprise is considered as a complex system. It consists of the structure 
and processes taking place within it. The processes are informational in nature and vector oriented towards the solution of a 
specific problem.

Key words: system approach, simple and complex systems, hierarchy of the system, telecommunication enterprise, eco-
nomic security management system, object of management.
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CLUSTER ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS  
OF TOURIST COMPANIES IN UKRAINE

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Summary. The article deals with cluster analysis of tourist enterprises in Ukraine. The group of regions of Ukraine ac-
cording to the number of tourist enterprises and the size of commission, agency, and other charges is investigated. Using the 
Deductor program, clusters in Ukraine are formed. Clustering, or so-called segmentation, is a selected set of data for groups of 
objects with similar properties, which is the basis for data analysis. For the study, the tables were saved and imported into the 
business analytics platform Deductor.

Key words: tourist cluster, group, association, business, tourism.

Introduction. International economic trends and espe-
cially the development of tourism in contemporary condi-
tions distinguish the formation of new economic conditions 
with the innovative nature of economic relations. The most 
promising areas of innovative economic development 
of Ukraine as foreign and domestic experts say are cluster 
approach to structuring the economy, study strategies for 
national and regional economic policies, and increasing 
the competitiveness of products and services. Implemen-
tation of European socio-economic development strategy 
of Ukraine is aimed at creating competitive advantages 
of the country in all spheres of economic activity, including 
tourism industry.

Analysis of recent research and publications. The fea-
tures of formation and development of tourism clusters are con-

sidered by scholars such as M. Voynarenko (Voynarenko, 2001) 
[2], D. Ste chenko (Stechenko, 2006) [3], A. Kraynyk (Kray-
nyk, 2006) [5], M. Zaverych (Zaverych, 2013) [6], D. Buha-
lis (Buhalis, 2000) [7], A. Krajnović (Krajnović, 2011) [8], 
E. Michael (Michael, 2007) [9], D. Hall (Hall 2005) [10].

Given a large number of papers on the research topic, 
however, the question of cluster analysis of the effectiveness 
of tourism enterprises in Ukraine remains poorly understood 
which determined the choice of the publication theme.

The purpose. Cluster development as a trend increase 
national and regional competitiveness is one of the compo-
nents of the modern innovative economy. World practice 
shows that clustering makes the economy and has a decisive 
influence on the process of strengthening competitiveness 
and accelerating innovation.
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Results. Tourist business – a highly profitable sector 
of the world economy, which is growing rapidly and is one 
of the fundamental factors of social and cultural development. 
Tourism is the indisputable means of economic growth that 
provides increased national income for countries and improves 
economic performance.

Finding ways of increasing the efficiency of tourism that 
form the welfare of all indicators is one of the most important 
tasks of social and economic development of Ukraine. One 
way of efficient organization of tourism and obtaining com-
petitive advantages in the market is the creation of territorial 
and sectoral associations – tourism clusters.

Cluster – a voluntary territorial and sectoral association 
of enterprises to carry out coordinated financial and economic 
activities, in which all members of the cluster benefit, namely, 
cluster formation is competitive in this segment of the market 
economy. The purpose of the cluster is to ensure economic 
development and competitiveness of products or services to 
its members in the markets.

Tourism Cluster – a system of intensive production 
and technology and information cooperation of tourism enter-
prises, suppliers of basic and additional services aimed at cre-
ating a joint tourist product. The tourist cluster group includes 
businesses concentrated geographically in the region that share 
tourism resources and specialized tourism infrastructure, local 
labour markets, carry out joint marketing and promotional 
information activities [1]. The aim of the association is tourism 
cluster capacity and capacity of partners to create innovative 
tourism services, tourism product diversification, its improve-
ment, joint development, and implementation of marketing 
strategy, advertising, branding tourist destinations and state 
programs of development of tourism region and others [2].

To implement the cluster model in the tourism industry, 
there should be the following elements: manufacturer of tour-
ist services; sufficient development of transport and munic-
ipal infrastructure specialists of the respective qualification 
management system; tourism resources; natural resources; 
biosocial resources; historical and architectural resources; 
man-made resources; resources of the event; educational, cul-
tural, and research institutions [3]. Monitoring of international 
tourism clusters shows the very diverse composition of their 
members, the impact of which provide a variety of factors – 
the ethnocultural, historical, religious, climatic and landscape 
features, and others. Prevalence of specific groups of factors 
on site cluster placement can influence the efficiency of both 
individual members and the entire cluster.

The main advantages of cluster model of tourism is domes-
tic enterprises, increase in economic efficiency and competi-
tiveness of joint activities combined in the tourism cluster is 
relatively separated from the activities; reduction in service 
costs by sharing tourism resources and tourist infrastructure, 
expansion of competing suppliers and consumers of tourism 
services, development cooperation, contractual specializa-
tion; stimulating innovative development, access to innova-
tion by increasing inter-company flow of ideas and informa-
tion; forming a local branch of the labour market, allowing for 
the exchange of staff, their training, professional development; 
improving the investment attractiveness of regions; cluster-
ing of tourism with proper organization stimulates growth 
and development of other industries; cluster technology facil-
itates connections between the public and the business com-
munity in solving the economic problems of the regions.

The limits of tourism cluster are difficult to characterize 
on Standard Industrial Classification. Tourism cluster should 
be a combined element that contains the field that creates 
a tourist product and for enhancing its competitiveness. These 
limits are floating and can expand with new businesses with 

changing market conditions or government regulation [4]. 
The structure of a typical tourist cluster includes four main 
sectors [5]: manufacturing sector of tourist services; service 
sector; utility sector; a sector of the tourism cluster viability.

Manufacturing sector includes tourism enterprises that 
directly produce and sell travel services [6, 7]: tour opera-
tor firms and travel agencies, companies providing services 
to transfer; accommodation facilities, health, food and lei-
sure travellers. Service sector combines banking and credit 
and insurance institutions, educational institutions, tourist 
profile, academic institutions and business centres, leasing 
companies. Utility sector, firstly, includes a variety of enter-
prises producing souvenirs, tourist equipment specific to cer-
tain areas of goods, and secondly, printing companies, car-
tographic factories, newspapers, broadcasters, thirdly, public 
authorities, regional development agencies, international 
and national funds and programs. Sector of tourism cluster 
viability connects the other sectors and coordinate their activi-
ties. It includes marketing, advertising and information, logis-
tics, and legal and audit departments [8].

The interest in innovative cluster development appeared 
in the second half of the twentieth century. Steadily until it 
became an explosive nature not covered in the 1980-1990’s 
first in North America and Europe. This interest was primar-
ily due to merger success of Silicon Valley. Within the clus-
ter «Silicon Valley» only for the period from 1991 to 2001, 
venture capital investments increased from 2 billion to 
68.8 billion USD. At the beginning, clusters in the US were 
involved in 57% of the total working capacity of the country, 
and the share of GDP produced by clusters of United States 
was 61% [1; 2; 4].

In Europe, in terms of clustering highlights Italy 
and the countries of the Baltic region. In Norway, the govern-
ment encourages cooperation between enterprises in the clus-
ter «marine economy». Experts estimate that Finland is lead-
ing in terms of both research and technological cooperation. 
Finland’s economy is fully clustered and it marked 9 clusters. 
In Denmark, 29 clusters operate, involving 40% of all enter-
prises in the country, which provide 60% of exports [2; 4]. In 
modern conditions of integration and globalization processes 
of effective clustering covered almost all the developed market 
economies and countries of the third world, where economic 
development is accelerated [9]. The process of implement-
ing the cluster model of tourism in Ukraine is in its infancy. 
The founders of clustering in the country are Khmelnytskyi 
and Ivano-Frankivsk regions.

During the development and implementation of relevant 
projects to create tourism clusters, there are potential clusters 
in the city of Kyiv, Lviv, and Transcarpathian and Chernihiv 
regions. The perspective today is the creation of clusters in 
rural and depressed areas. The advantages of creating a clus-
ter of rural tourism entities lies in the fact that from disparate 
entrepreneurs – owners of estates, local artists, representatives 
of the service sector, the public local government – formed 
associations that coordinate joint efforts by creating and imple-
menting the tourist product of rural tourism, which ultimately 
leads to a comprehensive rural development through the effi-
cient use of resources [8; 10].

To analyse and build clusters used indicators, the number 
of tourist activities and per 1 travel company, income from 
tourist services (excise and similar mandatory payments), 
the amount of commission, agency, and other fees, operating 
costs, third-party services in 2014 in the context of Ukraine’s 
regions (Figure 1) are considered.

An analysis of the main indicators of tourism enterprises 
in Ukrainian regions using business analytic platform Deduc-
tor allows the group consider interdependence (Fig. 2).
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The histogram lets you graphically view the distribution 
of the largest in the group. Assessment of visualization data 
distribution as a percentage of the total number of data points 
to the formation of five major groups (Table 1).

In the first group traced a clear relationship between operating 
costs and expenses for the services of other organizations and tour-
ism enterprises income and the amount of fees and agency fees. 
Tourism businesses in the context of regions and Ukraine, which 
formed 2, 3, 4 groups are overwhelmingly for a commission, 
agency, and other fees, which affects the level of income.

Clustering or so-called segmentation is a selection 
of the data of a set of groups of objects with similar properties 
that is the first step in analysing the data. The results of clus-
tering groups introduced by the performance of tourism enter-
prises in Ukraine’s regions are shown in Figure 3.

For the study, the tables were saved in *.txt and imported 
in business analytic platform Deductor. Assignment table col-
umns for the analysis were as follows: Ukraine – information 
field, the rest – the input field. A number of clusters got out 
manually at 5 because the automatic choice among clusters was 
the results of a number of clusters that were equal to 30 or more.

As the number of tourism enterprises to the largest group 
(66.67%) included: Vinnytsia, Volyn, Zhytomyr, Transcar-
pathian, Kyiv, Kropyvnytskyi, Luhansk, Mykolaiv, Poltava, 
Rivne, Sumy, Ternopil, Kherson, Khmelnytskyi, Cherkasy, 
and Chernihiv regions. The second group (12.5%) is generated 
by travel companies, Donetsk, Ivano-Frankivsk, and Chernivtsi 
regions. The third group (8.33%) – Zaporizhzhia and Kharkiv 
regions, the fourth group (4.17%) – Donetsk region, the fifth 
group (8.33%) – Lviv and Odesa regions (Fig. 4).

 

 

Fig. 1. Table of indicators to make data-based analytical platform Deductor
Source: Developed by the author

Fig. 2. Graphical representation of distribution parameters
Source: Developed by the author
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Table 1
Distribution of the sample group studied parameters, %

Group 1 2 3 4 5
The value of the 
sample 8-40,8 40,8-

73,6
73,6-
106,4

106,4-
139,2

139,2-
172

Number of 
companies 66,67 12,5 8,33 4,17 8,33

Income from 
tourism 91,67 4,17 0 0 4,17

The amount of 
commission, 
agency and other 
fees

25 29,17 12,5 12,5 20,83

Operating expenses 95,83 0 0 0 4,17
The cost of third-
party services 95,83 0 0 0 4,17

Source: Developed by the author

In terms of the amount of commission, agency, and other 
fees, the first group is 25% (Zakarpattia, Lviv, Luhansk, Rivne, 
Ternopil, Kherson), the second group – 29.17% (Vinnytsia, 
Volyn, Zhytomyr, Poltava, Sumy, Chernivtsi, and Chernihiv 
regions), the third group – 12.5% (Donetsk, Kyiv, Mykolaiv), 
the fourth group – 12.5% (Lviv, Kharkiv, and Khmelnytskyi 
regions), the fifth group – 20.83% (Donetsk, Zaporizhzhia, 
Kropyvnytskyi, Odesa regions) (Fig. 4). The level of income 
from tourism (without AA, excise, and similar mandatory 
payments) formed three groups. The first (91.67%) came tour-
ist enterprises of Vinnytsia, Volyn, Donetsk, Zhytomyr, Tran-
scarpathian, Zaporizhzhia, Kyiv, Kropyvnytskyi, Luhansk, 
Mykolaiv, Odesa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, Kharkiv, 
Kherson, Khmelnytskyi, Cherkasy, Chernivtsi, and Chernihiv 
regions. The second group (4.17%) – Lviv, the third (4.17%) – 
Ivano-Frankivsk region. In terms of operating expenses, two 
groups are formed. The lowest is 4.17% (Ivano-Frankivsk 
region) to the first largest – 95.83% of all other areas. In terms 

 

  

 

Fig. 3. Kohonen Maps
Source: Developed by the author

Fig. 4. Arranged regions of Ukraine by the number of tourism enterprises and the amount of commission,  
agency and other fees

Source: Developed by the author
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of costs of services and other organizations, two groups are 
formed: the lowest (4.17%) – Ivano-Frankivsk, the largest 
(95.83%) – all other regions.

Advantages of Kohonen maps are: allows you to conven-
iently visualize the placement of objects that have many char-
acteristics; the principle of building Kohonen maps is conven-
ient and meets the usual relief maps. This allows the handler 
to find patterns in large amounts of data [6]. It should be noted 
that the clustering is usually based on each attribute including 
Kohonen map + some common cards. It is important to under-
stand that each of the cards each object has one and the same 
position (point) but different colour.

Since the process of clustering results is subjective and it 
depends on the initial data quality assessment process con-
ducted by clustering depends on the goals. When clustering 
regions of Ukraine, 5 clusters obtained stable and reproduci-
ble results. In this study, Kohonen maps, which are shown in 
Figure 2, can be used for a more accurate and balanced assess-
ment of the results of the clustering key indicators of perfor-
mance in terms of tourist regions of Ukraine.

The visual appearance of profiles of clusters is built in 
Figure 5.

As a result, data Deductor program (version 5.3) built 
five clusters. The first cluster includes Zhytomyr, Luhansk, 
Mykolaiv, Sumy, Chernihiv region, the second – Dnepro-
petrovsk, Zaporizhzhia, Poltava and Khmelnytskyi region, 
the third – Donetsk, Kyiv, Kropyvnytskyi, Kherson, 
the fourth – Ternopil, Kharkiv, Chernivtsi, and the fifth – Vin-
nytsia, Rivne, and Cherkasy region.

Figure 5 shows the profiles of the clusters, which enable 
to assess the impact of each of the indicators within the cluster 
in terms of «significance». Lower values correspond to less 
impact indicator. So when analysing the profiles of clusters, 
one can select the optimal distribution of regional clusters.

Conclusions. The main advantages of cluster model 
of tourism are domestic enterprises, increase in economic 
efficiency and competitiveness of joint activities combined in 
the tourism cluster is relatively separated from the activities; 
reducing service costs by sharing tourism resources and tourist 
infrastructure, expansion of competing suppliers and consum-
ers of tourism services, development cooperation, contractual 
specialization; stimulating innovative development, access to 
innovation by increasing inter-company flow of ideas and infor-
mation; forming a local branch of the labour market.

 

Fig. 5. The visual image of «cluster profiles» for key indicators of tourism enterprises of Ukraine
Source: Developed by the author
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Анотація. У статті розглянуто кластерний аналіз туристичних підприємств в Україні. Досліджено угруповання ре-
гіонів України за кількістю туристичних підприємств і розміром комісійних, агентських та інших зборів. За допомогою 
програми Deductor були сформовані кластери в Україні. Кластеризація, або так звана сегментація є обраним набором 
даних груп об’єктів з аналогічними властивостями, що є основою в аналізі даних. Для дослідження, таблиці були збе-
режені та імпортовані в бізнес-аналітичну платформу Deductor.

Ключові слова: туристичний кластер, група, асоціація, бізнес, туризм.
Аннотация. В статье рассмотрен кластерный анализ туристических предприятий в Украине. Исследованы группиров-

ки регионов Украины по количеству туристических предприятий и размером комиссионных, агентских и иных сборов. 
С помощью программы Deductor были сформированы кластеры в Украине. Кластеризация, или так называемая сегмен-
тация является избранным набором данных групп объектов с аналогичными свойствами, является основой в анализе 
данных. Для исследования, таблицы были сохранены и импортированы в бизнес-аналитическую платформу Deductor.

Ключевые слова: туристический кластер, группа, ассоциация, бизнес, туризм.
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ЗАГАЛЬНІ РАМКИ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЦИКЛІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ  
У СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПОСЕЛЕНЬ

THE GENERAL FRAMEWORK FOR THE TOOLKIT OF CYCLICAL INDICATORS  
IN THE DEVELOPMENT STRATEGY OF SETTLEMENTS

Анотація. У статті розглянуто порівняльний історичний дискурс, що визначає основні цикли розвитку міського 
та сільського поселення. Визначено основні залежності розвитку поселення та характеру циклу. Визначено ключові 
поняття для інструментарію циклічних індикаторів. Автор припускає зв’язок між циклічними індикаторами, техноло-
гічними укладами та поколіннями, а також класифікує ці індикатори для зручності використання у системі програмно-
орієнтованого подходу до управління розвитком поселень.

Ключові слова: цикл розвитку, період розвитку, покоління, період перелому, поселення.

Постановка проблеми. У плануванні розвитку посе-
лення важливо враховувати індикатор циклу та його 
різні методи впливу на інші інструменти планування. Це 
комплексна одиниця, яка потребує більш глибокого дослі-
дження і класифікації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Низка дослід-
ників, серед яких, зокрема, Н.Д. Кондратьєв, Д.І. Опарин [1], 
В. Леонтьєв [2], Л. Гумільов [3] та ін., глибоко підійшли до 
досліджень циклів, розглядаючи їх як комплексну соціо-еко-
номічну величину. Однак усе ще мало досліджень стосуються 
циклів у розвитку поселень. Недостатньо уваги приділяється 
і зв’язку циклів між собою, а також їх інтеграції у програмно 
орієнтований підхід до управління розвитком поселень.

Мета статті полягає у тому, щоб, використовуючи 
метод порівняльного історичного дискурсу, звернути 

увагу на прояви циклів у розвитку поселень і таким 
чином визначити рамки різних циклів та періодів, а 
також вказати на характер зв’язку між ними у плану-
ванні розвитку поселення.

Виклад основного матеріалу. Якщо простежити те, 
яким чином розвивається територія на нашому історич-
ному «театрі», то можна виокремити типові етапи, помітні 
в період 18-21 ст., а також простежити зміну ролі міста 
і села у цьому процесі. На початковому етапі чітко осяж-
ної нами історії ми бачимо напівфеодальний лад із малими 
роздробленими територіями; з дивно керованою, аграрно-
збиральною економікою зародкового стану, з епізодич-
ними підходами до оподаткування (що більше нагадують 
данину) і маленькими містами, які виконують роль неза-
лежних торгово-посередницьких майданчиків, центрів еле-
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ментів цивілізації. Нагромадження напруги (в тому числі за 
рахунок недалекоглядного господарювання та природних 
потрясінь) приводить до воєнних дій, колонізації території 
і централізації влади. На території після війни і поразки її 
корінних жителів розміщуються всюди поліцейські війська. 
Міста стають центрами нової, централізованої адміністра-
ції, старі традиції придушені. На територію приїжджають 
громадяни метрополії іншого етнічного походження у ролі 
чиновників і держслужбовців, військових. Корінне насе-
лення поневолюється і пригнічується. Водночас територія 
починає розвиток економіки (видобуток корисних копалин 
і їх вивезення в метрополію); нарощує, між іншим, урожай-
ність зернових і також вивозить їх у центр. Перемігши одне 
або два великих повстання дітей «старої влади»1  і скасу-
вавши рабство, імперія-колонізатор починає вибірково 
будувати цивілізацію промисловості, культури та освіти 
(вирішивши, що наступне повстання принесе більше 
шкоди, ніж користі), на що йде ще 20-30 років. Зрештою 
на територіях сформовані органи самоврядування з новою 
традицією, підзвітні колонізатору. Починається розвиток 
капіталізму і перехід до нового технологічного укладу. 
У цьому процесі зростає роль «пересічного населення», яке 
отримує більше прав, освіти і доступу до ресурсів. Міста 
повсюдно стають центрами промислу, майданчиками для 
заводів і складів промислової продукції, але також і внуки 
або правнуки «старої влади» піднімають голови і роздуму-
ють про незалежність своїх колишніх князівств: адже про-
мисловість приносить швидке збагачення на тому етапі. На 
наступному етапі, мирно або насильно, колонізатор зникає 
(відійшовши на свою корінну територію) і розділяє свої 
колонії на кілька незалежних територій за типом «націо-
нальних держав», вже попередньо підготовлених до само-
стійного економічного життя. Відбувається перетікання 
населення їх сіл у міста, навіть насильницьке (приводом 
може бути харчова криза), щоб активізувати масові вироб-
ництва. Міста стають центрами регіонального, місцевого 
управління, національних рухів і масового виробництва. 
Ці ж держави нарощують економічну і військово-полі-
тичну міць у подальші 15-20 років, після чого, мирно або 
насильно, вони переглядають кордони і сфери економіч-
ного впливу. У нашому сценарії Друга світова війна була 
як «кривавою лазнею», так і мотиватором для переходу 
до наступного технологічного укладу, однак ми допуска-
ємо, що в гуманістично керованих державах її можна було 
уникнути. Наприклад, незалежні території домовляються, 
замість війни, про поділ незайнятих територій на інших 
континентах і про освоєння колоній. Однак вони в цьому 
разі не змогли б так швидко перейти на наступний тех-
нологічний рівень, і війна, ймовірно, стала каталізатором 
розвитку, супроводжуваного, однак, неймовірними люд-
ськими втратами. У «силовому сценарії» міста, які навчені 
бути центрами регіональних адміністрацій і великої про-
мисловості, а також звикли до людського навантаження 
урбанізації, захоплюються окупаційним режимом, який, 
приносячи з собою нові технології, використовує міста для 
своїх цілей – як центри ще більшої промисловості, пере-
кваліфікації та розвитку військово-політичної могутності. 
У нашому сценарії біполярний світ із двох імперій існував 
ще 45-50 років, після чого внутрішня напруга роз’їла ці 

імперії, і вони переформатувалися за рахунок втрати і роз-
грабування однієї з них і жорсткої кризи в іншій. В імперіях 
міста стали ще більшими, привернули до себе освічених 
людей і кваліфікованих масових працівників, а також стали 
центрами-майданчиками розвитку наступних технологіч-
них елементів, що стали можливими тільки в таких містах. 
Серед них – електроніка, напівпровідники, точне маши-
нобудування, космічні технології, роботизовані машини, 
лазер та інше. На етапі, коли зростання рівня технологій 
передбачає перехід до більш вільної творчості інтелекту-
алів, міста стають центрами боротьби за незалежність від 
військових імперій, які вже слабшають2 . Отримавши у про-
цесі жорсткої розрухи і глибокої економічної кризи неза-
лежність, території стикаються з проблемою обмеженості 
власних бюджетів і вже через 3-6 років, стабілізувавши 
територію після хаосу, переходять до реформи самовряду-
вання, оскільки міста вимагають більшої свободи, а новій 
державі це бачиться як спосіб заощадити на зменшенні 
«армії» держслужбовців. Носії високорозвинутого люд-
ського капіталу отримують доступ до творчої реалізації; 
міста частково втрачають свої промислові майданчики, але 
розвивають по своєму традиційному, свідомому чи несві-
домому завданню елементи нового технологічного укладу: 
нано- та біотехнології, екологічну енергетику, сучасну 
комп’ютерну науку тощо, а також стають більш уповно-
важеними і наділеними ресурсами органами управління 
території, які тепер дробляться на малі самостійні одиниці, 
залежні тільки від центральної влади. Навіть маленька 
громада тепер може підтримувати самостійний бюджет 
і взаємодіяти з центром, будучи, однак, контрольованою 
з багатьох сторін. На цій території вже через 10 років після 
початку таких реформ починають будувати соціальну дер-
жаву, зіткнувшись із масовою еміграцією з розграбованої 
країни і з негативним сальдо природного приросту. Місто 
тепер – центр адміністрації і процедур, скутий вимогами, 
але на чолі процесів ринково регульованої планової еконо-
міки, проте також це і центр форсованої урбанізації та роз-
витку нових галузей економіки.

Зауважте, місто стимулюється до якомога скорішого 
втілення у життя вищих завдань щодо трансформації тери-
торій через такі цикли. Оскільки покоління не встигають 
за плановими змінами, вони форсуються до них різними 
мотиваторами. Як правило, кожна чергова серйозна зміна 
відбувається через 18-28 років або трохи менше (назвемо 
цей період Коротким циклом), і розвиток переривається 
після цього на 4-5 років серйозною кризою (перелом-
ний період). Другим циклом є 50-55 років (цей період 
ми назвемо Довгим циклом), що переривається довшим 
переломним періодом – серйозним розвалом попередніх 
матеріальних здобутків і кризою протяжністю близько 
7-9 років. Цикли, ймовірно, можуть набиратися в певну 
послідовність, наприклад: «довгий – короткий – корот-
кий – довгий -короткий і т. д.» і перемежовуватися Місто, 
знаючи це, може визначати свою поточну позицію на 
шкалі розвитку і в межах циклу та відповідно планувати 
свою роль, вектори і стиль розвитку. Крім того, у сценарії 
розвитку Короткого циклу буде присутній поспіх, а в Дов-
гому циклі можливі кілька підетапів, таких як налаго-
дження мирного життя (10-12 років); лібералізація, соці-
альні реформи і популізм (10-12 років); інфраструктурне 
планування і нарощування потенціалу (10-12 років); зміна 
курсу і слабшання (5-6 років), деградація і підготовка до 
розвалу (5-6 років).

Яка ж роль малих населених пунктів (сіл) на всіх цих 
етапах і які уроки це нам несе? На етапі найменш відо-
мого нам полуфеодального ладу село виживає і платить 
данину, а також періодично його грабують, позбавля-

1 Див., напр., пол. Powstanie styczniowe 1863-1864 рр. а також, зви-
чайно, фр. Révolution française de 1848 і Угорську революцію 1848 р., 
які сприяли скасуванню рабства у відповідних імперіях.
2 Павел Войтила (Папа Римський Іоанн Павло II) зробив дуже багато 
для переконання різних людей, в т. ч. лідерів, у необхідності мир-
ного, а не насильницького проходження цього періоду на етапі роз-
паду «Радянського блоку». Таким чином, бувають ситуації, коли 
кінець циклу проходить із кризою, але без загальної війни.
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ючи накопичених надлишків. Там високий рівень смерт-
ності і феодальні закони, які адмініструються громадою 
з одного боку і феодалом з іншого. На етапі колонізації 
село втрачає жителів за рахунок війни, але набуває «нову 
кров» в особі нових поміщиків і солдатів. Воно тепер 
здає сільгосппродукцію державі або ж продає її в сис-
темі централізованої військової економіки. Відбувається 
закріпачення селян, процвітають жорстокість і безправ’я. 
На наступному етапі село втрачає жителів за рахунок 
повстань і боротьби за індивідуальну свободу, проте 
використовує цю можливість свободи і входить у Довгий 
цикл розвитку, який відчуває лише краєм, спостерігаючи 
будівництво заводів та інфраструктури. Можливо, зрос-
тає економічна сила селянських господарств, і вони ста-
ють дещо багатшими. Село так само постачає продукти 
харчування в місто і для держави, але водночас починає 
постачати робочу силу і носіїв інтелекту в споруджува-
ний капіталізм. Воно є донором, хоча ті, хто залишилися 
в ньому, отримують більше самоврядування та грошей. 
На наступному етапі селяни, які розбагатіли, стають 
жертвами політичної пропаганди та учасниками керо-
ваних змін, у яких імперія гине, а їх територія отримує 
політичну незалежність. У цьому процесі вони втрача-
ють людей і багатство, у них вилучають надлишки. Але 
у наступному циклі, який буде вже Коротким, вони знову 
отримують можливість заробити (в тому числі за рахунок 
розвитку малого та середнього громадського підприємни-
цтва, тоді як прибутки з аграрної продукції врегульову-
ються і падають. До кінця Короткого циклу села стають 
занадто населеними, навіть незважаючи на відтік молоді 
в міста і за кордон, і на всіх вже не вистачає життєвого 
простору. Подальший різкий переділ територій приводить 
до втрати багатьох господарств, людей, а також до різкої 
втрати багатьох прав. Жителі села не розуміють, чим вони 
заслужили таке погане ставлення до них. Перейшовши 
в новий Довгий цикл, вони повторюють на більш висо-
кому технічному рівні попередній Довгий цикл, у процесі 
якого наростять кількість людських ресурсів і стануть 
багатшими. Однак у кінці Довгого циклу вони втратять за 
рахунок відтоку людей із хорошою освітою – і залишаться 
лише зі зношеними технікою і нерухомістю. Переживши 
розруху після кінця Довгого циклу, вони можуть так і не 
оговтатися від удару, але так само продають продукти хар-
чування державі і зовнішнім посередникам. Розпочатий 
Короткий цикл і реформа самоврядування дає їм змогу 
стати багатшими і трохи вільнішими від впливу регіону, 
а також залучити на свої території інвестора – платника 
податків. Вони майже ніяк не сприяють високим техно-
логіям нового укладу, але можуть спостерігати це на під-
приємстві інвестора чи користуватися у побуті. Вони вже 
переживали колись цей Короткий цикл із «новою еконо-
мічною політикою», але зараз це відбувається на більш 
високому рівні реформи управління. Вони отримують 
для себе більш прості уроки, які не можуть бути надій-
ним маркером розвитку території. Вони бачать два, мак-
симум три елементи набору циклів, а більшість бачить 
один – той, в якому вони зараз живуть. Однак завжди 
на кордонах циклів вони можуть раптово збагатитися за 
рахунок грабунку елементів минулого укладу, залишеного 
агентами розвитку. Крім того, в середині Короткого циклу 
вони повинні розуміти, що цей період дійсно короткий 
і потрібно вчасно завершити накопичення і конвертувати 
їх у щось більш надійне, ніж більший будинок і додаткові 
атрибути добробуту. У Довгому циклі їм складно, тому 
що силою переривається досвід поколінь, і вони прожива-
ють все спочатку, неминуче, в основному закінчуючи так 
само, як у попередньому Довгому циклі. Вони здебіль-

шого віддають місту людський капітал, а державі – про-
дукти харчування.

Зазначена послідовність дає нам можливість визна-
чити підходи до Розвиваючого циклу. Ми не можемо на 
цьому етапі його повністю побачити, проте пропонуємо 
низку інструментів емпіричного дослідження і дискурсів 
для того, щоб із різних боків відчути роботу циклу.

По-перше, ритм і «дихання» циклу можна визначити 
шляхом аналізу зміни архітектурних стилів, а саме розгля-
даючи природний, тобто «натуральний» підхід до будів-
ництва поселень, проти «високого стилю» в містобуду-
ванні. Шляхом виявлення особливостей зміни стилю ми 
можемо простежити тенденцію посиленого привнесення 
високого стилю у містобудування в періоди Довгих циклів 
розвитку централізованих, імперського типу держав. Від-
повідно, аналізуючи економічний розвиток міста і села, 
ми можемо зрозуміти логіку їх архітектурного розвитку 
і побудувати прогноз щодо подальших етапів розвитку 
містобудування залежно від поточного циклу розвитку.

По-друге, у розвитку кожного циклу ми помічаємо актив-
них і пасивних його учасників: це двигуни циклу (агенти роз-
витку) і його пасивні суб’єкти, які беруть його умови і підла-
штовуються під нього. Із цими стосунками тісно пов’язаний 
баланс розвитку і деградації, що визначає структуру взаємин 
в економічних кластерах на різних циклах.

По-третє, необхідно розглянути соціально-демогра-
фічні чинники у циклах розвитку поселень, в яких ми 
можемо спостерігати типовий Довгий і Короткий пері-
оди розвитку мікроцивілізацій і поселень як їх основи; 
також ми можемо простежити причини колишнього про-
тистояння «північних» і «південних» регіонів. Нарешті, 
по-четверте, для розуміння зв’язку Довгого і Короткого 
періодів розвитку з коротшими Циклами Поколінь, необ-
хідно розглянути особливості цього циклу покоління 
і накладення поколінь одне на одне, розглянути покоління 
в «короткому» і «довгому» розуміннях, розглянути фази 
життєвої активності покоління, а також виділити меха-
нізми, які мотивують покоління до розвиваючих дій, при 
цьому врахувати взаємозв’язок покоління з довшими 
періодами розвитку.

Загалом можна припустити, що планування розви-
тку поселення повинно враховувати кілька типів періодів: 
Довгий і Короткий періоди розвитку, Довгий і Короткий 
цикл, Цикли Поколінь, а також періоди перелому ситуації 
до нового циклу. Потрібно зауважити, що масштаб стра-
тегічного планування перебуває за межами цих періодів 
і циклів. Якщо припустити, що Цикл Покоління має про-
тяжність як мінімум 17 років, то цей період дорівнює, при-
наймні, двом циклам стратегічного планування поспіль. 
Як правило, стратегії розвитку територій, поселень розро-
бляються на період близько 8-9 років і мають фази реаліза-
ції, наприклад: 1 рік польового експерименту та пілотних 
проектів, 3 роки першої фази реалізації моделей на цільо-
вої території, 3 роки другої фази реалізації, в межах якої 
в 2-3 рази зростає географічне охоплення об’єктів страте-
гії; і, нарешті, 1-2 роки заключної фази для фіксації стій-
кості досягнень і вироблення каркасу наступної стратегії. 
Однак поселення, яке живе «половинними» 4-5-річними 
або «повними» 8-9-річними стратегічними планами розви-
тку, має також враховувати Довгі і Короткі цикли, в тому 
числі послідовність розвитку і взаємодії поколінь. Мож-
ливо, навіть варто розглядати 9-річний цикл як базу: два 
таких цикли становлять 18 років, тобто покоління в «корот-
кому» розумінні, а три таких цикли, тобто 27 років, близькі 
до Циклу Поколінь у «довгому» розумінні. Врахування цих 
довших періодів дасть змогу органам управління посе-
лення відповісти на фундаментальні питання:
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1. На якому циклі (довгому або короткому) ми зараз 
перебуваємо?

2. Як далеко до кінця циклу і які прогнози щодо про-
тікання періоду перелому до наступного циклу?

3. Яким способом ми можемо отримати максимальні 
переваги на теперішньому положенні щодо циклу?

4. Як ми можемо підготуватися до наступного циклу 
і пережити період перелому?

Відповівши на ці фундаментальні питання, поселення 
повинно врахувати кілька факторів взаємодії поколінь 
на території міста і його кластера, а також зайнятися 
менеджментом стратегії розвитку на 5-9 наступних років. 
Таким чином, картина планування, вписана в програмно-
орієнтований підхід до управління розвитком поселень, 
постає для нас більш масштабною і вимагає підходів, які, 
звичайно, не обмежуються наступними виборами до міс-
цевих та регіональних рад.

Висновки. Ми ризикнемо припустити, що люди, 
які проживають ці зміни історії в містах, розвиваються 
в одному ритмі і з одним розумінням процесів, що від-
буваються, а люди, що проживають ці процеси у селах, 
розвиваються в дещо іншому ритмі. Це не скасовує зна-
чущості суспільної ролі одних та інших, проте може про-
яснити деякі аномалії, такі як, наприклад, розграбування 
досягнень імперської держави на переломних періодах 
циклів – процес, зав’язаний на різниці систем цінностей. 
Також ми приходимо до тісного природно складеного 
взаємозв’язку між міським і сільським поселеннями, їх 
залежності один від одного, що дає нам змогу говорити 
про кластери «місто – село» та про їх розвиток.

Крім цього, виходячи з того, що цикли реалізуються 
на практиці людьми як учасниками соціальних процесів, 
ризикнемо запропонувати вимірювати цикли в поколін-
нях, тобто приймаючи покоління за період у межах до 
часу статевої зрілості (від 0 до 16-17 років) і, можливо, до 
віку пізньої молодості (від 0 до 28-30 років). Можливо, як 
вказують інші дослідники (Переслєгін), і саме покоління 
як одиниця виміру послідовності циклу можна поділити 
на «коротке» (де одне доленосне завдання реалізовується 
у ранній молодості носіїв) і «довге», де кілька завдань 
реалізовуються носіями на протязі свідомого життя, почи-
наючи з більш «серйозного» віку. Ця гіпотеза дає змогу 
згодом зрозуміти, яким чином покоління є складниками 
Короткого і Довгого циклів, а останні, своєю чергою, 
становлять Довгий і Короткий періоди розвитку. Тут для 
дослідження важлива не прив’язка до історичних дат, а 
розуміння залежностей і динаміки кожного з циклів.

Дослідниками в ХХ столітті помічені й описані як короткі 
17-28-річні цикли зміни піків продуктивних поколінь, так 
і довгі 55-60-річні цикли зростання до піку технологічних 
укладів (найбільш відомі вони як цикли Кондратьєва). Крім 

того, помічені і 300-річні «цикли пасіонарності» (Л. Гумі-
льов), а також і 600-річні періоди розвитку. Ми припускаємо, 
що початок якоїсь зрозумілої нам записаної, масової історії 
в нашому регіоні ми спостерігаємо близько 1450 року. Однак 
потрібно зазначити, що та мікроцивілізація аж до початку 
ХІХ століття була дуже відмінною від нашої, і ми здатні зро-
зуміти лише той період або ту субкультуру, які проявляють 
себе до початку XIX ст., вірніше, до періоду одразу після 
закінчення Наполеонівських воєн. Ми ж у цьому матеріалі 
показуємо, що Короткі і Довгі цикли становлять собою, як 
конструктор, як Довгий, так і Короткий періоди розвитку. 
Для більш повного розуміння зміни циклів і чергування 
періодів необхідно більш детальне дослідження особливос-
тей перетину, послідовності і зміни поколінь.

Для того щоб систематизувати різні періоди і цикли 
нижче, подаємо коротке визначення кожного. Довгий і Корот-
кий періоди розвитку мають зв’язок із технологічними укла-
дами. Ми вважаємо, що Довгий період розвитку передбачає 
зміну періоду активності близько 20 поколінь, а Короткий 
період розвитку, вбудований у Довгий у другій фазі Довгого 
періоду, передбачає зміну періоду активності близько 8 поко-
лінь. У цих періодах можуть змінитися принаймні 3 техно-
логічні уклади, оскільки їх тривалість дає можливості для їх 
повного протікання. Далі ми оперуємо поняттями «Довгий» 
і «Короткий» цикл, які пов’язані більше з циклами поко-
лінь. Ми припускаємо, що Короткий цикл має тривалість 
від 17 до 28 років, відповідно до періоду активності і «скла-
дальної схеми» поколінь, де «коротку» складальну схему 
ми приймаємо за приблизно 17 років, а «довгу» складальну 
схему- за приблизно 28 років. Довгий цикл має тривалість 
2 або 3 повних періоди активності поколінь, залежно від їх 
«складальної схеми». Далі поза цією класифікацією і без 
прив’язки до поколінь ми розглядаємо Періоди перелому 
до нового циклу – вони тривають кілька років залежно від 
серйозності переломних процесів і можуть бути мирними 
або навпаки. Нарешті, в межах класифікації Циклів Поко-
лінь знаходиться Цикл стратегічного планування – період, 
який дорівнює половині «короткої» складальної схеми або 
третині «довгої» складальної схеми поколінь.

Великий і малий періоди розвитку складно розглядати 
лише інструментами аналізу будь-якого одного сектору 
суспільного життя. У подальшому ми плануємо показати 
його прояви із чотирьох визначених нами поки що пози-
цій, таких як: 1) аналіз суб’єктів і об’єктів докладання 
зусиль циклу, де особливо виділяються носії змін і їх про-
тивники; 2) архітектура як форма і прояв циклів, де ми 
спостерігаємо феномен побутової і високої субкультур; 
3) взаємодія півночі і півдня, еволюція державності, що 
дає нам визначники тимчасових рамок циклів, а також 
4) дослідження поколінь як ілюстрація проявів циклів 
і періодів у поведінці суспільства і окремих груп.
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Аннотация. В статье рассмотрен сравнительный исторический дискурс, определяющий основные циклы развития 
городского и сельского поселения. Обозначены основные зависимости развития поселения и характера цикла. Опреде-
лены ключевые понятия для инструментария циклических индикаторов. Автор предполагает связь между циклически-
ми индикаторами, технологическими укладами и поколениями, а также классифицирует эти индикаторы для удобства 
использования в системе программно-ориентированного подхода к управлению развитием поселений.
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Summary. The article presents a comparative historical discourse that defines the main cycles of urban development and 
in rural areas. The basic dependencies of settlement development and cycle character have been determined. The key concepts 
for instruments of cyclic indicators are defined. The author suggests a connection between cyclic indicators, technological ways 
and generations, and classifies these indicators for the convenience of using in a program-oriented approach to managing the 
development of settlements.
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Анотація. У статті досліджені ключові тенденції змін у зовнішньоторговельній діяльності України. Проаналізована 
відмінність динаміки експорту та імпорту товарів з України в ЄС та до країн СНД. Визначена частка участі європей-
ських країн у торговельних відносинах України з ЄС загалом. Кількісно визначена залежність між часткою експорту та 
імпорту в загальному обсязі торгівлі та позитивною/негативною динамікою їх зміни.
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Постановка проблеми. 1 січня 2016 року розпо-
чала дію Поглиблена та всеохоплююча зона вільної тор-
гівлі між Україною та Європейським Союзом (ПВЗВТ) 
(Глава IV Угоди про асоціацію між Україною та ЄС). 
[1]. Водночас Російська Федерація розриває Договір про 
вільну торгівлю з Україною на підставі його протиріч 
із положеннями безмитної торгівлі України з ЄС згідно 
з Угодою про асоціацію [2]. Це стало наслідком конфлікту 
у виборі вектору зовнішньоторговельних відносин між 
ЄС та СНД. Оскільки частка торговельних відносин Укра-
їни з РФ є найбільшою в обсязі товарного обороту з еко-
номічним блоком СНД (61% станом на 01.01.2016 р.) [3], 
постало питання про подальшу переорієнтацію торгівлі 
зі Сходу на Захід. Ця тема викликала чисельні дискусії 
через політизованість питання в умовах ведення гібрид-
ної війни на Сході України.

В цій статті досліджений результат дії ПВЗВТ на 
динаміку експорту та імпорту України як у країни Євро-
пейського Союзу, так і в країни блоку Співдружності 
Незалежних Держав за рік: з моменту початку дії угоди 
в повному обсязі (01.01.2016 р.) до 01.01.2017 р. Також 
був проведений аналіз освоєння європейських ринків – чи 
має Україна тенденцію до закріплення на вже наявних, чи 
розширюється на нові для себе.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
та доцільність переорієнтації зовнішніх економічних від-

носин на європейський вектор розглядали такі дослідники, 
як Олександр Шепотило [4], Павло Гайдуцький [5] та ін.

Зокрема, О. Шепотило [4], аналізуючи це питання 
в розрізі даних з 2001 по 2007 р., дійшов висновків, що 
інтеграція з ЄС принесла би в 2004-2007 рр. збільшення 
експорту на 10%, тоді як більш тісна співпраця з СНД – 
лише 4%. При цьому диверсифікація експорту дала би 
можливість збільшити експорт промислових товарів 
у ЄС на 26% проти 16% за сценарієм інтеграції з СНД. 
О. Шепотило, застосовуючи гравітаційну модель за різ-
ними сценаріями на основі даних за 2011 рік, визначив, 
що в довготривалій перспективі найбільш ефективним 
є сценарій торгівлі за умови перебування України в Євро-
пейському Союзі – 46,1% вигоди. Для сценаріїв Зони 
вільної торгівлі з ЄС та співпраці з СНД – показники 36% 
та 17,9% відповідно [4].

Павло Гайдуцький у статті «Невесела ейфорія зовніш-
ньої торгівлі» зазначав, що з 2005 по 2013 р. показники 
сальдо зовнішньої торгівлі України з ЄС поступово 
погіршувалися, поки не досягли рівня 53,2% від всього 
українського експорту. Чинниками цієї кризової ситуації 
стали невиправдана лібералізація імпорту з ЄС в 2005 р. 
та незбалансована торгівля загалом. На рівень позитив-
ного сальдо з економічним блоком ЄС Україна вийшла 
лише в першій половині 2014 р., тоді як до того показ-
ники торгівлі з ЄС були гірші, ніж із Російською Федера-
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цією. Значною мірою на це вплинула девальвація гривні 
та воєнно-політична криза на Сході країни [5].

Метою статті є визначення реальних змін у торго-
вельно-економічних відносинах між Україною та ЄС із 
СНД, доведення фактичної переорієнтації української 
економіки на Захід та аналіз залежності між динамікою 
експортно-імпортного складника та рівнем освоєння 
ринків окремих країн щодо сукупності в межах Європей-
ського Союзу.

Виклад основного матеріалу. У межах дослідження 
були визначені ключові елементи Глави IV Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС, що стосуються створення 
Зони вільної торгівлі та безпосередньо впливають на 
обсяги імпорту та експорту, такі як лібералізація ринку 
товарів; встановлення відповідності стандартів та сер-
тифікатів відповідно до технічних вимог ЄС; співробіт-
ництво у сфері митної діяльності; взаємодія підприєм-
ницького сектору сфери послуг із європейським ринком; 
регуляція ринку енергоносіїв; сприяння підвищенню кон-
куренції в Україні.

Лібералізація ринку товарів передбачає скасування мит 
на 82,6% товарів українського походження та 91,8% євро-
пейського. Також встановлюються перехідні періоди для 
тарифних ліній за визначеними галузями (м’ясо, злакові 
та ін.). При цьому для найбільш чутливих до змін в умо-
вах торгівлі товарів передбачені безмитні тарифні квоти. 
Експортні мита за Угодою не будуть скасовані миттєво, а 
поступово, протягом 10 років, виведені із законодавства 
України. Важливі зміни торкнулися сільського господар-
ства та машинобудування. Зменшення розмірів ввізного 
мита дасть змогу заощадити українським експортерам 
близько 330 млн. євро та 117,3 млн. євро відповідно.

Задля повної сумісності стандартів, що діють в Укра-
їні, з технічними регламентами ЄС запроваджено низку 
заходів щодо встановлення відповідності систем стан-
дартизації, сертифікації, метрології та ліцензування про-
дукції. Такі міри мають за мету розповсюдження якісних 
українських товарів в умовах глобалізації та ринкової еко-
номіки, покращуючи при цьому імідж держави загалом.

Надання оперативної інформації з митних питань, 
обмін досвідом, залучення до контролю іноземних фахів-
ців – все це повинне забезпечувати належне дотримання 
та застосування митного законодавства. Цей пункт міс-
тить не тільки інформацію про спрощення митних про-
цедур, а й положення щодо співробітництва для протидії 
шахрайству та виявлення правопорушень.

Вільна підприємницька діяльність на засадах ПВЗВТ 
відрізняється від класичних Угод про вільну торгівлю, 
передбачаючи розширення можливостей бізнесу в секторі, 
що не стосується надання послуг. Така норма забезпечує 
лібералізацію одночасно усіх можливих видів економіч-
ної діяльності з надання послуг, у тому числі тих, які ще 
не були офіційно зареєстровані. Також ця категорія перед-
бачає активне співробітництво в питаннях теле-, радіоко-
мунікацій, а також поштових та кур’єрських послуг.

Ключові питання відповідності українського ринку 
енергоносіїв вимогам ЄС лежать насамперед у площині 
обігу, торгівлі та врегулювання суперечок. Глава містить 
такі напрями, як правила встановлення цін на енергоно-
сії; транспортування та транзит; створення регуляторного 
органу; розроблення правил щодо антидискримінацій-
ного доступу до видобування нафти та вуглеводнів.

Протидія корупції постає одною з головних перепон 
діяльності вільної торгівлі. Демпінгова практика, картелі, 
агресивне злиття мають бути під контролем спеціальних 
органів, відповідальних за протидію цим економічним 
дестимуляторам. Положення про конкуренцію мають 

стосуватися як приватних, так і державних підприємств. 
Компанії повинні мати рівний доступ до ринку для того, 
щоб унеможливити створення чистих монополій. Україна 
також зобов’язується усувати перешкоди для конкуренції, 
які могли спричинити надмірні дотації до окремої галузі 
економіки. Україна та ЄС зі своїх сторін мають надавати 
достовірну та оперативну інформацію щодо розмірів дер-
жавної допомоги тим галузям чи підприємствам, які без-
посередньо пов’язані з експортом чи імпортом товарів [6].

Можна припустити, що український експорт та імпорт 
в країни Європейського Союзу та СНД розвивається 
нерівномірно. Використовуючи дані Державного комі-
тету статистики, було виявлено, що з 01.01.2016 р. 
по 01.01.2017 р. приріст експорту з України до ЄС ста-
новив 3,7%, імпорту – 11,8%. Тобто загалом збільшення 
товарообігу відбулося на 8,1%.

У відносинах із країнами СНД спостерігається проти-
лежна ситуація. Експорт за визначений період зменшився 
на -22,7%. Для імпорту приріст також був від’ємний 
(-18,3%). Відповідно загалом товарооборот зменшився 
на -20,2%. Варто зауважити, що на відміну від відносин 
із ЄС, де торговельний баланс є постійно від’ємним, тор-
гівля України із країнами СНД характеризується позитив-
ним сальдо торговельного балансу. Виходячи з отриманих 
результатів, можна прийняти до уваги вплив дії ПВЗВТ на 
український товарообіг, що виявляється у збільшені това-
рообігу між Україною та ЄС за його одночасного змен-
шення у відносинах із членами СНД.

Таблиця 1
Лідери та аутсайдери за динамікою експорту, тис. дол.
№ Країна 2016 2015 Тпр, %
1 Хорватія 39 065,9 26 086,5 49,8
2 Естонiя 98 048,2 66 205,7 48,1
3 Фiнляндiя 62 355,7 48 037,7 29,8
4 Румунiя 716 981,4 569 947,1 25,8
5 Швецiя 71 275,4 60 609,9 17,6
24 Велика Британія 317 792,1 367 897,3 -13,6
25 Бельґiя 251 541,9 296 848,8 -15,3
26 Iрландiя 45 483,9 59 182,6 -23,1
27 Портуґалiя 228 126,0 320 541,1 -28,8
28 Мальта 7746,0 12 237,0 -36,7

Джерело: складено автором на основі [3], [7]

Таблиця 2
Лідери та аутсайдери за динамікою імпорту, тис. дол.
№ Країна 2016 2015 Тпр, %
1 Хорватія 29 660,9 15 147,9 95,8
2 Францiя 1 530 515,3 892 786,2 71,4
3 Швецiя 419 000,6 273 534,6 53,2
4 Iталiя 1 358 227,8 976 327,8 39,1
5 Чехія 654 830,9 479 718,5 36,5
24 Литва 492 528,0 552 614,3 -10,9
25 Естонiя 66 632,2 77 499,2 -14,0
26 Мальта 11 479,2 16 359,3 -29,8
27 Болгарiя 172 873,8 253 119,2 -31,7
28 Угорщина 801 992,9 1 608 536,1 -50,1

Джерело: складено автором на основі [3], [7]

Детальний розгляд географії товарообороту з краї-
нами ЄС (табл. 1; табл. 2) свідчить про те, що лідером 
у динаміці експорту з України є Хорватія зі 49,8%, аутсай-
дером – Мальта (-36,7%). Дані щодо імпорту характери-
зуються більшими значеннями та відхиленням від 0, що 
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спричинене перевагою імпортних відносин України з ЄС. 
На першому місті за динамікою імпорту перебуває Хорва-
тія – 95,8%, а замикає рейтинг Угорщина з від’ємним при-
ростом імпорту (-50,1%). Із цих даних можна відзначити 
позитивний розвиток торговельних відносин із Хорватією, 
за якого можна спостерігати значний зріст обсягу товароо-
бігу. Нижче наведені дані про 5 найкращих та 5 найгірших 
країн ЄС за рейтингом приросту експорту та імпорту у тор-
говельних відносинах з Україною (табл. 1; табл. 2).

Як вже було зазначено, динаміка торговельних екс-
портних відносин України з країнами СНД на кінець 
2016 р. є переважно від’ємною. Позитивний показник екс-
порту демонструє тільки торгівля з Білорусією. Приріст 
експорту за рік становив 3,7%. Найгірший показник має 
Киргизстан (-46,5%). Відносно імпорту зріст показника 
у понад 2 рази спостерігається у торгівлі з Туркменіста-
ном. Україна закупила на 110,4% більше в 2016 р., ніж 
у 2015 р. Останню сходинку в рейтингу посідає, як і щодо 
експорту, Киргизстан (-69,4%).

Невизначеним є питання щодо стратегії освоєння 
Україною нових ринків. За умови, що Україна зосереджує 
торгівлю на тих країнах, з якими частка товарообігу серед 
інших членів ЄС у базовому році є найбільшою, буде спо-
стерігатися пряма залежність між часткою експорту або 
імпорту країни в сукупному товарообігу Європейського 
Союзу та динамікою зміни експорту та імпорту.

Проведені розрахунки із застосуванням кореляції 
r-Пірсона демонструють, що пряма залежність між вищеназ-
ваними показниками відсутня, оскільки для експортних від-
носин кореляція становить (-0,75) < 0,04 < 0,75, а для імпорт-
них – (-0,75) < (-0,10) < 0,75. Це не дає змоги підтвердити 
припущення, що українські підприємці зосереджуються на 
вже опанованих ринках. Нижче наведена таблиця країн із 
найбільшими за обсягом частками товарообігу з Україною 
в межах європейського ринку на 2015 р. [7].

Таблиця 4
Лідери за часткою експорту та імпорту  

в загальному обсязі
Частка експорту, % Частка імпорту, %
Iталiя 15,21 Німеччина 25,93

Польща 15,19 Польща 15,16
Німеччина 10,21 Угорщина 10,49

Iспанiя 8,02 Iталiя 6,37
Угорщина 6,99 Францiя 5,82

Джерело: складено автором на основі [3], [7]

Отже, одночасно лідерами в загальному обсязі експорту 
та імпорту в структурі товарообігу України серед членів ЄС 
є Італія, Німеччина, Польща, Угорщина. Можна стверджу-
вати, що з цими країнами Україна виявляє найбільш тісний 
зв’язок у сфері зовнішньоторговельних відносин.

Висновки. За результатами дослідження зовнішньо-
торговельних відносин між Україною та членами ЄС 
і СНД було з’ясовано, що станом на 01.01.2017 р. україн-
ський товарний ринок зазнає змін у вигляді переорієнта-
ції торговельних потоків на Захід в умовах лібералізації 
торгівлі, передбаченої Угодою про асоціацію між Украї-
ною та ЄС. Це виявляється у збільшенні обсягу експорту 
та імпорту в Європейський Союз на 3,7% та 11% відпо-
відно за його зменшення у торгівлі з країнами СНД на 
-18,3% для експорту та на -20,2% для імпорту. Засвідчено, 
що найкращі показники приросту експорту та імпорту 
товарів Україна демонструє з Хорватією – 49,8% та 95,8% 
відповідно. В межах дослідження було визначено, що 
найбільш плідна співпраця у сфері зовнішньої торгівлі 
України спостерігається з Італією, Німеччиною, Поль-
щею та Угорщиною. Також була виявлена відсутність 
залежності між поточною часткою товарообороту країни 
в сукупності відносин та динаміки їх змін.

Таблиця 3
Структура торгівлі з членами СНД

Країна Експорт, тис. дол. Імпорт, тис. дол.
2016 2015 Тпр, % 2016 2015 Тпр, %

Азербайджан 247 979,6 318 824,8 -22,2 39 736,9 30 288,1 31,2
Бiлорусь 903 197,5 870 696,4 3,7 2 777 793,6 2 449 145,5 13,4
Вiрменiя 88 924,5 101 561,9 -12,4 8216,1 7376,7 11,4

Казахстан 400 107,6 712 744,5 -43,9 434 290,0 377 578,4 15,0
Киргизстан 40 430,8 75 501,8 -46,5 1773,6 5801,7 -69,4

Молдова, Республіка 481 145,4 524 294 -8,2 47 623,2 41 242,4 15,5
Росiйська Федерацiя 3 592 917,9 4 827 717,9 -25,6 5 149 313,5 7 492 724,5 -31,3

Таджикистан 25 427,9 29 982,9 -15,2 1245,9 2771,7 -55,0
Туркменiстан 108 981,9 170 325,7 -36,0 34 336,1 16 318,4 110,4
Узбекистан 142 392,7 174 497,3 -18,4 71 060,2 62 329,5 14,0

Джерело: складено автором на основі [3], [7]
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Аннотация. В статье исследованы ключевые тенденции изменений во внешнеторговой деятельности Украины. 
Проанализированы отличия динамики экспорта и импорта товаров из Украины в ЕС и в страны СНГ. Определена доля 
участия европейских стран в торговых отношениях Украины с ЕС в целом. Количественно определена зависимость 
между долей экспорта и импорта в общем объеме торговли и позитивной/негативной динамикой их изменения.

Ключевые слова: экспорт, импорт, торговля, Зона Свободной Торговли, Украина, Европейский Союз, СНГ.
Summary. This article aims to study the key trends in changes of the foreign trade activity of Ukraine. The differences in the 

dynamics of export and import of goods from Ukraine to the EU and to the CIS countries are analyzed. The share of European 
countries in the trade relations between Ukraine and the EU is determined. The dependence between the share of exports and 
imports in the total trade volume and the positive / negative dynamics of their change is calculated.

Key words: export, import, trade, Free-trade area, Ukraine, European Union, CIS.
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СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 
БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП’ЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

THE STRATEGIC ANALYSIS OF THE FLOUR-AND-CEREALS INDUSTRY’S 
ENTERPRISES FINANCIAL SECURITY

Анотація. На підґрунті дослідження сучасного стану розвитку методики стратегічного аналізу фінансового безпеки 
підприємства встановлено, що особливої уваги потребують питання розроблення системи індикаторів для її комплек-
сного дослідження, розроблення інтегрального показника фінансової безпеки на основі використання сценарного під-
ходу та методів нечіткої логіки. Розроблено матричну модель для визначення рівня фінансової безпеки за різних рівныв 
фінансової гнучкості та достатності джерел фінансування. Теоретично обґрунтовано підхід до комплексної оцінки фі-
нансової безпеки на основі інтегрального показника, який дає змогу врахувати такі її складники, як фінансова стійкість, 
фінансова гнучкість і фінансова рівновага.

Ключові слова: стратегічний фінансовий аналіз, фінансова безпека, фінансова стійкість, фінансова гнучкість, фі-
нансова рівновага.

Постановка проблеми. Необхідною умовою досяг-
нення стратегічних цілей і успішного функціонування 
підприємства є забезпечення високого рівня фінансової 
безпеки. Для цього необхідним є розроблення та реалі-
зація фінансової стратегії, спрямованої на раціональне 
й ефективне використання доступних фінансових ресур-
сів на основі оптимізації структури капіталу. Ще одним 
важливим аспектом, який вимагає особливої уваги для 
забезпечення фінансової безпеки, є врахування рівня 
фінансового ризику з метою уникнення прийняття неа-
декватних управлінських рішень, здатних порушити стій-
кість господарюючого суб’єкта і, як наслідок, загрожу-
вати його безпеці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
стратегічного аналізу фінансової безпеки розглядаються 
у працях вітчизняних і зарубіжних учених (А.О. Єпіфанова 
[1], С.Н. Іляшенко [2], Т.М. Ковальчук [3], О.В. Малика [4], 
Л.А. Могиліної [5], Ю.М. Петренка [6], О.М. Підхомного 
[7], М.В. Рети [8]). Проте до сьогодні у стані формування 
перебувають його методологічні та методичні засади. Осо-
бливої уваги потребують методологічні питання щодо роз-
роблення системи індикаторів комплексної оцінки фінан-
сової безпеки підприємства, яка дасть змогу визначити 
раціональність цільової структури капіталу з урахуванням 
альтернативних сценаріїв розвитку подій. Не отримала 
належного розвитку методика стратегічного фінансового 
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аналізу на основі комплексного підходу та інтегральної 
моделі оцінки фінансової безпеки.

Метою статті є розвиток методологічних засад страте-
гічного аналізу фінансового безпеки підприємства та роз-
роблення методики комплексної оцінки фінансової безпеки 
на підґрунті сценарного підходу та методів нечіткої логіки.

Результати дослідження. Фінансова безпека як об’єкт 
стратегічного фінансового аналізу – це ступінь захище-
ності та гармонізації фінансових інтересів підприємства як 
відкритої соціально-економічної системи, здатної до само-
організації та розвитку, який визначається внутрішніми 
фінансовими можливостями нейтралізації негативних фак-
торів і змін середовища шляхом мінімізації потенційних 
фінансових втрат, достатністю фінансових ресурсів для 
задоволення стратегічних фінансових потреб, досягнення 
цілей та місії діяльності, здатністю до стійкого економіч-
ного розвитку, збереження та нарощення наявного фінан-
сового потенціалу в довгостроковій перспективі.

Наукові підходи до оцінки рівня фінансової безпеки 
ґрунтуються на використанні показників майнового 
стану, фінансової стійкості, ліквідності та платоспромож-
ності, ділової активності, рентабельності активів і капі-
талу, майнового стану, вартості капіталу, економічної 
доданої вартості, чистого грошового потоку та визнача-
ють його як певний стан («хороший» або «поганий»). Так, 
С.Н. Іляшенко [2] залежно від достатності власних обо-
ротних коштів (власних або позикових) для здійснення 
виробничо-збутової діяльності виокремлює такі рівні 
фінансової безпеки, як абсолютний, нормальний, хиткий, 
критичний та кризовий. Фактично його медика дає змогу 
визначити рівень фінансової стійкості, а не безпеки.

О.М. Підхомний [7] радить здійснювати оцінку фінан-
сової безпеки підприємства на базі показника чистого гро-
шового потоку у розрізі видів діяльності. Проте наявність 
позитивного чистого грошового потоку є тільки одним із 
факторів підтримки рівня фінансової безпеки.

А.О. Єпіфанов [1], О.В. Малик [4], Л.А. Могиліна [5], 
Ю.М. Петренко [6], М.В. Рета [8] пропонують різні варі-
анти побудови інтегрального показника фінансової без-
пеки. Зокрема, О.В. Малик вважає доцільним визначати 
рівень фінансової безпеки підприємства на основі інте-
гральної оцінки її функціональних складників: бюджетно-
податкового, страхового, інвестиційного, фондового, 
грошового, кредитного, кожний з яких характеризується 
переліком відносних фінансових показників (як стиму-
ляторів, так і дестимуляторів). Розрахунок показника за 
кожним складником здійснюється за формулою [4, с. 143]:

Ij = ∑αijxij,                                   (1)
де Ij – інтегральний показник складника фінансо-

вої безпеки підприємства; αij – вагові коефіцієнти, що 
визначають ступінь внеску i-го показника в інтегральний 
індекс; xij – вихідний показник.

Інтегральний індекс фінансової безпеки складається 
з шести середньозважених субіндексів (складників фінан-
сової безпеки). Визначення інтегрального індексу фінан-
сової безпеки підприємства здійснюється за формулою 
[4, с. 145]:

I = ∑bjIj,                                   (2)
де bj – вагові коефіцієнти складників фінансової без-

пеки підприємства; Ij – інтегральні показники складників 
фінансової безпеки підприємства.

Відповідно до підходу, запропонованого М.В. Ретою 
[8, с. 33], розрахунок інтегрального показника фінансо-
вої безпеки здійснюється шляхом згортання показників 
фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності 

в єдиний показник за допомогою графічного методу. 
Згідно з графічним методом інтегральний показник визна-
чається як площа багатокутника, число вершин якого від-
повідає числу приватних характеристик:
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де Rінт j – інтегральний показник фінансової безпеки 
j-го підприємства; n – кількість показників, що оціню-
ються; i – індекс поточного показника; a – довжина від-
різка, що відповідає значенню показника.

А.О. Єпіфанов [1, с. 89-91] вважає доцільним визна-
чати інтегральний показник фінансової безпеки на основі 
врахування коефіцієнта зносу основних засобів, фондо-
віддачі основних засобів, рентабельності активів, кое-
фіцієнта оборотності активів, загального коефіцієнта 
покриття, коефіцієнта фінансування, коефіцієнта втрати 
платоспроможності за формулою:
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де I – інтегральна оцінка рівня фінансової безпеки; 
MAXi – максимальна кількість балів за і-м коефіцієнтом; 
Pi – поправочний коефіцієнт, визначений на основі визна-
чених інтервалів значень обраних показників (ti); Ki – фак-
тичне значення і-го коефіцієнта. При цьому автори вважа-
ють доцільним виділення трьох рівнів фінансової безпеки, 
таких як критичний, недостатній і достатній.

Схожого підходу дотримуються Ю.М. Петренко [6] 
та Л.А. Могиліна [5]. Так, Ю.М. Петренко обґрунтовує 
доцільність діагностування рівня фінансової безпеки 
підприємства за допомогою скорингового методу в роз-
різі підходів фінансового управління, що базується на 
інтегральній оцінці показника фінансової безпеки з вико-
ристанням таких складників: коефіцієнта фінансування 
(b1); коефіцієнта рентабельності власного капіталу (b2); 
коефіцієнта рентабельності операційної діяльності (b3); 
індексу внеску працівників (b4); індексу корпоративного 
управління (b5) відповідно до формули [6, с. 14]:

IFB = MAXb1*Pb1 + MAXb2*Pb2 + MAXb3*Pb3 +
MAXb4*Pb4 + MAXb5*Pb5,                  (3.29)

де IFB – інтегральне значення рівня ФБП в діапазоні 
від 0 до 100; MAXbi – максимально можлива кількість 
балів за i-м коефіцієнтом (i = 1,5); Pbi – поправочний кое-
фіцієнт для i-го коефіцієнта (Pbi ∈  0;0,5;1). Визначення 
поправочного коефіцієнта здійснюється шляхом зістав-
лення фактичного значення і-го показника із середньога-
лузевим рівнем.

Л.А. Могиліна для розрахунку інтегрального показ-
ника пропонує такі коефіцієнти, як загальний коефіцієнт 
покриття; коефіцієнт фінансування; коефіцієнт втрати 
платоспроможності; коефіцієнт зносу основних засобів; 
рівень фондовіддачі; коефіцієнт оборотності активів; кое-
фіцієнт рентабельності активів. Розрахунок показника 
здійснюється за формулою [5, с. 8]:

OФБПП = ∑КіБі,                              (5)
де OФБПП – кількісне значення оцінки фінансової без-

пеки промислового підприємства; Кі – значення попра-
вочного коефіцієнта, що відповідає і-му показнику; Бі – 
максимально можлива кількість балів, закріплених за і-м 
показником. Відповідно до отриманого інтегрального 
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показника виділяються такі рівні фінансової безпеки, як 
високий, недостатній, достатній, задовільний, низький, 
недостатній, критичний, катастрофічний.

Отже, незалежно від особливостей підходів до побу-
дови методики аналізу фінансової безпеки на основі тих 
чи інших концепцій, вони не дають змоги досить точно 
визначити вплив управлінських рішень на фінансову без-
пеку та змоделювати її рівень у довгостроковій перспек-
тиві. Оскільки прийняття стратегічних управлінських 
рішень вимагає визначення потенційного рівня фінансової 
безпеки з урахуванням альтернативних варіантів розвитку 
подій, вважаємо доцільним виділення таких її складників, 
як фінансова стійкість, гнучкість та рівновага. Дотримання 
нормативів показників фінансової стійкості є важливим 
для збереження фінансової безпеки під час прийняття 
управлінських рішень щодо залучення як довгострокових, 
так і поточних позикових джерел фінансування. Другим 
складником фінансової безпеки є фінансова гнучкість, 
тобто здатність підприємства змінювати структуру джерел 
фінансування відповідно до наявних фінансових потреб 
та коригувати напрями діяльності у разі зміни внутрішніх 
та зовнішніх факторів. Рівень фінансової гнучкості визна-
чатиметься у результаті порівняльного аналізу прогнозної 
рентабельності активів (капіталу), вартості капіталу та його 
складників, умов залучення фінансових ресурсів. Третій 
складник фінансової безпеки – фінансова рівновага, яка 
визначається достатністю джерел фінансування для під-
тримання та розширення своєї діяльності, оптимальністю 
співвідношення між прибутковістю та рівнем фінансового 
ризику. Оцінка потенційного рівня фінансової рівноваги 
здійснюється на основі моделювання майбутніх фінансо-
вих потреб і джерел їх фінансування. Усі складники фінан-
сової безпеки тісно взаємопов’язані між собою та залежать 
від очікуваних розмірів і структури капіталу та прибутку, 
між якими існує тісний органічний взаємозв’язок та залеж-
ність: з одного боку, потенційний рівень прибутку залежить 
від обґрунтованості управлінських рішень щодо політики 
фінансування активів, залучення позикового капіталу, а 
з іншого – отриманий прибуток впливає на структуру капі-
талу, оскільки збільшує суму нерозподіленого прибутку, 
а відтак і власного капіталу підприємства, що позитивно 
впливає на рівень фінансової безпеки та інвестиційну 
привабливість підприємства. Окрім того, у процесі стра-
тегічного аналізу фінансової безпеки важливе значення 
має оцінка рівня фінансового ризику та потенційних 
наслідків реалізації несприятливих сценаріїв розвитку 
подій для підприємства.

Для визначення потенційного рівня фінансової без-
пеки у стратегічній перспективі пропонується визначати:

– потенційний вплив обсягу залучення додаткової 
суми позикового капіталу шляхом зіставлення достат-
ності рівня фінансової гнучкості у разі реалізації неспри-
ятливого сценарію та достатності джерел фінансування;

– інтегральний показник фінансової безпеки на основі 
комплексного врахування таких її складників, як фінансова 
стійкість, фінансова гнучкість та фінансова рівновага.

Забезпечення фінансової безпеки під час прийняття 
того або іншого варіанту стратегічного управлінського 
рішення є необхідною умовою для зростання фінансового 
потенціалу та ефективності діяльності у перспективі. 
Залучення позикового капіталу вважається безпечним 
у разі позитивного значення диференціалу модифікова-
ного фінансового левериджу під час реалізації того або 
іншого альтернативного сценарію для підприємства:

Rtarg – WACCtarg ≥ 0,                            (6)
де Rtarg – цільовий рівень скоригованої рентабель-

ності сукупного капіталу (активів) до виплати відсотків; 
WACCtarg – цільова середньозважена вартість капіталу.

Проте у разі реалізації песимістичних сценаріїв роз-
витку подій рівень скоригованої рентабельності активів 
(капіталу) до виплати відсотків може бути нижчим, ніж 
цільове значення. Тому виникає необхідність доповнення 
правила збереження рівня фінансової безпеки:

Rpes – WACCpes ≥ 0,                           (7)
де Rpes – песимістичний рівень скоригованої рента-

бельності сукупного капіталу (активів) до виплати відсо-
тків, WACCpes – песимістичний рівень середньозваженої 
вартості капіталу.

Оцінку достатності джерел фінансування пропону-
ється здійснювати на підґрунті порівняння фінансових 
потреб (FN) та обсягу додаткового залучення позико-
вого капіталу (∆LCtarg). Відсутність дефіциту у джерелах 
фінансування існуватиме за умов виконання нерівності:

∆LCtarg ≥ FN.                                (8)
Матрична модель (табл. 1) демонструє взаємозв’язок 

впливу фінансової гнучкості та достатності джерел фінан-
сування на рівень фінансової безпеки.

У результаті визначення координат запропонованої 
моделі отримуються такі значення рівня фінансової 
стійкості:

– квадрант ФБ 1.1. означає абсолютний рівень фінан-
сової безпеки. Цільова структура капіталу є ефектив-
ною та забезпечує збереження рівня фінансової безпеки 
у стратегічній перспективі. Не існує ризику зниження 
рівня фінансової безпеки підприємства у разі реалізації 
песимістичного сценарію. Не існує дефіциту у джерелах 
фінансування, можливе прийняття управлінських рішень 
про розширення господарської діяльності;

– квадрант ФБ 1.2. характеризується високим рівнем 
фінансової безпеки. Цільова структура капіталу є ефектив-
ною, але існує ризик її негативного впливу на фінансову 
безпеку підприємства у разі реалізації песимістичного 
сценарію. Прийняття рішення про розширення господар-
ської діяльності повинне здійснюватися на основі додат-
кового аналізу рівня фінансового ризику;

Таблиця 1
Визначення рівня фінансової безпеки за різних рівнів фінансової гнучкості та достатності джерел фінансування

Оцінка достатності джерел 
фінансування 

Оцінка рівня фінансової гнучкість

Rpes – WACCpes ≥ 0 Rpes – WACCpes ≤ 0,
Rtarg – WACCtarg ≥ 0 Rtarg – WACCtarg ≤ 0

FN ≤ 0 або
FN ≥ 0,

∆LCtarg ≥ FN

ФБ. 1.1 ФБ 1.2 ФБ 1.3

∆LCtarg ≤ FN,
∆LCtarg ≥ 0

ФБ. 2.1 ФБ. 2.2 ФБ 2.3

∆LCtarg = 0,
FN ≥ 0 ФБ 3.1 ФБ. 3.2

ФБ 3.3
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– квадранти ФБ 1.3. та 2.3 – цільова структура капі-
талу є неефективною, що приводить до зниження рівня 
фінансової безпеки. Необхідно переглянути обсяг залу-
чення додаткової суми позикового капіталу;

– квадрант ФБ 2.1. вказує на те, що рівень фінансової 
безпеки є нормальним, проте існує дефіцит у джерелах 
фінансування. Можливе обмежене розширення господар-
ської діяльності;

– квадрант ФБ 2.2. свідчить, що рівень фінансової без-
пеки є допустимим, проте існує ризик її надмірного зни-
ження у разі реалізації песимістичного сценарію. Розши-
рення господарської діяльності не рекомендується;

– квадранти ФБ 3.1.-3.2. означають, що рівень фінан-
сової безпеки є нижчим, ніж допустимий, та існує дефіцит 
джерел фінансування не тільки для розширення, але й для 
підтримання рівня господарювання. Залучення позико-
вого капіталу є недоцільним;

– квадрант ФБ 3.3. характеризує рівень фінансової без-
пеки як кризовий. Структура капіталу є неефективною. 
Існує необхідність розроблення антикризових заходів.

Відповідно до пропонованої цільової структури капі-
талу у 2016-2020 рр. [9] рівень фінансової безпеки ПрАТ 
«Корсунь-Шевченськівське хлібоприймальне підприєм-
ство» є абсолютним (квадрант ФБ 1.1.), оскільки викону-
ються нерівності (7) і (8).

Визначення інтегрального показника фінансової без-
пеки дасть змогу дати якісну оцінку її рівня (ФБВ – висо-
кий, ФБС – середній, ФБН – низький) у разі вибору аль-
тернативного варіанту фінансової стратегії з урахуванням 
більшого числа факторів, що забезпечить більш високу 
обґрунтованість управлінських рішень.

Для визначення рівня фінансової безпеки пропо-
нується така система окремих (критичних) показників 
Y = {yi}, i ∈ 1,m, які дають змогу оцінити різні її склад-
ники (стійкість, гнучкість, рівновага):

– фінансова стійкість: y11 – коефіцієнт структури капі-
талу; y12 – коефіцієнт довгострокової фінансової неза-
лежності; y13 – коефіцієнт забезпечення власними оборот-
ними засобами;

– фінансова гнучкість: y21 – диференціал модифікова-
ного фінансового левериджу (6); y22 – диференціал моди-
фікованого фінансового левериджу, уточнений на рівень 
зниження скоригованої рентабельності активів (капіталу) 

до виплати відсотків (7); y23 – рівень фінансового ризику 
за залучення відповідної суми позикового капіталу;

– фінансова рівновага: y31 – рівень достатності дже-
рел фінансування; y32 – динаміка інтегрованого показника 
фінансового потенціалу; y33 – ризик зниження ефектив-
ності операційної діяльності.

На наступному етапі необхідно встановити відповід-
ність кожного значення набору фінансових коефіцієнтів 
лінгвістичній змінній, яка буде характеризувати його рівень 
qi (q1 – «високий», q2 – «середній», q3 – «низький»). Розпіз-
навання рівня показників здійснюється на основі критеріїв 
класифікації, тобто визначається відповідність фактичного 
рівня показника рівню qi та присвоюється оцінка за 5-баль-
ною шкалою ukij; k,i,j∈1;3 (uki1 = 5; uki2 = 3; uki1 = 1 (балів)).

Розрахунок інтегрального показника фінансової без-
пеки (ІФБ) здійснюватиметься за формулою середньої гео-
метричної на базі середніх значень за кожним блоком (Yi, 
i ∈ 1;3):

І Y Y YÔÁ = 1 2 3
3 * * .                           (9)

Значення ІФБ змінюється в межах від 1 до 5. Залежно 
від фактичного значення ІФБ встановлюється рівень фінан-
сової безпеки за таким правилом:
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Середнє значення інтегрального показника фінансової 
безпеки 4,41, розраховане на базі прогнозних фінансових 
результатів та структури капіталу ПрАТ «Корсунь-Шев-
ченськівське хлібоприймальне підприємство» [9], свід-
чить про її високий рівень протягом усього часу реалізації 
пропонованої фінансової стратегії.

Висновки. У статті здійснено теоретичне узагаль-
нення та нове вирішення проблем стратегічного аналізу 
фінансової безпеки. Запропонований методичний підхід 
до оцінки рівня фінансової безпеки створює передумови 
для адекватного моделювання стану соціально-еконо-
мічної системи в умовах високого рівня невизначеності 
та ризику й упорядкування процесу ранжирування показ-
ників на основі експертних оцінок і переходу до набору 
функцій відповідності для кожного з критичних індикато-
рів і рівня фінансової безпеки загалом.
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Аннотация. На основе исследования современного состояния развития методики стратегического анализа финан-
совой безопасности предприятия установлено, что особого внимания требуют вопросы разработки системы индика-
торов для ее комплексного исследования, разработки интегрального показателя финансовой безопасности на основе 
использования сценарного подхода и методов нечеткой логики. Разработана матричная модель для определения уровня 
финансовой безопасности при различных уровнях финансовой гибкости и достаточности источников финансирования. 
Теоретически обоснован подход к комплексной оценке финансовой безопасности на базе интегрального показателя, 
который позволяет учесть такие ее составляющие, как финансовая устойчивость, финансовая гибкость и финансовое 
равновесие.

Ключевые слова: стратегический финансовый анализ, финансовая безопасность, финансовая устойчивость, фи-
нансовая гибкость, финансовое равновесие.

Summary. On the basis of the present state of methodology of the financial security’s strategic analysis investigation it is 
defined that the problems of developing a system of indicators for its complex research and creating an integrated model of 
assessing financial security with the use of scenario approach and methods of fuzzy logic require special attention. The ma-
trix model for determining the level of financial security according to different levels of financial flexibility and sufficiency 
of funding sources is developed. The approach to complex evaluation of financial security is theoretically grounded on the 
basis of integral indicator which allows to take into account its components, such as financial stability, financial flexibility 
and financial equilibrium.

Key words: strategic financial analysis, financial security, financial stability, financial flexibility, financial equilibrium.
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АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: БІОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

ADAPTIVE ENTERPRISE MANAGEMENT: BIONOMICS ASPECT

Анотація. У статті наведені причини набуття актуальності адаптивного управління в теорії та практиці менедж-
менту. Розглянуто адаптивне управління підприємством із позиції еволюційного підходу в економіці. Представлені 
найбільш поширені визначення поняття «біономіка». Наведена загальна структура біономіки та її розділів. Пред-
ставлена історична хронологія розуміння адаптивного управління підприємством ученими – представниками еволю-
ційної економіки.

Ключові слова: адаптивне управління, еволюційний підхід в економіці, біономіка, еволюційна економіка.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку еко-
номіки висуває високі вимоги до ефективності промисло-
вого виробництва. Він характеризується високою ринко-
вою нестабільністю, зростанням конкуренції, розвитком 
інформаційних технологій і комунікацій, швидкою змі-
ною соціально-економічної ситуації тощо. Досвід бага-
тьох країн світу свідчить про те, що без застосування нау-
ково обґрунтованих методів управління підприємство не 
може ефективно адаптуватися до ринкового середовища 
і реалізувати свої конкурентні переваги. У сучасному світі 
прагнення промислових підприємств ефективно функці-
онувати в умовах, що змінюються, збільшити свій при-
буток, ринкову частку та інші показники вимагає від них 
постійного вдосконалення процесів управління. У резуль-
таті керівники підприємств відмовляються від прагнення 
передбачати і контролювати зміни, що відбуваються 
у ринковому довкіллі. Замість цього вони намагаються 
створювати підприємства, що пристосовуються до змін 

і відповідним чином реагують на них, закладаючи основу 
адаптивного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
адаптивного управління відображені у працях таких 
вітчизняних та іноземних науковців, як Н. Шматько, 
Л.І. Фесік, Є.В. Чиженькова, В.В. Дудчак, М.М. Буд-
нік, Г.В. Козаченко, С.А. Кравченко, Т.С. Клєбанова, 
С.Б. Алєксєєв, О.М. Мойсеєва, Т. Берне та Г. Сталкер, 
Г. Єльникова. Останнім часом спостерігається активна 
взаємодія економічних процесів та застосування законів 
біологічних наук до опису процесів, що відбуваються 
у бізнесі. Сутність альтернативного напрямку в еконо-
міці – біономіки – розглянута в роботах іноземних авто-
рів В Авагяна, О. Леонідова, С.А. Шульміна, І. Флора, 
Л.Б. Трунової, М. Ротшильда та інших. Але в наукових 
економічних дослідженнях замало уваги приділено 
вивченню адаптивного управління підприємством із 
позиції еволюційного підходу в економіці.
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Метою статті є розгляд адаптивного управління 
в історичній хронології з позиції біономіки.

Виклад основного матеріалу. Економіка як наука 
розглядає господарський процес як загалом, так і з пози-
ції інтересів окремого підприємства. Одним із основних 
об’єктів вивчення економіки є організація процесу управ-
ління підприємством.

У 80-і роки 20-го століття на більшості підприємств 
відбулися наступні зміни:

– виробництво стало більш гнучким, що дозволяє 
швидко змінювати асортимент виробів. Як наслідок – вко-
ротили життєвий цикл кожного окремого виду продукту 
при одночасному збільшенні різноманітності асорти-
менту виробів та обсягу випуску разових партій;

– значно ускладнилися технології виробництва, 
що почало вимагати нових форм контролю, організації 
та поділу праці;

– посилилася конкуренція на ринку товарів, що при-
звело до корінної зміни ставлення до якості продукції, 
в багатьох випадках потребує організації післяпродаж-
ного обслуговування і додаткових фірмових послуг;

– різко змінилася структура витрат виробництва;
– посилилася невизначеність зовнішнього серед-

овища підприємств.
В результаті цього в теорії та практиці менеджменту 

набуло актуальності адаптивне управління, яке виража-
лося в:

1. орієнтації на своєчасну адаптацію до змін у зовніш-
ньому середовищі та на можливість на неї впливати;

2. наявності пласких і гнучких структур з широко роз-
виненими горизонтальними зв’язками, що забезпечують 
ефективну взаємодію підрозділів і співробітників підпри-
ємства [1, с. 343].

Фактично поняття «адаптація» прийшло в менедж-
мент із біології та лексично визначається як здатність 
живих організмів пристосовуватися до постійно мінли-
вих зовнішніх умов. Під адаптацією визначається процес 
зміни параметрів і структури системи у відповідь на зміни 
зовнішнього середовища.

Необхідність адаптивного управління пов’язана 
з тим, що, з одного боку, підприємство має на меті 
постійне та безперервне поліпшення своєї діяльності, 
з іншого – підприємство працює в постійно мінливих 
умовах, що створюють невизначеність. У цих умовах 
використання адаптивного управління дає змогу зняти 
протиріччя між поточним станом підприємства і тим, яке 
потрібно для успішної роботи в нових змінених умовах.

У цьому підході підприємство постає як живий орга-
нізм. Воно у своїй поведінці керується метою та всі свої 
дії вибудовує, виходячи з необхідності досягнення мети. 
Головним завданням підприємства, як і будь-якого здо-
рового організму, є виживання і розвиток (зростання). 
Прибуток підприємства багато в чому став розглядатися 
як кисень для живого організму, тобто необхідністю, але 
не метою життя.

На сучасному етапі економічна наука є змаганням двох 
парадигм: неокласичної та еволюційної, котрі намагаються 
відстояти різні погляди на процес соціально-економічних 
змін у світі [2, с. 32; 3, с. 37]. Історія використання еволю-
ційного підходу в економіці апелює до робіт Ч. Дарвіна, 
який визначив вихідні поняття, ввів у обіг економічної 
науки власне еволюційні терміни та поняття. Саме Ч. Дар-
віну належить ідея поширення еволюційного підходу на 
небіологічні області. Так, у 1859 р. у роботі «Походження 
видів шляхом природного відбору...» Ч. Дарвін запропону-
вав еволюційну теорію, яка в сучасних термінах може бути 
представлена як економічна модель конкуренції за обме-

жені ресурси, в якій відбір здійснюється на індивідуаль-
ному рівні. Універсальність дарвінівського підходу визна-
чається тим, що, спочатку претендуючи на статус теорії 
розвитку біологічних об’єктів, яка пояснює деякі загальні 
механізми в області живої природи, він став системою ідей, 
яка може бути застосована до всіх відкритих складних сис-
тем і систем, що розвиваються. Таким чином, в економічній 
науці до кінця 19 століття стало окреслюватися протисто-
яння теорії загальної рівноваги та еволюційного підходу. 
Еволюціоністи підкреслюють, що рівновага є відсутністю 
розвитку системи, що соціальна реальність перебуває 
у постійній зміні, кумулятивно розвивається через взаємо-
дію індивідів і груп у межах певних інституційних струк-
тур. Так, В.І. Некрасов, щоб звільнитися від інтелектуаль-
ного «рабства», пропонує змінити парадигму – повністю 
порвати з двохсотрічною традицією уявлення економіки як 
механізму підтримки стійкої рівноваги. Еволюційна теорія 
акцентує свою увагу на механізмах зміни, а не на власти-
востях стаціонарних станів економіки.

Еволюційний підхід дає змогу розглядати досліджу-
вані соціально-економічні системи не як механізми, а як 
організми, які послідовно проходять у своєму життєвому 
циклі безперервні етапи становлення, розвитку, занепаду 
і загибелі, які змінюють один одного, трансформуються 
та розвиваються за законами еволюції, за законами само-
організації складних систем.

Інтуїтивне розуміння економістами важливості роз-
гляду еволюційних змін привело до формування підходу 
у рамках загального наукового напряму, для якого харак-
терне перенесення еволюційних представлень із природ-
них наук на сферу економічних явищ – так з’явилася біо-
номіка. В основі цього підходу лежить спроба привести 
економічну науку у відповідність сучасному рівню розви-
тку біології. Біономіка – наука, що вивчає спосіб життя 
організмів та їх місце в економіці природи [4, с. 38].

В.І. Некрасов пропонує у біономіці розглядати еко-
номічну систему як екосистему, що розвивається. Згідно 
з біономікою капіталізм є природним явищем. Як і роз-
виток екосистеми, зростання ринкової економіки є сти-
хійним еволюційним процесом. Жодна з цих систем не 
планується. Ні та, ні інша не потребує централізованого 
управління. Як екосистема, так і економіка є прикладом 
того, що сучасна наука називає «хаотичними процесами, 
що самоорганізуються» [5, с. 30].

Сучасна біономіка – це альтернативний напрям в еко-
номічній науці, який виник на межі економіки та біології 
у результаті відкриття схожості економічних та біологічних 
процесів і явищ. У сучасному науковому світі біономіка 
розглядається як нова економічна парадигма, що пояснює 
закони економічних змін у термінах біологічних наук за 
допомогою порівняльного біоекономічного аналізу.

Найбільш поширеними визначеннями біономіки 
є такі:

1) біономіка – напрям в економічній науці, який 
активно запозичує біологічні аналогії. У цьому напрямі 
економіка представляється як подібність живих систем 
або екосистем (М. Ротшильд);

2) біономіка – розділ біології, що вивчає економічні 
форми життя (І. Флор);

3) біономіка – «зелена» економіка, що припускає стій-
кий розвиток суспільства у гармонії з екологією Землі. Це 
найбільш екологічно та енергетично ефективний тип еко-
номіки. Він припускає використання поновлюваних дже-
рел енергії, впровадження екологічно чистих технологій, 
систем управління відходами;

4) біономіка – наука, що вивчає можливості розши-
рення та поглиблення утримання людини в штаті та поза 
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штатом виробничих об’єднань; наука, головним завдан-
ням якої є пошук способів утримувати на Землі якомога 
більше людей, незалежно від потреби в них та виробни-
чих поточних потреб (В. Авагян, А. Леонідов);

5) біономіка – це напрям в економіці, який також нази-
вається біоекономікою («Journal of Bioeconomics», York 
University of Toronto);

6) біоекономіка – це економіка, що ґрунтується на 
біологічних знаннях. Вона базується на широкому засто-
суванні біотехнології, яка широко використовує понов-
лювані ресурси для виробництва продуктів та енергії 
(Р. Василов).

Основа біономіки – це порівняння біологічного світу 
з економічним. Оскільки обидва світи подібні один до 
одного, то один із них виражається через інший. Таким 
чином, біономіка розпадається на два великі розділи:

1) економіку біології (біологія описується в термінах 
економіки, економічні закони застосовуються до живих 
організмів);

2) біологію економіки (економіка описується в термі-
нах біології, біологічні закони застосовуються до еконо-
мічного життя суспільства) [6, с. 24].

Біономіка виділилася із сучасної еволюційної біоло-
гії. Вона розглядає підприємство як розумний соціальний 
організм. Наприклад, транспортна система у біономіці 
представлена як сукупність систем економічного крово-
обігу та опорно-рухового апарату, попит та пропозиція 
стають почуттями потреби та задоволення.

Такий підхід дає змогу бачити в економіці живу само-
регульовану систему, що дає можливість визначати її 
життєздатність, вивчати економічні хвороби та способи їх 
лікування. Таким чином, вводяться нові методи вивчення 
економічних систем та оцінки їх якості.

Засновником біономіки як напряму в економіці 
є М. Ротшильд. Він визначив сутність біономіки як про-
ведення широких аналогій між біологічною еволюцією 
та економікою і використання ідеї природного відбору 
щодо економічних процесів. При цьому властивості, виді-
лені еволюцією, наслідуються та накопичуються.

Біономіка приділяє первинну увагу процесам пере-
дачі інформації. «Генетична інформація, записана в моле-
кулі ДНК, є основою усього органічного життя. Технічна 
інформація, зафіксована у книгах, світлокопіях, наукових 
журналах, базах даних та ноу-хау мільйонів індивідів, 
є джерелом усього економічного життя. Генетична мін-
ливість і природний відбір – два феномени, аналогічні 
технічній інновації і ринковій конкуренції, – породжують 
пульсуючий ритм еволюційних змін», – пише М. Ротшильд 
у книзі «Біономіка: Економіка як екосистема» (1990 р.).

Біономіка працює у колі проблем з адаптації досяг-
нень думки в області терраноміки (науки, що вивчає 
проблеми первинних благ, які безкоштовно отримало 
людство разом із простором для життя, ніким з людей не 
зроблених і не зароблених) і техноміки (науки, що вивчає 
проблеми виробництва і розподілу благ вторинних, здо-
бутих працею і винахідницьким генієм людини, що реалі-
зовуються виробником споживачеві) у сфері соціального 
життя. Вона стоїть на захисті життя та достатку людей 
від економічних «доцільностей» зі згубною властивістю. 
Її інструментарій – компенсаторика (теорія про необхід-
ність максимально повної компенсації збитків, спричи-
нених тому або іншому домогосподарству, неважливо, 
де і за яких обставин). Біономіка досліджує економічні 
аспекти симбіотики – властивості усього живого жити 
у союзі, у співпраці, доброзичливості, властивості, які 
сформували, зокрема, у тваринному світі батьківський 
та стадний інстинкти [7].

Економіст М. Хазин писав: «Якщо взяти мій улюбле-
ний приклад із возами, то він полягає в тому, що від возо-
вих справ майстра, який робив віз від початку і до кінця 
за три місяці, ми переходимо до складання кузова, коліс 
і передка, а потім – до складання кожної з цих трьох час-
тин зі своїх деталей. Як наслідок, кількість людей, необ-
хідних для створення одного воза, різко зростає (хоча вони 
і витрачають на виготовлення конкретного екземпляра усе 
менше часу), проте загальна кількість працівників, необ-
хідних, наприклад, для створення 1000 возів, падає» [8].

Звідси витікає, що всяка економіка, позбавлена роз-
гляду біономіки, виявляється не наукою про влаштування 
людського матеріального благополуччя, а наукою про 
організацію винищування роду людського. Адже кожен 
економічний успіх – чи він технічний, чи технологічний, 
чи просто організаційний – обов’язково виділить «зайвих 
людей», яких – якщо не зайняти у новій справі – «дове-
деться убити» [7].

Один із розділів біономіки – біологія економіки – 
включає:

– прикладну економіку (техніко-економічні показ-
ники діяльності підприємства);

– еволюційну економіку (закони історичного розви-
тку, чинники еволюції);

– біологію економічного організму (економічна ана-
томія, фізіологія, психологія);

– економіку як суперекосистему (екологічна еконо-
міка);

– універсальну систему біоекономічних паралелей 
(класифікація, системний аналіз) [6, с. 46].

А. Маршалл відзначав, що «Меккою економіки є радше 
економічна біологія, ніж економічна механіка. Ті явища 
природи, які відбуваються найчастіше і так регулярно, 
що їх можливо безпосередньо спостерігати і ретельно 
вивчати, слугують основним матеріалом для економічних 
наукових досліджень» [9, с. 53]. Із цією думкою згодні 
провідні співробітники «Центру еволюційної економіки», 
які вважають, що одним із найважливіших розділів біо-
номіки є еволюційна економіка [10, с. 99].

Еволюційна економіка – це набір концептуальних 
положень, методів, теоретичних інструментів аналізу 
вивчення економічної системи, що розвивається без 
повернення на попередні етапи.

Термін «еволюційна економіка» використовується 
у багатьох значеннях, що іноді, під час аналізу економіч-
них явищ, дуже різняться. У найширшому сенсі він вико-
ристовується для того, щоб підкреслити роль змін в еко-
номічних процесах і протистояти економічному аналізу, 
який зосереджений на з’ясуванні характеристик стану 
статичної рівноваги. У вужчому сенсі цей термін стосу-
ється економічного аналізу, що базується на біологічних 
аналогіях і метафорах, запозичених із теорій Ч. Дарвіна 
і Ж.Б. Ламарка [11].

Сучасна еволюційна економіка – це напрям економічної 
науки, у межах якого економічні процеси розглядаються як 
відкриті та безповоротні, такі, що випробовують постійні 
дії зовнішнього середовища та реагують на них. Основний 
проголошуваний методологічний принцип виражається 
у прагненні зрозуміти, як відбувається процес змін, вия-
вити рушійні сили та чинники розвитку, основні тенденції 
еволюції для більш ефективного управління економікою 
і точнішого передбачення результатів змін [12].

В еволюційній економіці застосовується концепція 
біологічної еволюції та біологічного інструментарію 
(ген, мутація, популяція), ґрунтована на припущенні про 
схожість законів еволюції в живій природі і в господар-
ській системі.
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Механізм самоорганізації економічної системи ґрун-
тується на дарвінівській тріаді: спадковості (існує коре-
ляція між батьками і дітьми), мінливості (у популяції 
виникають індивідуальні відмінності), відборі (деякі інди-
відуальні форми виявляються більш успішними, ніж інші, 
у боротьбі за обмежені ресурси, і тому краще виживають 
та залишають більше потомства). Спадковість сприяє 
забезпеченню стабільності соціально-економічної сис-
теми. Під мінливістю розуміється здатність економічних 
систем реагувати на зміни в соціальному, культурному, 
політичному, природному середовищі, а також на свідомі 
дії людини. І, нарешті, еволюційний підхід ґрунтується на 
припущенні, що склад дійових осіб в економіці міняється 
за законами природного відбору.

На розвиток еволюційної економіки в другій половині 
XIX століття значний вплив мали роботи Г. Спенсера, попу-
лярність яких була рівносильна популярності робіт Ч. Дар-
віна. У книзі «Соціальна статика» (1906 р.) Г. Спенсер 
писав, що еволюція – це прогрес, необхідність, так само, 
як і розвиток зародка або квітки. Еволюція означає прогрес 
і зростання ефективності у напрямі до ідеального стану. 
Еволюційний розвиток є зміною від нижчих до більш висо-
ких форм організації життя, від гірших станів до кращих. 
Еволюція – це зміна від однорідного до різнорідного.

Для Г. Спенсера різноманітність була результатом 
і метою еволюційного процесу. Він бачив еволюцію як 
процес досягнення рівноваги і гармонії. У книзі «Основні 
початки» (1899 р.) він називав цей процес «балансуван-
ням» – зміни, що представляються еволюцією, не можуть 
припинитися, доки не буде досягнута рівновага.

Г. Спенсер у своїх роботах часто згадує два основні 
принципи розвитку:

1) перехід від однорідного до різнорідного однаково 
виявляється як у прогресі цивілізації, в усій її сукупності, 
так і в прогресі всякого окремого племені і всякої нації, 
і прогрес цей триває ще й досі зі зростаючою швидкістю;

2) в кожному більш-менш окремому фрагменті, час-
тині кожного агрегату інтеграція або вже здійснилася, або 
ще здійснюється.

Ці два принципи мають стосунок як до біологічного, 
так і до соціально-економічного розвитку. Для Г. Спен-
сера (як і для Ж.Б. Ламарка) зовнішнє середовище слу-
гує головною причиною змін, а різноманітність усеред-
ині популяцій є функцією від зовнішнього середовища, 
в якому існує біологічний організм. Організми пристосо-
вуються до умов довкілля для того, щоб вижити та дати 
потомство.

Схожа ідея з’явилася в економіці, коли принцип вижи-
вання найбільш пристосованих був співвіднесений із 
принципом максимізації прибутку: ті фірми, які вижива-
ють, приносять максимальну користь. Проте «виживання 
найбільш пристосованих» і максимізація прибутку супер-
ечать повсякденному досвіду: фірми, які виживають на 
ринку, приносять не максимальний, а відносно високий 
прибуток. Г. Саймон запропонував замінити принцип 
максимізації прибутку на принцип задоволеності: фірми 
намагаються зайняти задовільне становище на ринку 
та отримувати відносно високий прибуток.

Іншим економістом кінця XIX століття, який звер-
нувся до еволюційного підходу, був А. Маршалл. У роботі 
«Механічні та біологічні аналогії в економіці» (1925 р.) 
він писав, що «схожість економічних суджень на ранніх 
стадіях розвитку економіки і методів фізичної статики 
досить велика. Здається, на пізніших стадіях розвитку 
економіки кращі аналогії будуть не з фізики, а з біології, 
отже, економічні судження повинні спочатку спиратися 
на методи, аналогічні вживаним у фізичній статиці, а 

потім поступово ставати більше біологічними за тоном». 
Дарвінівська ідея еволюції у кінці XIX століття не була ні 
домінуючою, ні загальноприйнятою, тому А. Маршаллу 
була ближчою позиція Г. Спенсера, а не Ч. Дарвіна.

А. Маршалл вважав, що «економічна наука, подібно до 
біології, має справу з матерією, внутрішня природа якої 
і будова, як і її зовнішня форма, постійно змінюються», 
і тому економічна наука – «це широко трактуюча галузь 
біології» [9, с. 211].

Ще один економіст кінця XIX століття Т. Веблен, як 
і А. Маршалл, бачив у біології джерело плідних метафор 
для глибшого розуміння економічних і соціальних проце-
сів. Він більше уваги приділяв динаміці змін. Він вважав 
набагато важливішим визнання необхідності кращого 
розуміння економічного розвитку і технологічних змін. 
У 1898 р. у праці «Місце науки в сучасній цивілізації» він 
писав: «Еволюційна економіка має бути теорією процесу 
культурного розвитку, остільки той визначається еконо-
мічними інтересами, теорією послідовності економічних 
інститутів, визначених у термінах процесу самого по собі, 
що накопичується».

Й.А. Шумпетер був переконаний, що інновації в еконо-
мічних процесах, як і мутації у біологічній еволюції, є важ-
ливими елементами розвитку. У 1939 р. у книзі «Бізнес-
цикли» він писав, що економічна еволюція еквівалентна 
«змінам в економічному процесі, викликаним інноваці-
ями, з усіма їх наслідками і реакцією на них економічної 
системи». У роботі «Капіталізм, соціалізм і демократія» 
(1942 р.), на думку Й.А. Шумпетера, ці зміни «ілюструють 
все той же процес економічної мутації, якщо можна вико-
ристати тут біологічний термін, який безперервно рево-
люціонізував економічну структуру зсередини, руйнуючи 
стару структуру і створюючи нову. Цей процес «творчого 
руйнування» є самою суттю капіталізму».

А. Алчіан зробив спробу прикласти ідею природ-
ного відбору для опису поведінки фірм у статті «Неви-
значеність, еволюція та економічна теорія» (1950 р.). Він 
стверджував, що конкуренція визначається не мотивом 
максимізації прибутку, а тим, що індивіди прагнуть до 
позитивного прибутку і для цього звертаються до адап-
тивних та імітаційних процедур, а також до методу спроб 
і помилок, і тому «ті, хто отримує позитивний прибуток, 
виживають, а ті, хто зазнає збитків – зникають». Пред-
ставлення А. Алчіана багато в чому сходиться із представ-
леннями Ч. Дарвіна. Він заявляє, що «економічні аналогії 
генетичної спадковості, мутації і природного відбору – це 
імітація, інновація, і позитивний прибуток».

Еволюційна економіка виокремилася в самостій-
ний напрям досліджень після появи роботи Р. Нельсона 
та С. Уінтера «Еволюційна теорія економічних змін» 
(1982 р.). Їх підхід ґрунтується на тому, що економічна 
еволюція «аналогічна за винятком деталей еволюційному 
процесу у біології». Р. Нельсон та С. Уінтер вказали на 
існування в економічній еволюції двох діалектично про-
тилежних процесів «мінливості» і «відбору», аналогічних 
біологічним мутаціям і дарвінівському відбору. Перший 
припускає появу промислових інновацій у результаті 
евристичного процесу пошуку, що поєднує як динамічну, 
так і стохастичну поведінку фірм, тоді як другий відпо-
відає конкурентному виживанню та адаптації.

П. Аллен [13, с. 11] та Дж. Сільверберг [14, с. 534] під 
час моделювання еволюційних процесів в економіці при-
вернули увагу до теорії самоорганізації нелінійних сис-
тем, у межах якої побудовані змістовні моделі еволюції 
видів (філогенез) і розвитку організмів (онтогенез).

Економічні системи, як і біологічні, дійсно є при-
кладом систем, що самоорганізуються. По-перше, будь-
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яка економічна система є системою потокового типу, 
пов’язана із зовнішнім середовищем (природним, полі-
тичним, культурним) потоками енергії, матерії та інфор-
мації. По-друге, у будь-якій техніко-економічній пара-
дигмі елемент самовідтворення спочатку закладений 
у вигляді виробництва засобів виробництва [15, с. 114].

Ефект конкуренції – важлива властивість систем, 
що самоорганізуються. Фактично будь-яка впорядко-
вана структура є наслідком конкуренції між нестійкими 
видами: «виживаючий» вид пригнічує інші та нав’язує 
відповідну структуру системі. У біологічних системах 
природний відбір найкращих властивостей системи 
(популяції) відбувається у процесі конкуренції об’єктів 
(осіб), що є носіями цих властивостей. Теоретичне дослі-
дження завдання про конкуренцію двох і більше видів, 
уперше сформульоване в роботах А. Лотки «Елементи 
фізичної біології» (1956 р.) та В. Вольтерра «Матема-
тична теорія боротьби за існування» (1976 р.), дало змогу 
вивести фундаментальну теорему екології про те, що 
число відповідних видів не може перевищувати число 
незалежних ресурсів – принцип Г. Гаузе, представлений 
у 1935 р. у роботі «Дослідження боротьби за існування 
у змішаних популяціях». Із декількох видів, що спочатку 
мешкають в одній екологічній ніші (тобто споживаючих 
один і той самий ресурс), після закінчення певного часу 
залишається лише один вид, який споживає цей ресурс 
найефективніше. Співіснування можливе лише тоді, коли 
види належать до різних ніш.

Аналогом біологічного виду, що оформився, є доміну-
юча технологія, що встановилася у результаті остаточного 
відбору, – нова техніко-економічна парадигма. Щоб отри-
мати цілісну картину економічної еволюції, необхідно, як 

і у біології, виділити дві основні еволюційні стадії роз-
витку: дивергентну і конвергентну. Кожна зі стадій само-
організації готує умови для іншої. На дивергентній стадії 
з’являється технологія, здатна до освоєння якісно іншого 
ресурсу. На конвергентній стадії технології, що виника-
ють знову, використовують один і той самий узагальнений 
ресурс. Конвергентні стадії змінюються дивергентними 
через проміжні стаціонарні стадії. Таким чином, причи-
ною згасання колишньої парадигми і переходу до нової 
служить вичерпання узагальненого ресурсу. Чи, кажучи 
традиційною економічною мовою, умови для зростання 
нової парадигми дозрівають тоді, коли можливості 
подальшого прибуткового інвестування в розширення 
виробництва у межах попередньої вичерпуються.

Висновки. У сучасних швидкоплинних ринкових умо-
вах для виживання і збереження конкурентоспроможності 
підприємствам потрібне адаптивне управління їхньою гос-
подарською діяльністю з урахуванням змін навколишнього 
середовища, яке більшою мірою орієнтоване не на вирі-
шення наявних проблем, а на використання наявних мож-
ливостей та сильних сторін підприємства. З позиції нової 
економічної парадигми – біономіки – підприємства розгля-
даються як живі організми, які розвиваються за законами 
еволюції. Еволюційна економіка, яка є найважливішим під-
розділом біономіки, дає змогу зрозуміти, як відбувається 
процес змін навколишнього середовища, виявити рушійні 
сили та фактори розвитку, основні тенденції еволюції для 
більш ефективного управління підприємством і більш точ-
ного передбачення результатів змін. Таким чином, розгляд 
адаптивного управління підприємством із позиції біоно-
міки потребує подальшого розвитку як у теоретичних нау-
кових джерелах, так і на практиці.
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Аннотация. Статья освещает причины возрастающей актуальности адаптивного управления в теории и практике 
менеджмента. Рассмотрено адаптивное управление предприятием с точки зрения эволюционного подхода в экономике. 
Представлены наиболее распространенные определения понятия «биономика». Приведена общая структура биономи-
ки и ее разделов. Представлена историческая хронология понимания адаптивного управления предприятием учеными – 
представителями эволюционной экономики.

Ключевые слова: адаптивное управление, эволюционный подход в экономике, биономика, эволюционная эко-
номика.

Summary. This article describes the reasons of the acquisition of the relevance of adaptive management in the theory 
and practice of management. Adaptive enterprise management in terms of evolutionary approach in the economy is consid-
ered. The most common definitions of «bionomics» are presented. There are presented the general structure of the bionomics 
and its sections. The historical chronology of understanding of adaptive management by the scientists of the evolutionary 
economy is presented.

Key words: adaptive management, evolutionary approach in the economy, bionomics, evolutionary economy.
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ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ПРАЦІ
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Анотація. У статті розглянуто особливості зовнішніх факторів внутрішнього ринку праці. Наведено класифікацію 
зовнішніх факторів внутрішнього ринку праці. Визначено основні показники, за допомогою яких досліджується вплив 
факторів на внутрішній ринок праці. Проаналізовано політичні, соціальні та економічні фактори внутрішнього ринку 
праці в Україні. Висвітлено основні тенденції та можливі загрози для внутрішніх ринків праці в Україні.

Ключові слова: внутрішній ринок праці, зовнішні фактори, політичні фактори, економічні фактори, соціальні 
фактори.

Постановка проблеми. Внутрішній ринок праці віді-
грає ключову роль у сучасній економіці. Адже на внутріш-
ньому ринку праці відбувається рух робочої сили, розви-
ток співробітників та кар’єрне просування працівників. 
Внутрішній ринок праці є важливим елементом системи 
трудових відносин, бо саме тут відбувається безпосеред-
ній контакт працівників із роботодавцями. Внутрішній 
ринок праці не існує ізольовано, він постійно взаємодіє 
із зовнішнім ринком праці, ринками товарів і послуг, дер-
жавними інститутами тощо. Саме тому постає питання 
вивчення зовнішніх факторів внутрішнього ринку праці 
і їх впливу на ефективне становлення, функціонування 
та розвиток внутрішнього ринку праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні аспекти ринку праці розглядалися у працях багатьох 
учених, таких як С.І. Бандур, В.С. Васильченко, В.І. Гера-
симчук, В.М. Гриньова, О.А. Грішнова, Н.С. Коваленко, 
Е.М. Лібанова, Л.С. Лісогор, Н.В. Маковська, В.В. Морті-
ков, В.В. Онікієнко, І.Л. Петрова, В.М. Петюх, С.В. Попов, 
О.В. Чернявська, Л.С. Шевченко, С.В. Шостак та ін.

На жаль, українські вчені здебільшого присвячують 
свої дослідження ринку праці на державному рівні, зали-

шаючи поза увагою внутрішній ринок праці, який є осно-
вним елементом у взаємодії працівника і роботодавця 
на підприємстві. Саме тому особливості внутрішнього 
ринку праці потребують детального розгляду, особливо 
проблеми визначення та аналізу факторів, які впливають 
на становлення, функціонування і розвиток внутрішнього 
ринку праці.

Мета статті полягає у дослідженні зовнішніх факто-
рів внутрішнього ринку праці в Україні, наданні характе-
ристики основним видам зовнішніх факторів, виявленні 
основних тенденцій.

Виклад основного матеріалу. Особливим елементом 
економічної системи є внутрішній ринок праці. Ми вва-
жаємо, що внутрішній ринок праці являє собою систему 
соціально-трудових і організаційно-економічних відно-
син, пов’язаних із попитом та пропозицією на ринку праці 
однієї або навіть декількох країн, обмежених рухом пра-
цівників у межах певної організації.

На функціонування та розвиток внутрішнього ринку 
праці впливають три групи зовнішніх факторів, а саме 
політичні, економічні і соціальні фактори [1, с. 13; 
2, с. 143; 3, с. 240].
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Характеристика виділених груп факторів наведена на 
рис. 1.

У межах дослідження політичних факторів було проа-
налізовано зведений бюджет України [4]. У 2016 році зве-
дений бюджет України є дефіцитним. Дефіцит зведеного 
бюджету становить 54,8 млрд. грн., що значно перевищує 
цей показник 2015 року – 30,9 млрд. грн. Наявність дефі-
циту бюджету негативно впливає на внутрішній ринок 
праці, адже залучення додаткових коштів відбуватиметься 

для покриття цього дефіциту, а не спрямовуватиметься на 
розвиток економіки країни, ринку праці тощо.

Державні видатки зросли у 2016 році на 23% порів-
няно з попереднім роком – до 835 832 млн. грн. Найбільше 
видатків державного бюджету спрямовано на соціальний 
захист та соціальне забезпечення – 30,9% витрат, а най-
менше – в охорону навколишнього середовища – 0,7%. 
Витрати на освіту становлять 15,5%. Зростання витрат 
на освіту сприяє розвитку внутрішнього ринку праці на 

якісно новому рівні.
Загрозою для функціонування та розви-

тку внутрішнього ринку праці є невиріше-
ний конфлікт на Сході України.

Показниками, які характеризують 
вплив економічних факторів внутрішнього 
ринку праці, також є індекси фізичного 
обсягу валового внутрішнього продукту, 
споживчих цін та капітальних інвестицій 
(рис. 2) [5].

Валовий внутрішній продукт 
у 2016 році становить 2 383 182 млн. грн. 
У досліджуваному році простежується 
зростання індексу фізичного обсягу вало-
вого внутрішнього продукту до 102,3%. Це 
є позитивним явищем для розвитку вну-
трішнього ринку праці, особливо з огляду 
на те, що у 2015 році індекс фізичного 
обсягу валового внутрішнього продукту 
становив всього лише 90,2%.

Останніми роками спостері-
гається зростання споживчих цін: 
у 2016 році – на 13,9% більше за попере-
дній рік, а у 2015 році – на 48,7%, що є нега-
тивним явищем. Зростання цін зменшує 
купівельну спроможність населення, що 
зменшує попит на товари і послуги і веде 
до скорочення попиту на робочу силу, а це 
спричиняє зменшення меж внутрішнього 
ринку праці.

Протягом 2013-2015 рр. зменшувався 
розмір капітальних інвестицій. Проте 
у 2016 році капітальні інвестиції станов-
лять 326 163,7 млн. грн., що на 18% більше 
порівняно з 2015 роком. Зростання інвес-
тицій зміцнює внутрішній ринок праці.

Протягом досліджуваного періоду спо-
стерігалося поступове зниження ставки 
податку на прибуток – із 25% у 2010 році 
до 18% у 2016 році.

Аналіз процентних ставок на кредити 
показав, що середньозважена процентна 
ставка за новими кредитами у національ-
ній валюті становить 18,5% у 2016 році, що 
є меншим за процентну ставку у 2015 р. Про-
центна ставка за новими кредитами домашнім 
господарствам зростає протягом досліджува-
ного періоду і становить 30,6% у 2016 році. 
Процентна ставка за новими кредитами 
нефінансовим корпораціям у 2016 році ста-
новить 15,1%, що у 2 рази менше за про-
центну ставку домашнім господарствам [6]. 
Зниження процентної ставки робить більш 
доступним кредитування, що сприяє розви-
тку внутрішнього ринку праці.

Протягом досліджуваного періоду 
все більшою є частка підприємств, що 
займалися інноваціями, у 2016 році вона 
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Рис. 1. Зовнішні фактори внутрішнього ринку праці

Рис. 2. Індекси споживчих цін, капітальних інвестицій та фізичного 
обсягу валового внутрішнього продукту за 2010-2016 рр.
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досягає 18,9%. Також простежується 
зростання витрат на інноваційну діяль-
ність, які у досліджуваному році станов-
лять 23 229,5 млн. грн. (рис. 3). Зростання 
витрат на інновації здійснює позитивний 
вплив на внутрішній ринок праці.

Середня чисельність населення Укра-
їни у 2016 році становить 42,67 млн. осіб., 
тоді як у 2015 році цей показник становив 
42,84 млн. осіб. У 2016 році населення 
України скоротилося на 186,6 тис. осіб. 
Зменшення населення країни негативно 
впливає на внутрішній ринок праці.

Міграційний приріст населення в Укра-
їні у 2016 році становить 10,6 тис. осіб, що 
на 3,6 тис. осіб менше за показник попере-
днього року. Протягом 2013-2016 рр. відбу-
вається зменшення міграційного приросту 
населення, проте імміграція поки що пере-
вищує еміграцію.

Під час аналізу соціальних факторів 
внутрішнього ринку праці особливу увагу варто приді-
лити таким категоріям, як зайняте, економічно-активне 
населення та населення працездатного віку.

Чисельність зайнятого населення зменшується про-
тягом 2014-2016 рр., що є негативною тенденцією 
і пов’язане з політичною та економічною ситуацією в кра-
їні. У 2016 році зайняте населення України становить 
16 276,9 тис. осіб [7]. Також у 2016 році має місце зрос-
тання населення працездатного віку до 24 342,9 тис. осіб 
та зменшення економічно-активного населення до 
17 955,1 тис. осіб порівняно з 2015 роком. Зменшення 
чисельності економічно-активних та зайнятих є важли-
вою проблемою для внутрішнього ринку праці.

Аналіз зайнятості населення за статевою озна-
кою та місцем проживання свідчить, що чисельність 
зайнятих чоловіків є більшою за чисельність зайнятих 
жінок – 8449,5 тис. осіб і 7827,4 тис. осіб відповідно 
у 2016 р. Чисельність зайнятого населення у міських посе-
леннях у понад два рази перевищує чисельність зайнятих 
у сільській місцевості – 11 178,5 тис. осіб і 5098,4 тис. 
осіб відповідно у 2016 році.

Найбільша питома вага (21,60%) зайнятого насе-
лення – у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонті 
автотранспортних засобів і мотоциклів. 17,61% зайняті 
у сфері сільського, лісового та рибного господарства; 
15,33% – у промисловості, 8,85% і 6,33% зайнятих пра-
цюють в освіті й охороні здоров’я та наданні соціальної 
допомоги. Найменша кількість зайнятих (1,24%) – у сфері 
мистецтва, спорту, розваг та відпочинку.

Як свідчить рис. 4, найбільшу частку за класифіка-
тором професій займають найпростіші професії – 18,9% 
зайнятих у 2016 році. Професіонали становлять 17,9%, а 
працівники сфери торгівлі та послуг – 16,8%. Менше 1% 
зайнятих становлять кваліфіковані робітники сільського 
та лісового господарств, риборозведення та рибальства. 
Така структура зайнятості, можна сказати, руйнує вну-
трішній ринок праці.

Необхідним етапом у дослідженні ринку праці в Укра-
їні є аналіз такого показника, як рівень зайнятості насе-
лення, який у 2016 році становив 64,2% населення України 
віком 15-70 років та 56,3% населення працездатного віку 
(рис. 5). В останні три роки спостерігається зменшення 
значення цього показника, що є негативною тенденцією. 
У 2016 році цей показник ще не досяг рівня 2010 року. 
Зменшення рівня зайнятості є загрозою для внутрішнього 
ринку праці.

Розподіл зайнятих за рівнем освіти свідчить про те, що 
32,3% зайнятих мають повну вищу освіту, 26,2% – профе-
сійно-технічну, 19,8% – неповну вищу та 18,6% – повну 
загальну середню.
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Рис. 5. Динаміка рівня зайнятості населення  
за 2010-2016 рр.

Аналіз залежності рівня зайнятості від рівня освіти 
свідчить, що зі збільшенням рівня освіти зростає рівень 
зайнятості, що представлено на рис. 6.
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Найбільший рівень зайнятості простежується серед 
населення з повною вищою освітою (70,8%), з профе-
сійно-технічною освітою (62,9%) та з неповною вищою 
освітою (62,2%). Рівень зайнятих із базовою вищою осві-
тою становить 46,2%, а з повною загальною освітою – 
42,1%, з базовою загальною середньою освітою – 18,3%, 
з початковою освітою або без освіти – 4,9%. Загалом 
можна сказати, що зі зростанням рівня освіти зростає 
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мистецтва, спорту, розваг та відпочинку. 

Як свідчить рисунок 4 найбільшу категорію за класифікатором професій 

займають найпростіші професії — 18,9 % зайнятих у 2016 р. Професіонали 

складають 17,9 %, а працівники сфери торгівлі та послуг— 16,8 %. Менше 1 % 

зайнятих становлять кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, 

риборозведення та рибальства. Така структура зайнятості, можна сказати, руйнує 

внутрішній ринок праці. 

 
Рис. 4. Зайняте населення за професійними групами у 2016 р., тис. осіб 

 

Необхідним етапом у дослідженні ринку праці України є аналіз такого 

показника як рівень зайнятості населення, який у 2016 році складає 64,2 % 

населення України у віці 15-70 років та 56,3 % населення працездатного віку 

(рис. 5). В останні три роки спостерігається зменшення значення цього 

показника, що є негативною тенденцією. У 2016 році даний показник ще не досяг 

рівня 2010 року. Зменшення рівня зайнятості є загрозою для внутрішнього ринку 

праці. 

найпростіші 
професії; 3 075,4

робітники з обслуговування, 
експлуатації та контролювання 

за роботою технологічного 
устаткування, складання 

устаткування та машин; 1 821,2

кваліфіковані 
робітники з 

інструментом; 
1 946,5

кваліфіковані робітники 
сільського та лісового 

господарств, риборозведення 
та рибальства; 138,7працівники сфери торгівлі та послуг; 

2 734,7

технічні службовці; 
485,4

фахівці; 
1 909,3

професіонали; 
2 906,0

законодавці, вищі державні службовці,                                                                                        
керівники, менеджери (управителі); 

1 259,7

Рис. 4. Зайняте населення за професійними групами у 2016 р., тис. осіб



160

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 15, частина 2 • 2017

рівень зайнятості цієї категорії населення, що сприяє роз-
витку внутрішнього ринку праці.

У 2016 році простежується зростання рівня безробіття 
порівняно з 2015 роком, що є негативною тенденцією. 
Рівень безробіття в Україні є високим (9,7% у досліджу-
ваному році) і значно перевищує природній рівень, що 
водночас гальмує розвиток внутрішнього ринку праці, бо 
люди не можуть знайти роботу, а також створює резерв 
для роботодавців щодо вибору найкращих працівників.

Середньомісячна заробітна плата працівників зрос-
тає протягом усього досліджуваного періоду. У 2016 році 
середньомісячна заробітна плата становила 5183 грн., що 
на 988 грн. більше за показник 2015 року.

Як видно з рисунка 7, темпи зростання номінальної 
заробітної плати протягом останніх двох років збільшу-
ються.
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Незважаючи на зростання номінальної заробітної плати, 
у 2014-2015 рр. простежується значне зниження реальної 
заробітної плати в Україні. У наступному році ситуація 
трохи покращилася, про що свідчить те, що реальна заро-
бітна плата у 2016 році становить 109,0% до відповідного 
показника попереднього року. Зростання доходів населення 
збільшує купівельну спроможність населення, що сприяє 
збільшенню попиту на товари і послуги, а це приводить до 
збільшення попиту на робочу силу і тим самим розширює 
межі внутрішнього ринку праці.

Позитивною для внутрішнього ринку праці є тенден-
ція зменшення частки осіб, дохід яких менший за прожит-
ковий рівень, до 3,8% у 2016 році (у 2015 році – 6,4%).

Проаналізувавши зовнішні фактори внутрішнього 
ринку праці, ми розкрили такі позитивні тенденції для 
розвитку внутрішнього ринку праці, як:

– зростання державних видатків;

– зростання валового внутрішнього продукту;
– збільшення капітальних інвестицій;
– зменшення процентної ставки за новими креди-

тами;
– зростання витрат на інновації та збільшення частки 

підприємств, що займалися інноваціями;
– збільшення чисельності осіб працездатного віку;
– зростання зайнятості населення зі збільшенням 

рівня освіти;
– зростання номінальної і реальної заробітної плати 

працівників;
– зменшення чисельності осіб, дохід яких менший 

від прожиткового рівня.
Також нами були виявлені деякі загрози для ефективного 

функціонування та розвитку внутрішнього ринку праці:
– наявність дефіциту зведеного бюджету України;
– зростання споживчих цін;
– зменшення економічно-активного населення 

та зайнятих;
– переважання зайнятих найпростішими професіями;
– зменшення рівня зайнятості населення.
Висновки. Внутрішній ринок праці посідає особливе 

місце в сучасній економічній системі. Він постійно вза-
ємодіє із зовнішнім середовищем. На внутрішній ринок 
праці здійснюють вплив зовнішні фактори, які поділя-
ються на три групи: політичні, економічні та соціальні.

Політичні фактори представлені законодавством, 
податковою системою, політичною стабільністю. Серед 
економічних факторів вирізняються ВВП, інфляція, інвес-
тиції, розвиток інновацій, доступність кредитування, 
рівень зайнятості та безробіття. Соціальні фактори харак-
теризують рівень доходів та купівельну спроможність 
населення, соціальну та професійну структуру населення, 
стан розвитку системи освіти, міграцію населення.

Аналіз зовнішніх факторів внутрішнього ринку праці 
показав, що на внутрішній ринок праці здійснюють пози-
тивний вплив зростання державних витрат, особливо 
на освіту; зростання валового внутрішнього продукту, 
зростання витрат на інноваційну діяльність, зростання 
населення працездатного віку, зростання номінальної 
та реальної заробітної плати, зменшення частки осіб, 
дохід яких менший від прожиткового рівня.

Дослідження зовнішніх факторів також виявило 
декілька факторів, які гальмують розвиток внутрішнього 
ринку праці, таких як дефіцитний зведений бюджет Укра-
їни; зростання споживчих цін; зменшення капітальних 
інвестицій; зменшення чисельності населення; змен-
шення економічно-активного та зайнятого населення; 
зменшення рівня зайнятості населення.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности внешних факторов внутреннего рынка труда. Приведена классифи-
кация внешних факторов внутреннего рынка труда. Определены основные показатели, с помощью которых исследуется 
влияние факторов на внутренний рынок труда. Проанализированы политические, социальные и экономические факто-
ры внутреннего рынка труда в Украине. Освещены основные тенденции и возможные угрозы для внутренних рынков 
труда в Украине.

Ключевые слова: внутренний рынок труда, внешние факторы, политические факторы, экономические факторы, 
социальные факторы.

Summary. The article deals with the features of external factors of the internal labour market. The classification of external 
factors of the internal labour market is given. The basic indexes, which are used to investigate the influence of factors on the 
internal labour market, are determined. The political, economic and social factors of the internal labour market in Ukraine are 
analysed. The main tendencies and possible threats to internal labour markets in Ukraine are pointed out.

Key words: internal labour market, external factors, political factors, economic factors, social factors.

УДК 338.43:005.342(477)

Череп А. В.
доктор економічних наук, професор,

Запорізький національний університет
Чеберко Л. В.

студентка
Запорізького національного університету

Cherep A. V.
Doctor of Economic Sciences, professor,

Zaporizhzhya National University
Cheberko L. V.

Student 
Zaporizhzhya National University

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

INNOVATIVE ACTIVITY AS A BASIS FOR THE PROVISION  
OF LIFE OF AGROINDUSTRIAL ENTERPRISES

Анотація. Виокремлено сфери агропромислового комплексу. Встановлено переваги й особливості інноваційного 
типу розвитку підприємств. Зазначено види інновацій в АПК. Досліджено тенденції інвестиційної привабливості окре-
мих регіонів України для іноземних інвесторів. Визначено чинники, які впливають на формування інвестиційної прива-
бливості сільськогосподарських виробництв різних регіонів України. Виокремлено групи підприємств за рівнем інно-
ваційної активності та охарактеризовано 4 групи таких підприємств. Виокремлено пріоритетні напрями інноваційного 
розвитку в агропромисловому секторі економіки. Охарактеризовано механізми стимулювання інноваційного розвитку і 
запропоновано пріоритетні завдання фінансового забезпечення інноваційного розвитку АПК.

Ключові слова: інновації, агроінновації, розвиток агропромислового комплексу, інноваційний розвиток, інновацій-
на діяльність в АПК, агропромислове підприємство, інноваційна активність.

Постановка проблеми. Агропромисловий комплекс 
є важливим складником народного господарства України. 
У ньому зосереджено приблизно 25-30% основних вироб-
ничих фондів, п’ята частина працездатного населення 
країни, 10-15% інвестицій, половина експорту. Сьогодні 
важливо розвивати АПК, інтенсифікуючи виробництво 
шляхом модернізації і технічного переоснащення, адже 
вдосконалення старої технологічної бази вже не є досить 
ефективним. За рахунок інновацій можна знизити вироб-
ничі витрати, підвищити якість та конкурентоспромож-
ність продукції, що сприятиме економічному зростанню.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інновації 
є важливим чинником економічного розвитку. Вперше 
проблеми інновацій розглянули Й.А. Шумпетер [1, с. 17] 
та Б. Санто [2, с. 14], а потім – науковці Ф. Ніксон [3, с. 11] 
та О.В. Крисальний [4, с. 87].

Й. Шумпетер трактує інновацію як нову науково-
організаційну комбінацію виробничих чинників, ство-
рену в результаті підприємницької діяльності, а також 
як нову функцію виробництва [1, с. 17]. Б. Санто вважає, 
що інновація приводить до створення кращих за своїми 
якостями виробів і технологій та дає прибуток, її поява 
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на ринку може принести додатковий дохід [2, с. 14]. 
О.В. Крисальний стверджує, що інновація закінчує свій 
розвиток після широкого використання у виробництві за 
умови окупності витрат на її одержання [4, с. 87]. Про-
блеми розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності с/г 
підприємств відобразили у своїх працях такі вчені-еко-
номісти, як М.Ф. Бабієнко, Є.А. Бузовський, П.А. Лайко, 
П.М. Музика [4] та ін.

Проте, незважаючи на велику кількість досліджень 
і публікацій, варто зазначити, що питання, пов’язані з про-
блемами інноваційного розвитку, потребують подальших 
досліджень.

Сьогодні спостерігається криза в АПК, зокрема в сіль-
ському господарстві, харчовій і легкій промисловості. 
Основними причинами цього є застаріла матеріально-
технічна база, повільні темпи впровадження покращеної 
сировини, посівного матеріалу і порід тварин, недостатня 
увага до інноваційного аспекту розвитку. Інноваційні 
розробки в АПК України є розрізненими, їх розвиток не 
є систематичним. Комплексне впровадження всесвітньо 
відомих новацій і підтримка вітчизняних науковців спри-
ятиме економічному розвитку галузі.

Мета статті полягає у дослідженні економічної сут-
ності інновацій, особливостей їх застосування в АПК, 
визначенні ступеня інноваційної активності аграрних під-
приємств і ролі інновацій в аграрному секторі, визначенні 
найефективніших інновацій в АПК.

Виклад основного матеріалу. Агропромисловий комп-
лекс має 4 сфери: виробництво засобів виробництва, сиро-
винну і переробну сфери, інфраструктуру АПК. До видів 
діяльності, які забезпечують стабільне функціонування 
цього комплексу, належить меліорація та с/г будівництво.

Основними галузями сировинної сфери АПК є рос-
линництво і тваринництво. В Україні за посівною пло-
щею провідним є рільництво – 24 452 тис. га у 2016 р. 
[5]. У галузі тваринництва станом на 1.01.2017 р. нара-
ховувалося 3682,3 тис. голів великої рогатої худоби, 
6669,1 тис. голів свиней, 1314,8 тис. голів овець та кіз 
і 201,7 млн. голів птахів [5].

Для прискорення розвитку АПК підприємства мають 
переходити на інноваційний тип розвитку, який базується 
на постійних і системних нововведеннях, що спрямовані 
на суттєве поліпшення діяльності господарської системи 
і створення інноваційних товарів та формування конку-
рентних переваг.

До основних переваг інноваційного типу розвитку 
належать: інноваційний товар, який здатний підвищити 
конкурентоспроможність та економічну стійкість підпри-
ємства; новий товар допоможе виділитися з-поміж інших 
виробників; дрібні товаровиробники, які дотримуються 
інноваційної стратегії та зможуть ефективно протистояти 
великим корпораціям.

Особливостями інноваційного процесу в АПК є:
– необхідність вибору технологій виробництва відпо-

відно до природно-кліматичних умов;
– організаційна розірваність між дослідженнями 

та розробленнями новацій і безпосереднім виробництвом;
– розосередження с/г виробництва на великій тери-

торії і сезонність виробництва з тривалим виробничим 
циклом за деякими видами продукції;

– сильна взаємозалежність між різними сферами АПК.
Інновації, які впроваджені в одному аграрному під-

приємстві, можуть поширюватися на комерційній основі 
в інших організаціях. Чим більше організацій викорис-
тало певну інновацію, тим вищі втрати тих підприємств, 
які її не використали, і тим нижчі темпи розвитку галузі 
загалом [6, с. 26].

Інноваційна діяльність підприємств охоплює всі ста-
дії створення кінцевого продукту і містить у собі декілька 
видів інновацій (табл. 1).

Таблиця 1
Класифікація інновацій у с/г підприємствах

Види інновацій Сутність інновацій

Продуктові виробництво принципово нової про-
дукції

Процесні організація нового технологічного про-
цесу

Маркетингові створення нових форм впливу на спожи-
вача та оптимізація процесу збуту

Організаційні вдосконалення системи управління на 
підприємстві

Джерело: розроблено автором

Ефект від інновацій залежить від правильності пріо-
ритетів. Так, у сільському господарстві ключовими є про-
дуктові і процесні інновації, адже щорічні втрати с/г вро-
жаю становлять 40%. У переробній галузі ефективними 
є продуктові, процесні і маркетингові інновації, які під-
вищать попит на продукцію і збільшать обсяги продажів. 
У 2016 році маркетингові інновації впроваджували 74,2% 
підприємств, організаційні – 54,6% підприємств.

Проте найрезультативнішим є одночасне впрова-
дження різних видів інновацій. У 2016 році тільки 40,95% 
підприємств АПК впроваджували маркетингові та/або 
організаційні інновації одночасно з технологічними, а 
третина з них упроваджували всі три типи. Натомість 
15,9% підприємств упроваджували тільки організаційні 
інновації, 28,6% – тільки маркетингові.

Масштаби інновацій у виробничій діяльності підпри-
ємств АПК можна оцінювати за такими факторами, як 
ресурси, технології та кваліфіковані кадри.

Ефективність використання ресурсів оцінюють за 
ресурсоємністю, ресурсовіддачею, питомою вагою мате-
ріальних ресурсів у собівартості продукції, відношенням 
темпів росту обсягу продукції до матеріальних витрат.

На технологічний стан підприємства впливають такі 
чинники, як прогресивність технології, рівень організації 
виробництва, рівень механізації та автоматизації, ефек-
тивність виробництва, якість виробленої продукції.

Ефективність кадрової політики визначається трудо-
місткістю продукції, продуктивністю праці, затратами 
живої праці на 1 га посіву або 1 голову тварин, нормами 
виробітку на механізованих (кінно-ручних) роботах.

Необхідно враховувати співвідношення між обсягами 
інвестицій та зміною прибутків; статистику патентування, 
адже інноваційна діяльність пов’язана із залученням інвес-
тицій. Останніми роками зросла інвестиційна привабли-
вість окремих регіонів України для іноземних інвесторів, 
проте нерівномірно. Так, у 2015 р. 2/3 цих обсягів припадали 
на Київську (4336,3 млн. грн.), Львівську (188 млн. грн.) 
та Івано-Франківську область (362 млн. грн.).

Відмінності інвестиційної привабливості с/г виробни-
цтва різних регіонів зумовлені різницею у якості землі; 
різним забезпеченням підприємств основними й обо-
ротними засобами; неоднаковою прибутковістю в різних 
регіонах. Потенційні можливості підвищення інвести-
ційної привабливості с/г підприємств у багатьох регіонах 
України використовують недостатньо (рис. 1).

Невисокий рівень інвестування в інновації поясню-
ється низьким попитом на інноваційні розробки серед 
виробників на внутрішньому ринку; відсутністю сфор-
мованої державної інноваційної політики; обмеженістю 
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фінансових можливостей аграрних підприємств. За рів-
нем інноваційної активності виокремлюють такі 4 групи 
підприємств АПК, як:

– «активні інноватори» – займаються інноваційною 
діяльністю і проводять повний інноваційний процес від 
дослідження до впровадження;

– «пасивні інноватори» – займаються інноваційною 
діяльністю, але проводять неповний інноваційний процес 
(лише комерціалізація інновацій);

– «потенційні інноватори» – не займаються іннова-
ційною діяльністю, але за наявності фінансових ресурсів 
готові до впровадження інновацій;

– «консерватори» – не займаються інноваційною 
діяльністю і навіть за наявності фінансових ресурсів не 
готові до впровадження інновацій.

Упровадження інновацій є важливим напрямом 
розвитку агропромислового комплексу, який сприяє 
розв’язанню таких важливих завдань, як:

– забезпечення продовольчої безпеки країни, що 
зумовлює принципи самозабезпечення і незалежності 
АПК, доступності і якості його продукції;

– створення належного рівня екологічної безпеки 
України (застосування екологічно безпечних добрив, зни-
ження рівня викидів);

– підвищення конкурентоспроможності продукції 
АПК у світі та збільшення обсягів експорту, а також під-
вищення рентабельності підприємств.
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Рис. 1. Рейтинг регіонів України за рівнем інвестиційної 
привабливості сільського господарства за 2016 рік

Джерело: складено автором за даними [5]

Рівень рентабельності підприємств рослинництва 
вищий, ніж тваринництва, проте у тваринництві стабіль-
ніша динаміка зростання (рис. 2).

Так, у 2016 р. рівень рентабельності знизився до 
37,3%, що є наслідком недостатньої інноваційної актив-
ності підприємств АПК. Якщо в 2014 і 2015 рр. було запа-
тентовано 6 і 8 корисних моделей відповідно, а про дані 
2016 р. нічого невідомо. Крім того, за останні роки не 
зареєстровано жодного патенту на винахід у сільському 
і рибному господарстві та текстильному виробництві.
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Рис. 2. Рівень рентабельності аграрних підприємств 
у 2007-2016 роках

Джерело: складено автором за даними [5]

Сьогодні можна виокремити декілька актуальних напря-
мів інноваційної активності підприємств АПК України.

1. Інновації раціонального природокористування 
і ресурсозбереження.

а) Газогенераторні котли для опалення для переробки 
відходів (тюків соломи, брикетів із лузги соняшника, 
висушеного гною).

б) Рідкі промислові відходи як сировина для піджив-
лення спеціальних водоростей, що створюють основу для 
біопалива до 30 разів ефективніше, ніж аналогічне із зер-
нових відходів.

в) Виробництво екологічно чистого палива – біоди-
зелю, яке підходить для будь-якого двигуна внутрішнього 
згорання без зміни в конструкції.

г) Крапельне зрошення як раціональне використання 
води; враховує здатність рослин поглинати вологу із землі 
через коріння і через листя.

д) Пластмасові лотки для збору конденсату, що змен-
шить потребу рослин і дерев у поливі на 50%, а під час 
дощу покращить поглинання води.

2. Інновації в рослинництві.
а) Технологія вживляння в насіння генетичного мате-

ріалу TraitUP за незмінності його ДНК (за кілька днів) 
забезпечує стійкість культури до негативного впливу клі-
матичних умов за збереження безпечності продукції.

б) Використання корисних комах і кліщів для зни-
щення шкідників і запобігання втратам врожаю підви-
щить врожайність садівництва до 7-10 разів.

в) Рукави для зберігання врожаїв, які перешкоджають 
потраплянню вологи і повітря до зерна, захищають від 
шкідників завдяки матеріалу. Через невисоку собівартість 
є перевагою порівняно з реконструкцією зерносховищ.

3. IT-технології в сільському господарстві.
а) Поєднання програм та агродронів для створення клі-

матичних карт, карт вологості та ін. дає змогу планувати 
сезон посівів, вчасно вживати заходів щодо боротьби зі 
шкідниками, застосування добрив, коригування поливів.

б) М2М-технологія дає змогу приймати рішення щодо 
термінів посіву і збору врожаю на основі вологості пові-
тря і ґрунту, характеристик температури, тиску і швид-
кості повітря за рахунок датчиків, встановлених на с/г 
обладнанні.

в) Програма «Моя ферма», користуючись якою, спо-
живач може вирахувати потреби у продукті харчування, 
замовити його у фермера й отримувати інформацію про 
його вирощування.

4. Інновації у тваринництві.
а) Програмне забезпечення від компанії AKOL для 

фермерів у галузях тваринництва, овочівництва, садівни-
цтва, виноградарства, яке також передбачає онлайн-під-
тримку фермерам від експертів.

б) Програмне забезпечення від компаній Hof Hasharon 
Dairy Farm, SCR Precise Dairy Farming дає змогу управ-
ляти стадом, контролюючи фізичний стан поголів’я [7], 
що підвищує ефективність тваринництва на 47-63%.

5. Інновації в агрохімічній промисловості.
а) Хімічні речовини вибіркової дії, які не проникають 

до глибоких шарів ґрунту завдяки розчиненню в глинис-
тому шарі, що сприяє поступовому й рівномірному їх 
всмоктуванню (зокрема, гербіциди й інсектициди).

6. Інновації в легкій промисловості.
а) Технологія використання мікродатчиків у тканині 

«Interconnection» для вимірювання біометричних параме-
трів тіла і передачі їх на смартфон.

б) Технологія обробки «Sanitized T 99-19» [8], яка 
захищає одяг від пилових кліщів і бактерій, а також попе-
реджує появу неприємного запаху.



164

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 15, частина 2 • 2017

Таблиця 2
Механізми стимулювання  

інноваційного розвитку АПК
Механізм 

стимулювання 
інноваційного 

розвитку

Інструменти стимулювання 
інноваційного розвитку

Регулятивний 1. Законодавчо-нормативне забезпечення: 
удосконалення нормативно-правової бази 
інноваційної діяльності в АПК.
2. Програмний супровід: розроблення та 
затвердження державних і регіональних 
програм інноваційного розвитку.

Економічний 1. Пряме фінансування у вигляді субси-
дій, дотацій. 
2. Страхування. 
3. Кредитування. 
4. Податкове стимулювання: податкові 
пільги, надання інвестиційного податко-
вого кредиту. 
5. Венчурне фінансування: прямі та 
непрямі заходи стимулювання розвитку 
венчурних фондів.

Організаційний Розвиток інноваційної інфраструктури: 
благодійні фонди, регіональні бізнес-
інкубатори, наукові парки, бізнес-центри 
й ін.).

в) Технологія обробки вовняного волокна за допомо-
гою електророзрядної нелінійної кавітації, яка дає еконо-
мію витрат у 2-3 рази.

7. Інновації в харчовій промисловості.
а) Технологія сушіння сировини рослинного похо-

дження озоноповітряною сумішшю для зниження енерго-
затрат, за якою можна скоротити кількість прогонів через 
сушильний апарат до одного разу.

б) Технологія вакуумного пакування для дрібних 
напівфабрикатів, яка дає змогу скоротити процес замо-
розки, знизити собівартість продукції та зменшити площі 
цеху заморозки за рахунок компактності обладнання.

в) Озонована вода для знезараження виробничих 
поверхонь, яка, на відміну від хлорування, є ефективні-
шою і не впливає на активну кислотність, вміст сухих 
речовин і води в мелясі.

8. Державна підтримка інноваційної діяльності в АПК.
Особлива роль у посиленні інноваційної активності 

в АПК належить державі [9, с. 289]. Пріоритетними 
напрямами є формування наукоємного виробничого про-
цесу; створення інноваційної структури; технологічне 
та технічне оновлення галузі; впровадження інноваційно-
інвестиційних проектів.

В Україні вже створено правове поле для здійснення 
інноваційної діяльності – Закони України «Про іннова-
ційну діяльність», «Про інвестиційну діяльність», «Про 
наукову і науково-технічну експертизу» та інші акти.

Існують механізми стимулювання інноваційного роз-
витку АПК (табл. 2).

Висновки. Для фінансового забезпечення інновацій-
ного розвитку АПК органам державної влади необхідно 
реалізувати низку пріоритетних завдань:

– сформувати конкурентоспроможність підприємств 
АПК;

– упроваджувати інвестиційно-інноваційні про-
екти будівництва промислових об’єктів із виробництва 
біопалива;

– стимулювати маркетингову кооперацію і проводити 
державну політику підтримки експорту, вдосконалюючи 
роботу зовнішньоекономічних структур, через підписання 
довгострокових угод, проведення цільових досліджень;

– здійснювати кредитування аграрних підприємств 
за низькою кредитною ставкою та розширити систему 
лізингу с/г техніки, а також скасувати ввізне мито на 
обладнання, що не має вітчизняних аналогів;

– розширювати можливості транспортної інфра-
структури.

Крім того, потрібно підвищувати частку ноу-хау й угод 
на придбання технологій (23,57% – у 2015 р.), виняткових 
майнових прав власності на винаходи, промислові зразки 
і корисні моделі (2,56% – у 2015 р.). Власна участь у роз-
робках підвищить стійкість АПК і стабільність економіч-
ного розвитку.

Інноваційний тип розвитку дасть змогу поєднати 
переваги інноваційної та господарської діяльності аграр-
них підприємств, а також підвищить рівень їх конкурен-
тоспроможності та ефективність господарської діяльності 
загалом. Це є особливо актуальним у зв’язку із загрозою 
світової продовольчої кризи, відсутністю можливості роз-
ширювати посівні площі та нарощувати продуктивність 
сільського господарства основними аграрними країнами.
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делены группы предприятий по уровню инновационной активности и охарактеризованы 4 группы таких предприятий. 
Выделены приоритетные направления инновационного развития в агропромышленном секторе экономики. Охарак-
теризованы механизмы стимулирования инновационного развития и предложены приоритетные задачи финансового 
обеспечения инновационного развития АПК.

Ключевые слова: инновации, агроинновации, развитие агропромышленного комплекса, инновационное развитие, 
инновационная деятельность в АПК, агропромышленное предприятие, инновационная активность.

Summary. In the article the sectors of agroindustrial complex were highlighted. There were determined the advantages and 
features of innovative type of enterprises. Obtained kinds of innovation in the AIC and the trends of investment attractiveness 
of individual regions of Ukraine for foreign investors were analyzed. The factors influencing the formation of investment attrac-
tiveness of the agricultural production were determined in different regions of Ukraine. We marked out the groups of companies 
on the level of innovation activity and characterized into 4 groups of such enterprises. We highlighted priority directions of in-
novative development in agroindustrial sector. There were characterized the mechanisms to stimulate innovative development 
of enterprises and proposed priorities for financial support of innovative development of the AIC.

Key words: innovation, agroinnovations, development of agroindustrial complex, innovative development, innovation ac-
tivity in AIC, agroindustrial enterprise, innovation activity.
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Постановка проблеми. Для забезпечення ефектив-
ного процесу виробництва на підприємстві значну увагу 
необхідно приділити виробничим запасам, які є важли-
вою частиною активів підприємства. Організовуючи гос-
подарську діяльність промислових підприємств, забез-
печення вчасною та повною інформацією про виробничі 
запаси посідає важливе місце в його діяльності. Голов-
ною метою для будь-яких суб’єктів господарювання 
є вдосконалення системи обліку виробничих запасів, 
що надає можливість отримувати інформацію про стан 
та рух виробничих запасів, тому пошук напрямів удо-
сконалення бухгалтерського обліку виробничих запасів 
залишається актуальним в Україні на сучасному етапі 
розвитку економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблем-
ним питанням обліку виробничих запасів на підприємстві 
присвячено багато праць зарубіжних і вітчизняних уче-
них, серед яких: Б.І. Валуєв, З.В. Гуцайлюк, В.Г. Лінник, 
В.С. Рудицький, М.В. Кужельник, В.В. Сопко.

Незважаючи на значну кількість праць з обліку й ана-
лізу виробничих запасів на підприємстві, питання ефек-
тивного їх використання в умовах інтеграційних процесів 
залишається відкритим.

Мета статті полягає у тому, щоб запропонувати 
напрями поліпшення процесу обліку та аналізу виробни-
чих запасів на підприємствах України в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для обліку 
матеріальних запасів традиційно прийнято використову-
вати первинні документи, які забезпечують вхідну інфор-
мацію, серед них доречно виділити прибуткові меморіальні 
ордери, товарно-транспортні накладні, здавальні накладні, 
накладні на переміщення матеріалів, акти про приймання 
матеріалів, вимоги тощо. До вихідної інформації склад-
ського обліку доречно віднести картку складського обліку 
матеріалів, оборотну відомість матеріальних цінностей, 
інформацію про переоцінювання матеріальних цінностей, 
довідкову інформацію та інвентаризаційну відомість.

Своєю чергою, в бухгалтерському обліку вихідною 
інформацією для обліку виробничих запасів є: відомість 
про надходження матеріальних цінностей, зведена відо-
мість витрат матеріальних цінностей, оборотна відомість 
матеріальних цінностей, картка підзвітної особи, відомість 
відображення господарських операцій з обліку матеріаль-
них цінностей на рахунках бухгалтерського обліку, відо-
мість переоцінювання матеріальних цінностей, відомість 
надходження матеріальних цінностей в аналітичному 
розрізі, відомість використання матеріальних цінностей, 
довідкова інформація обліку та аудиту матеріальних цін-
ностей, відомість показників прибутку тощо [1].

Говорячи про облік та аналіз виробничих запасів на 
підприємствах України, доречно провести дослідження їх 
обсягу на виробництві та динаміці змін (табл. 1).
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Анотація. Виробничі запаси входять до складу виробничого капіталу, який є основним фактором виробництва ра-
зом із працею, землею та підприємництвом. Ефективність використання запасів здебільшого визначається рівнем ви-
робництва на підприємстві, зокрема його техніко-економічними та фінансовими показниками. Саме система обліку та 
аналізу запасів на підприємстві впливає на розмір отриманого прибутку. У статті визначено проблеми щодо процесу 
обліку та аналізу виробничих запасів на підприємстві, які потребують негайного вирішення. Проаналізовано особли-
вості обліку запасів за МСФЗ, ураховуючи актуальність їх використання в процесі інтеграційних перетворень в Україні. 
Визначено напрями поліпшення процесу обліку запасів на виробничих підприємствах шляхом всезагального впрова-
дження електронного документообігу.
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Необхідно зазначити, що протягом 2013-2015 рр. від-
бувалося збільшення оборотних активів на підприємствах 
України, загалом у 2014 р. порівняно з 2013 р. обсяг обо-
ротних активів збільшився на 6,62%, а в 2015 р. вони 
збільшилися на 25,57% порівняно 
з 2014 р. Своєю чергою, обсяг запа-
сів у 2014 р. порівняно з 2013 р. змен-
шився на 4,32%, а в 2015 р. порівняно 
з 2014 р. вони збільшилися на 30,07%. 
При цьому за окремими галузями діяль-
ності обсяг оборотних активів на під-
приємствах збільшувався, разом із ними 
збільшувався й обсяг запасів. Найбільші 
збільшення запасів відбувалися на під-
приємствах сільського, лісового та риб-
ного господарства: у 2014 р. порівняно 
з 2013 р. – на 26,35%, а в 2015 р. порів-
няно з 2014 р. – на 36,14%. Зменшення 
виробничих запасів у 2014 р. порівняно 
з 2013 р. відбувалося на будівничих 
підприємствах (-9,34%), але в 2015 р. 
ситуація значно змінилася, оскільки їх 
обсяг збільшився на 15,22% порівняно 
з 2014 р. Що стосується промислових 
підприємств, то в 2014 р. обсяг вироб-
ничих запасів збільшився на 6,31%, а 
в 2015 р. порівняно з 2014 р. – на 22,11%.

Необхідно зазначити, що обсяг 
запасів на виробничих підприємствах 
України збільшувався нижчими тем-
пами, ніж обсяг оборотних активів, але 
різниця є незначною, тому можна ствер-
джувати, що саме розміри запасів впли-
вають на обсяг оборотних активів.

Указуючи на вагомість запасів в обо-
ротних активах підприємств, розглянемо 
їх частку за галузями економіки протя-
гом трьох аналізованих років (рис. 1).

Розглядаючи рис. 1, необхідно зазначити, що запаси 
посідають вагоме місце в оборотних активах підприємств 
усіх видів діяльності, при цьому найбільшу частку вони 
посідають на підприємствах будівництва (у 2015 р. – 

Таблиця 1
Місце запасів в оборотних активах підприємств України в 2015 р. [2]

Оборотні активи – 
усього, млрд. грн. У тому числі запасів Темп приросту, %

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Оборотні активи Запаси
2013-

2014 рр. 
2014-

2015 рр.
2013-

2014 рр. 
2014-

2015 рр.
Усього 3069,0 3271,9 4108,6 683,6 654,1 850,8 6,61 25,57 -4,32 30,07
Зокрема
сільське, лісове та рибне 
господарство 195,0 267,5 514,6 66,8 84,4 114,9 37,18 92,37 26,35 36,14

промисловість 838,7 942,2 1201,6 223,3 237,4 289,9 12,34 27,53 6,31 22,11
будівництво 186,2 173,2 213,0 47,1 42,7 49,2 -6,98 22,98 -9,34 15,22
оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт авто-
транспортних засобів і 
мотоциклів

930,5 968,6 1186,5 190,7 205,6 278,7 4,09 22,50 7,81 35,55

транспорт, складське 
господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність

126,2 134,5 184,2 23,2 21,6 28,9 6,58 36,95 -6,90 33,80

фінансова та страхова 
діяльність 282,4 232,3 225,7 68,3 1,5 2,8 -17,74 -2,84 -97,80 86,67

операції з нерухомим 
майном 147,6 161,4 208,4 9,4 9,6 13,6 9,35 29,12 2,13 41,67

професійна, наукова та 
технічна діяльність 255,7 282,8 235,8 46,3 41,8 59,5 10,60 -16,62 -9,72 42,34
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Рис. 1. Частка запасів в оборотних активах протягом 2013-2015 рр.  
на підприємствах України [2]
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25,3%), промисловості (у 2015 р. – 26,62%) і сільського, 
лісового та рибного господарства (у 2015 р. – 34,26%). 
Найменшу частку протягом 2013-2014 рр. в оборотних 
активах запаси займали на підприємствах фінансової 
та страхової діяльності, але в 2015 р. ситуація дещо змі-
нилася і частка запасів збільшилася до 24,19%. Необ-
хідно зазначити, що в умовах кризового стану економіки 
України, а саме спад виробництва та реалізації продук-
ції промислових підприємств, збільшення частки запа-
сів в оборотних активів є недоречним і вказує на низьку 
ефективність їх використання, що негативно впливає на 
фінансові результати діяльності підприємств. Підприєм-
ствам необхідно значну увагу приділяти налагодженню 
системи обліку на аналізу виробничих запасів для вирі-
шення визначеної проблеми.

Необхідно зазначити, що нині досить важливо оціню-
вати міжнародні стандарти обліку виробничих запасів, 
оскільки Україна перебуває на шляху інтеграційних про-
цесів у міжнародний простір.

Розглядаючи міжнародні стандарти бухгалтерського 
обліку запасів, необхідно приділити увагу процесу визна-
чення собівартості запасів, а саме витратам, які вклю-
чаються до її складу. Серед них – витрати на переробку 
та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх 
теперішнього місцезнаходження та приведення їх у тепе-
рішній стан. До інших витрат належать прикладні, які 
виключаються із собівартості запасів і визнаються як 
витрати періоду, в якому вони понесені, а саме:

а) понаднормові відходи матеріалів, витрати на оплату 
праці або інші виробничі витрати;

б) витрати на зберігання, крім тих витрат, які зумов-
лені виробничим процесом й є необхідними для підго-
товки до наступного етапу виробництва;

в) адміністративні накладні витрати, не пов’язані 
з доставкою запасів до їх теперішнього місцезнаходження 
та приведенням у теперішній стан;

г) витрати на продаж [3].
При цьому, згідно з МСБО 2, список суб’єктів госпо-

дарювання, яким, враховуючи специфіку свої діяльності, 
не дозволяється застосовувати оцінку запасів за справед-
ливою діяльності, є ширшим, ніж у П(С)БО 9. Це досить 
доречно, враховуючи особливості діяльності визначених 
підприємств.

Особливістю обліку запасів у МСФЗ 2 «Запаси» 
є уточнення щодо обліку торговельних знижок, повер-
нення платежів та витрати на закупівлю товарів.

Ще однією особливістю МСФЗ є їх загальність, а саме 
вони не враховують національні особливості процесу 
бухгалтерського обліку, при цьому вони спрямовані на 
надання більшої свободи підприємствам щодо самостій-
ного визначення особливості ведення обліку, зокрема сто-
совно розкриття інформації, тому вагому роль у побудові 
облікової політики відіграють власник та бухгалтер під-
приємства, які мають право закріпляти деякі положення 
обліку виробничих запасів.

Говорячи про міжнародні стандарти обліку, необхідно 
звернути увагу на їх позитивні та негативні сторони. До 
позитивних сторін можна віднести економічну логіку, 
узагальнення сучасної міжнародної практики, простоту 
у використанні; до недоліків – різноманітність методів 
обліку, відсутність детальної інформації щодо організації 
та проведення обліку, значну відповідальність власника 
підприємства та потребу в його професіоналізмі.

МСФЗ роблять акцент на рекомендаційному характері 
використання рахунків, форми звітності, ведення первин-
ної документації. Однак вони побудовані таким чином, що 
вибір певного правила завжди базується на загальноприй-

нятих принципах обліку, що покладені в основу фінансо-
вої звітності, а це, своєю чергою, забезпечує доступність 
їх сприйняття.

Необхідно зазначити, що доречно приділити увагу не 
тільки процесу обліку запасів, а й їх аналізу. Говорячи про 
аналіз виробничих запасів, доречно звернутися до напря-
мів його впровадження на підприємстві, які були запропо-
новані Л.Ю. Тринькою та О.В. Липчанською, а саме:

1) аналіз складу, структури та руху виробничих запасів;
2) аналіз дотримання норм виробничих запасів;
3) аналіз забезпечення потреби джерелами покриття 

виробничих запасів;
4) обґрунтування оптимальної партії закупівлі вироб-

ничих запасів;
5) аналіз інтенсивності використання виробничих 

запасів [4].
Запропонована методика аналізу виробничих запасів 

передбачає проведення окремого дослідження випливу 
процесу використання запасів на результативні показники 
діяльності підприємства.

При цьому визначені напрями аналізу виробничих 
запасів, запропоновані Л.Ю. Тринькою та О.В. Липчан-
ською, є досить ефективними в процесі провадження гос-
подарської діяльності підприємства, оскільки безпосеред-
ньо надають можливість простежувати вплив виробничих 
запасів на фінансові результати діяльності суб’єкта гос-
подарювання.

Практика обліку та аналізу запасів указує на те, що 
це – досить трудомісткий процес, тому саме він на бага-
тьох підприємствах має певні недоліки. Запущеність 
обліку запасів на багатьох виробничих підприємствах 
України призводить до великих їх утрат. Усе це вказує на 
невирішеність багатьох питань щодо наукового обґрун-
тування процесу обліку виробничих запасів, серед яких 
доречно виділити такі:

1) складний процес визначення ринкової та неринко-
вої вартості запасів, що полягає у використанні підприєм-
ствами бартерного обміну та обміну на неподібні активи;

2) низький рівень оперативного інформаційного забез-
печення управління виробничими запасами підприємств;

3) слабкий рівень контролю та оперативного регулю-
вання процесів утворення запасів;

4) обмежений контроль над використанням виробни-
чих запасів тощо [5; 6].

Поліпшення інформаційного забезпечення управління 
сприяє використанню в практиці підприємств електро-
нного документообігу, що значно спрощує роботу бухгал-
терського обліку зі складання та оформлення документів. 
Ураховуючи значну чисельність запасів на підприємстві, 
проблеми є й у їх обліку. Рівень достовірності, ефектив-
ності та точності обліку залежить від грамотності та чіт-
кості організації електронного документообігу на підпри-
ємстві. Процес електронного документообігу складського 
обліку виробничих запасів повинен основуватися на інте-
грованій обробці облікової інформації, яка включає фор-
мування та обробку первинних документів.

Отже, електронний документообіг повинен викону-
вати три основні функції:

1) забезпечення доставки документів за призначенням;
2) забезпечення працівників підприємства необхідною 

управлінською інформацією, яка міститься в документах;
3) проведення всезагального контролю над виконан-

ням документів.
Необхідно зазначити, що забезпечення електронного 

обліку виробничих запасів на підприємстві вплине на:
1) зменшення кількості документів, зокрема приско-

рить рух інформації між складом та бухгалтерією;
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2) підвищення ефективності здійснення контролю над 
веденням документів і прийняттям обґрунтованих рішень 
стосовно управління виробничими запасами;

3) підвищення ефективності роботи окремих праців-
ників та підприємства у цілому;

4) зниження витрат на розмноження, передачу 
та зберігання чисельної кількості паперових докумен-
тів та їх копій.

Висновки. Процес обліку виробничих запасів на про-
мислових підприємствах України залишається досить нее-
фективним, це зумовлено низкою проблем, які перешкоджа-
ють отриманню вчасної, повної та достовірної інформації 
про їх стан та рух. Зважаючи на інформаційний розвиток 
суспільства, використання електронного обліку виробничих 
запасів є актуальним, при цьому можна забезпечити швид-
кість та зменшити трудомісткість цього процесу.

Враховуючи те, що Україна прагне увійти до між-
народного простору як конкурентний партнер, доцільно 
говорити про адаптацію вітчизняної системи обліку до 
МСФЗ. Це, своєю чергою, вплине на прозорість, відкри-
тість, повноту та точність відображення в обліку вироб-
ничих запасів, дасть можливість вітчизняним промисло-
вим підприємствам проводити порівняльний аналіз своїх 
показників ефективності використання виробничих запа-
сів із показниками зарубіжних підприємств. Саме порів-
няльний аналіз дасть змогу підприємствам виявити свої 
слабкі сторони та розробити заходи щодо їх ліквідації.

Подальші дослідження будуть спрямовані на пошук 
нових шляхів поліпшення процесу обліку й аналізу вироб-
ничих запасів на промислових підприємствах України, 
розширюючи вже запропоновані напрями вдосконалення 
цього процесу.
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Аннотация. Производственные запасы входят в состав капитала, который является основным фактором производ-
ства наряду с трудом, землей и предпринимательством. Эффективность использования запасов большей частью опреде-
ляется уровнем производства на предприятии, в частности его технико-экономическими и финансовыми показателями. 
Именно система учета и анализа запасов на предприятии влияет на размер полученной прибыли. В статье определены 
проблемы процесса учета и анализа производственных запасов на предприятии, которые требуют немедленного реше-
ния. При этом проанализированы особенности учета запасов по МСФО, учитывая актуальность их использования в 
процессе интеграционных преобразований в Украине. Определены пути улучшения процесса учета запасов на произ-
водственных предприятиях, используя всеобщее внедрение электронного документооборота.

Ключевые слова: производственные запасы, документооборот, первичные документы, предприятие, аналитиче-
ские счета, синтетические счета.

Summary. Inventories are part of capital, which is the main factor of production along with labor, land and businesses. Ef-
ficiency stocks largely determined by the level of production at the plant, and in particular its technical, economic and financial 
indicators. That accounting system and analysis of stocks in the company affects the size of the profits. In the article the problem 
of the process of recording and analysis of inventory at the plant, which need urgent attention. It was analyzed features of ac-
counting for inventories under IFRS, given the urgency of their use in the process of integration transformations in Ukraine. 
The paper was determining the direction of improving the process of accounting for inventories at manufacturing plants by the 
introduction of universal electronic document.

Key words: inventories, documents, original documents, enterprise, analytical accounts, synthetic accounts.
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ОТРИМАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ ЗА РАХУНОК СТВОРЕННЯ 
ГЛОБАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ (НА ПРИКЛАДІ МЕДУ НАТУРАЛЬНОГО)

GAINING COMPETITIVE ADVANTAGE THROUGH GLOBAL PRODUCT CREATION 
(ON THE EXAMPLE OF NATURAL HONEY)

Анотація. Дослідження присвячено проблемі створення глобального продукту. Емпіричною базою обрано агропро-
довольчий ринок України, а досліджуваним сегментом – ринок меду. Визначено сутність та особливості процесу ство-
рення глобального продукту та формування конкурентних переваг суб’єктів й об’єктів аграрного сектора як необхідної 
передумови створення глобального продукту. Проаналізовано визначальні екзогенні й ендогенні фактори впливу на 
розвиток аграрного сектора України. Обґрунтовано для суб’єктів господарювання України перспективність створення 
глобального продукту – меду натурального та окреслено відповідні стратегічні напрями.

Ключові слова: глобалізація, глобальний продукт, конкурентні переваги, аграрний сектор, галузь бджільництва, 
мед натуральний. 

Постановка проблеми. Глобальні виклики та дина-
мічний розвиток ринкової економіки ХХІ ст. зумовили 
посилення конкуренції між суб’єктами господарювання 
на світовому агропродовольчому ринку та актуалізу-
вали проблему створення й підтримання стійких пози-
цій товаровиробників на національних і міжнародних 
ринках. Проблему необхідно досліджувати через призму 
сучасних світогосподарських процесів, адже національні 
економіки характеризуються високим ступенем взаємо-
залежності й компліментарності. Світова економіка збіль-
шилася у 2016 р. всього на 2,2%, що є найповільнішим 
темпом зростання після Великої рецесії 2009 р. Свідчен-
ням млявої глобальної економіки є слабкий темп глобаль-
них інвестицій, скорочення темпів зростання світової 
торгівлі, зниження продуктивності праці і високий рівень 
заборгованості країн. Очікується, що світовий валовий 
продукт зросте на 2,7% у 2017 р. і 2,9% у 2018 р., причому 
це скромне пожвавлення стане швидше показником еко-
номічної стабілізації, ніж сигналом про надійне та стійке 
відродження глобального попиту. З огляду на тісний 
зв’язок між попитом, інвестиціями, торгівлею і продук-
тивністю, слабке глобальне зростання може виявитися 
самовідтворювальним за відсутності узгоджених полі-
тичних зусиль щодо відродження інвестицій і стимулю-
вання відновлення продуктивності. За словами експертів, 
це буде перешкоджати прогресу в досягненні цілей ста-
лого розвитку (SDG) [1], зокрема цілі викорінення край-
ньої бідності і створення гідної праці. Сталість розвитку, 
економічна результативність та адаптованість до умов 
сучасного світового господарства суб’єктів економічних 
відносин зумовлюються наявністю глобальних продуктів, 
вироблених (створених) у країні, їх конкурентоспромож-
ністю і вдалою маркетинговою стратегією їх просування.

Коли ідея «глобального села» оживає, стилі життя 
та спосіб мислення людей у всьому світі стають схожими. 

Паралельні потреби клієнтів у всьому світі є основною 
причиною стандартизації продуктів і послуг. Стандарти-
зація продукції та уніфікація тенденцій поведінки спо-
живачів призвели до створення нової групи продуктів – 
глобальних продуктів [2; 37]. Оскільки зростає попит на 
глобальну продукцію, виробники можуть стандартизу-
вати свої пропозиції.

Важливою сферою матеріального виробництва в Укра-
їні є сільське господарство, пріоритетність і перспектив-
ність якого не викликає сумніву. Про значущість галузі 
в економіці України свідчить низка макроекономічних 
параметрів, найважливішим з яких є частка сільського 
господарства у валовій доданій вартості (ВДВ). У 1990 р. 
ця частка становила 24,4%, у 2001 р. – 16,3%, у 2004 р. – 
11,9%, у 2007 р. – 7,5%, у 2010 р. – 8,7%, у 2011 р. – 9,6%, 
у 2012 р. – 9,0%, у 2013 р. – 9,9%, у 2014 р. – 11,7%, 
у 2015 р. – 14,0%. На противагу вітчизняним реаліям 
динаміка доданої вартості, створеної сільським госпо-
дарством у структурі валового світового продукту, має 
тенденцію до скорочення: у 1995 р. – 8,1%, у 2000 р. – 
5,2%, у 2005 р. – 4,4%, у 2010 р. – 3,9%, у 2014 р. – 3,8%. 
Нині це єдина галузь, яка в період кризи збільшила своє 
виробництво і має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі, 
незважаючи на внутрішньо економічні проблеми країни, 
зумовлені анексією Автономної Республіки Крим та воєн-
ними діями на сході.

У сучасних умовах аграрний сектор набуває нового 
значення для експортоорієнтованого вектора розвитку 
України через різке падіння промислового виробництва 
та згортання металургійного експорту, що зумовило при-
скорену реструктуризацію вітчизняної економіки. Ваго-
мою статтею експортного потенціалу вітчизняного аграр-
ного сектора і перспективним «глобальним продуктом» 
може стати продукція галузі бджільництва, передусім 
мед, адже Україна входить до провідних світових вироб-
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ників меду за обсягом валового виробництва й рівнем 
споживання цього продукту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
наукових праць, в яких досліджуються питання ство-
рення глобальних продуктів, їх просування на ринки 
країн, застосування їх стратегічного брендингу як інстру-
менту підвищення міжнародної конкурентоспроможності 
та проблеми формування та реалізації конкурентних 
переваг, необхідно виділити дослідження зарубіжних уче-
них: Г. Азоєва, М. Брандербургера, Р. Вернона, К. Воча, 
Г. Грубера, Т. Левітта, А. Маршалла, Дж. Мілля, Дж. 
Муру, Дж. Нейлбаффа, Б. Оліна, М. Портера, К. Праха-
лада, Д. Рікардо, Дж. Робінсон, А. Рум’янцева, Дж. Сакса, 
П. Самуельсона, А. Сливоцького, А. Смітта, Р. Фатхут-
дінова, П. Шоемейкера, А. Шнайдера, Й. Шумпетера, 
Ф. Хайєка, Г. Хамела, Е. Хекшера, Дж. Хікса, Е. Чембер-
ліна, О. Юданова та ін. Серед вітчизняних дослідників 
зазначені питання висвітлюються у працях Л. Антонюк, 
Я. Базилюка, А. Гальчинського, В. Геєця, Л. Євчук, Т. Зін-
чук, С. Кваші, М. Маліка, А. Філіпенка, О. Швиданенка, 
О. Школьного та ін.

Проблемам впливу глобалізації економіки на струк-
туризацію і трансформацію ринкових відносин, визна-
чення стратегічної ніші, перспектив і напрямів адаптації 
України до цих процесів присвячено праці: В. Андрій-
чука, Я. Базилюка, О. Білоруса, В. Будкіна, В. Власова, 
В. Губенка, Т. Зінчук, А. Кредісова, Д. Лук’яненка, 
Ю. Макогона, В. Новицького, Ю. Пахомова, А. Поруч-
ника, Є. Савельєва, О. Скидана, С. Соколенка, М. Чума-
ченка, А. Чухна, І. Школи та ін.

Проблеми розвитку продовольчих ринків досліджу-
вали В. Андрійчук, В. Бойко, П. Гайдуцький, Н. Карасьова, 
П. Саблук, Л. Худолій, О. Шпичак. Методологічні й прак-
тичні засади розвитку галузі бджільництва вивчали Л. Бод-
нарчук, В. Броварський, С. Бугера, В. Войтенко, В. Гайдар, 
С. Мельничук, В. Поліщук, П. Хмара та ін. Економічним 
проблемам функціонування галузі бджільництва приді-
лена увага у працях Л. Вакуленко, К. Ємця, Д. Жученка, 
А. Левандовської, Г. Самчук, О. Христенко, С. Чехова.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Проблемі створення глобальних конкуренто-
спроможних продуктів в Україні присвячено недостатньо 
уваги, а в світі, що динамічно глобалізується, активно від-
буваються паралельні процеси уніфікації споживчих впо-
добань та потреб, виробництва, стандартизації продукції. 
У цих умовах суб’єкти господарювання мають активізу-
вати свої зусилля не лише для виходу на конкретні ринки 
країн, а й оцінити можливості та загрози для створення 
глобальних продуктів. Це дасть змогу виробникам стан-
дартизувати свої пропозиції, адже процес глобалізації 
зумовив поширення попиту на спосіб життя, зумовленого 
подібними потребами клієнтів у всьому світі.

Вирішуючи завдання створення глобального продукту, 
необхідно визначити природу конкурентних переваг та їх 
секторальні особливості. Особливої уваги в умовах Укра-
їни заслуговує аграрний сектор економіки, зокрема галузь 
бджільництва. Постановка відповідних питань зумовила 
архітектоніку та логіку дослідження.

Мета статті полягає у тому, щоб дослідити сутність 
та особливості створення глобального продукту як резуль-
тату глобалізаційних процесів в економіці; визначити 
сучасну парадигму забезпечення конкурентних переваг 
суб’єктів та об’єктів аграрного сектора; діагностувати 
екзогенні та ендогенні фактори впливу на розвиток аграр-
ного сектора України; обґрунтувати доцільність та стра-
тегічні напрями створення глобального продукту – меду 
натурального.

Виклад основного матеріалу дослідження.
1. Глобальний продукт як результат глобалізацій-

них процесів в економіці
В умовах, коли світова економіка все більше трансна-

ціоналізується, необхідно зберегти національне матері-
альне виробництво і посилювати історично сформовані, 
традиційні для національних економік стратегічні галузі, 
зміцнювати їх експортоорієнтований вектор розвитку, 
формуючи таким чином «глобальний продукт». Струк-
турні перетворення у світових економічних взаємовід-
носинах зумовлюються переходом на новий етап розви-
тку економіки, від індустріальної до постіндустріальної 
моделі. Як правило, процеси змін або трансформації роз-
глядаються в контексті теорії і практики розвитку соці-
ально-економічних систем. Розвиток є плюралістичним 
явищем за множиною можливих проявів, неоднозначними 
є його рівномірність, поступальність, спрямованість. До 
розвитку будь-яку економічну систему спонукає наявна 
в ній бінарна протилежність інтересів суб’єктів госпо-
дарювання, якій властива форма порушеної симетрії. 
Остання реалізує себе в різниці потенціалів елементів 
економічної системи, створюючи потенціал тієї напруги, 
що й стає джерелом розвитку цієї системи.

Процес глобалізації світової економіки, яка стала 
комолементарною, взаємозалежною і більш інтегрова-
ною, має два основні складники: глобалізацію ринків 
і глобалізацію виробництва. Обидва процеси залежні, 
передусім, від наявності конкурентних переваг суб’єктів 
господарювання. У дослідженні під глобалізацією ринку 
пропонується розуміти процес об’єднання історично роз-
різнених і неоднакових між собою національних ринків 
у комплексний єдиний простір, а під глобалізацією вироб-
ництва – домінування тенденцій до виробництва товарів 
(послуг) на визначених територіях у планетарному масш-
табі, на яких максимально сконцентрований оптимальний 
набір конкурентних переваг у якісному та кількісному 
вимірах. Методологічні підходи до діагностики приклад-
них й обґрунтування теоретичних аспектів зазначених 
процесів ґрунтуються на сучасній парадигмі глобальної 
конкуренції. Ринок яскраво відображує наявність конку-
рентних переваг у суб’єктів господарювання та рівень їх 
конкурентоспроможності.

Взаємозалежність місцевих (регіональних) економік 
різних національних економічних систем у світовому гос-
подарстві створює очевидні передумови для об’єднання 
(інтеграції) національних економічних систем для ство-
рення багатонаціонального спільного ринку. Цей ринок 
зазвичай охоплює кілька національних економічних 
систем та є подібним до існування багатьох місцевих 
юрисдикцій у межах однієї регіональної економічної 
спільноти. Водночас він пов’язує в єдине ціле різнорідні 
елементи та узгоджує суперечливі процеси розвитку гло-
бальної економічної системи, і, відповідно, цей ринок має 
принципово нову якість – глобальність. Таким чином, 
глобальний ринок можна визначати як самовідтворюваль-
ний механізм урівноваження глобального попиту і гло-
бальної пропозиції [3]. Поділяємо думку О. Швиданенка, 
який зазначає, що статус країн та інших функціонуючих 
суб’єктів на глобальному ринку залежить від їх конкурен-
тоспроможності, яка характеризується частками у гло-
бальному попиті та глобальній пропозиції [4].

Наш світ стає загальним ринком, на якому люди неза-
лежно від того, в якому місці вони живуть, прагнуть до 
тих самих продуктів, способу життя, а вимоги до окре-
мих груп продуктів стандартизовані майже повсюди. Гло-
балізація споживчих потреб є основним стимулом для 
стандартизації продукту і глобалізації рекламного повідо-
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млення. Імпонує твердження Т. Левітта, на думку якого 
майбутній успіх кожної компанії буде залежати від його 
здатності створити глобальний продукт [5]. Цей термін 
чітко не визначено в науковій літературі. Такі продукти не 
тільки доступні на світовому ринку, а й підлягають одна-
ковим або дуже подібним стратегіям просування на кон-
кретних ринках.

Одним з основних стратегічних рішень, яких повинна 
дотримуватися фірма, яка інтернаціоналізує свою продук-
цію, тобто прагне створити глобальний продукт, є рівень 
стандартизації продукції на визначених ринках. На між-
народному ринку можна виділити три основні стратегії: 
стратегію стандартизації, стратегію адаптації та страте-
гію диверсифікації (рис. 1) [2]. Стандартизація – це вихід 
на нові ринки (глобальний) із практично незмінними 
продуктами. Це дає змогу компанії знизити собівартість 
одиниці продукції, а також витрати на дистрибуцію і мар-
кетинг. Більше того, стандартизація сприяє збереженню 
іміджу компанії і/або продукту. Стратегія адаптації вклю-
чає пристосування продукту до вимог нових ринків. Про-
дукти потребують адаптації переважно через культурні 
відмінності та різні технічні стандарти. Адаптація являє 
собою проміжну форму між стандартизацією і диверси-
фікацією. Стратегія диверсифікації зводиться до надання 
різних продуктів на різні національні ринки. Основним 
недоліком цієї стратегії є висока вартість реалізації.
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Рис. 1. Стратегії інтернаціоналізації продукції  
на міжнародних ринках [2]

Як свідчать дослідження, ці товари купуються пере-
важно молодими людьми з космополітичними поглядами. 
Процеси глобалізації, що відбуваються у світовій еконо-
міці, мають великий вплив на торговельну інтеграцію, 
що проявляється через об’єднання ринку, об’єднання спо-
живацьких потреб та, нарешті, уніфікацію виробництва. 
Глобальна група продуктів складається з:

1) високотехнологічної продукції (high-tech products), 
наприклад комп’ютерів, аудіо-відео;

2) продуктів, зосереджених на побажаннях споживача 
(емоційного характеру, high-touch products), наприклад 
косметика, ювелірні вироби та предмети одягу;

3) універсальні товари (universal products), наприклад 
холодні напої, мед, сигарети;

4) спеціалізовані продукти (specialized products), 
наприклад будівництво та медичне обладнання.

Різноманітність попиту і споживчих уподобань у країнах 
є найважливішим питанням під час обговорення зазначе-
ного питання. Це пов’язано з поділом виробів на дві групи: 
продукти, пов’язані з культурними цінностями в країні, 
та не пов’язані з культурними цінностями продукти в кра-
їні [6]. Використання та споживання продуктів, пов’язаних 
із культурою, за їх визначенням, пов’язані з культурними 
факторами (наприклад, м’ясо свинини в арабських краї-
нах; алкоголь під час Рамадану). У країнах, де продукти не 
пов’язані з культурними цінностями, такого зв’язку немає. 
Серед них – холодні напої, камери, комп’ютери та ін. Ці 
продукти були запущені не так давно, і, отже, ніякого 
зв’язку з культурними факторами ще не встановлено. Крім 
того, глобальний продукт повинен бути доступним не лише 

в усьому світі, а й має бути вищої якості, зумовленим сис-
тематичними змінами завдяки зусиллям у галузі НДДКР 
та має бути привабливим.

На думку окремих дослідників, глобальні продукти 
можна розділити на дві категорії [7]. Перша група склада-
ється з продуктів, призначених для людей, які ведуть один 
і той же спосіб життя та мають однакові вимоги незалежно 
від їхнього культурного походження (наприклад, класична 
музика, автомобілі Porsche, газета Financial Times). Друга 
група складається з продуктів, які можуть бути стандар-
тизовані та представлені в однаковій формі в усьому світі. 
Ці продукти переважно купуються молодими спожива-
чами, які незалежно від їх культурного виховання вва-
жають себе громадянами «глобального села». Хорошими 
прикладами таких продуктів є напій Coca-Cola, ланцюжок 
McDonald, джинси Levi, поп-музика, зубна паста Colgate, 
парффуми Chanel і Dior.

Узагальнюючі теоретичні дослідження, можна зазна-
чити, що, враховуючи масштаб і глобальні інтереси 
виробників, виділяють три групи продуктів: 1) продукти, 
орієнтовані на місцеві ринки; 2) продукти, які можуть 
реалізовуватися на світовому ринку; 3) глобальна про-
дукція. До першої групи належать продукти, орієнтовані 
на локальні ринки, призначені для споживачів із певними 
очікуваннями та вимогами, серед них – регіональні про-
дукти (наприклад, сільський текстиль (карпатська вовна) 
та інші традиційні продукти), а також продукти, які важко 
транспортувати (наприклад, деякі сільськогосподар-
ські продукти (хліб, молоко). До другої групи належать 
товари, що мають експортний потенціал і на які є відпо-
відний попит на світовому ринку, проте вони виробля-
ються в країні в незначних обсягах, таким чином, світові 
компанії не зацікавлені в їх придбанні. Ця ніша є при-
вабливою для конкурентоспроможних малих та серед-
ніх фірм, що можуть спеціалізуватися на цих продуктах. 
Дослідники, що вивчають глобальні стратегії, погоджу-
ються, що продукти, які мають найбільші шанси потра-
пити на світовий ринок, – це ті, що мають глобальну назву 
бренду та мають такі характеристики: виробляються відо-
мими фірмами, що працюють у всьому світі; мають уні-
версальну корисність для сучасної людини; можуть бути 
адаптовані до ринку незалежно від соціокультурних від-
мінностей; мають будь-які переваги перед конкурентами; 
мають високу якість; мають відповідну ринкову ціну, що 
може бути прийнята споживачами в різних країнах.

Важливу роль у створенні глобального товару відіграє 
позиціонування продукту як сучасний спосіб реклами, що 
є важливим інструментом маркетингу та стратегічного 
управління. Позиція продукту означає створення певної 
концепції та іміджу для забезпечення товарові бажаного 
місця на ринку й створення особливого образ у свідомості 
споживачів – потенційних покупців. Позиція компанії чи 
продукту показує, чим він унікальний (унікальна торго-
вельна пропозиція), чим відрізняється від конкурентів, чим 
корисний споживачу, створюючи при цьому виняткову спо-
живчу цінність товару. Позиціонування не стосується зміни 
самого продукту, а стосується лише його сприйняття і ство-
рення образу, що відповідає потребам покупців.

Нині проводяться дослідження, щоб знайти характе-
ристики продукту, що визначають створення глобального 
продукту та глобальної назви бренда. Одна з відомих 
концепцій у цій галузі – модель позиціонування бренду 
континууму Т. Домзаля та Л. Унгера [8]. Теорія заснована 
на переконанні, що існують групи торгових марок, які 
взаємопов’язані з так званим рівнем взаємодії. Комбіно-
вані атрибути технічного (high tech) або емоційного харак-
теру (high touch) є джерелом глобального позиціонування. 
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До високотехнологічних продуктів і брендів можна від-
нести машини й апарати, автомобілі, комп’ютери, аудіо/
відео та інші продукти, що вимагають новітніх сучасних 
технологій. Група продуктів, спрямована на побажання 
споживача (емоційного характеру), складається з різних 
товарів. Зокрема, це продукти, що відповідають універ-
сальним потребам споживачів, такі як засоби гігієни, кос-
метика, розваги, предмети розкоші, одяг певних брендів.

Таким чином, концептуалізація пропозиції обох груп 
товарів технічного (high tech) або емоційного характеру 
(high touch) зводиться до задоволення споживчих уподо-
бань, що відповідають певним стандартам життя клієнта, 
забезпечуючи його психосоціальні потреби (певний спо-
сіб життя, соціальний статус та етнічна приналежність) 
із можливістю збереження індивідуальності та комфорт-
ного середовища життєдіяльності. На ринку продукти 
позиціонуються для завоювання домінуючого положення 
на ринку; продовження життєвого циклу іміджу бренда; 
обмеження існування конкурентів у відповідному сег-

менті. Бренд у цих умовах позиціонується як спосіб при-
дбати стандарт, що відповідає визначеному стилю життя, 
а основними характеристиками глобального продукту 
виступають його всесвітнє визнання та неперевершена 
якість, що зумовлює незрівняну психоемоційну та функ-
ціональну цінність для споживача.

2. Сучасна парадигма забезпечення конкурентних 
переваг суб’єктів та об’єктів аграрного сектора

У нинішніх реаліях, які супроводжуються глоба-
лізацією, інтеграцією і структурною трансформацію 
економік, бізнесу, міжнародних ринків і національних 
господарств, поглибленням і вдосконаленням конкурен-
ції, розвитком технологічних, організаційних і товарних 
інновацій, на зміну порівняльним перевагам приходить 
сучасна парадигма конкурентних переваг. Переваги стали 
динамічними і перестали бути статичними.

Еволюція наукових концепцій конкуренції визнача-
лася особливостями історичного періоду розвитку еко-
номіки, що зумовлювалося умовами господарювання 

Таблиця 1
Основні джерела формування конкурентних переваг в аграрному секторі економіки 

Критерії Генезис переваги 
(система показників) Сутність фактора переваги

Ре
зе

рв
и 

і з
да

тн
ос

ті

О
рг

ан
із

ац
ій

но
-е

ко
но

м
іч

ні

Низькі витрати і втрати/
ціна

Встановлення нижчих цін та отримання вищих прибутків виробникам; економія 
коштів споживачів

Диференціація товару Унікальність товару, що забезпечує його найвищу споживчу цінність
Продуктивна капіталі-
зація

Більш продуктивне порівняно з конкурентами перетворення прибутку в додатко-
вий капітал; доступ до фінансового капіталу

Ефективне управління
Компетентність, ефективність у керуванні й управлінні; переваги організацій-
ної форми господарювання; гнучкість виробництва за зміни умов зовнішнього 
середовища; комерційне мистецтво

Швидкість реагування Негайне і стрімке реагування на потреби ринку (часовий фактор)

Можливість імітації Резерв імітації стосовно стратегії створення конкурентних переваг, методів кон-
куренції і виробництва продуктів аналогів або субститутів 

Частка ринку Закріплення покупця або монополізації частини ринку; економія на масштабі 
виробництва

Інноваційні та техноло-
гічні переваги

Спроможність до інновацій у виробничих процесах; здатність до інновацій у 
продукції (апітерапія); рівень якості технологічного оснащення; висока фондо-
віддача

Модерні інформаційні 
системи

Можливість контролю виробничих процесів; компетентність в управлінні бізне-
сом; можливість вчасно реагувати на ринкові умови, що постійно трансформу-
ються

Концепція маркетингу

Потужна мережа каналів реалізації, дистриб’юторів/дилерів; власна торговельна 
мережа; якісний сервіс; особливості способів продажу; повне задоволення 
купівельних запитів; достатній діапазон ширини і глибини асортиментного ряду 
продукції; привабливі дизайн і пакування

Ін
ст

ит
уц

іо
-

на
ль

но
-у

пр
ав

-
лі

нс
ьк

і Державна підтримка

Оптимальне поєднання ринкового та державного регулювання; система дотацій 
і субвенцій; ділова паритетна співпраця і кооперація бізнесу та державних орга-
нів; соціальна реклама; державна підтримка стратегічно значимих для країни 
галузей

Інфраструктура Розвиненість та якість інфраструктури

Імідж і репутація Позитивний і сприятливий імідж та репутація країни походження; виробника; 
товару

С
оц

і-
ал

ьн
о-

ф
ах

ов
і

Кваліфікація працівників
Компетентність і адекватність у всіх сферах: виробництва, переробки, просу-
вання та реалізації, у т. ч. наукових дослідженнях; висока продуктивність праці 
(особливо в трудомістких виробництвах); ефект нагромадження досвіду

Культура споживання Формування попиту відповідно до традиційної культури і норм споживання

П
ри

ро
дн

о-
ек

о-
ло

гі
чн

і

Якість і безпека про-
дукції

Сертифікація продукції, контроль якості та безпеки на всіх стадіях виробництва, 
зберігання, транспортування, реалізації продукції

Географічне походження Природно-кліматичні умови та територіальні особливості походження продукції

Природоохоронні заходи Позиціонування суб’єктом господарювання природоохоронних заходів через 
виробництво власних продуктів

Ресурсне забезпечення Доступність ресурсів і можливість їх комбінації
Джерело: власні дослідження
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й особливостями використання і комбінування ресурсів, 
що, своєю чергою, визначало теоретичний зміст і прак-
тичний характер форм конкуренції та суті конкурент-
них переваг. Домінування окремих ознак становлення 
і реалізації конкурентних переваг дало змогу виділити 
чотири основні підходи до їх становлення та реалізації: 
статичний, динамічний, комплементарний і холістич-
ний. Першому притаманний порівняльний підхід під час 
створення та реалізації конкурентних переваг суб’єктів 
господарювання, що використовували наявні ресурсні 
комбінації. Характерними особливостями другого є інтен-
сивне використання надлишкових факторів виробництва, 
інновацій, підприємництва та інвестицій в основний капі-
тал, за рахунок чого створювалися додаткові конкурентні 
переваги. Комплементарний підхід характеризується 
поєднанням попередніх, а також взаємовигідними моде-
лями співпраці конкурентів, глобальними стратегічними 
моделями випередження і зростанням ролі нематеріаль-
них активів. Холістичний має атрибути попередніх під-
ходів та доповнений широким використанням глобальних 
інформаційних мереж, монолітним розумінням економіч-
ної, соціальної й екологічної систем відповідно до вимог 
постіндустріального періоду розвитку економіки.

Теоретичні положення концепцій формування конку-
рентних переваг зводяться переважно до трьох основних 
видів: ресурсної (джерело: природні ресурси), ринкової 
(джерело: ринкові чинники) та інституціональної (дже-
рело: чинники інституціонально-соціального походження). 
Конкурентоспроможність забезпечується визначеною кіль-
кістю компонентів, які, своєю чергою, характеризуються 
набором конкурентних переваг первинного і вторинного 
походження [9]. Первинні конкурентні переваги забезпечу-
ються за рахунок об’єктивних факторів, таких як природно-
ресурсний потенціал, географічне розташування кра-
їни-виробника та її кліматичний пояс, аборигенні породи 
й види фауни та флори і т. ін. Вторинні конкурентні пере-
ваги створюються за рахунок суб’єктивних факторів, таких 
як кваліфікація, компетенції, навички персоналу, техніко-
технологічне оснащення та рівень інформатизації вироб-
ничих і збутових процесів, рівень використання НДДКР 
та інноваційність продукту/послуги, енерго- та ресурсоєм-
ність виробничого процесу, інфраструктурне забезпечення, 
організаційна форма управління, використання маркетин-
гового інструментарію і т. ін.

У сучасних умовах в аграрному секторі економіки 
концептуалізація формування конкурентних переваг має 
базуватися на багатофункціональному розвитку сіль-
ського господарства і засадах холістичної парадигми, що 
дає змогу враховувати організаційно-економічні, інститу-
ціонально-управлінські, соціально-фахові, природно-еко-
логічні резерви і здатності кожної конкретної сільськогос-
подарської галузі, які реалізуються у товарних відносинах 
суб’єктів господарювання на агропродовольчому ринку 
[10] (табл. 1).

Головними методологічними завданнями вирішення 
проблеми підвищення конкурентоспроможності товару/
послуги з подальшим завданням створення глобального 
продукту виступають: 1) дефініція конкурентних пере-
ваг і глобального продукту із позицій секторального під-
ходу, визначення особливостей їх формування і реаліза-
ції; 2) визначення критеріїв конкурентоспроможності 
й відповідності товару/послуги вимогам глобального про-
дукту та формування системи показників їх вимірювання; 
3) розроблення методичного інструментарію оцінки від-
повідних показників; 4) опрацювання методів форму-
вання алгоритмів підвищення конкурентоспроможності 
та стандартизації, адаптації й диверсифікації глобального 

продукту; 5) обґрунтування стратегічних і тактичних 
напрямів реалізації конкурентоспроможного глобального 
продукту на світовому агропродовольчому ринку.

3. Екзогенні та ендогенні фактори впливу на розви-
ток аграрного сектора України

Узагальнюючи дослідження у даному напрямі, під гло-
бальним агропродовольчим продуктом розуміємо сукуп-
ність параметричних характеристик продукції певної 
галузі з урахуванням особливостей країни походження, 
що уніфіковані й стандартизовані та відповідають гло-
бальним потребам споживачів.

Загальновідомо, що аграрний сектор – найбільш ураз-
лива і підтримувана галузь будь-якої країни незалежно від 
рівня її соціально-економічного розвитку. Пріоритетність 
аграрного сектора в економіці зумовлена низкою детермі-
нант, зокрема таких, як: 1) значний вплив і залежність від 
природних умов, що робить сільськогосподарське вироб-
ництво певною мірою неконтрольованим, непередбачува-
ним і високоризикованим; 2) сезонність виробництва, що 
зумовлює нерівномірне використання впродовж року тру-
дових ресурсів, основних і оборотних засобів; 3) визна-
чений біологічний цикл (ритм) виробництва у рослинни-
цтві і тваринництві; 4) цінова нееластичність попиту на 
сільськогосподарську продукцію; 5) географічна зумовле-
ність, мобільність та обмеженість земельних ресурсів, які 
одночасно є предметом праці і головним засобом праці; 
6) особливості організаційно-виробничої структури; 
7) матеріальна основа продовольчої безпеки будь-якої 
держави; 8) висока капіталомісткість та порівняно низька 
фондовіддача; 9) міжгалузева залежність, що зумовлює 
певну інертність галузі.

На відповідні показники значний вплив мають екзо-
генні (зовнішні) та ендогенні (внутрішні) фактори, дія 
перших поширюється на всі країни тією чи іншою мірою, 
а другі визначаються ресурсними, ринковими та інститу-
ціональними особливостями розвитку України [11-22]. 
Систематизуючи дослідження, визначено такі провідні 
екзогенні фактори: 1) глобалізація світової економіки, що 
посилює агроіндустріалізацію та послаблює дію природно-
кліматичних чинників виробництва сільськогосподарської 
продукції (вертикальні ферми, що використовують гідро-
поніку, інформатизація, інноваційна платформа розвитку 
та ін.); 2) початок постіндустріального періоду економіч-
ного розвитку в розвинених державах (передусім США 
та країни ЄС), що характеризується посиленням ролі зна-
ннєвої економіки, інформатизацією та інтелектуалізацією 
соціо-еколого-економічного розвитку аграрного сектора 
економіки; 3) гармонізація та уніфікація нормативно-пра-
вових основ та міжнародна інституціоналізація агровироб-
ництва (фітосанітарні норми, технічні регламенти і стан-
дарти); 4) посилення й активізація міжнародної міграції 
робочої сили, що зайнята в аграрному секторі; 5) посилення 
одночасно полярних процесів: глобалізації й регіоналізації 
світової економіки й активізація двосторонньої комерцій-
ної дипломатії, що виявляється у зростанні ролі націо-
нальних урядів, неурядових і громадських організацій, 
державних програм і політик у встановленні міжнародних 
господарських зв’язків на агропродовольчих сегментах сві-
тового ринку; 6) збільшення виробництва готових продук-
тів харчування та сільськогосподарської сировини за одно-
часного зниження частки аграрного сектора в загальному 
світовому виробництві; 7) зростання ринкових ризиків, 
зумовлених стійким зниженням світових цін на сільсько-
господарську продукцію; 8) згладжування структурних 
змін у галузі та скорочення глобального попиту на біопа-
ливо в результаті зниження (обвалу) цін на нафту; 9) корот-
кострокове уповільнення динаміки виробництва й міжна-
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родної торгівлі агропродовольчою продукцією та тенденція 
до зростання у довгостроковій перспективі, що нерозривно 
пов’язано, з одного боку, з рецесивним станом глобаль-
ної економіки, волатильним характером світової торгівлі 
та наближенням основних біржових аграрних товарів до 
рівня їх максимального насичення, а з іншого – зростан-
ням чисельності населення планети до 2050 р. на 34%, що 
досягне 9,1 млрд. осіб.

Головними ендогенними факторами визначено: 
1) сталу тенденцію до зростання обсягів виробництва 
(загальний приріст 30%) та експорту (28%) агропро-
довольчих товарів в Україні протягом 2005-2015 рр. 
з одночасним позивним балансом (сальдо) торгівлі всіх 
основних товарних груп; 2) домінування в експортній 
номенклатурі п’яти позицій сільськогосподарської про-
дукції (кукурудза, пшениця, насіння ріпак, ячмінь та соєві 
боби, частка яких становить 82% виручки); 3) експортна 
квота в аграрному секторі становить 35% та може роз-
цінюватися як оптимальна; індекс Херфіндаля на рівні 
0,98 свідчить про високий рівень концентрації аграрного 
виробництва та, відповідно, про низький ступінь товар-
ної диверсифікації експортних потоків України; 4) високі 
експортні конкурентні переваги мають такі групи товарів 
як пшениця, кукурудза, ячмінь, макуха олійних, кукуру-
дзяна мука, мед, соняшникова, кукурудзяна та соєва олія, 
волоські горіхи, гриби та яєчний порошок, що засвідчує 
ресурсне походження й формування конкурентних пере-
ваг за рахунок природно-кліматичних факторів; 5) спе-
ціалізація експорту аграрного сектору України найбільш 
відповідає національним потребам таких країн Європи, 
як Польща, Греція, Хорватія, Болгарія, Італія, Білорусь, 
Португалія, країни Балтії, Словаччина, Угорщина, Фран-
ція, Великобританія, Німеччина, Чехія, Молдова та Росія; 
низки країн Азії, серед яких – Грузія, Вірменія, Малай-
зія, Китай, Південна Корея, Пакистан, а також країнам 
Африки: Конго, Ліберія, Нігер, Нігерія та Південно-Афри-
канська Республіка [11]. Проте вузький продуктовий сег-
мент для зовнішніх ринків не дає змоги повною мірою 
використати потенціал диверсифікації торгово-економіч-
ного співробітництва на основі двосторонніх і багатосто-
ронніх механізмів для досягнення стійких конкурентних 
переваг України у виробництві й торгівлі.

4. Мед як перспективний глобальний продукт 
аграрного сектора України

Україна інтегрована у глобальний світовий ринок, і на 
разі її пропозиція щодо глобальних агропродовольчих про-
дуктів становить більше двадцяти товарних позицій, серед 
них переважають товари сировинного походження, такі 
як кукурудза, соняшник, олія соняшникова, мед, ячмінь, 
картопля, цукровий буряк, яйця, пшениця, соя. Особливої 
уваги заслуговує галузь бджільництва, яка спроможна пев-
ною мірою формувати продовольчу безпеку країни, спри-
яти ефективному розвитку суміжних галузей сільського 
господарства та збереженню національних агроекосистем, 
підтримувати розвиток сільських територій за допомогою 
самозайнятості сільського населення та системи верти-
кальної і горизонтальної координації, забезпечувати над-
ходження до державного і місцевих бюджетів за рахунок 
розвитку агробізнесу, сплати відповідних податків та лега-
лізації ринкових операцій суб’єктів господарювання. Галузь 
володіє достатнім експортоутворюючим потенціалом, від-
повідає вимогам глобального попиту та спроможна забез-
печити світовий ринок глобальним продуктом. Ми повинні 
пам’ятати, що мед є найвідомішим продуктом бджіл, але, 
безумовно, не найважливішим. Бджоли завдяки своїй обпи-
лювальній роботі мають велике значення для підтримки 
біорізноманіття планети й абсолютно необхідні для запи-

лення багатьох культур, ентомофільні культури становлять 
80% [23; 36]. Тільки в Сполучених Штатах Америки від 
запилення медоносними бджолами виробляється сільсько-
господарської продукції на суму 40 млрд. доларів [24]. Це 
передусім фрукти, овочі, горіхи, зернові, круп’яні та тех-
нічні культури.

Конкурентні переваги товаровиробників галузі 
бджільництва України підсилюються зовнішніми факто-
рами, оскільки у світі обмежена кількість країн, забезпе-
чених власним виробництвом. В індустріально розвине-
них країнах виробництво обмежене низкою об’єктивних 
і суб’єктивних факторів, зокрема таких, як масова заги-
бель бджіл, обмеженість природних ресурсів, неспри-
ятливі природно-кліматичні умови. Проте необхідно 
зауважити, що у світі відбувається певне зростання площ 
та обсягів виробництва продукції бджільництва (рис. 2).

 

452

444

452

457
461

1614
1616,8

1663,8
1672,2

1695,5

1560
1580
1600
1620
1640
1660
1680
1700
1720

435

440

445

450

455

460

465

2011 2012 2013 2014 2015

тис. га тис. тон

Рис. 2. Динаміка площ та обсягів виробництва  
меду натурального у світі в 2011-2015 рр. [25]

Найбільшими виробниками меду традиційно 
є такі країни: Китай (436 тис. т, або 1094 млн. дол. США 
у 2015 р.), Туреччина (88 тис. т, або 221 млн. дол. США), 
Аргентина (76 тис. т, або 190 млн. дол. США), Україна 
(70 тис. т, або 176 млн. дол. США), США (67 тис. т, або 
167 млн. дол. США). Визначальні експортери меду в світі 
представлені на рис. 3.
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Рис. 3. Провідні світові експортери меду натурального, 
2015 р., % [26]

Світовими лідерами експорту в 2015 р. залишаються 
Китай, Аргентина, В’єтнам, Мексика, Україна. Імпорту за 
той же період – США, Німеччина, Великобританія, Япо-
нія, Франція (табл. 2).

Необхідно зазначити, що 77% усього світового екс-
порту меду у вартісних показниках припадає на 15 про-
відних країн-експортерів, а найбільш динамічно зазначені 
показники зростали в Україні протягом 2011-2015 рр., так, 
приріст за останні п’ять років становив 245%, у Таїланді – 
168%, у Новій Зеландії – 129%, у Мексиці – 73%.

Основними компаніями на світовому ринку натураль-
ного меду є: Capilano Honey Ltd (Австралія), Caprilush 
International (Мексіка), Duc Cuong Phat Company Limited 
(В’єтнам), Dutch Golld Honey (США), Groeb Farms, Inc 
(США), Navrang SL (Іспанія), Nuxten Health Ltd (Нова 
Зеландія), Rowse Honey Ltd (Великобританія), Zanchetta 
Alimentos LTDA (Бразилія), Zhejiang Jiangshan Bee 
Enterprise Co, Ltd (Китай). Найбільшими експортерами 
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українського меду є компанія «Бартнік» (19% поставок 
у І півріччі 2016 р.), компанія «Агро Іст Трейд», частка 
якої становить 16%, концерн «Співдружність» (12%), ком-
панія «Український мед» (10%) та фірма «Асканія-Пак» 
(7%) [28].

Таблиця 2
Ключові країни – експортери та імпортери  

меду натурального у світі в 2015 р. 
Експорт Імпорт

Країна
Обсяг, 

млн. дол. 
США

Країна
Обсяг, 

млн. дол. 
США

1. Китай 288,7 Сполучені 
Штати Америки 547,2 

2. Нова Зелан-
дія 200,4 Німеччина 334,5 

3. Аргентина 163,3 Франція 149,8 
4. Мексика 156,0 Великобританія 131,1 
5. Німеччина 139,4 Японія 119,2 
6. Індія 121,7 Італія 91,6 

7. В’єтнам 111,8 Саудівська 
Аравія 82,5 

8. Іспанія 101,5 Бельгія 81,3 
9. Україна 95,9 Іспанія 63,1 
10. Бельгія 83,4 Китай 57,5 
11. Бразилія 81,7 Нідерланди 49,7 
12. Угорщина 79,3 Польща 48,0 
13. Канада 52,1 Швейцарія 38,4 
14. Таїланд 47,5 Гонконг 38,1 
15. Румунія 46,0 Австрія 32,5 

Джерело: побудовано за даними [27]

За обсягами виробництва та рівнем фактичних порів-
няльних переваг у зовнішній торгівлі галузь бджільництва 
України є стратегічною [30]. В країні основними товаро-
виробниками є приватні господарства (табл. 3).

В Україні виробництво меду в усіх категоріях гос-
подарств протягом досліджуваного періоду знизилося. 
Відповідні тенденції можна пояснити зменшенням сіль-
ськогосподарських угідь для галузі бджільництва, адже 
в Україні відбулася анексія Криму та йдуть військові дії 
в частині Луганської й Донецької областей. Проте окремі 
регіони показали зростання виробництва меду (Житомир-

ська, Полтавська, Волинська та ін.), що пояснюється їх 
географічною близькістю до ринку країн ЄС та мегапо-
лісів країни. У промисловому масштабі в Україні виро-
бляють такі сорти меду: соняшниковий, липовий, греча-
ний, акацієвий. При цьому на зовнішній ринок Україна 
поставляє тільки соняшниковий, оскільки саме він виро-
бляється у значних обсягах (70-80% усього виробленого 
меду в Україні) [29]. Спостерігалося зростання експорту 
меду з України до 2015 р., проте останні два роки харак-
теризувалися нижчими показниками внаслідок зростання 
конкуренції з боку китайських та аргентинських вироб-
ників, що, безумовно, вплинуло на показники зовнішньої 
торгівлі (табл. 4). Значна частина експортується до країн 
Європи (26 121,4 т, або 72% усіх експортних поставок), 
зокрема 31,6% усього обсягу припадало на Німеччину 
(11 472,5 т), 19,2% надійшло до Польщі (6 975,6 т), 5% – 
до Словаччини (1 823 т), 4,9% – до Франції (1 783,2 т), 
4,3% – до Іспанії (1 563,3 т) та 2,2% – до Італії (798,8 т). 
Другим за обсягом експорту – 23,2% – був американський 
напрямок (8 415,5 т), зокрема 21,5% його було спрямовано 
до США (7 806,6 т) і 1,7% – до Канади (608,7 т) [28; 29].

Цікаво зауважити, що за І півріччя 2017 р. Укра-
їна збільшила експорт меду майже в два рази порів-
няно з аналогічним періодом 2016 р. – з 15,2 тис. т до 
29,6 тис. т. Головними імпортерами залишаються США 
(18,9 млн. дол. США), Німеччина (10 млн. дол.) і Польща 
(5,6 млн. дол.). Експорт у цій галузі зростає кожного року 
величезними темпами: якщо в 2015 р. його загальний 
обсяг становив 36 тис. т, то в 2016 р. – вже 56,9 тис. т, 
тобто зростання у півтора рази (58%). Нині Європей-
ський Союз є головним ринком збуту для українського 
меду, в 2016 р. туди було експортовано 43 тис. т, або 75% 
загального експорту меду. Головні фактори – доступність 
європейського ринку та низька ціна українського меду, 
в 2016 р. він був навіть дешевше, ніж китайський [38]. 
Значною мірою це зумовлено безмитними імпортними 
квотами на мед до країн ЄС у межах функціонування зони 
вільної торгівлі та значним попитом, адже квоти на його 
поставку (5 тис. т у 2016 р. та 5,2 тис. т у 2017 р.) вичер-
пуються протягом кількох днів. Українські ж експортери 
оптимальним об’ємом квот уважають 20 тис. т, проте 
ЄС захищає власного товаровиробника. Нині існують 
домовленості про поступове збільшення квоти на 3 тис. т 
щорічно, доки вона не досягне обсягу 14 тис. т. Цей про-
ект розглядається в Європарламенті. Для вітчизняних 
товаровиробників це гарна перспектива, адже близько 

Таблиця 3
Динаміка виробництва меду натурального в Україні в 2011-2015 рр. 

Категорії господарств 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. Відхилення, 2015 р. до 2011 р., +/–
Сільськогосподарські підприємства 1496 1417 1323 982 918 -578

Господарства населення 68815 68717 72390 65539 62697 -6118
Всього, т. 70311 70134 73713 66521 63615 -6696

Джерело: побудовано за даними [27]

Таблиця 4
Показники зовнішньої торгівлі України медом натуральним у 2012-2015 рр. 

Роки
Експорт Імпорт

кількість, 
т

вартість кількість, т вартість
всього, тис. дол. США 1 т, дол. США всього, тис. дол. США 1 т, дол. США

2012 13338,5 31112,6 2332,5 23,0 235,8 10248,9 
2013 21673,6 52972,4 2444,1 21,8 88,8 4065,3 
2014 36335,7 93198,2 2564,9 52,9 246,6 4663,9 
2015 38715,1 94216,5 2433,6 36,5 152,1 4167,1 

Джерело: побудовано за даними [27]
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40% потреб споживачів ЄС у меді натуральному задо-
вольняються за рахунок імпорту. Ринок США також пер-
спективний, адже всього 30% попиту там забезпечується 
власним виробництвом. Через це американський ринок 
надзвичайно конкурентний. Зокрема, активно змагаються 
за свою частку на ньому В’єтнам та Індія. Проте Україна 
не відстає і знаходиться в лідерах.

Це свідчить про значний потенціал України, проте 
існує низка проблем у бджільництві. Головними є дрібно-
товарне виробництво, неефективна система збуту, незна-
чна кількість каналів реалізації продукції, відсутність 
маркетингових розробок і технологій, відсутність інте-
граційних процесів, недосконала ринкова інфраструктура 
[30]. Створюючи глобальний продукт і формуючи його 
конкурентні переваги, необхідно врахувати передовий 
світовий досвід у визначеній галузі. Світова практика 
у бджільництві виявляє можливості становлення пере-
ваг за рахунок: надання галузі пріоритетного статусу; 
збалансованої структурної аграрної політики та розвине-
ного інституційного середовища; індустріального рівня 
виробництва, що дає змогу інтенсифікувати господар-
ську діяльність; використання сучасної техніки, облад-
нання, бджолоінвентарю суб’єктами господарювання 
різних організаційно-правових форм і розмірів; розви-
неної системи збуту і здійснення ринкової діяльності на 
засадах маркетингу та стратегічного менеджменту; комп-
лексного вирішення проблем глобального і локального 
рівнів; державної підтримки. Необхідно зазначити, що 
в 2016 р. український мед пройшов міжнародну сертифі-
кацію і тепер відповідає вимогам міжнародного стандарту 
з харчової безпеки FSSC 22000, що підвищить його репу-
тацію перед імпортерами [39].

За цих умов убачається доцільним нарощування екс-
портного потенціалу галузі бджільництва України з одно-
часною географічною диверсифікацією діяльності і рин-
ків збуту, особливу увагу потрібно звернути, крім США 
та Європи, на країни Азії. Досягти успіху в сучасній 
конкурентній глобалізованій економіці можливо за раху-
нок збереження екологобезпечних та якісних параметрів 
виробництва продукції бджільництва, ефективної органі-
зації агробізнесу і розвитку його на засадах холістичної 
маркетингової концепції, капіталізації галузі з урахуван-
ням інноваційно-інформаційної компоненти. Необхідно 
зважувати на те, що в 2011-2014 рр. попит на натуральний 
мед у світі був стабільно високим і ціни на нього росли 
на 10-11% на рік. Проте із січня 2015 р. дотепер закупі-
вельні ціни на мед почали падати і до кінця року знизи-
лися на 20-37% практично на всі його сорти, включаючи 
найбільш затребуваний – органічний. Серед глобальних 
причин цього явища думки експертів різняться. Одні вва-
жають, що це зумовлено падінням цін на нафту, економіч-
ною стагнацією, зниженням купівельної спроможності 
населення в Китаї та низці інших великих економік світу, 
а також триваючим із 2011 р. зниженням цін на основні 
продовольчі товари [28]. Американські та європейські 
дослідники увагу акцентують переважно на тому, що 
падіння цін на мед у 2015-2016 рр. не можна пояснити 
глобальним збільшенням кількості вуликів або знижен-
ням попиту на продукт, а збільшенням експорту фальси-
фікованого меду з декількох країн Східної Європи та Азії 
[24; 31]. Все це свідчить про вдосконалення механізму 
шахрайства та фальсифікації на ринку за рахунок деше-
вих «виготовлених» і розведених медів й обхід торговель-
них бар’єрів.

У Північній Америці, Європі та Азії після того як від-
бувся перелом цін на світовому ринку меду і точка повер-
нення пройдена, стимулюється відновлення виробництва 

чистого меду. Розробляються більш потужні та складні 
наукові методи виявлення фальсифікації та більш універ-
сальна глобальна база даних для оцінки прогалин у регу-
люванні міжнародної торгівлі медом [32]. У цьому контек-
сті позитивний вплив на світовий ринок меду зумовили 
запроваджені США антидемпінгові санкції на дешевий 
китайський мед та зменшення продажів у Західній Європі 
через низьку якість і тривалі терміни поставок із Китаю. 
Це дає змогу Україні зайняти відповідну нішу з якісною 
продукцією. Особливу увагу необхідно приділити геогра-
фічній диверсифікації ринків, передусім орієнтуватися не 
лише на ринок країн ЄС, а й Північної Америки й Азії.

Оптимальною стратегією розвитку на нинішньому 
етапі для вітчизняних товаровиробників буде захист здобу-
тих позицій, проте у довгостроковій перспективі необхідно 
поступово переходити до стратегії зростання і створення 
глобального продукту. Особливо це актуалізується в кон-
тексті наявного і латентного експортного конкурентного 
потенціалу України на ринку органічного меду [33; 34].

Із позицій холістичної парадигми та в контексті кон-
цепції багатофункціонального розвитку сільського госпо-
дарства логічним є висновок, що продукція бджільництва 
має оптимальний набір конкурентних переваг. Це галузь 
унікальних резервів і здатностей, що дає змогу стверджу-
вати про її поліфункціональну конкурентоспроможність. 
На основі методу термінологічного аналізу і методу опе-
раціоналізації понять під поліфункціональною конку-
рентоспроможністю пропонується розуміти сукупність 
організаційно-економічних, інституціонально-управлін-
ських, соціально-фахових, природно-екологічних резер-
вів і здатностей конкретної сільськогосподарської галузі, 
які реалізуються у товарних відносинах суб’єктів госпо-
дарювання, при цьому позитивно впливають на довкілля 
і розвиток сільських територій, що є гарною передумовою 
для створення глобального продукту.

Поліфункціональна конкурентоспроможність забез-
печується визначеною кількістю компонентів, які, своєю 
чергою, характеризуються набором конкурентних переваг 
первинного і вторинного походження. Математично полі-
функціональну конкурентоспроможність можна предста-
вити так [35]:

PC = f(KE, KI, KS, KN),
де PC – показник поліфункціональної конкуренто-

спроможності;
E – організаційно-економічні резерви і здатності;
КЕ – показник конкурентоспроможності за ознаками 

даного критерію (організаційно-економічних резервів 
і здатностей);

I – інституціонально-управлінські резерви і здатності;
КІ – показник конкурентоспроможності за ознаками 

даного критерію (інституціонально-управлінськних 
резервів і здатностей);

S – соціально-фахові резерви і здатності;
КS – показник конкурентоспроможності за ознаками 

даного критерію (соціально-фахових резервів і здатностей);
N – природно-екологічні резерви і здатності;
КN – показник конкурентоспроможності за ознаками 

даного критерію (природно-екологічних резервів і здат-
ностей).

Методичний інструментарій оцінки поліфункціо-
нальної конкурентоспроможності можна представити 
як складну функцію від чотирьох змінних критеріальних 
одиниць резервів і здатностей: організаційно-економічної, 
інституціонально-управлінської, соціально-фахової, при-
родно-екологічної, кожна з яких складається з набору неза-
лежних змінних, які можуть досліджуватися як разом, так 



178

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 15, частина 2 • 2017

і окремо. Підвищення конкурентоспроможності можливе 
за умови формування і реалізації більшої кількості конку-
рентних переваг первинного і вторинного походження.

Під час створення глобального продукту – меду нату-
рального українського походження, необхідно врахову-
вати внутрішні сильні і слабкі характеристики вітчизня-
ної галузі бджільництва та її товаровиробників, а також їх 
зовнішні можливості і загрози. На основі цього аргумен-
тована доцільність розвитку агробізнесу у відповідному 
сегменті України з перспективою створення глобального 
продукту – меду натурального (рис. 4).

У цьому контексті запропонована довгострокова стра-
тегія стійкого (зрівноваженого) розвитку галузі бджільни-
цтва, що передбачає оптимальне використання ресурсів 
і доходів для довгострокового розвитку конкурентоздат-
ної, збалансованої із екологічними обмеженнями, висо-
коефективної галузевої економіки на основі наявного 
соціального, інтелектуального, природного, виробничого, 
ринкового потенціалу.

Необхідність і своєчасність створення глобального 
продукту – меду натурального (країна походження Укра-
їна) зумовлені, з одного боку, сучасними тенденціями 
в глобальній економіці, що характеризуються глобаліза-
цією попиту і пропозиції, а з іншого – конкурентоспро-
можним експортним потенціалом аграрного сектора 
у цілому і галузі бджільництва зокрема.

Висновки. В умовах всеохоплюючої глобалізації 
стиль життя та спосіб мислення людей у всьому світі 
стають схожими. Сучасному світу притаманні пара-
лельні потреби споживачів у різних країнах світу; уні-
фікація споживчих уподобань та потреб, з одного боку, 
та уніфікація виробництва – з іншого; стандартизація 
продукції (товарів і послуг), що призвело до створення 
нової групи товарів – глобальних продуктів. В умовах 
зростання попиту на глобальну продукцію виробники 
прагнуть стандартизувати свої пропозиції. Створення 
глобального продукту стало наслідком процесу глобалі-
зації, що зумовив поширення подібного попиту на спо-
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Рис. 4. Механізм реалізації стратегії створення глобального продукту – меду натурального
Джерело: власні дослідження
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сіб життя, зумовленого подібними потребами клієнтів 
у всьому світі.

Глобальна гіперконкуренція зумовлює необхідність 
застосування якісно нових підходів і методів ведення біз-
несу, що часто спонукає експортоорієнтованих суб’єктів 
господарювання до створення глобальних організаційних 
структур на кооперативних засадах. Передумови форму-
вання, екзогенні та ендогенні фактори впливу, сучасні 
особливості розвитку глобального агропродовольчого 
ринку зумовлюють цілі, методи управління, стратегії 
і тактики, маркетинговий інструментарій, конкурентну 
поведінку і логіку ведення агробізнесу на конкретному 
сегменті ринку. Наслідком жорсткої конкуренції у гло-
бальному вимірі є оптимальний розподіл ресурсів, вияв-
лення найбільш перспективних господарюючих суб’єктів, 
ефективне їх функціонування, абсолютне задоволення 
попиту споживачів.

Глобалізація агропродовольчих ринків загострює 
конкуренцію на всіх ієрархічних рівнях, спонукаючи 
суб’єктів господарювання максимально адаптуватися до 
умов зовнішнього середовища та утримувати конкурентні 
позиції на внутрішніх і зовнішніх ринках. Конкурентос-
тійкість, ефективність економічного розвитку і присто-
сування до умов глобалізації зумовлені наявністю конку-
рентних переваг національних суб’єктів господарювання. 
Провідними інститутами формування конкурентних 
переваг на нинішньому етапі є інноваційно-інформаційні 
технології, ІТ-інфраструктура, досвід, знання і компе-

тенції, взаємовигідні ділові моделі співпраці, глобальне 
випередження. Все більшого значення набувають еко-
логічні детермінанти, що сприяє активізації взаємодії 
та зниженню трансакційних витрат суб’єктів ринкових 
відносин. Країни та її суб’єкти господарювання виграють, 
якщо спроможні запропонувати світовому ринку глобаль-
ний продукт.

В умовах глобалізації всі сектори національних еко-
номік стають взаємозалежними, взаємозумовлюючими 
і комплементарними, а місце і роль держави у світовій 
економіці визначаються кількістю експортоспроможних 
галузей та обсягом і вартістю екологобезпечної стандарти-
зованої продукції. Пріоритетним завданням держави стає 
формування і підтримка стратегічних експортоутворюючих 
галузей, здатних створювати глобальні продукти. В Україні 
такою можна вважати галузь бджільництва, враховуючи 
такі аргументи: 1) держава входить до п’ятіркуи найбіль-
ших виробників меду за обсягом валового виробництва 
і рівнем споживання цього продукту; 2) продукція визнана 
на світовому ринку за якісними і смаковими характеристи-
ками; 3) існує високий глобальний попит на якісний нату-
ральний мед та іншу продукцію бджільництва; 4) ніша на 
зовнішніх ринках у відповідному сегменті відносно вільна; 
5) світовий ринок продукції бджільництва продовжує роз-
виватися, при цьому основний акцент робиться на чисту 
(органічну) й якісну продукцію; 6) продукція бджільництва 
України має у відповідному сегменті конкурентні переваги 
і спроможна стати глобальним продуктом.
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Аннотация. Исследование посвящено проблеме создания глобального продукта. Эмпирической базой избран 
агропродовольственный рынок Украины, а исследуемым сегментом – рынок меда. Определены сущность и особен-
ности процесса создания глобального продукта и формирования конкурентных преимуществ субъектов и объектов 
аграрного сектора как необходимой предпосылки создания глобального продукта. Проанализированы экзогенные и 
эндогенные факторы влияния на развитие аграрного сектора Украины. Обоснована для субъектов хозяйствования 
Украины перспективность создания глобального продукта – меда натурального и намечены соответствующие стра-
тегические направления.

Ключевые слова: глобализация, глобальный продукт, конкурентные преимущества, аграрный сектор, отрасль пче-
ловодства, мед натуральный.

Summary. The study is devoted to the issue of creation of the global product. The agro-food market of Ukraine is chosen 
as an empirical base, and honey market – as a matter under inquiry. The essence and features of the process of global product 
creation and formation of competitive advantages of subjects and objects of the agricultural sector as a necessary precondition 
for the creation of global product are determined. Determinant exogenous and endogenous factors of influence on the develop-
ment of the agricultural sector of Ukraine are analysed. Prospects for creating global product – natural honey – for entities of 
Ukraine are substantiated and corresponding strategic directions are outlined.

Key words: globalisation, global product, competitive advantages, agricultural sector, apiculture sector, natural honey.
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в організаціях сфери обслуговування. Уточнено методичні положення управлінського підходу до формування корпора-
тивної культури організацій сфери обслуговування, характер і методи управлінського впливу на організаційну середу, а 
також критерії та показники оцінки його результативності.
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Вступ та постановка проблеми. Актуальність 
обраної теми полягає в тому, що у 21 столітті відбу-
ваються стрімкі зміни в різних сферах людської жит-
тєдіяльності – від сфери матеріального виробництва 
і теоретичної діяльності до діяльності людей щодо цін-
нісного освоєння дійсності. Час передових комунікацій 
і комп'ютерних технологій зобов'язує пристосовуватися 
до мінливих умов життя не тільки людини, але і групи 
людей, що створюються для досягнення загальних цілей. 
Значно зростає роль здатності до пристосування та вну-
трішньої перебудови під потреби мінливої економічної 
дійсності та формування корпоративної культури органі-
зацій сфери обслуговування, стаючи головною умовою 
їхнього успіху.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Корпора-
тивну культуру як економічне поняття та важливого чин-
ника управління персоналом у своїх наукових працях роз-
глядали такі вітчизняні та зарубіжні вчені та науковці, як: 
Т. Алпєєва, Б. Гаєвський, Ю. Давидов, Ю. Красовський, 
Т. Коно, Ю. Палеха, С. Рей, О. Грішнова, І. Мажура, 
Т. Кицак, І. Петрова, П. Друкер, М. Коул, Ф. Тейлор, 
Ф. Герцберг, Г. Ховстеде, Т. Пономаренко та ін. 

Метою статті є розробка методологічних 
по-пропозицій та методичного інструментарію реаліза-
ції управлінського підходу до формування корпоративної 
культури підприємств сфери обслуговування. Для реалі-
зації зазначеної мети були поставлені завдання: визначити 
особливості корпоративної культури в організаціях сфери 
обслуговування у порівнянні з корпоративною культу-
рою виробничих організацій; виявити умови формування 
корпоративної культури в організаціях сфери обслуго-
вування; уточнити методичні положення управлінського 
підходу до формування корпоративної культури органі-
зацій сфери обслуговування, характер і методи управлін-
ського впливу на організаційну середу, а також критерії 
та показники оцінки його результативності.

Результати дослідження. Сучасна кадрова ситуація 
в Україні така, що організаціям сфери обслуговування 
доводиться берегти наявний у них людський ресурс 
і постійно залучати до себе нових висококваліфікова-
них фахівців. В управлінні персоналом організацій від-
бувається своєрідна «боротьба» за персонал. Це явище 
пов'язане з великою кількістю на ринку організацій цього 
типу і їх постійним збільшенням. Крім того, демографічна 
криза, що почалася у 1991 році і триває по теперішній час, 
викликає нестачу персоналу у галузях діяльності, де най-
більш затребуваний молодіжний і сезонний потенціал 
працівників – громадське харчування, промоушн, туризм. 
У зв'язку з жорстокою конкуренцією організаціям прихо-
диться постійно змінювати умови роботи і пропонувати 
щось нове і більш ефективне для соціально–психологіч-
ного благополуччя своїх працівників. Соціально–психо-
логічний комфорт і ймовірність тривалості роботи одного 
працівника в одній організації визначається не тільки роз-
міром заробітної плати, але і прийняттям ним корпоратив-
ної культури даної організації.

У своєму дослідженні автор виходить з того, що, 
займаючи важливе місце в житті організації, корпо-
ративна культура є предметом особливої уваги з боку 
менеджменту. Керівник повинен не тільки відповідати 
корпоративній культурі, він залежить від неї, але в теж 
час, може чинити цілеспрямований управлінський вплив 
на її формування і підтримку.

За результатами проведеного в роботі дослідження, 
завданням менеджменту при формуванні корпора-
тивної культури в організаціях сфери обслуговування 
є здійснення безперервного проблемно-циклічного 
впливу на неї.

В роботі автором зазначається, що циклічність і безпе-
рервність характеру управлінського впливу визначається 
необхідністю постійної роботи над формуванням корпо-
ративної культури. Як організації сфери обслуговування 
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активно розвиваються і вдосконалюють свою діяльність, 
так і корпоративна культура, досягнувши одного рівня 
формування, буде переходити на наступний.

При формуванні корпоративної культури відбувається 
моделювання її проблемних областей, розглядається 
послідовна деталізація її компонентів: організаційного, 
ціннісно-емоційного, рефлексивного [4, c. 76].

У результаті систематизації теоретико-методоло-
гічних положень формування корпоративної культури, 
автором показано, що в останні 10 – 15 років, в зв'язку 
з технологічним та інформаційно-експлуатаційним 
проривом в світі і Україні, а також демографічною кри-
зою останніх трьох десятиліть, спостерігаються нові 
тенденції, характерні для організацій сфери послуг. 
Ці тенденції зосереджені головним чином у коло цін-
ностей людини – персоналу, як джерела стабільності 
і розвитку організації, і клієнта, як джерела добробуту 
організації, і кожного її члена. Імідж став вирішальним 
фактором продажу товарів і послуг. Головними осо-
бами, що формують імідж, є керівники та співробіт-
ники організацій, а основним інструментом – корпора-
тивна культура.

Проблемно-циклічний управлінський вплив на орга-
нізаційну середу враховує діяльність організацій сфери 
обслуговування, як динамічних і постійно контролюючих, 
і здатних швидко реагувати на попит економічних систем 
[7]. Використання можливостей управлінського впливу 
дозволить підібрати систему заходів прямого і непрямого 
впливу на організаційне середовище при формуванні кор-
поративної культури. З позиції управлінського підходу 
визначено соціо-економічні особливості корпоративної 
культури в організаціях сфери обслуговування. Дані поло-
ження є основою для розробки напрямів створення куль-
туро-формуючих умов в організації.

Організації сфери обслуговування володіють особли-
востями – безпосередній виробничий контакт з покуп-
цями, постійний контроль над попитом і пропозицією 
на ринку, невіддільність продажу послуги від продажу 
товару і інших, які призводять і до певної специфічності 
у визначенні корпоративної культури в організаціях даної 
сфери [3, c. 56].

За допомогою опису та порівняння основних харак-
теристик корпоративної культури в організаціях сфери 
обслуговування та сфері виробництва товарів, в рамках 
дослідження автором була представлена специфіка корпо-
ративної культури організацій сфери обслуговування. 

Основні особливості корпоративної культури органі-
зацій сфери обслуговування наступні:

1. Відсутність чітких меж між внутрішнім і зовнішнім 
культурним простором організації.

В дослідженні автором виявлено наявність 
суб'єктивного взаємного впливу клієнтів організації 
сфери обслуговування та її корпоративної культури. Цей 
вплив проявляється в споживчому виборі клієнтів і їх зво-
ротного зв'язку, постійного вдосконалення корпоративної 
культури організації. Будучи клієнтом організації, клієнт 
стає частиною її корпоративної культури.

2. Наявність активної комунікативної взаємодії та її 
природа.

Комунікативна взаємодія в організаціях сфери обслу-
говування визначається двома їх рисами: безпосеред-
ній контакт з клієнтами і молодіжне вікове домінування. 
Безпосередній контакт з клієнтами передбачає високий 
рівень розвитку комунікативних навичок персоналу, 
а переважання в колективах молоді з високим рівнем 
потреб і цілей в області міжособистісних відносин сприяє 
розвитку неформальних комунікацій.

У працівників виробничих підприємств відсутній без-
посередній контакт із споживачами, коло комунікативної 
взаємодії всередині компанії обмежується, як правило, 
відділом (цехом, ділянкою, лабораторією, майстернею). 
Переважання в цих колективах працівників середнього 
віку, основні цінності яких зосереджені навколо сім'ї, 
сприяють домінуванню формальних комунікацій над 
неформальними комунікаціями.

3. Розуміння культури обслуговування як сформованої 
основної цінності організації.

 Види послуг, асортимент і якість послуг, матеріально-
технічне забезпечення, яке відповідає вимогам сучасного 
ринку послуг, інформаційно-рекламне супроводження 
діяльності організації і професійна майстерність праців-
ників визначають конкурентоспроможність організації 
сфери обслуговування. Культура в даному випадку це 
сформована управлінським впливом цінність організацій 
досліджуваної сфери [2].

Культура обслуговування важлива для організацій 
виробничої сфери, але велику корпоративну цінність для 
них представляє якість виробляємої продукції.

4. Переважання командної спрямованості процесу 
навчання персоналу над індивідуальною.

Формування згуртованої, маючої єдині цілі команди 
співробітників є одним з пріоритетних завдань управління 
в організаціях сфери обслуговування [5]. Завдяки спільній 
участі в освітніх проектах, колективним саморозвитком 
через організацію мозкових штурмів і нарад, відбувається 
не тільки розвиток професійних навичок обслуговуючого 
персоналу, але і підвищення рівня прихильності і довіри.

В організаціях виробничої сфери переважає індиві-
дуальна спрямованість процесу навчання співробітників. 
Розвиток і навчання співробітників спрямовано на зрос-
тання трудового потенціалу колективу через зростання 
індивідуального трудового потенціалу працівника.

5. Можливість формування єдиної корпоративної 
культури.

Автором обґрунтовано можливість формування корпо-
ративної культурою, прийнятої більшістю співробітників 
організації. Велика частина організацій сфери обслугову-
вання, за винятком холдингових структур, є нечисленною 
за кількістю персоналу. При цілеспрямованому й сис-
темному впливі на корпоративну культуру можна виклю-
чити наявність опозиційних субкультур. У зв'язку з чим, 
формування і розвиток корпоративних цінностей, правил 
і норм поведінки, які приймаються всіма членами колек-
тиву, можливо.

На основі аналізу досліджень вчених у галузі фор-
мування корпоративної (організаційної) культури під-
приємств виробничої сфери можна констатувати, що на 
більшій частині виробничих підприємств сформувати 
єдину корпоративну культуру складно, в силу великого 
штату працівників та наявності протилежних субкультур 
(субкультури офісних працівників і субкультури цехових 
працівників). У зв'язку з чим, в організаціях цієї сфери 
відбувається формування субкультур на основі існуючої 
організаційної культури.

На основі теоретичного осмислення генезису розвитку 
діяльності організацій сфери обслуговування в сучасних 
умовах, а також аналізу управління корпоративною куль-
турою через вплив на організаційне середовище, в цілях 
подальшого дослідження, автором були вивчені основні 
умови формування корпоративної культури в організаціях 
сфери обслуговування.

В авторській трактовці під культуроформуючими 
умовами розуміється сукупність обставин, вимог, пра-
вил і угод, а також характеристики організаційного 
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середовища, що сприяють формуванню корпоративної 
культури.

Автором визначено 7 видів умов формування корпора-
тивної культури:

1. Національно-історичні умови. До цих умов форму-
вання корпоративної культури можна віднести наявність 
загальних звичаїв, традицій і ритуалів членів організації. 
Для організацій сфери послуг такими умовами є: наяв-
ність традицій святкування міжнародних та професійних 
свят, дня народження компанії; звичай святкування днів 
народження членів колективу і творця організації; риту-
али вступу на посаду та звільнення з організації та інші.

2. Організаційно-економічні умови, що створюють 
взаємозалежність між людьми. До них відносяться: мате-
ріальна мотивація (заробітна плата, компенсації, пільги), 
ставлення до економії витрат організації членів колективу, 
участь у перерозподілі прибутків працівників.

3. Індивідуально-психологічні умови (індивідуальні 
психолого-етичні особливості членів колективу, соціально-
психологічний клімат, нематеріальна мотивація, особли-
вості психологічного відбору персоналу та адаптації).

4. Культурно-ідеологічні умови (загальний культур-
ний менталітет, національні звичаї, культурні цінності). 
Дані умови будуть відрізнятися в організаціях сфери 
обслуговування різних регіонів країни, що визначається 
національним складом, близькістю / віддаленістю від 
адміністративного центру. В рамках регіонів, різні куль-
турно-ідеологічні умови будуть складатися в обласних 
центрах і периферії.

5. Соціально-трудові умови охоплюють такі параме-
три: умови праці та її охорона, кваліфікація працівників, 
рівень освіти, медичне страхування, культура поведінки 
співробітників. Важливим показником, характеризуючим 
соціальні умови, є рівень і спосіб життя співробітників, 
рівень плинності персоналу, соціальні гарантії, додаткові 
блага і можливості.

Діяльність організації стає умовою соціального розви-
тку людини, так як вона може реалізувати свою профе-
сійну активність, виступаючи в якості суб'єкта напрямків 
діяльності в організації.

6. Інформаційно-маркетингові умови. До цієї групи 
умов, приймаючи до уваги сутність маркетингу, автор 
відносить: особливості організації процесу просування 
товарів і послуг, а також вивчення становища, уподобань 
і установок споживачів, і систематичне використання цієї 
інформації для створення нових товарів і послуг, які задо-
вольняють потреби клієнтів.

7. Адміністративно-управлінські умови, які в автор-
ській трактовці включають: 

• незалежність і відповідальність. Чим більше децен-
тралізована відповідальність, тим більше можливостей 
приймати якісні та ефективні управлінські рішення;

• сформованість цілей та перспектив діяльності орга-
нізації. Цілі будуть значущою частиною процесу управ-
ління тільки тоді, коли вони чітко сформульовані, доведені 
до відомості співробітників і приймаються колективом;

• стимулювання (залежність винагороди від резуль-
татів праці). Оцінка ефективності праці – монетарна 
та немонетарна, реальна і формальна, відкрита і прихо-
вана. Відкритість і пряма залежність винагород від інди-
відуальних і групових результатів праці сприяє інтеграції 
співробітників (об'єднання навколо цілей організації);

• організація роботи, дисципліна і система управлін-
ського контролю. Добровільна або примусова дисципліна, 
гнучкість у зміні ролей, взаємодія посадових осіб і підроз-
ділів, наявність і характер діючих правил та інструкцій, 
використання нових форм організації праці;

• система цінностей управлінської команди. Цін-
ності, декларовані та засновниками і авторитетними чле-
нами організації, часто стають основною умовою, що 
визначає рівень згуртування колективу, що формує довірчі 
відносини, єдність поглядів, і визначає внутрішньо-орга-
нізаційну життєдіяльність, а, отже, формує корпоративну 
культуру;

• система внутрішніх і зовнішніх комунікацій органі-
зації. Переваги письмових або усних внутрішніх комуніка-
цій, стиль зовнішнього ділового спілкування і поведінки, 
гнучкість або жорсткість у використанні сформованих 
каналів ділового спілкування, формалізм спілкування, 
можливість контактів з вищим керівництвом та інше.

На формування корпоративної культури впливають 
фактори зовнішнього і внутрішнього оточення – соці-
ально-політична і економічна обстановка в країні; зміни, 
що відбуваються в галузі діяльності організації; ситуації, 
що виникають у партнерів; зміна потреб і пріоритетів клі-
єнтів та інші [8].

В рамках дослідження автором пропонується застосу-
вання управлінського підходу, що спирається на уточнені 
методичні положення, комплекс програмних методів про-
блемно-циклічного впливу на організаційну середу, кри-
терії і показники оцінки його результативності.

Для характеристики управлінського підходу до форму-
вання корпоративної культури організацій сфери обслуго-
вування автором сформульовані наступні принципи: мож-
ливості управління процесом формування корпоративної 
культури; цільової спрямованості; системності і безпе-
рервності [12].

При аналізі результатів ми спиралися на систему кри-
теріїв оцінки корпоративної культури, які передбачають 
створення певних управлінських умов для досягнення 
бажаного рівня її розвитку:

1. Організаційний. Критерії: місія і цілі; символіка; 
традиції і обряди; умови праці; організаційна структура.

2. Ціннісно-емоційний. Критерії: лояльність; соці-
ально-психологічний клімат; згуртованість і довіра.

3. Рефлексивний. Критерії: прийняття співробітни-
ками корпоративних цілей,

цінностей, правил і норм; можливість прояву ініціа-
тиви і участь в ухваленні рішень; самореалізація.

4. Діяльнісний. Критерії: культура комунікацій; куль-
тура мотивації; можливості професійного розвитку.

Показники оцінки результативності управлін-
ського підходу до формування корпоративної культури 
в організаціях сфери обслуговування можна розділити на 
суб'єктивні і об'єктивні.

Об'єктивні:
1. Коефіцієнт плинності персоналу і зміна продуктив-

ності праці.
2. Економія чисельності персоналу.
3. Зміна чистого прибутку організації. Вимірюється 

як відношення чистого прибутку, отриманого за звітний 
період (тис. грн) до прибутку за попередній рік.

4. Зміна соціально-економічного портрету персоналу. 
Вимірюється зміною середнього віку колективу, середньої 
заробітної плати за посаду, цінностей, спільного освіт-
нього статусу, чисельності співробітників, які підвищили 
свою кваліфікацію.

5. Гудвіл. Вимірюється як різниця між ціною компа-
нії та справедливою ринковою ціною чистих зобов'язань 
і активів.

Суб'єктивні:
1. Оптимізація організаційної структури і бізнес-про-

цесів.
2. Умови праці і мотивація.
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3. Індекс зміни культури обслуговування. Визнача-
ється як відношення середньої оцінки клієнтами культури 
обслуговування на початок поточного періоду і на кінець 
(IΔ=Іп – Ім).

4. Індекс групової оцінки соціально-психологічного 
клімату, що розраховується як відношення суми оцінок, 
отриманої для даної групи до максимально можливої для 
даної групи сумі оцінок. (Іс = Σгр / Σmax).

5. Зміна сприйняття співробітниками корпоративної 
культури організації. Аналізується на основі даних дослі-
дження за авторською методикою «Співробітники органі-
зації як елемент корпоративної культури».

Для виявлення взаємозв'язку корпоративної культури 
і економічної ефективності організації автор пропонує 
результати експрес-діагностики організацій – лідерів 
сфери продуктового рітейлу та громадського харчування 
України. Велика частина діагностованих організацій 
є надійною, має позитивну репутацію і відома на ринку, 
надає якісні послуги, які дають цінність як комерційну – 
отримання прибутку (розширення ринку, зростання про-
дажів), так і соціальну – забезпечує лояльність і прихиль-
ність співробітників організації, має позитивний Гудвіл.

Отриманий в результаті дослідження автора інстру-
мент оцінки дозволяє визначити динаміку змін корпора-
тивної культури під впливом методів цілеспрямованого 
проблемно-циклічного управлінського впливу на персо-
нал, культуроформуючих умов і вибрати методи розвитку, 
відповідні результати і особливості підприємств сфери 
обслуговування.

Методичні положення, на які спирається поглиблений 
автором управлінський підхід, являють собою алгоритм 
і програму програмно-циклічного управлінського впливу. 
Рекомендований алгоритм формування корпоративної 
культури організацій сфери обслуговування:

1 Стадія – діагностика. Обґрунтування необхідності 
шляхом вивчення поточного рівня розвитку корпоратив-
ної культури організації. Завдання: реконструкція поточ-
ного стану корпоративної культури; оцінка поточного 
стану корпоративної культури з внутрішньокорпоратив-
ної точки зору і точки зору зовнішнього бізнес-серед-
овища; визначення ключових проблемних областей у роз-
витку корпоративної культури організації.

2 Стадія – планування та мотивація. Розробка бази фор-
мування корпоративної культури організації. Завдання: 
встановлення необхідних умов формування корпоратив-
ної культури компанії; підготовка кадрової політики орга-
нізації; розробка організаційної структури організації; 
вибір методів управлінського впливу, розробка заходів 
та їх завдань у програмі управлінського впливу.

3 Стадія – організація, координація і контроль. Реалі-
зація комплексу заходів програми управлінського впливу 
на формування корпоративної культури. Завдання: орга-
нізація реалізації управлінського впливу; оцінка і аналіз 
результатів управлінського впливу на формування корпо-
ративної культури.

Програма управлінського впливу на формування кор-
поративної культури, побудована на підставі алгоритму 
являє собою систему дій, що реалізується в три етапи: 

1. Констатуючий експеримент.
2. Формуючий експеримент.
3. Оцінка рівня корпоративної культури після застосу-

вання управлінського впливу.
Проведені в рамках дослідження систематизація і аналіз 

підходів до управління корпоративною культурою в сучас-
них умовах дозволили визначити недостатню розробле-
ність положень, що стосуються формування корпоративної 
культури в організаціях сфери обслуговування. Це дозво-
лило розвинути і обґрунтувати методологічні положення 
формування корпоративної культури в організаціях сфери 
обслуговування, які враховують, з одного боку, особливості 
корпоративної культури даної сфері, з іншого боку – харак-
тер управлінського впливу на її формування.

В свою чергу, розгляд наявних у науковій літературі 
підходів до визначення умов формування корпоративної 
культури, що дозволило на основі кабінетних і польових 
досліджень визначити основні умови та запропонувати 
їх класифікацію для створення на підприємствах сфери 
обслуговування як культуроформуючого базису [6].

Дослідження дозволили визначити ефективність 
управлінського підходу при формуванні корпоративної 
культури в організаціях сфери обслуговування. Пропо-
нований методичний інструментарій сприяв позитивній 
динаміці розвитку залученості співробітників компанії, 
підвищенню рівня мотивації та соціально-психологічного 
клімату в колективі, а також збільшення соціально-еконо-
мічних показників.

Висновки. Проведені в рамках дослідження систе-
матизація і аналіз підходів до управління корпоратив-
ною культурою в сучасних умовах дозволили визначити 
недостатню розробленість положень, що стосуються фор-
мування корпоративної культури в організаціях сфери 
обслуговування. Це дозволило розвинути і обґрунтувати 
методологічні положення формування корпоративної 
культури в організаціях сфери обслуговування, які вра-
ховують, з одного боку, особливості корпоративної куль-
тури даної сфері, з іншого боку – характер управлінського 
впливу на її формування. Виділені автором особливості 
корпоративної культури в організаціїях сфери обслугову-
вання можуть слугувати базою для подальшої побудови 
управлінського підходу до її формування, до підбору 
комплексу методів впливу на неї. На думку автора, виді-
лені культуроформуючі умови найбільш повно відобра-
жають актуальну фундаментальну основу формування 
корпоративної культури в організаціях сфери обслугову-
вання і дозволяють ефективно використовувати інстру-
менти управлінського впливу на внутрішньокорпоративні 
відносини. Отриманий в результаті дослідження автора 
інструмент оцінки дозволяє визначити динаміку змін 
корпоративної культури під впливом методів цілеспря-
мованого проблемно-циклічного управлінського впливу 
на персонал, культуроформуючих умов і вибрати методи 
розвитку, відповідні результати і особливості підприємств 
сфери обслуговування. Результати дослідження можуть 
слугувати методологічною і методичною основою для 
подальшого вивчення процесу формування корпоративної 
культури на підприємствах сфери обслуговування.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме совершенствования корпоративной культуры на украинских пред-
приятиях сферы обслуживания. Автором определены особенности корпоративной культуры в организациях сферы 
обслуживания по сравнению с корпоративной культурой производственных организаций. Выявлены условия форми-
рования корпоративной культуры в организациях сферы обслуживания. Уточнены методические положения управ-
ленческого подхода к формированию корпоративной культуры организаций сферы обслуживания, характер и методы 
управленческого воздействия на организационную среду, а также критерии и показатели оценки его результативности.

Ключевые слова: корпоративная культура; командный дух; антикризисное управление; предприятие сферы обслу-
живания; мотивация; обучение персонала; экономическая безопасность; управленческий подход; производственные 
факторы; финансовые факторы; алгоритмизация экономики.

Summary. This article is devoted to the problem of improving corporate culture in the Ukrainian service sector enterprises. 
The author defines the features of corporate culture in the service sector organizations in comparison with the corporate culture 
of industrial organizations. The conditions of formation of corporate culture in the service sector organizations are revealed. The 
methodological provisions of the management approach to the formation of the corporate culture of service sector organizations, 
the nature and methods of management impact on the organizational environment, as well as the criteria and indicators for as-
sessing its effectiveness are clarified.

Key words: corporate culture; team spirit; crisis management; industrial enterprise; motivation; personnel training; eco-
nomic security; production factors; financial factors; algorithmization of economy.
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