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Постановка проблеми. Тваринництво є важливою галуззю аграрної економіки, яка попри 
тривалий період занепаду продовжує відігравати важливе значення у розвитку національного 
господарства, щорічно забезпечуючи понад 20 відсотків виробництва валової продукції сільського 
господарства. Продукція тваринництва є сировиною для молокопереробної та м’ясопереробної 
промисловості та експорту продукції з різною глибиною переробки.  

Вітчизняне тваринництво насамперед займає досить відповідальну нішу у забезпеченні 
продовольчої безпеки держави. М’ясо і м’ясопродукти є основою добробуту населення, а показники їх 
споживання — одними з індикаторів стану забезпечення продовольчої безпеки. При цьому важливо 
відзначити, що середньодобове споживання населенням основних мікро- і макроелементів у складі 
продуктів харчування з розрахунку на одну особу в 2015 р. становило близько 2799 ккал, з яких на 
продукти тваринного походження припадало 791 ккал, або 28,3%. Зокрема споживання молока і 
молочних продуктів сягало 209,9 кг замість рекомендованих фахівцями 380 кг, м’яса і м’ясопродуктів 
— 50,9 кг, тоді як мінімальна норма дорівнює 52 кг, а раціональна згідно з фізіологічно 
обґрунтованими параметрами харчування, без урахування окремих медичних застережень, має бути 
не менше 80–84 кг у рік на одну особу. При цьому в розвинутих країнах світу, за даними Світової 
продовольчої організації ООН (FAO), означений показник у середньому досягає рівня 76 кг м’яса і 
м’ясопродуктів в рік на одну особу, а в окремих з них — США, Австралії, Нової Зеландії і Іспанії — 
споживають більше 100 кг [1; 2]. 

Відтак, від стану і динаміки розвитку тваринницької галузі залежать не лише економічні 
показники сільського господарства, але й якісний рівень життя, добробуту та безпосередньо 
продовольча безпека населення. Особливо варто звернути увагу на те, що нинішній кризовий стан 
розвитку галузі безпосередньо зумовлений також проблемами зниження доходів, які останніми роками 
виникли у зв’язку з падінням купівельної платоспроможності населення. 

Дослідженням встановлено, що основна частка тваринницької, зокрема молочної продукції (біля 
80 %) виробляється в селянських господарств і дрібних аграрних підприємствах. Важливо відзначити, 
що в цих формуваннях ще не в повній мірі використовується наявний виробничий потенціал. Однак 
названа категорія господарств не отримує належної уваги і підтримки з боку держави [1; 2].  

Для використання потенціальних можливостей необхідно сприяти процесам конвергенції 
галузей тваринництва селянських господарств і підприємств до системи сталого розвитку, 
використовуючи при цьому задіяння організаційно-економічних, технологічних і фінансових механізмів 
та державної підтримки названих галузей суб’єктів господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичні основи сутності механізмів 
конвергенції економічних систем обґрунтовані в роботах зарубіжних вчених, зокрема: Р. Арона, 
М. Вожняка, П. Друкера, М. Дюверже, Ж. Еллюль, О. Конта, Дж. Мюрдаля, П. Поппера, У. Ростоу, 
А. Сахарова, П. Сорокіна, Дж. Сороса, М. Спенса, Дж. Стрейчи, Я. Тінбергена та ін.  
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Дослідженню методологічних засад механізмів економічної конвергенції присвячені наукові праці 
відомих вітчизняних вчених: О. Амоші, В. Андрійчука, В. Андрущенка, П. Гайдуцького, А. Гальчинського, 
В. Гейця, А. Єпіфанова, Д. Лук’яненка, А. Поручника, А. Соколовської, В. Чужикова та ін.  

Результати вивчення питань сталого розвитку тваринницьких галузей селянських господарств 
опубліковані в наукових працях І. Баланюка, В. Бойка, А. Даниленка, В. Месель-Веселяка, М. Мисюка, 
П. Саблука, М. Пархомця, П. Пуцентейла, І. Свиноуса та інших.   

Позитивно оцінюючи отримані результати проведених досліджень необхідно відзначити 
важливість продовження вивчення поставленої проблеми в умовах занепаду галузі тваринництва і 
започаткованих в країні реформ щодо сприяння розвитку євроінтеграційного процесу і конвергенції 
досліджуваної галузі до євро стандартів.  

Постановка завдання. Мета статті полягає у аналізі і оцінці сучасного стану розвитку галузей 
тваринництва, систематизації теоретичних розробок і практичних рекомендацій щодо загальних 
процесів економічної конвергенції в ЄС, розкритті методологічних основ механізмів конвергенції галузей 
тваринництва селянських господарств і підприємств до системи сталого євроінтеграційного розвитку.  

Виклад основних матеріалу дослідження. Тваринництво є однією із стратегічних галузей 
сільського господарства, розвиток якої значною мірою визначає продовольчу безпеку держави і якість 
харчування населення, а отже, і здоров’я нації. Воно забезпечує населення високоякісними, 
калорійними, дієтичними і вітамінізованими продуктами харчування, а промисловість – сировиною. 
Екологічне значення полягає в забезпеченні землеробства органічними добривами, внесення у ґрунт 
яких повертає в природу значну кількість органічної маси, сприяє підвищенню його родючості, вмісту 
гумусу, розвитку мікрофлори, інтенсифікації ґрунтотворного процесу і колообігу речовин у природі.  

Нестабільність соціально-економічної ситуації, низький рівень концентрації капіталу в аграрній 
сфері, диспаритет цін між сільськогосподарською продукцією і продукцією промисловості та його 
наслідки зумовили хронічні негаразди в цій галузі аграрного виробництва. 

Встановлено, що у структурі сільськогосподарського виробництва на тваринництво припадає 
біля 30 % товарної продукції. Провідну роль при цьому забезпечують скотарство, свинарство та 
птахівництво. Показники конкурентоспроможності скотарства пов’язані насамперед із рівнем 
продуктивності тварин та якістю продукції. Встановлено, що середньодобові прирости живої ваги та 
надої молока значно відстають від граничних показників [1; 3].  

У сучасних умовах галузь молочного скотарства має багато проблем та потребує регулювання. 
Так переважні обсяги виробництва зосереджують великі спеціалізовані приватні підприємства або 
агрохолдинги, а також індивідуальні селянські господарства. Натомість малі та середні підприємства на 
ринку практично не представлені. Така ситуація свідчить про наявність загроз продовольчій безпеці, 
відсутність умов для справедливої конкуренції, формування середнього класу на селі та масштабного 
вирішення соціальних питань на базі галузі. У структурі собівартості 1 л молока на заробітну плату 
припадає лише 6,5 %. Це не сприяє належній мотивації праці та підвищенню її продуктивності.  

Для індивідуальних селянських господарств як значних поставників тваринницької продукції 
характерними є значні сезонні коливання виробництва. Вони досягають 2,0-3,5 раза, що негативно 
позначається на споживчому ринку та оборотності капіталу у галузі [3; 4; 5].  

Однією з ефективних галузей тваринництва є свинарство. Воно забезпечує населення цінними 
продуктами харчування, такими, як м’ясо, сало. Після забою свиней залишаються побічні продукти – 
шкури, щетина, кишки, кров тощо, які використовують як сировину для подальшої переробки. Серед 
сільськогосподарських тварин свині виділяються високим забійним виходом: у молодняка він 
становить 70-75 %, у дорослих тварин – 80-85 %. Свиняче м’ясо відрізняється великим вмістом 
повноцінного і легкозасвоюваного білка і незамінних амінокислот. Перетравність свинячого м’яса в 
організмі людини становить 90-95 %, а свинячого жиру – 97-98 %. За калорійністю свинина значно 
перевершує яловичину і баранину. У 1 кг свинини середньої якості міститься близько 2500 калорій, а в 
1 кг яловичини – тільки 1500. Для свиней характерні скороспілість та багатоплідність, які дають 
можливість за короткий період отримати від них значно більше м’яса, ніж від інших видів 
сільськогосподарських тварин. Тому не випадково в селянських господарствах і підприємствах 
свинарство вважають галуззю великих можливостей [2].  

Провідні позиції в галузі тваринництва нині займає птахівництво. Господарське значення 
птахівництва визначається його можливістю поставляти цінні продукти харчування – яйця і м’ясо, які 
характеризуються високою поживністю, відмінними дієтичними і смаковими якостями. Побічну 
продукцію птиці ефективно використовують у національному господарстві. Так пух і пір’я є цінною 
сировиною для легкої промисловості. Послід птиці багатий на протеїн (25-40 %), фосфор та інші 
мінеральні речовини, тому його використовують як органічне добриво. Після висушування послід 
можна згодовувати великій рогатій худобі і свиням. Наявність у його складі сечової кислоти дає 
можливість використовувати послід для виготовлення медичних препаратів. Із відходів забою та 
інкубації яєць виготовляють сухі білкові корми, що містять 50-85 % протеїну, всі незамінні 
амінокислоти, вітамін В12 та інші поживні речовини [6; 7].  
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Дослідженням виявлено, що прогрес у птахівництві багато в чому залежить від селекційної 
роботи, спрямованої на створення і вдосконалення існуючих порід, ліній і кросів птиці. Велике 
значення мають також повноцінна і збалансована годівля, впровадження в галузь нових 
високоефективних і ресурсозберігальних технологій. Експерти вважають, що успіх у виробництві м’яса 
птиці на 40 % залежить від селекції, на 30 % – від технології і на 30 % – від годівлі. Таким чином, 
частка чинників середовища (система утримання, умови годівлі, параметри мікроклімату тощо) 
становить близько 60 %, а спадкових (порода, лінія, крос, стать) – 40 % [6; 7].  

Важливою галуззю тваринництва є вівчарство. Воно дає таку цінну продукцію, як вовна, овчина, 
смушки, овечі шкури та високопоживні продукти, що користуються великим попитом у населення, – 
м’ясо, жир, молоко. Баранина відзначається високим вмістом повноцінного білка, а також незамінних 
амінокислот.  

Крім основних галузей тваринництва в Україні, особливо в селянських господарствах, 
розвиваються і така галузь, як кролівництво, яке є не лише джерелом продовольства для населення, 
а й сировини для хутряної та пухової промисловості. За своїми біологічними показниками кролі 
відрізняються від інших тварин багатоплідністю та високою скоростиглістю. Людський організм 
засвоює з м’яса кроля 90 % білка, а жир – майже повністю. За своїм хімічним складом і особливо 
дієтичними властивостями м’ясо кролів не поступається іншим видам, а за деякими показниками 
навіть перевершує [6; 7].  

Аналіз розвитку основних галузей тваринництва показує, що, незважаючи на великий потенціал 
України, а саме – наявність сприятливих природно-кліматичних, земельних, трудових ресурсів тощо 
ця галузь сільського господарства перебуває в досить важкому стані. В умовах світової кризи 
вітчизняне скотарство потребує ще більш ефективного державного захисту. Тому, проаналізувавши 
ситуацію розвитку галузі ВРХ, можна зробити висновок про негативні тенденції в розвитку скотарства: 
скорочення поголів’я тварин, вагоме зниження продуктивності худоби, погіршення її якісного складу. 
Відповідно, ці обставини спричинили погіршення якості продукції ВРХ та зменшення обсягів 
виробництва, а звідси і споживання цінних продуктів харчування.  

Тваринники, при нерентабельному виді бізнесу, розраховують на значну підтримку з боку 
держави. Але, як свідчить досвід, розмір фінансової підтримки з боку держави не є гарантом 
успішності у виробництві продукції ВРХ. Тому залишається широке поле для досліджень механізмів 
державної підтримки розвитку тваринництва з метою відновлення потенціалу галузі та забезпечення 
населення продуктами харчування, а країну – стабільними міжнародними позиціями.  

Дослідженням виявлено, що за останні 20 років галузь тваринництва зазнала величезних втрат. 
Відбувся катастрофічний занепад тваринництва в усіх організаційно-правових формах 
господарювання. 

Ситуація, що склалася у тваринництві, зумовлена збитковістю виробництва всіх видів 
тваринницької продукції насамперед через несприятливу цінову ситуацію на ринку та відсутністю 
ефективного економічного механізму підтримки галузі. Тваринництво втрачало 
конкурентоспроможність та економічний інтерес виробників оскільки закупівельні ціни на продукцію 
були у півтора-два рази меншими, ніж витрати на її виробництво. При цьому встановлено, що ринок 
продукції тваринництва характеризується незбалансованістю попиту і пропозиції, низьким рівнем 
внутрішнього споживання, а також недостатньо розвинутою ринковою інфраструктурою.  

Товарообмін здійснюється здебільшого за допомогою посередників, які привласнюють значну 
частину прибутку, створеного у процесі виробництва. Ціни на продукцію тваринництва не 
забезпечують навіть простого відтворення виробництва. Не здійснюється прогнозування цінової 
ситуації та попиту на продовольчі товари.  

Виявлено, що вітчизняна аграрна економіка, зокрема її галузі тваринництва, надалі 
перебувають в стані стабільного занепаду. Так, у першому півріччі 2016 р. в усіх категоріях 
господарств України порівняно з аналогічним періодом 2015 р. відбулося зменшення чисельності 
худоби і птиці. Зокрема, поголів’я великої рогатої худоби скоротилося на 2,4%, зокрема, корів — на 
3,5%, свиней — на 3,0%, овець і кіз — на 3,4% і птиці усіх видів — на 4,5%. Станом на 1 липня 2016 р. 
утримувалося 4316,3 тис. голів великої рогатої худоби, зокрема 2191,8 тис. корів, 7491,5 тис. голів 
свиней, 1704,5 тис. голів овець і кіз та 234428,9 тис. голів птиці усіх видів . 

Негативна тенденція зменшення кількості утримуваного поголів’я тварин спостерігається як у 
сільськогосподарських підприємствах, так і в господарствах населення. Однак темпи скорочення за 
окремими видами тварин дещо відрізняються. Якщо загалом у сільськогосподарських підприємствах і 
господарствах населення темпи зменшення чисельності поголів’я великої рогатої худоби співпадали 
відповідно на 2,5 і 2,4%, то поголів’я свиней навпаки зросло на 0,1%, а в селянських 
домогосподарствах скоротилося досить суттєво — на 6,1%. 

У структурі розміщення поголів’я тварин в розрізі основних категорій господарств частка 
поголів’я великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах зменшилася на 0,7% і 
становить 29,3% від усієї загальної його чисельності, овець і кіз — відповідно на 0,3% до 11,8%, а 
птиці усіх видів найбільше — на 4,7% до 43,0%, тоді як свиней навпаки зросла на 0,1% до 49,6%. 
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Встановлено, що у структурі валового надою молока господарств західного регіону України 
понад 90 % продукції припадає на фермерські і одноосібні селянські господарства, які вважаються  
основними товаровиробниками молока. Саме ці господарства є прообразом європейської форми 
господарювання, тому на них необхідно орієнтувати стратегію розвитку молочного виробництва і 
відповідно здійснювати процес конвергенції галузей тваринництва до системи їх сталого розвитку.  

Важливо відзначити, що поняття «конвергенція», яке зараз активізується в науковій тематиці, не 
нове, а має свою історію. Термін «конвергенція» походить від латинського convergo (наближаюся, 
сходжуся), застосовується в різних галузях суспільних і гуманітарних наук.  

Дослідженням виявлено, що конвергенція як важливий чинник інтеграційного процесу в 
економічній науці має двояке трактування: по-перше, у широкому розумінні це поняття визначається 
як якісне зближення економічних систем їх господарських, інституціональних механізмів та 
економічних устроїв країн, регіонів, чи глобальних структур світової економіки; по-друге, у більш 
вузькому розумінні – як наближення конкретизованих економічних показників цих систем. 
Конвергенція тісно пов’язана з протилежним за змістом терміном «дивергенція» – розходження.  

Незважаючи на те що розходження і подібність економічних систем взаємопов’язані з розвитком 
глобалізаційних процесів, наукове визначення теорій конвергенції у кінці ХІХ – початку ХХ ст. було 
спочатку поширеним для обґрунтування сутності суспільно-економічних формацій (теорії О. Конта, 
К. Маркса, У. Ростоу та інших західних вчених), які доводили, що суспільний розвиток відбувається в 
результаті зближення суспільно-економічних формацій з поступовим переростанням їх від нижчої до 
вищої формації. 

Огляд економічної літератури підтверджує, що процеси глобалізації світу беруть свій початок з 
часів Колумба (1492 р.). Переважна більшість наукових досліджень підтверджує, що активне 
зближення економік різних країн починається із зародження вільної торгівлі. Після двох століть 
стрімких розбіжностей передових країн і країн, що розвиваються, взяла гору модель зближення, або 
конвергенції [8, с. 18–20]. На думку деяких вчених, специфікою цієї концепції було утопічне бачення її 
мети справедливого суспільного розвитку.  

З розвитком ринкових відносин у другій половині ХХ ст. вчені схиляються до концепцій 
«індустріального суспільства» (П. Друкер. Р. Арон, Ж. Еллюль), держави «загального благоденства» 
(Дж. Мюрдаль, Дж. Стрейчи та ін.), відкритого суспільства (П. Поппер), ринкового фундаменталізму 
(Дж. Сорос), мирного зближення капіталізму і соціалізму – систему «демократичного соціалізму» 
(М. Дюверже), «синтезу деяких елементів капіталістичної ефективності і соціалістичної рівності» 
(Я. Тінберген) та ін., які передбачають формування змішаної форми суспільної формації.  

Водночас П. Сорокін розвиває цю концепцію як злиття капіталістичної і соціалістичних 
формацій. Аналізуючи сутність тоталітаризму і лібералізму, вчений зазначав, що «група абсолютно 
тоталітарного або абсолютно laisser-faire типу навряд чи коли-небудь існувала. Але якісь реальні 
соціальні групи по своїй системі соціальних відносин були ближче до тоталітаризму, інші більше 
нагадували «ліберальний» або «анархічний тип». Зазначене вище є доречним до однієї і тієї ж групи в 
різні періоди її існування» [9, с. 578].  

Дискусія про конвергенцію 40–50-х років ХХ ст. перенеслася в русло підтвердження тези про 
уподібнення капіталістичної і соціалістичної систем.  

З 80-х років ХХ ст. наукові дослідження сутності конвергенції набирають процесуального 
характеру щодо обмежень нерівностей між країнами та подібності зростання в системі 
макроекономічних моделей зростання, наприклад: ресурсів фізичного і людського капіталу, ресурсів 
праці, технології, знання [10, с. 51, 54].  

Відхід від формаційної моделі конвергенції ще раніше передбачав американський вчений 
австрійського походження П.Ф. Друкер, який зазначав, що в наступні 25 років, коли світ буде намагатися 
подолати проблему населення, проблему енергії, проблему ресурсів і проблему основних спільнот, 
тобто міст, ця функція, напевно, виросте до крайньої необхідності – незалежно, між іншим, від 
політичних, соціальних або економічних структур, у розвинутих економіках, тобто незалежно від того, є 
вона, «система», «капіталістичною», «соціалістичною», «комуністичною» або будь-якою іншою [11].  

В наш час теорія конвергенції є особливо актуальною для нашої країни, зокрема для найбільш 
проблемних її галузей, пов’язаних з добробутом населення та в зв’язку з:  

 вибором європейського напряму розвитку країни;  

 низьким рівнем розвитку сільського господарства і особливо його важливої продовольчої 
галузі - тваринництва;  

 високим рівнем використання передових технологій і високими результатами господарювання 
в європейському сільському господарстві. 

Для наближення наших результатів господарювання в галузях тваринництва до європейського 
рівня необхідно забезпечити перехід виробництва тваринницької продукції на засади сталого розвитку. 

З метою забезпечення об’єктивного підходу до вирішення поставленого завдання важливо 
звернутись до теоретичних основ проблеми. 
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Дослідженням встановлено, що перехід до ринкової економіки викликав суттєві зміни у 
сільському господарстві України. Основою таких змін стало поширення індивідуальних селянських та 
фермерських господарств як форм господарювання на селі. Поряд з цим, зважаючи на існування 
різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності, структур ринкового типу, що 
функціонують на засадах приватної власності на землю та майно, нерівні умови функціонування 
індивідуальних господарств та їх розвитку, порівняно з іншими формами господарювання, не дають їм 
змоги конкурувати та забезпечити зростання ефективності аграрної економіки.  

Головне економічне завдання особистих селянських господарств полягає в поповненні 
продовольчих ресурсів, потреба в яких не задовольняється за рахунок великого 
сільськогосподарського виробництва. Це виявляється в тому, що сільське населення значну частину 
своїх потреб в їжі задовольняє за рахунок неринкових джерел. 

Земельні наділи селянських господарств населення є недостатніми для виробництва продуктів 
харчування з метою їх реалізації на ринку і тому не можуть вважатися товарними господарствами. 
Тому велика частка основних продуктів харчування виробляється і споживається в самому селі. 
Селяни, що проживають у віддалених населених пунктах, не мають ринку збуту продукції, виробленої 
в самих господарствах. Вироблена в селянських господарствах продукція має вищу якість і кращий 
товарний вигляд. Вона є сировиною для промисловості, де використовується і побічна його продукція 
(шкіра тварин, пір’я птахів і т.п.). При нормально організованому ринковому середовищі ця продукція 
може швидше пристосуватися до кон’юнктури ринку і оперативніше реагувати на динаміку попиту і 
пропозиції. Збуту цієї продукції може сприяти також гнучкий компромісний підхід під час формування 
ринкових цін.  

Для забезпечення сталого розвитку галузей тваринництва необхідно використати європейський 
досвід, який підтверджує високу ефективність організації сімейних ферм [12 ;13]. Виявлено що 
найкращу результативність мають молочні сімейні ферми. Це пов’язано з тим, що у структурі 
агропродуктових ринків вагоме місце займає ринок молочної продукції, стан і динаміку розвитку якого 
прийнято вважати об’єктивним індикатором якості харчування населення. Молочна продукція є однією 
із найбільш прибуткових, а отже повинна стати інвестиційно привабливою для фермерських і 
одноосібних господарств, володіти високим потенціалом створення робочих місць на селі для більш 
ефективного вирішення соціальних проблем сільської місцевості. 

Зарубіжна практика показує, що незалежно від чисельності корів (дотримання оптимального 
мінімуму), можна отримувати достатню кількість молока із високими технологічними параметрами, за 
умови ведення галузі згідно передових технологій і врахування специфіки умов 
сільськогосподарського виробництва в регіоні. Досвід фермерських господарств з виробництва 
молока (Польща, Фінляндія та інші) засвідчує їх потенційну рентабельність за концентрації корів у 
господарстві не менше 15-20 голів [12]. 

Тому, враховуючи, що у фермерських господарствах та одноосібних селянських господарствах 
західного регіону України виробляється понад 80% молока, обґрунтовані пропозиції щодо створення в 
сільських територіальних громадах сімейних молочних ферм з вищеназваними показниками 
концентрації поголів’я корів, з можливим використання вуличної кооперації окремих технологічних 
процесів. При цьому враховується важливість державної підтримки у придбанні молочного стада корів 
та доїльного і охолоджувального обладнання. 

Для того, щоб отримувати постійний прибуток, рекомендується вибрати для міні-ферми 
конкретного регіону відповідну породу корів, адаптовану до природно-кліматичних умов. Річний рівень 
продуктивності корови має бути не меншим 4000 кг молока. При цьому корови повинні бути здорові, 
мати міцну конституцію, живу масу при першому розтелі – 450-500 кг, повновікові корови – 550-650 кг, 
розміри тіла – крупні (висота в холці не менше 140 см, довжина тулуба при вимірюванні мірною 
палицею не менше 160 см), міцні кінцівки і особливо копитний ріг, бути придатними до машинного 
доїння, стійкими до захворювань на мастит, лейкоз та інші. Площа приміщення міні-ферми на 16 корів 
за типовим проектом повинна становити 160 м

2
.  

Для ефективного ведення фермерського господарства вихід телят на 100 корів повинен складати 
94% і товарність молока - 93%. Річна потреба в кормах на 1 голову повинна складати: сіна 
(різнотравного) – 7,4 ц; соломи – 4,5 ц; сінажу (різнотравного) – 38,0 ц; буряки кормові – 27,0 ц; зеленої 
маси – 87,0 ц; концентратів – 12,0 ц; меляси – 2,0 ц. Всього необхідно заготовити 778,3 ц к.од., та 8133, 1 
кг перетравного протеїну. При цьому витрати кормів на 1 ц молока повинен становити 1,22 ц к.од. [2]. 

Встановлено, що значне збільшення виробництва молока залежить не тільки від рівня племінної 
роботи і кормової бази, але й від інтенсивності використання маточного поголів’я. Корова, вирощена з 
телиці, яка була спарована у 18 місяців і мала при цьому живу масу не менше 380 кг, буде мати 
більший прижиттєвий надій і нормальні відтворювальні функції протягом усього продуктивного періоду 
використання. Недобір до цього стандарту кожних 10 кг живої маси – це недобір від вирощеної корови 
щороку по 100-150 кг молока [2]. 

Для забезпечення високої ефективності використання молочного стада важливою умовою 
технологічного процесу є роздій корів-первісток та корів наступних розтелів. Роздій проводиться в 
першу чергу за рахунок авансування концентрованих кормів в раціоні. Для поліпшення якості стада 
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щороку вибраковують корів: за віком – 8–10%, з причини яловості, захворювання на мастит, травм – 
5%, за продуктивністю – 8–10%. Всього – 21–25% [2].    

Осіменяють корів спермою висококласних бугаїв, молочна продуктивність матерів яких не нижче 
6 тис. кг. Вирощування молодняка, отриманого фермером від корів краще організовувати в пулах. 
Ремонт материнського стада необхідно проводити за рахунок цього молодняка або за рахунок 
закупівлі нетелей чи корів-первісток. 

Важливою умовою ефективного функціонування молочної міні-ферми є запровадження гено- та 
фенотипової оцінки своїх тварин на основі ведення певного обліку. Найважливішими елементами 
зоотехнічного обліку і повсякденної роботи фермера є: щоденний огляд тварин, точний облік 
результатів штучного осіменіння, складання графіку запуску та отелення корів, гінекологічна 
диспансеризація корів та їх ректальне обстеження, зважування і нумерація новонародженого 
молодняка (через 2–3 дні після народження), разове на місяць контрольне індивідуальне доїння корів. 

Забезпечення інтенсивного рівня відтворення тварин на міні-фермі досягається за рахунок 
штучного осіменіння корів, який проводиться ректоцервікальним способом, замороженою спермою 
перевіреною за якістю нащадків висококласних бугаїв.  

Міні-ферма повинна мати родильне приміщення або відокремлене від інших тварин спеціально 
обладнане місце для родів. Новонароджені телята повинні знаходитись з коровами-матерями 
протягом однієї доби. Із двохмісячного віку бички реалізовуватимуться на м’ясо, а телички 
передаватимуться у пули, або спеціалізовані господарства по вирощуванню ремонтних телиць. 

Таким чином, удосконалення всіх технологічних процесів функціонування і розвитку в галузей 
вітчизняного тваринництва направлено на досягнення рівня європейських стандартів. 

Орієнтація процесу конвергенції сімейних міні-ферм чи інших господарських формувань має 
досягати всіх параметрів сталого розвитку тваринництва (економічних, екологічних і соціальних), що 
визначені стандартами ЄС. 

Розглядаючи і аналізуючи проблему конвергенції вітчизняної економіки до стандартів ЄС, 
необхідно відзначити, що це досить тривалий, а в загальному – це безперервний процес. Програми 
економічної конвергенції в ЄС постійно удосконалюються [8]. Так, одним з найважливіших пунктів 
нової програми економічної конвергенції в ЄС є робота над Актом про єдиний ринок (АЄР), Він 
передбачає координацію зусиль країн-членів за 12 пріоритетними напрямами для підвищення 
ефективності європейської економіки, удосконалення системи оподаткування та правил регулювання. 
У документі перераховані конкретні інструменти, які використає Європейська Комісія в найближчі два 
роки. Також визначено основні пріоритети структурних реформ і фінансової консолідації для програм 
стабілізації та конвергенції [8]. На цій основі та із урахуванням стратегії «Європа 2020» країни-члени 
розробляють національні програми реформ, а також програми стабілізації чи конвергенції.  

Важливим кроком є схвалений на сесії Ради Екофін пакет з шести законодавчих актів, 
запропонованих Комісією, які є відповіддю ЄС на світову економічну кризу і кризу державної 
заборгованості країн-членів. Метою пакету, який складається з п’яти Регламентів і однієї Директиви, є  
посилення економічного управління в Євросоюз. 

Перший вносить поправки в Регламент, що встановлює правила представлення національних 
програм стабілізації та конвергенції (превентивна частина Пакту стабільності і зростання).  

Другий Регламент вносить поправки щодо правил введення санкцій за порушення бюджетної 
дисципліни (коригувальна частина Пакту стабільності і зростання).  

Третій – встановлює правила запобігання та виправлення макроекономічних дисбалансів в 
державах-членах.  

Четвертий – вводить норми і процедури примусу в сфері стеження за бюджетними показниками 
в зоні євро. Директива про вимоги до бюджетних правил та процедур держав-членів покликана 
підвищити ефективність бюджетного планування в країнах ЄС. 

П’ятий Регламент встановлює примусові заходи з метою корегування макроекономічних 
дисбалансів в зоні євро [2].  

Названі законодавчі акти істотно розширюють повноваження органів ЄС в сфері 
макроекономічної політики держав-членів. Фактично вони наближають Євросоюз до створення 
економічного уряду і до побудови його спільної економічної політики на наднаціональних принципах, 
тоді як до цих пір вона здійснювалася на принципах міжурядового співробітництва.  

Важливою для всієї Європи проблемою є регіональні відмінності країн-членів у рівні добробуту. 
Так, було запропоновано переглянути підходи до виділення допомоги регіонам, в яких ВВП становить 
від 75% до 90% від середньоєвропейського. Ці регіони запропоновано вважати перехідними.  

Європейська комісія також прийняла рішення про застосування Регламенту, що заснував Новий 
європейський інструмент сприяння співробітництву національних, регіональних та місцевих органів 
влади для цілей політики зближення - Європейські групи територіального співробітництва. Такі групи 
стають все більш популярними; створені шляхом укладення відповідної конвенції, вони дозволяють 
здійснювати проекти транскордонного співробітництва там, де повноваження регіональних або 
місцевих влад по різні боки кордону не збігаються.  
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Висновки з проведеного дослідження. 1. Тваринництво є важливою галуззю аграрної 
економіки, яка займає досить відповідальну нішу у забезпеченні продовольчої безпеки держави, є 
сировиною для молокопереробної та м’ясопереробної промисловості та експорту продукції з різною 
глибиною переробки. Екологічне значення галузі полягає в забезпеченні землеробства органічними 
добривами, внесення у ґрунт яких повертає в природу значну кількість органічної маси, сприяє 
підвищенню його родючості, вмісту гумусу, розвитку мікрофлори, інтенсифікації ґрунтотворного 
процесу і колообігу речовин у природі.  

2. Протягом 20-ти останніх років відбувається скорочення поголів’я тварин, вагоме зниження 
продуктивності худоби, погіршення її якісного складу. Відповідно, ці обставини спричинили погіршення 
якості продукції скотарства та зменшення обсягів виробництва, а звідси і споживання цінних продуктів 
харчування.  

3. Нинішній кризовий стан розвитку галузі безпосередньо зумовлений нестабільністю соціально-
економічної ситуації, низьким рівнем концентрації капіталу в аграрній сфері, диспаритетом цін між на 
сільськогосподарську продукцію і на матеріально-технічні засоби промислового виробництва. 

4. Встановлено, що основна частка тваринницької, зокрема молочної продукції (біля 80 %) 
виробляється в селянських господарств і дрібних аграрних підприємствах, які не отримують належної 
уваги і підтримки з боку держави. Виявлено, що ринок продукції тваринництва характеризується 
незбалансованістю попиту і пропонування, низьким рівнем внутрішнього споживання, а також 
недостатньо розвинутою ринковою інфраструктурою. Товарообмін здійснюється здебільшого за 
допомогою посередників, які привласнюють значну частину прибутку, створеного у процесі виробництва. 

5. Для використання потенціальних можливостей запропоновано сприяти процесам конвергенції 
галузей тваринництва селянських господарств і підприємств до системи сталого розвитку, 
використовуючи при цьому задіяння організаційно-економічних, технологічних і фінансових механізмів 
та державної підтримки названих галузей суб’єктів господарювання. 

6. Обґрунтовано, що конвергенція галузей тваринництва селянських господарств і підприємств 
до сталого розвитку ЄС є особливо актуальною для нашої країни в зв’язку з: вибором європейського 
напряму розвитку країни; низьким рівнем розвитку сільського господарства і особливо його важливої 
продовольчої галузі - тваринництва;  високим рівнем використання передових технологій і високими 
результатами господарювання в європейському сільському господарстві. 

7. Запропоновано створення в сільських територіальних громадах сімейних молочних ферм з 
встановленими нормативними показниками концентрації поголів’я корів, з можливим використанням 
обслуговуючої кооперації окремих технологічних процесів. При цьому враховується важливість 
державної підтримки у придбанні молочного стада корів та доїльного і охолоджувального обладнання. 

8. Використання процесу конвергенції галузей тваринництва селянських господарств і 
підприємств до сталого розвитку ЄС на основі  удосконалення всіх технологічних процесів 
функціонування галузей вітчизняного тваринництва направлено на досягнення рівня європейських 
стандартів. 
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Постановка проблеми. Інновації мають важливе значення для підвищення європейської 

конкурентоспроможності у світовій економіці. Центральним напрямком політики і програм 
Європейського Союзу (ЄС) є збільшення інвестицій в наукові дослідження і розробки з наступною 
конвертацією результатів дослідження у нові товари, послуги або процеси на ринку та вирішення 
проблем зовнішніх викликів і суспільства. 

Підтримка розвитку інноваційних підприємств ЄС має вирішальне значення для підвищення 
конкурентоспроможності індустріальної промисловості ЄС, яка становить 80% експорту Європи. Малі 
та середні підприємства (МСП) є особливим пріоритетом інноваційної політики ЄС. На сьогодні більш 
ніж 70% МСП Європи мають труднощі щодо інноваційного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Закономірності розвитку малих та середніх 
підприємств (МСП) можуть бути використані для розробки нових теоретичних та методологічних 
підходів їх розвитку. Роботи таких вчених, як Савіна Ю.В. [1], Абрамешіна А.Є. [2], Фатхутдінова Р.А. 
[3], Ільєнкової С.Д. [4], Лі Н. [5], Василеску Л. [6], Лазоніка У. [7] відіграли значну роль щодо понять та 
розкриття основ діяльності МСП, але аналітичні дослідження щодо вивчення закономірностей 
розвитку інноваційних підприємств малого та середнього бізнесу, в тому числі Європи, за незначною 
кількістю відсутні. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз та визначення характерних особливостей та 
статистичних закономірностей розвитку інноваційних підприємств Європи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Майже половина всіх підприємств ЄС-28 
повідомила про здійснювала інноваційну діяльність (48,9%) в період 2010-2012 , що на 3,9% нижче у 
порівнянні з періодом 2008-2010 рр. Серед держав-членів ЄС найнижча інноваційна активність була 
зафіксована у Болгарії (27,4%), Польщі (23,0%) і Румунії (20,7%), а найбільш активне зростання 
відбувалось у Туреччині, Сербії, Норвегії (рис. 1) [8].  

Більшість країн ЄС (14 країн) мають переважну кількість інноваційних підприємств (більше 50%) 
(табл. 1) [8]. Класифікація інноваційних підприємств, згідно Європейської статистики, відбувається за 
основними рівнозначними типами інновацій, які превалюють на підприємстві, а саме: організаційні 
інновації; маркетингові інновації; продуктові інновації та інноваційні процеси, які поліпшують 
виробництво або спосіб доставки продуктів. 
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Рис. 1. Частка інноваційних підприємств ЄС-28, 2010-2012 рр. (% від усіх підприємств) 
Джерело: [8] 

 
Таблиця 1 

Частка інноваційних підприємств у країнах ЄС 
 

Назва країни 
Інноваційні 

підприємства
 

Продуктові 
інновації 

Процесові 
інновації 

Організаційні 
інновації 

Маркетингові 
інновації 

ЄС – 28 48,9% 23,7% 21,4% 27,5% 24,3% 

Німеччина 66,90% 35,80% 25,50% 32,20% 34,40% 

Люксембург 66,10% 30,30% 32,80% 46,80% 32,40% 

Ірландія 58,70% 27,80% 25,90% 21,80% 35,70% 

Італія 56,10% 29,10% 30,40% 33,50% 31,00% 

Швеція 55,90% 31,50% 23,90% 25,30% 30,40% 

Бельгія 55,60% 31,50% 31,10% 29,30% 21,90% 

Португалія 54,60% 26,00% 33,50% 32,80% 32,80% 

Австрія 54,40% 26,60% 28,70% 36,40% 29,50% 

Франція 53,40% 24,20% 24,10% 34,20% 25,40% 

Фінляндія 52,60% 31,00% 29,30% 29,70% 26,50% 

Греція 52,30% 19,50% 25,60% 30,20% 36,80% 

Нідерланди 51,40% 31,90% 25,90% 27,30% 23,20% 

Мальта 51,10% 23,90% 26,40% 34,70% 32,60% 

Данія 51,10% 24,80% 22,90% 32,20% 29,40% 

Джерело: [8] 

 
У першу п’ятірку країн-новаторів по кількості інноваційних підприємств входять: Німеччина, 

Люксембург, Ірландія, Італія, Швеція. 
До найбільш важливих цілей всіх типів підприємств Європейського Союзу є: зростання обороту, 

зниження витрат, підвищення прибутковості, зростання частину ринку. При цьому важливість цих 
цілей для інноваційних підприємств на 7-12% вище, ніж для не інноваційних підприємств 
ЄС (рис. 2 (а)). 

Найбільш важливими стратегіями розвитку підприємств Європейського Союзу є: покращення 
маркетингу товарів та послуг, розвиток нових ринків, вдосконалення товарів та послуг, зменшення 
внутрішніх операційних витрат, підвищення гнучкості, придбання матеріалів, компонентів та послуг, 
побудова альянсів. Причому однаково важливими для інноваційних і не інноваційних підприємств ЄС 
є стратегії: розвитку нових ринків, підвищення гнучкості та придбання матеріалів, компонентів, послуг. 
У співвідношенні найбільш важливими стратегіями інноваційних підприємств ніж не інноваційних 
підприємств ЄС є: покращення маркетингу товарів та послуг, вдосконалення товарів та послуг, 
зменшення внутрішніх операційних витрат (рис. 2 (б)). 
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Рис. 2 Цілі (а) та стратегії (б) інноваційних і не інноваційних підприємств ЄС у 2010-2012 рр. 
Джерело: [9] 

 
Що стосується конкретних видів інновацій, то велика частина підприємств впроваджує: 

 продуктові інновації – Німеччина (35,8%), Люксембург, Швеція, Нідерланди, Бельгія, Фінляндія 
(більш ніж 30,0% від всіх підприємств); 

  процесові інновації - Німеччина, Швеція, Бельгія, Нідерланди, Фінляндія і Люксембург (більш 
ніж 30,0% від всіх підприємств); 

 організаційні інновації (методи, процедури, обов’язки, прийняття рішень, зовнішні відносини) – 
Люксембург (46,8%), Німеччина, Італія, Португалія, Франція, Мальта, Данія, Греція (більш ніж 30,0% 
від всіх підприємств);  

 маркетингові інновації - Греція (36,8%), Ірландія, Німеччина, Португалія, Люксембург, Італія, 
Швеція (більш ніж 30,0% від всіх підприємств).  

Як показує аналіз, наявність продуктових інновацій на ринках потребує достатньо високу долю 
впроваджень маркетингових, організаційних та процесові інновацій. Так, технологічні процесові 
інновації були введені в одному з п’яти підприємств (21,4%). Серед держав-членів ЄС, Німеччина, 
Швеція, Люксембург були лідерами у впровадженні інноваційних технологічних процесів. Причому три 
п’ятих впроваджених інноваційних процесів інноваційних підприємств у всіх країнах ЄС (58,9%) було 
пов’язано із поліпшенням допоміжних операцій для процесів, таких як обслуговування, закупки, 
бухгалтерського обліку, а трохи більше ніж одна третина (34,9%) впроваджень інноваційних процесів 
було пов’язано із поліпшенням матеріально-технічного забезпечення. 

До найбільш важливих джерел інформації, що використовують інноваційні підприємства ЄС для 
розробки інновацій є: постачальники матеріалів, компонентів; в межах підприємства; клієнти та 
споживачі; конференції та виставки; конкуренти та інші підприємства сектору; консультанти 
(рис. 3 (а)).  

Найбільш важливі методи підвищення конкурентоспроможності інноваційних підприємств ЄС є: 
тривалість виробничого циклу; комплексність товарів та послуг; комерційна стратегія, торговельна 
марка, патенти, (рис. 3 (б)).  

Серед інноваційних підприємств ЄС найбільшу кількість 756887 становлять інноваційні малі та 
середні підприємства (ІМСП) – 96,4%, а більшість 79,5% відноситься до підприємств із кількістю до 50 
працівників, що свідчить про високий рівень підтримки підприємництва у ЄС. 

 Більшість країн ЄС (15 країн) мають інноваційні МСП у кількості більше ніж 10000 (табл. 2) [10]. 
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Рис. 3. Джерела інформації, що використовуються для розробки інновацій (а) та методи 
підвищення конкурентоспроможності (б) інноваційних підприємств ЄС, 2010-2012 рр. (% від усіх 

продуктів чи технологій або підприємств) 
Джерело: [9] 

 
Таблиця 2  

Інноваційні малі та середні підприємства (ІМСП) ЄС, 2012 р. 
 

Назва країни 
Загальна кількість інноваційних 

підприємств 
10-49 

працівників 
50-250 

працівників 
ІМСП 

ІМСП,
% 

ЄС – 28 785 243 624 377 132 510 756 887 96,39 

Німеччина 135 033 100 798 27 801 128 599 95,24 

Італія 116 621 100 548 13 779 114 327 98,03 

Туреччина 81 078 66 254 12 379 78 633 96,98 

Іспанія 71 801 60 817 9 264 70 081 97,60 

Франція 70 962 55 761 12 151 67 912 95,70 

Польща 54 365 41 267 10 868 52 135 95,90 

Румунія 28 866 22 400 5 270 27 670 95,86 

Нідерланди 25 242 19 844 4 595 24 439 96,82 

Чехія 22 253 16 941 4 171 21 112 94,87 

Швеція 17 954 14 380 2 929 17 309 96,41 

Португалія 17 660 14 404 2 824 17 228 97,55 

Австрія 16 451 12 679 2 996 15 675 95,28 

Угорщина 15 160 11 894 2 674 14 568 96,09 

Бельгія 14 286 11 052 2 642 13 694 95,86 

Болгарія 14 296 11 057 2 724 13 781 96,40 

Греція 14 987 13 016 1 701 14 717 98,20 

Джерело: [10] 
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Хоча найбільша кількість ІМСП знаходиться у Німеччині та Італії (32,0% від загальної кількості 
ІМСП в ЄС), найбільший відсоток ІМСП від загальної кількості інноваційних підприємств знаходиться у 
Греції, Італії, Іспанії та Португалії.  

Аналіз загальної кількості та відсоткового співвідношення інноваційних підприємств малого та 
середнього бізнесу ЄС щодо розподілу до основних типів інновацій показав, що: організаційні інновації 
– 39,83% (94748 підприємств), продуктові інновації – 32,51% (77350 підприємств), процесові інновації 
– 19,78% (47054 підприємств), і маркетингові інновації – 7,88% (18745 підприємств) (табл. 3) [11]. 

Таблиця 3 
Розподіл ІМСП за основними типами інновацій 

 

Країни 

Кількість ІМСП (шт.) Кількість ІМСП, % 

П
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о
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о
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ЄС – 28 77350 47054 18745 94748 32,51 19,78 7,88 39,83 

Австрія 1345 1693 1529 2514 18,99 23,91 21,59 35,50 

Бельгія 1678 1617 1186 2120 25,42 24,50 17,97 32,12 

Болгарія 698 476 865 545 27,01 18,42 33,48 21,09 

Греція 681 1570 2246 1233 11,88 27,40 39,20 21,52 

Данія 904 781 721 886 27,46 23,72 21,90 26,91 

Естонія 351 447 343 335 23,78 30,28 23,24 22,70 

Ірландія 745 595 563 952 26,09 20,84 19,72 33,35 

Іспанія 1008 6150 2842 6915 5,96 36,36 16,80 40,88 

Італія 10220 11723 13630 16075 19,79 22,70 26,39 31,12 

Кіпр 25 140 153 99 6,00 33,57 36,69 23,74 

Латвія 167 277 323 325 15,29 25,37 29,58 29,76 

Литва 285 377 610 476 16,30 21,57 34,90 27,23 

Люксембург 171 221 101 322 20,98 27,12 12,39 39,51 

Мальта 54 70 76 161 14,96 19,39 21,05 44,60 

Нідерланди 3739 2256 2078 2981 33,82 20,41 18,80 26,97 

Німеччина 23869 10150 19580 16528 34,0 14,47 27,92 23,57 

Польща 844 2571 2615 986 12,03 36,64 37,27 14,05 

Португалія 987 2302 1874 1806 14,16 33,03 26,89 25,91 

Румунія 308 642 1271 1324 8,69 18,11 35,85 37,35 

Словаччина 343 292 578 481 20,25 17,24 34,12 28,39 

Словенія 745 284 456 345 40,71 15,52 24,92 18,85 

Угорщина 836 460 1475 891 22,83 12,56 40,28 24,33 

Фінляндія 985 881 716 936 28,00 25,04 20,35 26,61 

Франція 2137 6485 5402 11312 8,43 25,60 21,32 44,65 

Хорватія 275 441 588 535 14,95 23,98 31,97 29,09 

Чехія 1826 1532 2375 1810 24,21 20,31 31,49 24,00 

Швеція 2911 1609 2370 1453 34,89 19,29 28,41 17,42 

Норвегія 964 333 980 818 31,15 10,76 31,66 26,43 

Сербія 575 399 677 683 24,64 17,10 29,01 29,26 

Туреччина 881 5373 9453 6967 3,89 23,70 41,69 30,73 

Джерело: [11] 
 

Найбільша кількість на національному рівні країни інноваційних МСП, які впроваджують:  

 організаційні інновації у Франції (44,65%), найменша у Польщі (14,05%);  

 продуктові інновації у Словенії – 40,71%, а найменша у Іспанії – 5,96%;  

 процесові інновації у Польщі – 36,64%, а найменша у Норвегії – 10,76%;  

 маркетингові інновації у Туреччині (41,69%), а найменша у Люксембурзі – 12,39% [12]. 
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Висновки з проведеного дослідження. Встановлено, що більшість країн Європейського 
Союзу мають переважну кількість інноваційних підприємств, це більше ніж 50% від кількості усіх 
підприємств. Більшу кількість інноваційних підприємств у країнах ЄС складають інноваційні 
підприємства малого та середнього бізнесу ЄС, це 94%–98% від кількості усіх інноваційних 
підприємств, а більшість 79,5% відноситься до підприємств із кількістю до 50 працівників. 

В першу п’ятірку країн-новаторів по кількості інноваційних підприємств входять: Німеччина, 
Люксембург, Ірландія, Італія, Швеція.  

Найбільш важливі такі цілі, як зростання обороту, зниження витрат, підвищення прибутковості, 
зростання частини ринку для інноваційних підприємств на 7-12% вище ніж для не інноваційних 
підприємств ЄС.  

Найбільш важливими стратегіями інноваційних підприємств ЄС є: розвиток нових ринків ЄС, 
покращення маркетингу товарів та послуг, вдосконалення товарів та послуг, зменшення внутрішніх 
операційних витрат, а до найбільш важливих методів підвищення конкурентоспроможності можна 
віднести: тривалість виробничого циклу; комплексність товарів та послуг; комерційна стратегія, 
торговельна марка, патенти.  

Встановлено, що розробка інновацій інноваційних МСП ЄС носить відкритий характер та 
базується на принципах відкритого інноваційного процесу із застосуванням зовнішньої інформації від 
постачальників, споживачів, консультантів, конкурентів та інших підприємств сектору.  
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Постановка проблеми. Вибір вектору економічної інтеграції України у 2014 році визначив 

пріоритетні напрями зовнішньоекономічної діяльності на довгострокову перспективу. В рамках зони 
вільної торгівлі з країнами Євросоюзу (ЄС) низька конкурентоспроможність українських експортерів 
стримує вихід вітчизняних товаровиробників на європейські ринки. Це призвело до скорочення обсягів 
експорту. З іншого боку, дезінтеграція з кранами Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) призвела 
до значних експортних втрат та падіння обсягів промислового виробництва у високотехнологічних 
секторах економіки [1; 2].  

Цими проблемами й обумовлено створення інституційних передумов інноваційно-технологічної 
модернізації реального сектору економіки, що забезпечить швидкий перехід на нові технічні 
регламенти та стандарти (на прикладі країн ЄС та ЄАЕС), а також підвищить конкурентоспроможність 
українських товаровиробників на зовнішніх ринках.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання підвищення рівня конкурентоспроможності 
національної економіки розглядались в значній кількості наукових праць та досліджень В.М. Гейця, 
А.І. Амоші, Б.В. Гриньова, В.П. Соловйова, Н.В. Краснокутської та ін. В цих дослідженнях 
констатуються низький рівень ефективності національної економіки, значне відставання окремих 
секторів економіки за рівнем їх модернізації від рівня країн ЄС та ЄАЕС. Проте, потребують детальних 
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досліджень питання інституційного забезпечення інноваційно-технологічної модернізації окремих 
секторів економіки України в умовах поглиблення інтеграційних процесів, як інституційних передумов 
формування високого рівня конкурентоспроможності України на зовнішніх ринках. 

Постановка завдання. Мета дослідження – аналіз та розробка методичних підходів для 
побудови інституційних передумов інноваційно-технологічної модернізації на прикладі країн ЄС та 
ЄАЕС.  

Завдання дослідження – проаналізувати інституційні передумови інноваційно-технологічної 
модернізації в країнах ЄС та ЄАЕС і запропонувати пріоритетні напрями інноваційно-технологічної 
модернізації для національної економіки.  

Об’єкт дослідження – процес інноваційно-технологічної модернізації в країнах ЄС та ЄАЕС. 
Предмет дослідження – концептуально-методологічні та організаційно-управлінські положення й 
механізми інноваційно-технологічної модернізації в країнах ЄС та ЄАЕС. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід країн ЄС у формуванні процесів 
інноваційно-технологічної модернізації бере початок з другої половини минулого століття, коли на 
законодавчому рівні почали формуватись на території окремих країн інституціональні інноваційні 
платформи. На сьогоднішній день в Євросоюзі діє «Стратегія інноваційного розвитку ЄС до 2020 
року», яка і визначає інституцій і передумови модернізації та інноваційного розвитку. Стратегічною 
лінією країн-членів Європейського Союзу в сфері інноваційної діяльності є концентрація фінансових 
ресурсів на ключових напрямах [3]. 

При цьому, конкурентоспроможність національних економік країн ЄС визначають саме 
національні інноваційні стратегії та програми інноваційного розвитку. В першу чергу це стосується 
таких країн, як Австрія, Бельгія, Німеччина, Італія, Іспанія та Великобританія [4, с. 67].  

Австрія. Науково-дослідницька та винахідницька діяльність в Австрії була трансформована в 
національну інноваційну політику прийняттям федерального закону від 25 жовтня 1967 року «Про 
сприяння розвитку наукових досліджень». На основі цього закону були створені «Фонд сприяння 
дослідженням у виробничій сфері» та «Фонд сприяння науково-дослідницькій діяльності», які до 
середини 90-х років залишалися основними координуючими та організаційними центрами реалізації 
інноваційної політики Австрії. У 2002 році було прийнято «Закон про університети», утворено 
«Національну Раду з питань наукових досліджень та розвитку технологій», а також «Національний 
фонд наукових досліджень, технологій і розвитку». 

Бельгія. Бельгійські національні або іноземні підприємства зареєстровані у Бельгії, які 
здійснюють інвестиції у науково-дослідницький сектор, займаються інноваційною діяльністю та 
розробляють передові екологічно-чисті технології можуть отримати спеціальні податкові кредити. У 
такому випадку нормальна ставка оподаткування застосовуватиметься до суми інвестицій у 
нематеріальні активи, за умови, що ці активи будуть використовуватися для ведення професійної 
діяльності у Бельгії. З метою залучення інвестицій, регіони Фландрії, Валлонії та Брюсселю 
розробляють свої індивідуальні проекти та програми [5]. 

Великобританія. Починаючи з 1980-х років, уряд Великобританії проводить активну політику 
розвитку науково-технічного потенціалу економіки за допомогою підтримки й заохочення інвестицій у 
науково-технічну сферу, зокрема, в галузі високих технологій. Важливим інструментом стимулювання 
технологічного розвитку промисловості визнане використання державного замовлення. Прямі й 
побічні результати науково-дослідних та конструкторських розробок, виконані на замовлення урядових 
організацій, як правило, використовуються приватними фірмами для освоєння випуску нових товарів і 
послуг [5]. 

Іспанія. Серед пріоритетів діяльності Уряду Іспанії є державна підтримка, в т.ч. значна 
фінансова, розвитку науки і нових технологій. З цією метою у 2008 р. було створено нове міністерство 
науки та інновацій. Науково-технологічна система Іспанії складається з різних компонентів: державних 
установ, які планують, фінансують та визначають пріоритети і напрямки наукових досліджень (вони 
мають у підпорядкуванні спеціальні органи для управління та реалізації наукової політики); установ та 
підприємств загальнонаціональної системи, а також інфраструктуру підтримки (різні учасники, в т.ч. 
приватні, дослідницького процесу). Слід зазначити, що 42,5% всіх витрат на інновації покривається за 
рахунок державних коштів (в т.ч. автономних областей) [6]. 

Італія. Законодавством Італії з 1982 року (закон № 42/82 щодо сприяння галузям, що мають 
національне значення) встановлено та регламентовано заходи по стимулюванню та фінансово-
кредитній підтримці інноваційної діяльності підприємств. Так, згідно з цим Законом, при Міністерстві 
економічного розвитку Італії було створено Фонд технологічних інновацій. Інноваційні кредити 
надаються підприємствам на строк до 15 років на наступних умовах. На перші п’ять років відсоток за 
користування кредитом встановлюється у розмірі 15% від облікової ставки, існуючої на момент 
укладання кредитної угоди, а на наступний період – 60 % від облікової ставки [6]. 

Німеччина. Німеччина орієнтується на виконання цілей Лісабонського саміту ЄС щодо 
забезпечення зростання національних та загальноєвропейської економік за рахунок дотримання 
високої інноваційної динаміки та виходу на рівень передових світових технологій. За рівнем витрат на 
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НДДКР, які становлять 2,5% ВВП, Німеччина посідає одне із провідних місць серед економічно 
розвинутих країн. Значна кількість секторів економіки та німецьких підприємств самостійно вкладає 
значні інвестиції в наукову та інноваційну діяльність, працюючи на цьому напрямку системно і 
результативно [5; 6]. 

Серед країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) найбільш актуальним для України може 
бути досвід у формуванні процесів інноваційно-технологічної модернізації таких країн, як Росія, 
Білорусь та Казахстан. Активізація процесів модернізації та інноваційного розвитку в країнах ЄАЕС 
дозволила трансформувати економічну архітектуру, створити нові коопераційні зв’язки та забезпечити 
конкурентоспроможність вітчизняних товаровиробників.  

Російська Федерація. З метою структурування економіки країни та переходу на інноваційний 
шлях розвитку, в Росії була розроблена Стратегія інноваційного розвитку до 2020 року, яка визначила 
виклики і загрози у сфері інноваційного розвитку та вибудувала чітку системи цілей, пріоритетів та 
інструментів державної інноваційної політики. Окрім Стратегії, на території Російської Федерації діє 
низка законів та федеральних цільових програм з підтримки інноваційної діяльності, створення 
елементів інноваційної інфраструктури.  

В 2010 році створено Інноваційний центр «Сколково», в рамках діяльності якого у комплексі 
будуть забезпечені особливі економічні умови для компаній, що працюють в пріоритетних галузях 
модернізації економіки Росії: телекомунікації та космос, біомедичні технології, енергоефективність, 
інформаційні технології, а також ядерні технології [7].  

Білорусь. Головне завдання інноваційної політики Республіки Білорусь останніх десяти років – 
стимулювання інноваційних процесів, що реалізуються через систему цілей і зусиль, визнаних 
державою, закріплених законодавчо і орієнтованих на розвиток і державну підтримку науки, 
наукоємних технологій та заходів, що забезпечують інноваційні процеси в основних сферах 
промисловості, сільського господарства та соціального комплексу. З метою забезпечення належних 
правових гарантій та матеріальних умов розвитку науки щорічно забезпечується державне 
фінансування наукової діяльності з республіканського бюджету, яке є захищеною статтею поточних 
витрат бюджетної класифікації.  

Для фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Президентом і Урядом 
Республіки Білорусь створено і функціонують Білоруський республіканський фонд фундаментальних 
досліджень (БРФФД), Білоруський інноваційний фонд (Белінфонд), Фонд інформатизації Республіки 
Білорусь. Джерелами формування цих фондів є асигнування з державного бюджету, добровільні 
відрахування зацікавлених міністерств, інших республіканських органів державного управління, 
підприємств і організацій, громадян, зарубіжних фірм і організацій, а також доходи від власної 
діяльності фондів [7; 8]. 

Казахстан. Базовими нормативно-правовими документами інноваційної політики Республіки 
Казахстан була Стратегія індустріально-інноваційного розвитку Республіки Казахстан на 2003-
2015 рр., Програма з формування та розвитку національної інноваційної системи Республіки 
Казахстан на 2005-2015 рр., Закон «Про державну підтримку інноваційної діяльності». Реалізація 
зазначених директивних документів проводилася на основі державних та регіональних цільових 
програм індустріально-інноваційного розвитку та рішень профільних міністерств.  

Виробництво конкурентоздатних і експортоорієнтованих товарів, робіт і послуг в обробній 
промисловості і сфері послуг є головним предметом державної індустріально-інноваційної політики. У 
Казахстані в даний час діє більш 40 бізнес-інкубаторів, а основним елементом створюваної в 
Казахстані національної інноваційної системи є технопарки [8]. 

Досвід зарубіжних країн у сфері інноваційної політики підтверджує, що саме на національному 
рівні визначаються інституційні передумови для подальшого формування і розвитку процесів 
інноваційно-технологічної модернізації. Особливо роль приділяється податковим механізмам 
стимулювання до новаторства та комерціалізації наукових розробок, а також їх впровадження в 
економічні процеси.  

Висновки з проведеного дослідження. В нинішніх соціально-економічних умовах серед 
пріоритетних напрямів інноваційно-технологічної модернізації окремих секторів економіки Украйні 
необхідно здійснити комплекс заходів, направлених на створення інституціональних засад 
формування та розвитку процесів модернізації та інноваційного розвитку економіки.  

За результатами проведеного дослідження можемо виділити наступні пріоритетні напрями 
інституційного забезпечення процесів формування та розвитку інноваційно-технологічної модернізації 
в Україні: розробка та прийняття Інноваційного кодексу України; запровадження фіскальних механізмів 
з підтримки інноваційної діяльності; забезпечення довгострокового фінансового супроводу проектів за 
рахунок створення цільових фондів та програм; запровадження механізмів кластеризації в окремих 
секторах економіки та інших елементів інноваційної інфраструктури.  

Саме на національному рівні законодавчо можна сформувати інституційні передмови 
інноваційно-технологічної модернізації, в першу чергу змінами до Податкового кодексу. Запроваджені 
механізми фіскального та регуляторного характеру стимулюватимуть модернізацію виробництва та 
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впровадження вітчизняних інноваційних розробок, що призведе до значного підвищення 
конкурентоспроможності як вітчизняних підприємств, так і національної економіки у цілому.  
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Постановка проблеми. У проблематиці корпоративного управління залишається 

маловивченим феномен управління інтересами стейкхолдерів в системі корпоративних взаємодій 
корпорації. Компетентні менеджери є основоположним пріоритетом діяльності корпорації та важливим 
фактором її успішного розвитку у майбутньому. Актуальність теми дослідження визначається 
потребою пошуку складових, що забезпечують формування компетентностей менеджерів та які 
зорієнтовані на отримання максимально можливих позитивних результатів від корпоративного 
управління.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Засновниками дослідження корпоративного 
управління є праці А. Белла [10], М. Блеіра [11], Дж. Броні [19], І. Велентжеза [19], Р. Вишні [18], 
Дж. Мінза [10], А. Харта [14], А. Шлейфу [18] та інших. Формуванню компетентностей персоналу 
присвячені дослідження Р. Бояцис [1], Булгакова А.В. [2], Д. Зиглер [8], Дж Равен [6], С.М. Спенсер [7], 
Л. Хьел [8] та ін.  

У той же час, переважає фрагментарний характер формування та розвитку складових, що 
формує компетентність менеджерів корпорації та діяльності, яка їх розвиває. Це і зумовило вибір 
напряму дослідження. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розвиток теоретичних, методологічних складових 
щодо формування семантичної системи компетентностей менеджерів корпоративного управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Корпоративне управління як система 
взаємовідносин у трикутнику «Акціонери – рада директорів – менеджмент» є основою як для 
ефективної діяльності компаній у середньостроковій перспективі, так і для успішного стратегічного 
розвитку. Сформована система відносин між акціонерами-власниками різних пакетів акцій і 
менеджментом, на даному етапі розвитку корпорацій, – непрозора, неефективна і не захищає права 
інвесторів. Основною функцією ради директорів, поряд із завданнями контролю дій виконавчого 
керівництва, повинно стати завдання із вироблення та узгодження стратегії компанії. Усе це є 
можливим при наборі менеджерів, які швидко й ефективно реагують на виклики корпорації, мають 
професійний досвід та знання у вказаній сфері дослідження, а, отже, є компетентними у 
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корпоративному управлінні. 
Процес формування компетентності менеджменту корпорації полягає у встановленні 

відповідності між досліджуваним поняттям і комплексом конкретних, синонімічних, за змістом даного 
поняття, емпіричних дій та операцій. Семантичне моделювання процесу формування 
компетентностей персоналу уможливлює деталізацію поняття, вибору для цього відповідного набору 
понятійних і емпіричних індикаторів. Інакше кажучи, для кращого розуміння, що таке «компетентність» 
і які способи її оцінки важливо уточнити суміжні для даної категорії поняття, і показати їх взаємозв’язок 
з поняттям «компетентність». 

Отже, формалізуємо поняття компетентність та дослідимо взаємозв’язок даної категорії з 
такими поняттями, як: знання, досвід, уміння, навички, професійні здібності, інтелектуальна діяльність, 
навчальна діяльність мотивація. Відповідно до рис. 1, знання, уміння, навички, здібності та досвід  
виступають ресурсами трудової діяльності у корпоративному управлінні, а компетентність менеджерів 
результатом трудової діяльності менеджерів корпорації. На результати трудової діяльності впливає 
якісний склад менеджерів корпорації, а також ефективне мотивування та навчання менеджерів для 
досягнення стратегічних цілей корпорації, що у свою чергу формує корпоративні цінності персоналу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Cемантична система формування компетентностей менеджерів корпорації 
Джерело: сформовано авторами 

 
Знання визначають зміст компетентності. «Володіти» чимось з точки зору системно-діяльнісного 

підходу означає «знати». Надалі «володіти» перетворюється на «уміти» і мати відповідний «навик» 
(табл. 1). 

Таблиця 1  
Трактування категорії «знання»  

 

№ 
з/п 

Трактування категорії «знання» Дослідники 

1 Частина свідомості, щось спільне у відображенні предметного розмаїття Хьелл, Л., Зиглер, Д. [8] 

2 Спосіб відтворення у свідомості пізнаваного об’єкта Гейвин Х [4] 

3 
Результат пізнавальної діяльності незалежно від того, в якій формі ця 
діяльність відбувалася 

Равен, Дж. [6] 

4 
Обізнаність у чому-небудь, наявність відомостей про кого-, що-небудь. 
Сукупність відомостей з якої-небудь галузі, набутих у процесі навчання, 
дослідження і т. ін. Пізнання дійсності в окремих її проявах і в цілому 

Великий тлумачний 
словник української мови 
[3] 

Джерело: систематизовано авторами 

 

Якісний набір менеджерів 
корпорації 

Ефективне мотивування та 
навчання менеджерів  

 
 

 
 

Ресурси  
 

 Знання - усвідомленість 
працівника про роботу  

 Уміння і навички 

(професійні) 

 Здібності (професійні) 

 Досвід (професійний та 

соціальний) 
 

 
 
 
 

Трудова діяльність 
 
 Виконання інтелектуальних, 
управлінських та інших трудових 
обов’язків 

 
 
 
 

Результати 
 
Компетентність - трудова 
характеристика сукупності знань, 
умінь, навичок і професійно 
важливих якостей і мотиваційних 
характеристик працівника, 
необхідних для успішного 
виконання роботи, що 
відповідають вимогам посади і 
стратегічним цілям корпорації 

 
ВХІД 

 
КОРПОРАЦІЯ 

 
ВИХІД 

Формування 
корпоративних цінностей 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННООГГОО  ГГООССППООДДААРРССТТВВАА   
 

 25 

Знання мають приховану (внутрішню) і зовнішню форми. Основою прихованої (імпліцитної) 
частини знань переважно є досвід і особисті цінності людини. Це найчастіше неусвідомлене знання, 
яке важко формалізувати. Експліцитна частина знання, навпаки, має більш схематичне уявлення, 
найчастіше, це формули, відображені у довідковій літературі. 

З прихованої форми знання може перейти у виражену форму і навпаки. Така можливість 
переходу знання, його кодифікація дуже важлива, оскільки забезпечує зрозумілість і корисність їх для 
багатьох людей. За допомогою кодифікації знання може бути організовано і використано всіма 
учасниками процесу пізнання. Але не для всякого імпліцитного знання можна провести кодифікацію. 
Навіть підготовлені фахівці не можуть передбачити кодування всіх правил рішення і орієнтирів дій, 
необхідних для трудової діяльності. Дуже часто індивідуальні дії засновані на прихованому знанні, яке 
виникає в процесі навчання і професійної діяльності. І виокремити його для подальшого поширення 
часто є абсолютно неможливим. 

Принципово важливо виявити роль знань у корпораціях, особливо їх значення з точки зору 
виникнення нових типів корпорацій. 

Управління знаннями, як новий науковий підхід, з’явився в 80-х роках XX століття. При цьому 
управління знаннями не було пов’язано з інформаційними технологіями, як це відбувається зараз. 
Тоді первинною метою було створення посібників і методик для можливості оптимально застосувати 
інтелектуального потенціалу персоналу в організації. У контексті даної проблеми слід звернути увагу 
на концепцію «інтелектуального капіталу» Т. Стюарта, яка ґрунтується на тому, що капітал практично 
будь-якої сучасної організації сьогодні, як правило, нематеріальний. До 95% від біржової вартості 
високотехнологічних компаній займає саме нематеріальна частина. А його величину можна зіставити 
тільки з вартістю необоротних активів тільки на підприємствах добувної промисловості. 

Основними завданнями, на вирішення яких направлено управління знаннями, є: 

 розв’язання ключових питань адаптації, виживання, розвитку і навчання організації в умовах 
постійної мінливості зовнішнього середовища; 

 об’єднання організаційних процесів, покликаних забезпечити синергетичну взаємодію 
інформаційних технологій, здатних обробляти інформацію, з одного боку, і працівників організації, 
здатних створювати нове знання. Такий підхід є стратегічно орієнтований погляд на управління 
знаннями, що забезпечує синергетичну взаємодію між технологічними та соціальними підсистемами 
організації, і є головною умовою виживання організації в сучасному динамічному і складному 
зовнішньому середовищі. 

В рамках управління знаннями все, що відбувається в організації є «процесами набуття 
знання», які включають в себе процеси створення, апробації, оновлення і використання знань. Дані 
процеси є необхідними умовами для виживання і розвитку організації. У концепції управління 
знаннями відбувається перехід від популярного раніше «інформаційного ланцюжка цінностей» до 
концепції «ланцюжка цінностей знань». Згідно з концепцією «інформаційного ланцюжка цінностей», 
технологічна система є ключовою рушійною силою організаційних процесів, а персонал організації - 
пасивні виконавці, які використовують методи, котрі підібрала для них технологічна система. 

У концепції «ланцюжок цінностей знань» персонал і, відповідно, уся соціальна система 
розглядаються у ролі ключового елемента, що постійно оцінює інформацію, яку накопичила і зберегла 
технологічна система. Персонал організації постійно оцінює методи і способи дії, які запропонувала 
технологічна система, на відповідність вимогам поточного моменту і стану зовнішнього середовища. У 
цьому полягає сутність нового виду навчання - генеративне навчання. 

Один з важливих компонентів процесу управління знаннями є внутрішньо-організаційні процеси 
передачі знань. Це пов’язано з тим, що здатність обмінюватися знаннями усередині різних підрозділів 
організації є основою для досягнення конкурентної переваги. 

Існує два види процесу передачі знання - внутрішній і зовнішній, між якими є принципові 
відмінності. Зовнішній процес передачі знання відбувається поза межами організації і пов’язує її з 
зовнішніми партнерами, серед яких організації-конкуренти, навчальні заклади, науково-дослідні 
лабораторії й інститути, лабораторії, консультанти, експерти та ін. Даний вид процесу передачі знань 
дозволяє організації отримати нові знання, проте найчастіше він трудомісткий і матеріально 
витратний. Сутність внутрішнього процесу передачі знань полягає в спілкуванні співробітників, груп, 
відділів, між собою у межах організації. Даний процес реалізується в різних формах: починаючи від 
передачі знань під час приватних бесід до участі в спеціальних проектах в масштабі усієї організації. 

У перспективі успіх організації буде визначатися тим, якою мірою їй вдасться сформувати нове 
знання і підтримувати процеси його внутрішньо-організаційної передачі. Розв’язання такого складного 
завдання дозволить організації отримати незаперечні конкурентні переваги. 

Проведений аналіз робіт авторів [1-19] дозволяє зробити висновок про те, що знання – основа 
компетенції. Деякі дослідники підкреслюють наявність у знання двох складових - теоретичної і 
практичної. Професійні знання визначаються теоретичною частиною знань, а професійні уміння - їх 
практичною частиною. Єдність цих двох складових наукового знання має бути представлений у змісті 
освітніх програм і навчальних планів підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки. Вони 
повинні охоплювати фундаментальні теоретичні знання і базові професійні уміння. Зміст програм, 
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побудованих на основі сукупності і гармонійного поєднання теоретичних і практичних професійно 
значущих знань, дозволить сформувати систему ключових знань в таких сферах, як: економічна 
теорія, закони розвитку і управління організацією, закони і методи управління персоналом, основи 
організації праці персоналу; фінансовий менеджмент; трудове законодавство і т.д. 

Якщо розглядати професійну діяльність керівника, то одним з основних критеріїв професійного 
знання є точність освоєння і відтворення професійної інформації. Безумовно також, що кожен 
працівник реалізує комплекс освоєних професійних знань відповідно до своїх здібностей. Тому можуть 
відбуватися зміни або спотворення в передачі або відтворенні інформації, пов’язаної з професійною 
діяльністю. 

Оцінювати знання працівника необхідно за критерієм точності відтворення інформації і окремих 
елементів професійного досвіду. Точність в цьому випадку є характеристикою лише однієї сторони 
професійних знань. Інша її сторона пов’язана з тим, що людина усвідомлено виражає своє ставлення 
до реалій навколишнього світу, заснованих на осмисленні і розумінні будь-якого явища або процесу. 
Ще одним критерієм оцінки знань є рівень усвідомленості знань, або рівень сприйняття реальної 
дійсності, осмислення і розуміння суті освоєних елементів професійного досвіду. 

Отже, у ролі критеріїв професійних знань ми виокремили точність і усвідомленість, які 
дозволяють оцінити глибину обізнаності працівника в конкретній галузі професійної діяльності. Також 
важливою є широта професійних знань, в яких обізнаний менеджер. Тому наступним критерієм можна 
вважати обсяг знань, який визначає коло питань і дій у професійній сфері. 

Отже, знання відображають міру обізнаності, що оцінюється за критеріями точності, 
усвідомленості й обсягу. Професійні знання, як складова частина професійного мислення, визначають 
якість аналізу інформації, прийняття рішень, складання прогнозів і планів. Крім того, вони впливають 
на отримання нових професійних умінь і навичок, є основою мотиваційного і ціннісного ставлення до 
праці. На основі взаємозв’язку знань формується новий погляд на світ (Т.В. Габай), відбувається зміна 
ставлення до світу. Знання впливають на розумову, практичну, господарську, прогнозну, 
проектувальну та інші види діяльності, та обумовлюють оцінку подій. 

Наступною складовою змісту компетентності є уміння і навички працівника. Уміння і навички є 
важливими факторами будь-якої діяльності, у тому числі професійної. Незважаючи на розмаїття 
визначень в науковій літературі таких понять, як «уміння» і «навички», немає однозначного 
трактування їх сутності та природи. 

При виконанні своєї професійної діяльності працівник набуває необхідні певні здібності та 
навички, виробляє певний алгоритм дій. По суті, здатність до виконання професійних дій 
проявляються спочатку як уміння, яке в ході професійної діяльності вдосконалюється, виконання 
професійних дій доходить до «автоматизму» (проміжні кроки перестають усвідомлюватися), тим 
самим у працівника формується звичка його виконання. Отже, поняття «уміння» тісно пов’язане з 
поняттям «навик». 

Огляд наведених у науковій літературі описів категорій «уміння» і «навички» показав, що питання 
про співвідношення умінь і навичок вирішується неоднозначно. Найчастіше можна зустріти таку точку 
зору, згідно з якою і уміння, і навички є здатністю до скоєння тої чи іншої дії, і диференціюються лише 
рівнем володіння даною здатністю: уміння - це найвищий рівень сформованої здатності до дії, коли дія 
відбувається автоматично, без усвідомлення проміжних кроків виконання, без зайвої деталізації 
розуміння. Те, що виконання дії було доведено до навички, означає, що працівник в результаті 
повторення дій протягом деякого періоду часу набуває здатності до реалізації даної дії, при цьому не 
ставлячи свідому мету її виконання. Слід підкреслити, що найчастіше в професійній діяльності, при 
виконанні багатоскладової дії, дія так і зберігається на рівні уміння, не трансформуючись у навик. З 
цього випливає, що саме характер виконуваних дій диференціює уміння і навички: виконання простих 
дій формує навички, в той час, як складні дії обумовлюють формування умінь, що містять низку навичок. 

Отже, можна визначити два головних значення понять «уміння» і «навик»: 

 уміння розглядається як початковий рівень володіння дією, а навичка - як вищий рівень 
володіння дією, тобто уміння розвивається в навички; 

 уміння є способом усвідомленої реалізації складної дії з використанням декількох навичок, при 
цьому навик - автоматизований спосіб виконання найпростіших дій, що входять складу складного, 
виконуваного на основі даного уміння. 

З метою визначення суті категорій «уміння» і «навик», характеру їх формування і розвитку 
важливо провести їх типологію, класифікацію та систематизацію. 

Систематизацію умінь прийнято розглядати на основі таких підстав: 

 спрямованість на зміст уміння (поняття, закони, теорії). У даному контексті виділяються 
навчальні та професійні уміння; 

 джерела формування уміння (тексти, таблиці, схеми, муляжі, об’єкти живої природи), первинні 
і вторинні уміння.  

 види діяльності та характер домінуючих в ході діяльності процесів (пам’ять, сприйняття, 
мислення), теоретичні і практичні, інтелектуальні, загальні і спеціальні уміння. 
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Таким чином, професійні уміння і навички - це рівень володіння самостійно і усвідомленими 
діями, сформованими на основі професійних знань, здібностей у процесі професійної діяльності. 

Професійні уміння і навички працівника, їх склад та зміст значною мірою визначають характер і 
специфіку професійної діяльності. 

При аналізуванні професійної діяльності, з урахуванням залежностей між особистістю і 
діяльністю, крім знань і накопиченого досвіду особливе значення мають здібності й індивідуальні 
особливості працівника. Не існує однозначного стандартного набору здібностей і особливостей 
особистості, це обумовлено істотними відмінностями в складі і орієнтації різних соціальних груп, 
працівників і виконуваною роботою. Для цих цілей необхідно використовувати більш обґрунтований 
структурний підхід, який би розглядав працівника як цілісну структуру, гармонійно поєднує всі якості 
особистості, що створює можливість в процесі професійної діяльності в кожній конкретній ситуації 
враховувати її особливості. 

Для забезпечення умов для розвитку професійних умінь і навичок працівника важливо виділити 
основні особливості, що характеризують процес цієї зміни. В основу дослідження процесу розвитку 
професійних умінь і навичок може бути покладена наукова теорія, яка розглядає розвиток як 
закономірну, якісну зміну об’єкту, що є необхідним і цілеспрямованим, що приводить, в результаті, до 
нового якісного стану об’єкта. Професійні уміння і навички проходять в своєму розвитку через такі етапи: 

1. Етап початкової діяльності (зародження умінь): працівник усвідомлює мету дій і здійснює 
вибір способу їх реалізації, спираючись на комплекс раніше набутих знань і навичок; основний метод 
професійної діяльності на цьому етапі, як правило, метод «спроб і помилок». 

2. Етап недостатньо освоєної діяльності (формування умінь): працівник здобуває знання про 
способи виконання дій на основі раніше придбаних, неспецифічних для даної професійної діяльності 
навичок. 

3. Етап окремих загальних умінь і навичок (становлення умінь): працівник опановує сферу 
окремих високорозвинених, але вузькоспеціалізованих умінь і навичок, необхідних у різних видах 
професійної діяльності. 

4. Етап високорозвиненої діяльності (зрілість): працівник використовує знання, уміння і навички 
у професійній діяльності, усвідомлює мету і мотиви вибору способів виконання діяльності. 

5. Етап вищого професіоналізму (наука, що переходить у мистецтво): працівник має здібності і 
творчо використовує їх у професійній діяльності та у нестандартних ситуаціях. 

Рівень професійних умінь і навичок безпосередньо залежить від професійних знань. Хто має 
великий обсяг знань досконаліше володіє професійними уміннями та навичками. Удосконалення 
професійних умінь і навичок крім знань залежить і від набору навичок, які були отримані при реалізації 
інших видів професійної діяльності, тобто професійного досвіду. Слід враховувати, що професійні 
уміння та навички містять також елемент творчості. Розвиток умінь і навичок визначає якість 
діяльності фахівця, збільшує його професійний досвід, стає особистісними якостями характеру. 

Таким чином, процес розвитку професійних умінь і навичок є системним, комплексним 
процесом, спрямованим на підвищення якості виконання професійної діяльності і реалізується на 
основі поглиблення професійних знань, розширення професійного досвіду і розвитку необхідних 
здібностей. 

Сформулювавши характеристику уміння і навички, виділивши нове розуміння «професійних 
умінь і навичок», визначивши сутність, структуру, особливості розвитку, ми обґрунтували той факт, що 
професійні уміння та навички є важливою характеристикою компетентності. 

Процес розвитку професійних знань, умінь і навичок відбувається в ході набуття досвіду у 
відповідній професійній діяльності. 

Категорія «досвід» не має однозначного трактування серед вітчизняних вчених (табл. 2). 
Таблиця 2 

Визначення сутності поняття «досвід» 
 

№ з/п Трактування поняття Дослідники 

1 
Пусковий механізм, завдяки якому складні дії використовуються, 
адаптуються і засвоюються працівником; об’єднується в систему і 
дозволяє інтегрувати у єдине ціле засвоєні людиною окремі дії 

Гейвін Х. [4] 

2 Виділена як предмет у свідомості людини діяльність Равен, Дж. [6] 

3 
Складна система, яка відображає сукупність способів, прийомів і правил 
вирішення трудових завдань 

Хьелл, Л., Зіглер, Д. [8] 

4 Сукупність знань, уміння, які здобуваються в житті та у практиці.  
Великий тлумачний словник 
української мови [3] 

5 
Фактор розвитку особистості (чуттєво-емпіричне пізнання об’єктивної 
дійсності, єдність знань, умінь і навичок) 

Нікіфоров А.Л. [5] 

Джерело: систематизовано авторами 
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У дослідженнях структура досвіду представлена як сукупність структур, які формуються в 
залежності від алгоритму здійснюваної людиною професійної діяльності. При цьому дані структури 
можуть бути об’єднані в групи і досліджені через тимчасові, рухові і просторові характеристики. 

Попри всю різноманітність думок значна увага приділяється також необхідності розгляду впливу 
на досвід придбаних в ході навчання і діяльності сукупності знань, умінь і навичок, а також досвіду 
почуттів, життєвих уроків з подій середовища і внутрішнього життя. Всі названі аспекти 
взаємопов’язані і складають систему чинників, що визначають професійну діяльність людини та 
формують для неї особливу значущість. Тому одним з найважливіших характеристик професійного 
досвіду є його комплексний характер, який визначається соціальними установками, які, в свою чергу, 
обумовлені складністю і суперечливістю поєднання емпіричних і теоретичних, емоційних і 
раціональних складових особистісного досвіду людини. 

Слід зазначити і суб’єктивний характер професійного досвіду як частини життєвого досвіду, що 
підтверджують спостереження, коли працівники, які виконують однакові роботи, набувають при цьому 
різний професійний досвід, що обумовлено не тільки сукупністю особистісних особливостей і 
індивідуальних характеристик людини, але і його ставленням до праці, мотиваційними установками, 
ціннісними орієнтирами. Таким чином, за критерій оцінки може бути обрана результативність досвіду 
людини. 

Професійну діяльність також необхідно розглядати як у ролі основи набуття професійного 
досвіду та інструменту його уявлення. Про цінність професійного досвіду працівника можна судити за 
рівнем якості професійної діяльності. Виокремимо такі функції професійного досвіду працівника: 
репрезентації, інтеграції, мотивації, оцінки, прогнозу і самопрезентації. Між змістом і функціями 
професійного досвіду існує тісний взаємозв’язок і взаємозалежність. Наприклад, репрезентація як 
функція професійного досвіду реалізується через створення нового емпіричного знання, на основі 
використання індивідуальних способів їх застосування, а також особистих переживань. Оцінка 
забезпечується особистою перевіреною практикою на основі адаптації до неї системи оцінок і 
критеріїв. 

Таким чином, очевидна залежність професійного досвіду від цілої низки чинників і явищ, серед 
яких соціальні установки, мотиви і потреби особистості; поєднання емпіричних, теоретичних, 
емоційних і раціональних аспектів в структурі особистості; професійна спрямованість особистості. 

Формування і проявлення професійного досвіду здійснюється в таких закономірностях: 

 відображення професійного досвіду через суб’єктивну діяльність в цілісному вигляді; 

 вплив професійного досвіду на спосіб мислення, уміння і навички, мотиваційне і ціннісне 
ставлення до діяльності; 

 розвиток і зміна професійного досвіду за допомогою вдосконалення форм, засобів і методів 
професійної діяльності. 

В результаті можна зробити висновок про те, що професійний досвід, являючи собою сукупний 
образ професійної діяльності, може бути оцінений і змінений за допомогою відповідного 
управлінського впливу. 

Ще однією складовою компетентності працівника є сукупність його професійних здібностей, від 
яких безпосередньо залежить якість одержуваних результатів професійної діяльності. 

Б. М. Теплов характеризує «здібності», підкреслюючи індивідуальні відмінності між людьми. Ці 
особливості впливають на успішність виконання будь-якої діяльності. Успіх виконання будь-якого виду 
робіт може бути забезпечений не окремими здібностями, а тільки їх сукупністю, що характеризує 
людину. Окрема здатність здатна «змінюватися, набувати якісно інший характер, що залежить від 
наявності та рівня розвитку інших здібностей». Ці твердження, з нашої точки зору, ключові для 
розуміння сутності здатності як елемента компетенції працівника. 

С.Л. Рубінштейн, в дослідженнях якого вивчені проблеми здібностей, під здібностями розуміє 
здатність до певного виду діяльності. Про здібності можна судити на підставі показників легкості 
освоєння професійної діяльності і широти використання накопичених людиною способів дій в різних 
видах діяльності. С.Л. Рубінштейн пов’язує категорії здібностей і задатків: «розвиваючись на основі 
задатків, здібності є результатом не задатків самих по собі, а розвитку, в яке задатки входять як 
вихідний момент, як передумова». Слід погодитися з точкою зору дослідника, згідно з якою здібності є 
передумовою оволодіння знаннями і уміннями, а при цьому також відбувається формування 
здібностей. 

Виокремлюючи у ролі ще одного критерію оцінки здібностей такий показник як креативність, 
відзначимо, що професійна діяльність носить креативний характер. Тому вона є також засобом 
перевірки і розвитку здібностей. Професійна діяльність підвищує самооцінку, робить працівника 
впевненим, створює відчуття задоволеності від досягнутих успіхів. 

Спираючись на теорію Р. Кеттел, можна виокремити низку особистісних якостей, які формують 
здібності людини: 

 комунікативні здібності та здатності міжособистісних взаємин (товариськість, відкритість, 
готовність до співпраці, толерантність, чуйність і турбота про людей, почуття гумору); 
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 самоуправлінські здатності (саморегуляція, самореалізація); 

 ділові здібності (наполегливість, цілеспрямованість, рішучість, самостійність, активність, 
ініціативність, старанність). 

Таким чином, до природної складової здібностей можна віднести не тільки вроджені задатки 
людини, але і її унікальні особливості. Вони створюють нову форму здатності в залежності від умов 
життя і діяльності. Отже, в структуру професійних здібностей можуть бути включені природні задатки, 
особистісні якості та індивідуальні особливості людини. 

Успіх професійної діяльності залежить від професійних здібностей працівника, так як вони є 
основним фактором розвитку таланту; визначають швидкість, точність і якість виконання професійної 
діяльності; поведінку людини в трудовому колективі. 

Підкреслимо такі закономірності розвитку професійних здібностей: 
1. Сприятливі умови професійного зростання працівника сприяють розвитку його професійних 

здібностей відповідно до вимог професійної діяльності; 
2. Виконання нової діяльності, а також творчий характер діяльності забезпечує розвиток 

професійних здібностей; 
3. Між окремими здібностями існують стійкі зв’язки. При цьому ситуативне використання будь-

яких здібностей обумовлює нестійкість деяких зв’язків і їх тимчасовий характер; 
4. Службово-професійне зростання працівника впливає на збільшення кількості значущих 

зв’язків в структурі здібностей;  
5. Кінцевий успіх професійної діяльності залежить не від окремої здатності, а від їх сукупності. 
Професійні здібності мають безпосередній вплив на рівень професійного розвитку працівника, 

ступінь його адаптивності до мінливих умов праці, розвитку професійних знань, умінь, навичок. 
Під інтелектуальною діяльністю розуміють систему дій, спрямованих на вирішення будь-якої 

професійної проблеми. Окрема інтелектуальна дія пов’язана з вирішенням завдань, які можуть бути 
складовими частинами загальної проблеми. Кожна інтелектуальна дія заснована на системі операцій, 
серед елементів якої можна назвати операції порівняння, узагальнення, абстрагування, класифікації 
та конкретизації. 

Всі інтелектуальні операції пов’язані з процесом аналізу і синтезу. Зміст категорій «аналіз» і 
«синтез» були виділені в окремі категорії при вивченні процесу пізнавальної діяльності людини. Аналіз 
і синтез характеризують процеси розчленування і з’єднання, які властиві людській діяльності. 

Аналіз - це процедура «уявного, а часто також і реального розчленування предмета (явища, 
процесу), властивості предмета (предметів) або відносини між предметами на частини (ознаки, 
властивості, відносини)». Аналіз, представляючи складову частину пізнання, утворює його першу 
стадію. 

Синтез в загальному вигляді розкривається як «з’єднання різних елементів, сторін предмета 
(явища, процесу) в єдине ціле (систему), що здійснюється як в практичній діяльності, так і в процесі 
пізнання». 

Аналіз і синтез є нерозривними сторонами процесу пізнання, що в сукупності забезпечують 
процес безперервного руху думки в напрямку більш глибокого пізнання сутності явищ. 

Якість інтелектуального процесу визначається системністю, динамічністю й ефективністю 
здійснення цих процедур. Наприклад, процес алгоритмічного мислення реалізується через 
послідовність елементарних операцій. Евристичне мислення здійснюється шляхом виконання 
операційних процедур, що забезпечують застосування оригінальності і гнучкості розв’язання 
нестандартних завдань. Розсудливе мислення характеризує інтелектуальна діяльність з критичним 
характером. Такий вид мислення базується на висновках, що має логічну послідовність. 

Продуктом мислення є пізнавальні результати, що відображаються в трьох формах мислення. 
До цих форм відносяться судження, умовиводи і поняття. Ці форми визначають якість розумової 
діяльності фахівця. 

Мотивування є однією з найважливіших складових у формуванні та розвитку здібностей 
працівників. Професійна мотивація передбачає вивчення стимулів для розвитку менеджерів 
підприємства. Мотивація відображає спонукання працівника до ефективної професійної діяльності. 

Мотивування професійних досягнень може бути розглянуте з погляду задоволення потреб. 
Розвиваючи і інтегруючи ідеї А. К. Асатурова, представимо закономірності формування позитивного 
мотивування для розвитку професійних мотивацій до досягнень: 

• формування «мотивуючих» умов навчання (соціально-психологічні, такі як зв’язок навчання з 
професійними і особистими інтересами, створення престижності професійного розвитку, залучення 
тренерів, здатних створити атмосферу співробітництва, творчої активності, довіри, поваги, підтримки, 
вміють вдосконалювати розумову діяльність працівників; організаційно-технічні: гарантія збереження 
заробітної плати в процесі розвитку працівників за межами організації, пристосовані аудиторії для 
навчання персоналу, високий рівень організації лекційних та практичних занять з гідною навчально-
методичною базою); 

 систематичне інформування працівників про плани навчання; 

 забезпечення участі працівника у визначенні результатів навчання; 
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 регулярне індивідуальне консультування працівників з метою підвищення мотивації до 
професійних досягнень. 

Сьогодні працівник повинен володіти певною культурою, що дозволяє вибрати мету своєї 
професійної діяльності, зрозуміти її призначення і збагатити особистісним змістом. У корпоративних 
цінностях знаходить відображення соціально-значуще ставлення до світу, навколишнього 
середовища, і людей до самого себе. Це детермінує потребу виявлення особливостей і суті ціннісних 
орієнтацій працівника. 

«Цінність» -  наукове поняття, що використовується для опису «об’єктів,  явищ, їх властивостей, 
а також абстрактних ідей, що втілюють в собі моральні ідеали і виступають в якості еталонів» [2]. 

Незважаючи на різноманіття описів і класифікацій цінностей, можна узагальнити наступне 
визначення цінності. Корпоративна цінність відображає властивості діяльності, що володіє високою 
значимістю для людини. У цінностях відбиваються як індивідуальний, так і громадський характер 
діяльності працівника, що дозволяють задовольняти його потреби насамперед в професійній сфері. 
Корпоративні цінності реалізують досить важливі функції, серед яких актуалізація цілей і проблем 
професійної діяльності; можливість адекватної оцінки своєї діяльності; визнання правил відносин в 
світі цінностей; регулювання взаємовідносин між суб’єктами професійної діяльності; контролювання 
засвоєння цінності людиною в конкретних умовах. Значущими є такі цінності, як організаційні 
(корпоративні) - моральні етичні і моральні цінності, які доцільно розглядати в розрізі професійної 
діяльності. 

Таким чином, ціннісні орієнтації персоналу - це якість особистості фахівця, професійна 
характеристика його компетенції, основа його відносин щодо інших суб’єктів професійної діяльності. 
Відповідність людини корпоративним цінностям є важливою умовою забезпечення успіху її 
професійної діяльності, критерієм її суспільної значущості. Це неодмінна умова визнання і закріплення 
статусу професії в суспільстві, що є інструментом самоврядування і самоствердження особистості 
працівника в професійному співтоваристві і в суспільстві в цілому. Таким чином, можна стверджувати, 
що ціннісні орієнтації людини є важливим чинником його розвитку. Відзначимо деякі закономірності 
формування корпоративних цінностей: 

1. корпоративні цінності формуються під впливом професійних знань і досвіду; 
2. корпоративні цінності відображають складний, суперечливий і незворотний процес 

професійного розвитку працівника; 
3. корпоративні цінності формують індивідуальний вектор професійного розвитку людини; 
4. відповідність корпоративних цінностей людини цінностям організації є важливою умовою 

успішної професійної діяльності. 
На основі системно семантичної моделі формування компетентностей, а також деталізованого 

розгляду складових персоналу сформулюємо інтегральне визначення поняття компетентності як 
соціально-трудової характеристики сукупності знань, умінь, навичок і професійно-важливих якостей і 
мотиваційних характеристик працівника, які необхідні для успішного виконання роботи, відповідають 
вимогам посади стратегічним цілям організації. Компетентність є характеристикою потенційної якості, 
що дозволяє описати практично всі елементи готовності персоналу до ефективної праці в заданій 
ситуації на робочому місці в трудовому колективі. 

Слід зазначити, що компетентності притаманні такі структурні властивості: 1) динамічність, 
оскільки вона постійно змінюються (зі зміною вимог до успішної діяльності) 2) орієнтування на 
перспективу (проявляються у можливості особистості проектувати свій професійний розвиток, 
спираючись на індивідуальні здібності відповідно до вимог; 3) сукупність умінь в інтеграції з уміннями і 
знаннями в конкретних ситуаціях; 4) альтернативність, яку можна виразити через уміння здійснювати 
індивідуальний вибір, спираючись на адекватну самооцінку і виходячи з визначених умов і конкретної 
ситуації; 5) зв’язок з мотивацією та безперервна самоосвіта. 

Підводячи підсумок, слід зазначити, що проведення аналізу елементів компетентностей з 
урахуванням згаданих вище структурних елементів дозволяє більш точно ідентифікувати, оцінювати їх 
і впливати на них. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, кожен елемент компетентностей 
виконує свою специфічну роль в загальній структурі: 

 знання є системо утворюючою основою компетентностей і представляє собою сукупність 
унікальних уявлень, суджень і теорій, що характеризують обізнаність працівника про професійну 
діяльність і забезпечують синергетичну взаємодію і одночасно розвиток всіх елементів 
компетентностей; 

 трудова діяльність в конкретній галузі забезпечує взаємозв’язок і одночасно є основою 
диференціації знань, умінь, навичок та інших елементів компетентностей; 

 професійні уміння та навички, як рівень володіння самостійно усвідомлено здійснюваних дій, 
сформованих на основі професійних знань, в процесі професійної діяльності, пов’язує елементи 
компетенції з природою професійної діяльності; 
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 професійний і соціальний досвід в структурі компетентностей необхідний для формування 
знань і вироблення професійних умінь і навичок; 

 професійні здібності, в структурі яких можуть бути включені природні задатки, особистісні 
якості та індивідуальні особливості людини, визначають успіх професійної діяльності, так як мають 
безпосередній вплив на рівень професійного розвитку працівника, рівень його адаптивності до 
постійно мінливих умов праці, розвитку професійних знань, умінь, навичок; 

 інтелектуальна діяльність як елемент компетентностей спрямована на вирішення проблем 
професійної сфери, так як результат діяльності персоналу з’являється на основі аналізу, 
структурування, категоризації інформації; визначає вибір оптимального рішення, швидкість реакції на 
події; залежить від його природних особливостей, якості освіти і складності завдань у професійній 
діяльності; 

 мотивування як процес управління розвитком компетентності та корпоративні цінності 
працівника є основою його відносин з іншими суб’єктами професійної діяльності. 
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Постановка проблеми. Одним із напрямів забезпечення ефективного розвитку 

сільськогосподарських підприємств, як переконує досвід провідних країн світу, є використання землі як 
базового ресурсу в ринковому обороті, тобто надання можливості використання земельних ділянок 
для застави з метою отримання для сільськогосподарських виробників інвестицій через механізм 
іпотечного кредитування. Запровадження в Україні іпотечного кредитування під заставу земель 
сільськогосподарського призначення дозволить розв’язати проблему формування ринку 
довгострокових кредитних ресурсів, переходу земельних ділянок до більш ефективних 
землевласників та землекористувачів, залучення довгострокових фінансових ресурсів для 
забезпечення оновлення й розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади здійснення іпотеки та іпотечного 
кредитування у своїх працях досліджували багато вітчизняних вчених, зокрема Л.М. Лабецька, 
С. Юргелевич, О.М. Придибайло, Л.П. Чубук, В.Д. Базилевич, Н.П. Погорєльцева, Н.Б. Сердюченко, 
І.В. Ковалишин, О.В. Берегуля, О.С. Любунь та багато інших. Проте, поза їх увагою залишилися 
проблеми розвитку земельно-іпотечного кредитування в умовах формування передумов розвитку 
ринку земель сільськогосподарського призначення. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних положень і практичних 
рекомендацій щодо земельно-іпотечного кредитування в умовах розвитку ринку земель 
сільськогосподарського призначення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Земельно-іпотечне кредитування як інструмент 
залучення інвестицій широко використовується в більшості розвинених країн. Частка кредитів, 
виданих на основі застави земель сільськогосподарського призначення, в деяких державах досягає 
60% загального обсягу кредитного портфеля, направленого в сільське господарство. За такого підходу 
розвиваються не тільки вертикально-інтегровані структури, спроможні забезпечити заставу для 
кредитної організації, але і середні, і дрібні сільськогосподарські виробники. 

У структурі аграрного капіталу розвинених західноєвропейських країн (Великобританії, 
Німеччини, Франції, Швеції) частка фінансування сільськогосподарських товаровиробників за рахунок 
позикових коштів становить близько 50%. У США вона досягає 70% від величини сукупних витрат на 
виробництво сільськогосподарської продукції. У всіх країнах спостерігається така закономірність: чим 
більша фірма, тим вища частка позикових коштів у її основному капіталі. Отже, можна припустити, що 
забезпеченість кредитів гарантується великою площею сільськогосподарських угідь, що дає 
можливість великим господарствам отримувати більші за сумою іпотечні кредити порівняно з 
дрібними. Економічна практика землекористування розвинених країн підтверджує цю тезу. Зокрема, в 
Нідерландах під заставу земельних ділянок і розташованих на них об’єктів нерухомості банки видають 
довгострокові кредити (на 30-50 років), розмір яких становить 60-80% від оціночної вартості об’єктів 
іпотеки. У цілому земельна іпотека дає змогу сільськогосподарським виробникам розвинених країн, з 
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одного боку, розширювати сільськогосподарське виробництво шляхом використання основних засобів, 
придбаних за рахунок іпотечних кредитів, а з іншого –  прискорювати оборот капіталу й отримувати 
додатковий прибуток [1]. 

У світі існують дві класичні моделі земельно-іпотечного кредитування: однорівнева і дворівнева. 
Однорівнева (німецька) депозитарна замкнута система припускає таку систему роботи із земельними 
активами, коли спеціалізовані банки здійснюють комплекс іпотечних операцій: кредитування, випуск 
земельних іпотечних цінних паперів, залучення з фінансових ринків необхідних ресурсів і 
рефінансування нових кредитів. Суть однорівневої моделі полягає у створенні замкнутого земельно-
іпотечного фінансового ринку, сформованого спеціалізованими кредитними організаціями (земельно-
іпотечними банками). Ресурси земельно-іпотечних банків формуються із власних накопичень 
кредитних установ і коштів, отриманих від реалізації інвесторам цінних паперів (іпотечних облігацій), 
які випускаються під забезпечення нерухомим майном і приносять інвестору фіксований відсотковий 
дохід. Гарантією виконання зобов’язань за такими цінними паперами є іпотечні активи у вигляді 
майнових прав-вимог за іпотечними кредитами [2].  

Основна відмінність між розглянутими моделями земельно-іпотечного кредитування полягає в 
особливостях формування ресурсної бази й відповідних механізмах залучення довгострокових 
фінансових ресурсів. Слід зазначити, що однорівнева модель ґрунтується на правовому регулюванні 
кредитно-фінансової діяльності спеціалізованих земельно-іпотечних банків, жорстких вимогах до 
іпотечного пулу, залученні коштів за допомогою іпотечних облігацій. Разом із тим дворівнева модель 
не передбачає обов’язкову спеціалізацію банків, переуступку земельно-іпотечних активів 
спеціалізованим земельно-іпотечних операторам вторинного ринку, сек’юритизацію і рефінансування 
іпотечної системи. 

Про роль і значення земельно-іпотечного кредитування у фінансуванні сільського господарства 
свідчить дореволюційний досвід України, де основним видом кредитної діяльності в сільському 
господарстві була іпотека земельної ділянки сільськогосподарського призначення – переважно ріллі, а 
основним предметом застави були приватновласницькі землі, що належали позичальникам на праві 
власності. Як свідчать результати аналізу, в дореволюційний період розвитку російської економіки 
(кінець XIX – початок XX ст.) земельна іпотека створювала необхідні умови для запровадження 
земельно-іпотечного ринку і до 1917 р. залишалася основним видом кредитної діяльності в аграрному 
секторі економіки царської Росії. Розвиток іпотечних відносин в Україні було згорнуто після революції [3]. 

У вітчизняній практиці земельний капітал фактично не задіяно в економічному обороті, оскільки 
він де-юре належить фізичним особам. Фактично землі безконтрольно використовуються 
підприємливими орендарями. 

Становлення системи іпотечного кредитування потребує реалізації заходів організаційного та 
економічного характеру, важлива роль при цьому відводиться державі, що повинна сприяти 
становленню іпотечних відносин як шляхом їх законодавчого забезпечення, так і шляхом 
безпосередньої участі у створенні іпотечних установ. Зазначимо, що в останні десять років в Україні 
розпочато формування законодавчої бази, було прийнято багато важливих документів у галузі 
іпотечного кредитування взагалі та аграрної іпотеки зокрема. Наразі визначено законодавчі 
передумови щодо розвитку вітчизняної аграрної іпотеки: прийнято Закони України «Про іпотеку»; «Про 
іпотечні облігації»; «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та 
іпотечні сертифікати»; «Про Державний земельний кадастр»; «Про внесення змін до Закону України 
«Про банки і банківську діяльність» щодо державного земельного банку», Податковий кодекс України; 
затверджено Державну цільову програму розвитку українського села на період до 2015 року. Однак, 
чинна законодавча база лише частково дозволяє здійснювати операції із землею, що знаходиться у 
власності населення та фермерів [4]. 

З метою створення подальших сприятливих умов для розвитку іпотечних відносин і формування 
прозорого ринку земель в аграрному секторі економіки потрібно прийняти ще низку законів, а саме: 
«Про ринок земель», «Про консолідацію земель», «Про сільські товариства з регулювання обороту 
земель», «Про державну інвентаризацію земель», «Про включення вартості землі в економічний 
оборот», «Про заставу права оренди землі» та ін. Виходячи з особливостей аграрної галузі, для якої 
іпотечне кредитування має особливе значення, доцільно прийняти окремий закон, який би враховував 
специфіку аграрної іпотеки – «Про аграрну іпотеку». Цей закон повинен враховувати інтереси всіх 
учасників іпотечного договору при отриманні кредитів під заставу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення [5]. 

Очевидно, що повною мірою реалізувати потенційні можливості іпотеки можливо лише за умови 
повноцінного функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення. За оцінками 
фахівців, фактична наявність основних засобів як можливих об’єктів іпотечних угод у 
сільськогосподарських підприємствах України щороку зменшується і становить приблизно 5 % від їх 
загальної кількості в економіці. У структурі основних засобів аграрних підприємств найбільшу частку 
мають будівлі та споруди, машини й обладнання (відповідно 49,4 і 31,8 %). Однак, це фактично 
неліквідна застава, яку комерційні банки не беруть у забезпечення. Тому, чи не єдиним об’єктом 
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застави за довгостроковими кредитами для сільськогосподарських товаровиробників може бути земля 
сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності позичальника. 

Кредитування під заставу землі є цілком реальним економічним явищем за умови скасування 
мораторію на купівлю-продаж цього активу. Аргументом на користь застави землі як джерела 
фінансового забезпечення економічного зростання сільського господарства є те, що у світі кредити під 
заставу землі становлять 95 % від інвестиційного ресурсу фермерів, і тільки 5 % – це кошти від 
продажу земельних ділянок. За результатами наукових досліджень ННЦ «Інститут аграрної 
економіки», використання іпотеки дасть змогу агроформуванням збільшити обсяги одержаних кредитів 
у 6-9 разів – до 120 млрд грн, у 7-11 разів подовжити терміни кредитування – до 35 років під відчутно 
нижчі відсотки за кредитами (до 5 %) та суттєво (до 100 %) розширити доступність кредитування [6]. 

З метою впровадження механізму іпотечного кредитування під заставу земель 
сільськогосподарського призначення найближчим часом необхідно вирішити такі завдання: завершити 
приватизацію земель сільськогосподарського призначення на умовах її прозорості; запровадити 
постійно діючу систему вивчення попиту і пропозиції, забезпечити розвиток маркетингу й 
менеджменту на ринку землі; вдосконалити оцінку нерухомості, насамперед земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення; забезпечити надійну систему реєстрації прав на нерухоме 
майно і операції з ним, а також заставних з метою зменшення ризиків, пов’язаних із сумнівними 
правами; створити судовий механізм для розгляду випадків, пов’язаних із погашенням іпотечного 
боргу; створити систему інституцій, що забезпечує оборот іпотечних позик, гарантії щодо цінних 
паперів, забезпечених пулом застав тощо. 

Принципи іпотечного кредитування сільськогосподарських підприємств вимагають формування 
відповідного правового та нормативного забезпечення, що визначає діяльність юридичних осіб у 
сфері іпотечного кредитування.  Важливе місце в механізмі іпотечного кредитування займає 
мінімізація ризиків на основі використання різних способів: оподаткування, страхування, 
рефінансування, ціноутворення [7]. 

Не менш важливими у механізмі іпотечного кредитування є система стимулів і санкцій, серед 
яких доцільно виділити такі: відсоткова ставка за кредитами, розмір іпотечного кредиту, додаткові 
сплати до оформлення іпотечного кредиту, схема платежів, страховий поліс, прибуток, податки, 
пільги, компенсації, штраф або пеня.  

В Україні 85-90 % земель сільськогосподарського призначення використовуються аграрними 
підприємствами на умовах оренди, тому залучити ці землі у систему іпотечного кредитування 
можливо шляхом отримання кредиту під заставу права оренди земельної ділянки. Застосування у 
кредитуванні механізму застави земельних ділянок та прав на них стане можливим із 
започаткуванням ринку земель сільськогосподарського призначення. Тільки за земельними ділянками, 
що надано в оренду (17,4 млн га), потенційні обсяги кредитування можуть досягти 201,1-281,4 млрд 
грн.  

При заставі права оренди слід дотримувати певних вимоги: застава права оренди земельної 
ділянки повинна бути передбачена договором оренди між власником землі та орендарем; термін 
застави права оренди земельної ділянки не може перевищувати терміну її оренди; гарантія власникові 
земельної ділянки отримання доходу (орендної плати) незалежно від того, чи буде повернуто 
кредитній установі взятий орендарем іпотечний кредит. 

Формування системи іпотечного кредитування вимагає створення спеціалізованих іпотечних 
кредитів, а також розробки інших заходів для повноцінного функціонування системи іпотечного 
кредитування, які б враховували існуючі економічні деформації. 

З метою активізації іпотечного кредитування важливим є забезпечення ринкової оцінки 
земельних ділянок з метою визначення заставної вартості предмета застави. Використання 
нормативної грошової оцінки землі як базисної при визначенні її заставної вартості є недостатнім 
заходом. У свою чергу ринкова вартість землі безпосередньо пов’язана з обмеженим ринком земель 
сільськогосподарського призначення. Відсутність ринку сільськогосподарських земель не дає 
об’єктивної оцінки кон’юнктури, попиту і пропозиції земель. Виникає потреба у розробці єдиної 
методики оцінки заставної вартості земельних ділянок. Окрім того, враховуючи необхідність залучення 
фінансових ресурсів для здійснення іпотечного кредитування в сільському господарстві, необхідна 
значна кількість фахівців та експертів у галузі кредитно-фінансового регулювання, які на сьогодні 
відсутні, а спеціалізована підготовка їх у закладах аграрної освіти не ведеться [8]. 

Водночас необхідно розвивати інститути страхування, оцінки нерухомості, правового та 
земельного забезпечення, моніторингу земель, емісії та обігу цінних паперів. Послуги іпотечного 
кредитування повинні бути доступними для всіх організаційно-правових форм сільськогосподарських 
підприємств і фермерських господарств.  

Інвестиційно-іпотечні кредити сільськогосподарським товаровиробникам повинні надаватися на 
проведення наступних робіт: заходів із підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь і 
тварин (проведення робіт з осушення, закладки лісопосадок, ветеринарно-епізоотичні заходи тощо); 
інженерного облаштування земельних ділянок; облаштування території (комплекс меліоративних, 
ґрунтозахисних, протиерозійних, водогосподарських, дорожно-будівельних робіт); створення 
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багаторічних насаджень; реалізація інвестиційних проектів господарюючих суб’єктів; придбання 
сільськогосподарськими підприємствами цілісних майнових комплексів; придбання додаткових 
земельних ділянок із метою підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва; 
придбання, будівництво, реконструкція, техніко-технологічна модернізація об’єктів 
сільськогосподарського призначення, включаючи будівництво і реконструкцію основних виробничих 
засобів сільськогосподарських підприємств, обладнання та технології з переробки і зберігання 
сільськогосподарської продукції; придбання сільськогосподарських машин та обладнання, техніки і 
технологій. 

Висновки з проведеного дослідження. З метою впровадження механізму іпотечного 
кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення найближчим часом необхідно 
здійснити наступне: завершити приватизацію земель сільськогосподарського призначення на умовах її 
прозорості; запровадити постійно діючу систему вивчення попиту і пропозиції, забезпечити розвиток 
маркетингу й менеджменту на ринку землі.  

Як переконує зарубіжна практика, модель земельно-іпотечного кредитування дозволяє 
сільськогосподарському товаровиробникові:  

1) отримати довгостроковий кредит під заставу земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення строком на 5 років із відстрочкою платежу 24 міс. під 14% річних;  

2) відповідно до інвестиційної обласної програми отримати бюджетну компенсацію за 
відсотками, 2/3 відсоткової ставки рефінансування, встановленої НБУ;  

3) придбати земельну ділянку, сільськогосподарську техніку, автотранспортні засоби та інше 
обладнання без початкового внеску й забезпечити технологічне переозброєння;  

4) формувати систему взаємодії державних і місцевих органів влади та сільськогосподарських 
товаровиробників у межах реалізації програм розвитку сільських територій. 

Запропонована модель іпотечного кредитування відкриє сільськогосподарським підприємствам 
доступ до кредитних ресурсів, а власникам землі – дозволить зберегти об’єкт власності. 
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Постановка проблеми. Туризм на початку ХХІ століття стає одним з провідних напрямків 

соціально-економічного та культурного життя багатьох країн і регіонів світу. Національною 
конкурентною перевагою України є туристське надбання – унікальні об’єкти історичної, архітектурної, 
культурної і природної спадщини, а також туристичний потенціал. При їх ефективному використанні 
туризм може стати передовим напрямом соціально-економічного розвитку, що буде сприяти 
економічному, соціальному і духовному розвитку областей України та країни в цілому. 

Ринок українського туризму розвивається нерівномірно – обсяг виїзного туризму значно 
перевищує обсяг в’їзного та внутрішнього туризму. Ситуація, що склалася, незважаючи на непрямі 
фактори, пояснюється і рівнем сформованих цін на ринку внутрішнього туризму, які істотно вище, ніж 
на ринку виїзного туризму, що визначає вибір споживача не на користь вітчизняного виробника. Дана 
обставина перешкоджає динамічному розвитку туризму, як найбільш перспективного напряму 
диверсифікації економіки України [1]. 

Особливо актуальна проблема розвитку туризму для областей України з унікальними 
природними та історико-культурними туристичними ресурсами. У зв’язку з цим необхідне розроблення 
стратегії розвитку туріндустрії, що включає прийняття комплексу заходів щодо державної підтримки. 
Питання визначення стратегічних напрямів розвитку туристичної індустрії у багатьох областях 
вирішене ще не до кінця. Наведені вище факти і визначили актуальність дослідження. 

У даний час фахівцями фокусується увага на стратегічні й тактичні підходи розвитку 
туристичного комплексу як перспективи високоприбуткового сектору національної економіки. Хоча в 
теорії і практиці управління туристичним комплексом відсутні обґрунтування структури, форм 
функціонування та основних принципів організації туристичного комплексу; особливостей 
туристичного комплексу і ступеня його детермінованості з економічним потенціалом області. 

Стратегії розвитку та просування туристичної галузі на внутрішньому і міжнародному ринках 
дозволять більш ефективно розподіляти управлінські впливи з боку учасників туристичної індустрії, а 
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також використовувати сучасні організаційно-економічні механізми стратегічного менеджменту, що 
сприятиме підвищенню ефективності всієї галузі. 

Особливої актуальності набуває вдосконалення теоретичних і методологічних аспектів 
стратегічного управління підприємствами туристичної індустрії, пропозиція комплексних підходів, які 
дозволяють ефективно використовувати потенціал внутрішнього і зовнішнього середовища, 
знижувати негативний вплив факторів навколишнього середовища, переводити існуючі можливості в 
стратегічний потенціал успіху для забезпечення сталого розвитку областей, збереження конкурентних 
переваг у довгостроковій перспективі. 

Зарубіжний досвід розвитку туристичних галузей і підприємств свідчить про необхідність 
стратегічного управління туристичною індустрією, яка потребує додаткових зусиль з метою 
підвищення її прибутковості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі формулювання стратегії розвитку 
туризму як на обласному, так і рівні держави присвячена велика кількість наукових досліджень як 
зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Зокрема, проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі 
досліджував І. Бурнашов [4], розробці стратегії сталого розвитку туристичної галузі значна увага 
приділяється в роботах В.М. Ісаєнко, К.Д. Ніколаєва, К.О. Бабікова, Г.О. Білявського, І.Г. Смирнова [6], 
вплив державного регулювання на стратегічний розвиток туристичного підприємства досліджував 
В. Биркович [7], стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств 
розглядалися у працях Л. Дядечка [3], М. Мальської [2], Т.І. Ткаченка [8] та ін. 

Разом з тим, проблематика ефективного розвитку туризму і його ресурсне забезпечення в 
областях розроблена недостатньо. Так, до переліку проблемних питань варто віднести визначення 
напрямів розвитку туристичного потенціалу, розробка стратегії розвитку туризму на обласному рівні та 
форм її державного регулювання, а також забезпечення ефективного узгодження довгострокових 
інтересів держави і бізнесу при розробці та реалізації туристичного потенціалу області. 

Постановка завдання. Метою даної статті є формування теоретичних і методологічних основ 
стратегічного управління розвитком туристичної галузі та її просуванням на внутрішньому і 
міжнародному ринках туристичних послуг, а також у розробці відповідних практичних рекомендацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні реалізовані підходи в туристичній 
політиці включають в себе найрізноманітніші інфраструктурні проекти, які спрямовані на розвиток 
туризму в рамках державно-приватного партнерства, що стало новим ефективним напрямом розвитку 
туризму. Однак, існують різні проблеми, узагальнення яких дозволить зробити висновок про таке: 
відсутні чіткі плани з розвитку туризму на обласному рівні, недостатньо розвинена інфраструктура, 
існує дефіцит фінансових ресурсів, нестабільна загальна економічна і соціальна ситуація в країні [2]. 

Необхідна концентрація зусиль на наступних стратегічних напрямах, вони повинні бути націлені 
на підвищення ефективності туризму на обласному рівні, а також впливати на підвищення 
конкурентоспроможності туристичної сфери країни в цілому: 

1. Удосконалення нормативного та правого регулювання туристичного комплексу. Основні 
напрями цієї діяльності повинні фокусуватися на вдосконаленні законодавства, стимулюванні 
інвестиційної активності, підвищенні якості туристичних послуг, державної підтримки внутрішнього 
туризму. 

2. Розвиток туристичної інфраструктури, який повинен здійснюватися як за рахунок ресурсів 
області, так і в рамках різних цільових державних програм. 

3. Просування туристичної галузі областей на внутрішньому і міжнародному туристичних ринках, 
яке можна реалізувати в рамках стратегій з просування національного туристичного продукту. 

4. Удосконалення інформаційної та статистичної звітності. 
5. Підвищення якості пропозиції туристських і супутніх послуг. Дана проблема повинна 

вирішуватися за рахунок заходів з удосконалення системи категорійності готелів та інших засобів 
розміщення, підвищення рівня професійної підготовки та перепідготовки кадрів для індустрії туризму. 

6. Розвиток міжнародного співробітництва, який сприятиме вирішенню спільних завдань 
розвитку туризму в областях України, таких як: сприяння залученню іноземних інвестицій, просування 
туристичного продукту на міжнародних ринках, спільна підготовка кадрів. 

Отже, реалізований комплекс заходів за вказаними вище стратегічними напрямами дозволить 
вирішити основні проблеми розвитку туристичної індустрії в Україні та сформувати 
конкурентоспроможний туристичний продукт, який буде затребуваний як на внутрішньому, так і на 
міжнародному туристичних ринках. 

У першу чергу при формуванні стратегії розвитку туристичної галузі необхідно визначити роль 
економіки туризму в господарській системі області. 

До теперішнього часу залишається відкритим питання у визначенні та розкритті економічної суті 
туристичного продукту та його особливостей. Вивчення даної категорії дозволяє зробити висновок, що 
туристичний продукт представляє собою сукупність дуже складних різнорідних елементів: 

– природні ресурси, історичні, культурні, архітектурні пам’ятки, які можуть привабити туристів; 
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– обладнання, яке саме по собі не є чинником, що впливає на мотивацію подорожі, але при його 
відсутності виникають численні перешкоди можливої подорожі; 

– можливості пересування, які оцінюються з точки зору їх економічної доступності [3]. 
У більшості випадків туристичний продукт – це результат зусиль багатьох підприємств (рис. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Структура туристичного продукту 

Джерело: авторська розробка 

 
При аналізі туристичного продукту необхідно отримати чітку відповідь на питання: «Що буде 

купувати турист насправді?». Адже до певного моменту туристичний продукт не має для споживача 
ніякої цінності. Люди купують на ринку не просто товари, а їх здатність задовольнити певні потреби. 
Тільки усвідомивши, що товар може задовольнити певну потребу, людина стає покупцем. Недолік 
коштів позбавив туристські організації і супутні галузі економіки можливості безперебійного 
забезпечення процесу надання туристичного продукту необхідними ресурсами, що призвело до 
скорочення, а в деяких випадках і до закриття низки туристичних агентств [4]. 

Зміни, що відбулися, викликали таке: 
1) порушення безперервності руху капіталу, яке обернулося нестабільністю функціонування як 

процесу відшкодування авансованої вартості, так і вилучення доданої вартості, що є умовою і 
джерелом розвитку підприємництва; 

2) ускладнилася зміна функціональних форм капіталу. Труднощі збуту туристичного продукту 
через його невідповідність новим вимогам, погіршення життя населення, нівелювання середнього 
класу як основного споживача туристичного продукту уповільнило перехід вартості з товарної в 
грошову форму. Маючи надлишкові ресурси, туристські організації не змогли сформувати з них 
доступний для широкого споживання продукт, що призвело до недостатньої завантаженості окремих 
туристичних об’єктів; 

3) стикаючись із труднощами реалізації, туристські організації змушені знижувати завантаження 
своїх об’єктів, у зв’язку з чим вони відчувають нестачу грошових коштів. Це викликало порушення 
режиму ефективного використання туристичного потенціалу і, як наслідок, зростання витрат 
виробництва; 

4) необхідність структурної перебудови туристських організацій та індустрії в цілому, що вимагає 
значних фінансових ресурсів для її здійснення і змушує звертатися до ринків кредитних ресурсів, 
попит на які різко зростає. 

Виходячи зі специфіки туристичної індустрії, процес відтворення турпродукту неоднозначний і 
складний. З огляду на інноваційний характер розвитку туризму в сучасній економіці будемо 
дотримуватися схеми, яка враховує складність та багатогранність процесу відтворення турпродукту, 
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що полягає в його міжгалузевому зв’язку з іншими галузями економіки і в особливостях процесу 
споживання і формування потреб. 

Авторами було виділено шість особливостей туристського споживання і їх вплив на відтворення 
туристичного продукту. 

1. У матеріальному виробництві результат виробництва рухається від місця виробництва до 
місця споживання. У туризмі інше положення: для споживання турпродукту сам споживач (турист) 
повинен бути доставлений у місце «виробництва» турпродукту. Дана особливість туристського 
споживання викликає похідний мультиплікативний ефект: наявність для туриста в місцях споживання 
турпродукту транспортних послуг, житла, харчування, створення необхідних умов для лікування, 
розваг, освіти, задоволення потреби в нових враженнях.  

2. Витрати туриста кількісно вище звичайних витрат його проживання в постійному середовищі 
існування, що пов’язано з підвищеними витратами на транспорт, житло, харчування, на культурні й 
ділові заходи. Частина більш високих витрат пов’язана з чинником престижності туристського 
споживання. Ця особливість створює проблему доходів і витрат у сфері туризму. З цієї причини облік 
витрат і прибутковості в туризмі має важливе значення. 

3. Гранична корисність продукту з точки зору туриста, країни його проживання, країни, яку турист 
відвідує і з точки зору ринку неоднакова. Граничні корисності для всіх цих суб’єктів різні як якісно, так і 
кількісно. Неоднакові також рівні корисності туристських послуг з точки зору суспільства, туриста і 
ринку при внутрішньому і в’їзному туризмі. 

4. Має «кредитний» характер, споживання обмежене у часі, суворо обумовлено юридичною та 
економічною сторонами оформленої угоди при купівлі-продажу турпродукту. 

5. Ринкове середовище туризму має особливий, «культовий» характер. 
6. Унікальність різновидів турпродукту пояснюється різноманітністю географічних ландшафтів. 

Залежність властивостей турпродукту від невідтворених географічних умов обмежує можливості не 
тільки цінової, а і нецінової конкуренції між виробниками турпродукту в туріндустрії. 

В інтересах розробки класифікації стратегій розвитку та просування туристичної галузі 
розглянуто основні інструменти управління галуззю, особливості прояву об’єктивних законів розвитку 
на різних етапах життєвого циклу туристичного продукту, типові стратегії і ключові фактори успіху. Як 
суттєві класифікаційні ознаки обрані елементи системи управління: споживачі послуг, умови розвитку, 
об’єкти управління, динаміка зростання, суб’єкти управління і характер просування. 

За кожною класифікаційною групою показані напрями вирішень, цільові фактори управління, 
обмеження і наведені варіанти стратегічних рішень (табл. 1). Був досліджений взаємозв’язок між 
політикою області та стратегією розвитку і просування. Політика на рівні областей повинна стати 
основою для стратегій розвитку та просування, встановити взаємозв’язок умов і рішень для 
наступальної та оборонної стратегії [5]. 

Таблиця 1 
Класифікація стратегій розвитку та просування туристичної галузі  

(за споживачами послуг) 
 

ОЗНАКА Напрям 
вирішення 

Цільовий фактор управління Обмеження 
Стратегії 
(варіанти) 

Споживачі 
послуг 

Розвиток вну-
трішнього ту-
ризму 

Споживання туристичних 
послуг населенням області. 
Привабливість області як 
туристичної дестинації 

Туристичний потенціал 
області. 
Внутрішній попит на послуги 

Диверсифікація. 
Диференціація. 
Зниження вит-
рат. 
Інтеграції (роз-
ширення ділових 
зв’язків). 
Розвиток інфра-
структури. 
Просування га-
лузі (маркетин-
гові стратегії). 
 

Розвиток в’їз-
ного туризму 

Споживання туристичних 
послуг населенням обла-
стей України та світу. 
Привабливість області як 
туристиної дестинації. 

Туристичний потенціал 
регіону. 
Попит на послуги в областях 
України та світу. 
Транспортна інфраструктура. 
Безпека. 
Розвиненість ділових зв’язків. 

Розвиток 
виїзного 
туризму 

Потенціал галузі Попит на послуги в області. 
Транспортна інфраструктура. 
Розвиненість ділових зв’язків. 

… … … … … 

Джерело: авторська розробка 

 
Для виконання поставлених стратегічних завдань розвитку і просування туристичної галузі 

необхідні дії за такими напрямами: 
– розвиток людського потенціалу; 
– розвиток міського середовища; 
– поліпшення якості навколишнього середовища; 
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– розвиток економічної складової діяльності підприємств туріндустрії; 
– вдосконалення системи управління та розвиток зовнішніх зв’язків [6]. 
Зазначені вище напрями розвитку туризму повинні забезпечити вирівнювання сезонності. 

Спеціалізовані види туризму необхідно використовувати для створення окремих туристичних 
продуктів. Розробляючи стратегію виходу та просування, слід використовувати емоційні аспекти 
позиціонування області. Система просування повинна відповідати обраним напрямам розвитку. 
Конкретні заходи в рамках стратегії необхідно розмежовувати на рівні пріоритетності залежно від їх 
впливу на результати реалізації стратегії. 

З усієї сукупності ресурсів, необхідних для розвитку інноваційної туристичної індустрії, найбільш 
важливими виступають: 

а) нова техніка і технології; 
б) нова кваліфікація різних кадрів (трудовий потенціал); 
в) інформаційний ресурс; 
г) підприємницький ресурс; 
д) інвестиції. 
Разом з бюджетними коштами, що виділяються на розвиток туризму, особливо актуальним стає 

створення механізму самофінансування туризму за рахунок власних фінансових джерел. Як одне з 
найбільш важливих джерел може виступати туристська рента. Зміна спеціалізації і структурне 
зрушення виникає у результаті наявності чи відсутності конкурентної переваги території (області). 
Далеко не кожен підприємець може займатися розвитком туризму, оскільки для цього необхідна 
наявність набору певних туристських ресурсів. Особливість туристських ресурсів полягає в тому, що 
вони є рентостворюючим фактором. Залучення туристської ренти як інструменту економіко-
фінансового забезпечення розвитку туризму передбачає формування механізму використання 
туристської ренти і відповідного законодавства про туристську ренту. 

До основних факторів ренти на туристському ринку можна віднести: 
– обмеженість туристських ресурсів; 
– невідтворюваність туристських ресурсів. 
Саме обмеженість і невідтворюваність є основними причинами утворення ренти, а отже, і 

надприбутків у процесі «виробництва» і реалізації турпродуктів на ринку. 
Поряд з диференціальною рентою першого і другого роду, абсолютною рентою, в економічній 

літературі використовується термін квазірента. Саме квазірента дозволяє в повному обсязі 
охарактеризувати тенденції розвитку туризму в будь-якій області [7]. 

Квазірента на ринку туристичних послуг формується в умовах обмеженості капіталу (в 
короткостроковому періоді) і це викликано такими причинами: 

1. Попит на туристичні послуги високий. 
2. Пропозиція місць розміщення на туристських об’єктах обмежена. 
3. Введення додаткових об’єктів розміщення йде поступово і не встигає за зростаючим попитом. 
4. Характеризується обмеженістю потенційної ємності ринку туристичних послуг високої і 

середньoї якості. 
Механізм утворення туристської квазіренти можна зобразити так, як показано на рис. 2. 
На рис. 2 туристська квазірента виникає у короткостроковому періоді в умовах нееластичної 

пропозиції туристських послуг, обсяг якої істотно менше потенційної ємності ринку. Основним 
обмежувачем зростання буде виступати пропозиція туристських послуг. При спробі вилучати 
квазіренту в цих умовах знизиться підприємницька активність і обсяг ринку не досягне потенційного 
рівня. Туристський ринок в Україні не досяг своїх меж зростання, оскільки збільшується попит на 
послуги, земельні ресурси, затребувані й не задіяні цілком (є резерви для збільшення існуючих і 
видачі нових земельних ділянок), існує можливість залучення капіталу в туріндустрію при сформованій 
кон’юнктурі. 

За умови зростання інвестицій у туристичний сектор може скластися ситуація, коли в 
довгостроковій перспективі пропозиція туристичних послуг досягне максимального потенційно 
можливого рівня. На окремих територіях ринок уже досяг граничного розміру або близький до нього. 

Для того, щоб використовувати фактор рентоутворення в управлінні туристським ринком, 
необхідно застосувати методику визначення розміру ренти. Слід також зазначити, що розрахунок 
диференціальної туристської ренти можна проводити як за областями, так і за туристськими 
місцевостями країни, а також територіями, які знаходяться за кордоном [8]. 
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Рис. 2. Механізм утворення квазіренти на туристському ринку України 

Джерело: авторська розробка 
 

 
Туристська рента (Rij) подана двома складовими: абсолютної і диференціальної ренти, тобто 
 
                                                             (Rij) = Rаij + Rдij,                            (1) 
 
де  Rаij – абсолютна туристська рента, що виникає у результаті обмеженості туристських 

ресурсів; 
Rдij – диференціальна туристська рента, що виникає у результаті відмінностей у 

природних, інфраструктурних факторах у процесі створення туристичних послуг; 

i  набір туристичних послуг, який враховує особливості території, ступеня розвиненості 
інфраструктури, кількісні та якісні характеристики послуг і т. п. 

j  район, регіон, територія, країна, група країн і т. д. 
 
Диференціальна туристська рента визначається за такою формулою:  
 
                                                               Rдij = КRij *Pij*N,                    (2) 
 

де КРij  коефіцієнт плати диференціальної ренти залежно від цін на туристичні послуги з 
урахуванням витрат і прибутку; 

Pij – усереднена ціна одиниці реалізованої туристської послуги, грн; 
N – обсяг реалізованих послуг, од. 

 
У свою чергу, коефіцієнт плати диференціальної туристської ренти (КRij) можна визначити, 

виходячи з ціни на одиницю туристських послуг, визначивши величину ренти:  
 
                                                                  Rij = Рij – Сij – Нпij,                    (3) 
 
де Рij – ціна одиниці реалізованої туристської послуги, грн; 

Сij – собівартість одиниці туристської послуги, грн; 
Нпij – нормальний прибуток, грн, 

 
тоді 
                                                             КRij = Rij/Рij,                                (4) 
 
де Rij – величина туристської ренти, грн; 

Рij – ціна одиниці реалізованої туристської послуги, грн. 
 
Показник КRij може бути використаний при орендних відносинах на обласному рівні або в 

нормативно-правовому регулюванні податкових відносин. У такому випадку диференціація 
коефіцієнта повинна бути не тільки між, але і всередині туристських областей. 
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Висновки з проведеного дослідження. Для забезпечення суворої цільової та галузевої 
відокремленості рентних платежів, які надходять до розпорядження органів влади, найбільш 
прийнятно накопичення даних коштів у спеціальному обласному позабюджетному фонді розвитку 
туризму. Створення подібного фонду в Дніпропетровській області є одним з найважливіших заходів з 
огляду на практично відсутність бюджетної підтримки туризму в області та необхідність мобілізації 
власних ресурсів туристської сфери. 
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ЕCONOMIC AND INNOVATIVE TRANSFORMATION 
 OF INTELLECTUAL PROPERTY 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економічних систем різних рівнів під 

впливом глобалізаційних процесів постає гостра проблема пошуку ефективних шляхів їх розвитку. 
Досвід розвинених країн свідчить, що це інноваційних шлях розвитку. Інноваційна економіка як тип 
нової економіки міцно закріпилась в науковій сфері, а практика впровадження інновацій підтверджує її 
безальтернативність.  

Розвиток суспільства і суспільного виробництва об’єктивно пов’язані з сукупністю змін та 
трансформаційних процесів, що відбуваються в них.  

Зазначене вказує на особливу актуальність і нагальність вирішення такої важливої проблеми в 
діяльності суб’єктів господарювання, як вміння своєчасно виявляти момент появи перших ознак в 
суспільному розвитку в цілому, і в окремих його галузях зокрема, що сигналізують про існування 
об’єктивно-суб’єктивних передумов щодо зародження певних видів трансформаційних процесів. 

Першочерговість виявлення, осмислення і започаткування певного виду трансформаційного 
процесу надає серйозні переваги тому чи іншому підприємству в конкурентній боротьбі.  

Випередження підприємством в цьому аспекті (лідерство у виявленні і забезпеченні певної 
трансформації) своїх конкурентів дозволяє не просто потенційно мати конкурентні переваги, а 
потенційно одержати «важіль конкурентної переваги». 

Запропонований нами термін «важіль конкурентної переваги» вказує на те, що у певного 
підприємства, яке першим започаткувало економічно обґрунтований процес трансформації, 
конкурентна перевага у вигляді конкурентного важеля буде представлена тим періодом, після якого 
інші підприємства теж почнуть здійснювати аналогічні трансформаційні процеси. 

Ключовим і якісним чинником інноваційного розвитку є інтелектуальна власність. Інтелектуальна 
власність, як і інші об’єкти й явища в суспільному виробництві, потрапляє під різного виду процеси 
трансформації. В той же час, інтелектуальна власність є важливим об’єктом оцінки і управління в 
діяльності суб’єкта господарювання будь-якого рівня.  

За підрахунками НАНУ, в Україні при оцінюванні вартості підприємств інтелектуальна власність 
враховується лише в розмірі 1 %, в той час у країнах Європейського союзу цей показник сягає 50–
85 % [23]. Цілком очевидно, що сфера інтелектуальної власності в Україні потребує реформ і 
трансформаційних процесів, щоб суттєво підвищити ефективність її використання до стандартів 
Євросоюзу.  
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Отже, інтелектуальна власність є об’єктивною умовою функціонування  інноваційної економіки і 
постійно знаходиться в процесі трансформації. В ринковій економіці така трансформація відбувається 
в межах двох важливих  складових розвитку суспільного виробництва: економічної й інноваційної. 
Саме така ринкова особливість трансформації інтелектуальної власності дозволяє трактувати її як 
економіко-інноваційну. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До наукових досліджень, присвячених окремим 
аспектам трансформації інтелектуальної власності, відносяться праці вітчизняних вчених П.С. Бабія 
[4], В.Д. Базилевича [6], Ю.Л. Борко [7], О.Б. Бутнік-Сіверського [8], В.М. Гейця [23], 
Т.О. Гусаковської [12], А.В. Єременко [13], О.М. Литвина [15], О.В. Манжури [17], Т.В. Павленко [19], 
І.Л. Піняка [22], та ін., а також зарубіжних вчених А.С. Антонюка [3], І.Ф. Ветрової [9], 
В.С. Воронова [11], Т.С. Карпової [14], Т.Л. Лєвкіної [15], Л.Г. Нігматуліної [18], А.І. Панченко [20], 
К.Г. Перелигіна [21], А.І. Селіверстова  [24] та ін.   

Аналіз економічної літератури показав, що процеси трансформації та економічна сутність 
інтелектуальної власності довгий час залишалися недостатньо дослідженими.  

Специфічні властивості інтелектуальної власності та її трансформації на теперішньому етапі 
наукових досліджень розкриваються у нерозривному зв’язку її економічних та правових аспектів.  

З розвитком ринкових відносин й переходом економіки на інноваційний шлях важливим 
аргументом конкурентності всіх суб’єктів господарювання стає комплексне залучення об’єктів 
інтелектуальної власності у комерційний оборот.  

Недостатня розробка змісту інтелектуальної власності як економічного інституту сучасної 
інноваційної економіки та, водночас, актуальність забезпечення ефективного функціонування 
інтелектуальної власності під дією об’єктивних економічних законів та закону інноваційного розвитку 
визначили напрям даного дослідження. 

Постановка завдання. Мета роботи полягає в подальшому дослідженні сутності категорій 
«інтелектуальна власність» і «трансформація інтелектуальної власності» і, на цих засадах, 
визначення їх особливостей в процесі економіко-інноваційного розвитку економічних систем.   

Виклад основного матеріалу дослідження. Логіку нашого дослідження побудуємо наступним 
чином. На початку визначимо сутність поняття «інтелектуальна власність» та окреслимо основні 
проблеми її розвитку в Україні. Потім, через розуміння сутності категорії «трансформація», наведемо 
основні передумови трансформації інтелектуальної власності. Наступним кроком розглянемо здобутки 
вчених щодо питань трансформації інтелектуальної власності та економіки інтелектуальної власності і 
на цій основі, в процесі розкриття даного матеріалу, надамо свої міркування і пропозиції щодо інших 
важливих аспектів даного наукового напряму дослідження. 

Визначення терміну інтелектуальна власність надається у Конвенції про заснування Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності (1967 р.). Термін «інтелектуальна власність» закріплено за тими 
видами власності, які є результатом творіння людського розуму, інтелекту. Держави, які готували 
Конвенцію, домовилися, що «інтелектуальна власність» включає права, що відносяться до: 
літературних, художніх і наукових творів, виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо-і 
телевізійних передач, винаходів у всіх галузях людської діяльності, наукових відкриттів, промислових 
зразків, товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань та комерційних позначень, 
захисту проти недобросовісної конкуренції, а також всі інші права, що стосуються інтелектуальної 
діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній сферах [1].  

У ст. 418 Цивільного кодексу України під інтелектуальною власністю розуміється право особи на 
результат інтелектуальної, творчої діяльності або інший об’єкт права інтелектуальної власності, 
визначений даним кодексом та іншими законами України [2]. 

У сучасних економічних дослідженнях [3; 15; 16; 17; 21 та ін.] категорія «інтелектуальна 
власність» характеризується одночасним існуванням різних підходів до розкриття її сутності. На рис. 1 
представлено один із них, який найбільш узагальнено і ґрунтовно відображає характерні риси даної 
категорії. 

При дослідженні інтелектуальної власності та питань інноваційного розвитку важливо 
враховувати думки і висновки більшості вчених-економістів. Так, у роботі [23] констатується, що 
несформованість національної інноваційної системи, недостатня ефективність системи охорони та 
захисту прав інтелектуальної власності перешкоджає розвитку інноваційної діяльності, утворенню в 
Україні цивілізованого ринку інтелектуальної власності, а в науковій праці [25] стверджується, що 
система інтелектуальної власності України має низку системних вад, зокрема:·є громіздкою та 
витратною у вимірі отримання авторських та інших прав; не надає ефективного захисту прав власності 
як резидентам, так й нерезидентам; відтак, не сприяє, а навпаки, гальмує інноваційний розвиток. 
Потрібно відмітити, що факти і цифри підтверджують їх загальні висновки: витрати підприємств на 
отримання та використання патентів на винаходи, корисні моделі з 2007 року в Україні збільшились у 
18 разів, що суттєво перевищує такі ж витрати підприємств у європейських країнах.  
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Рис. 1. Основні підходи до розкриття специфіки інтелектуальної власності  
Джерело: розроблено за [2] 

 
Така невтішна статистика поглиблюється ще й низкою інших негативних чинників, а саме: 

динамікою зниження випуску інноваційної продукції, зменшенням загальної кількості винаходів, які 
застосовуються у виробничому процесі, скороченням кількості винахідників, зниженням якості об’єктів 
інтелектуальної власності тощо.  

Все це дозволяє нам сформувати сукупну цілісність чинників, які впливають на процес 
трансформації інтелектуальної власності (рис. 2). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Основні передумови трансформації інтелектуальної власності 
Джерело: авторська розробка 

 
Об’єктивні чинники трансформації інтелектуальної власності потрібно постійно тримати під 

контролем, а головне своєчасно і якісно на них реагувати.  
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В свою чергу, сукупність суб’єктивних чинників трансформації інтелектуальної власності є 
умовою забезпечення керованості даного процесу. В такому разі трансформація інтелектуальної 
власності на підприємстві може бути плановою й системною, а не стихійною і некерованою. Як видно 
із рисунку 2, ключовою фігурою суб’єктивного фактору трансформаційних процесів виступає 
інноватор. Під інноватором на рівні підприємства ми розуміємо працівника, який відповідає наступним 
основним критеріям: здатний створювати нові знання і/або генерувати нові ідеї; має компетенцію в 
інноваційній сфері і/або досвід участі в інноваційних проектах; має науковий ступінь і/або має патенти, 
свідоцтва на об’єкти інтелектуальної власності; має можливість реальної участі в інноваційному 
процесі і практичного впливу на діяльність підприємства. 

Початком свідомого керованого процесу трансформації на рівні підприємства є наявність 
«критичної» питомої ваги інноваторів у загальній чисельності персоналу підприємства.  

На сьогодні окремі питання трансформації інтелектуальної власності висвітлюються в наступних 
роботах [7; 8; 21 та ін.]. Так, в роботі [8] трансформація інтелектуальної власності розглядається з 
економічних позицій та відносно інновації як певного результату. В ній автор вказує, що в системі 
економіки інтелектуальної власності інновація розглядається як матеріалізований результат 
трансформації інтелектуальної власності творця з ознакою об’єкта права інтелектуальної власності, 
котрий втілений у інноваційний продукт чи інноваційну продукцію, яку виведено на ринок і після її 
реалізації (комерціалізації) отримується дохід (прибуток).  

У роботі [7] визначено трансформацію інтелектуальної власності в інноваційний продукт як 
процес перетворення наукової ідеї в інтелектуальну власність, а потім в інноваційний продукт, який 
після впровадження, реалізації або надання у користування дозволяє власнику отримати прибутки, а 
державному бюджету - податки.  

Серед російських науковців можна відмітити роботу [21], в якій автор визначає трансформацію 
результатів інтелектуальної діяльності в капітал через безперервний процес перетворення знань в 
об’єкти інтелектуальної власності, їх капіталізацію та комерціалізацію, що характеризує ефективне 
функціонування капіталу, перш за все інтелектуального. Трансформація об’єктів інтелектуальної 
власності в капітал і його форми здійснюється на стадії капіталізації, де складається комплекс 
відносин і інститутів по впровадженню охороноздатних інноваційних розробок в господарський оборот 
і здійснюється їх вихід на ринок [21].  

Основні за величиною економічні результати від використання інтелектуальної власності, 
регулювання та управління процесами її трансформації отримуються на рівні підприємства. Має місце 
недостатнє усвідомлення на мікрорівні зміни домінуючого фактора виробництва (знання та інновації). 

Необхідно також відмітити важливий зв’язок інтелектуальної власності, її динамічні процеси з 
сутністю економічної трансформації. 

Економічна трансформація – це економічна категорія, яка пов’язана з економічною сферою, 
притаманна різним рівням господарювання, відображає складний процес, що здійснюється одночасно 
в просторі і часі, відбувається під впливом об’єктивних та суб’єктивних чинників і ключовою ознакою 
якого є сукупність змін, які в кінцевому підсумку призводять до нового економічного стану, нових 
економічних результатів та постановки нових економічних цілей та завдань [26].  

Таке трактування економічної трансформації дозволяє гармонійно представити її у 
взаємозв’язку з економікою інтелектуальної власності і, у тому числі, більш конкретно з процесом 
трансформації інтелектуальної власності (рис. 3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Взаємозв’язок трансформаційних процесів інтелектуальної власності  
Джерело: авторська розробка 
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Оскільки інтелектуальна власність трансформується, то відповідно підпадають під процеси 
трансформації і всі її економічні складові, які формують сукупність підвидів економічної трансформації 
інтелектуальної власності. Економічна трансформація інтелектуальної власності - це складний і 
постійний динамічний процес, який відбувається під впливом об’єктивних та суб’єктивних чинників, 
пов’язаний з економічною сферою, притаманний різним рівням господарювання і призводить до нових 
економічних результатів в процесі ефективного функціонування інтелектуальної власності.  

Згідно об’єктивних процесів в розвитку суспільства трансформація інтелектуальної власності 
має свою певну спрямованість. На сьогодні, напрям загальної трансформації економічних систем - 
інноваційний, тому і трансформація інтелектуальної власності має інноваційний напрям.  

Об’єктивне існування та взаємозв’язок таких явищ, як економічна трансформація й інноваційний 
розвиток дозволяє нам визначити і досліджувати такі важливі категорії діяльності всіх суб’єктів 
господарювання, як «економіко-інноваційний розвиток» і «економіко-інноваційна трансформація 
інтелектуальної власності».  

Введення таких категорій в економічний оборот пов’язано із закономірностями функціонування 
економічних систем, змінами технологічних укладів, існуванням економічних циклів М. Кондратьєва та 
розвитком теорії інноваційного розвитку. 

1. Макрорівень. Економіко-інноваційний розвиток (ЕІР) – це такий розвиток, що виникає на 
певному етапі загального суспільного еволюційного процесу, притаманний ринковій моделі 
господарювання і закону конкуренції та вказує на пріоритетність інновацій в розвитку економіки.  

2. Мікрорівень. Економіко-інноваційний розвиток корпорації (ЕІРК) – це такий тип 
функціонування корпорації, при якому за основу розвитку береться економічний аспект, а його 
здійснення відбувається на базі інноваційного аспекту, що дозволяє в цілому забезпечити необхідний 
рівень конкурентності і економічних результатів корпорації. 

3. Макрорівень. Економіко-інноваційна трансформація інтелектуальної власності (ЕІТІВ) – це 
такий процес трансформації інтелектуальної власності, що виникає на певному етапі загального 
суспільного еволюційного процесу, притаманний ринковій моделі господарювання і закону конкуренції, 
а в його основі знаходиться інноваційний аспект інтелектуальної власності. 

4. Мікрорівень. Економіко-інноваційна трансформація інтелектуальної власності корпорації 
(ЕІТІВК) - це такий процес трансформації інтелектуальної власності корпорації, який здійснюється на 
економічній основі з інноваційними пріоритетами розвитку корпорації і виступає важливою складовою 
її сучасної стратегії. 

На сьогодні найефективнішою формою підприємництва є корпорація, тому що вона, через 
особливості своєї організаційно-правової форми господарювання, забезпечує найбільш високий 
рівень конкурентоспроможності і створює найбільш прийнятні умови для залучення і впровадження 
комплексних інновацій, що і дозволяє отримувати їй високі кінцеві результати. Корпорація володіє 
найбільш високим інвестиційним потенціалом. Тому, на мікрорівні, в рамках дослідження процесів 
трансформації інтелектуальної власності ми будемо розглядати саме корпорацію (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 4. Основні види трансформації інтелектуальної власності корпорації  
Джерело: авторська розробка 
 
На кожному етапі економіко-інноваційного розвитку корпорація повинна розробляти конкретну 

стратегію інноваційного розвитку. Однією із важливих складових такої стратегії є визначення політики 
трансформації інтелектуальної власності корпорації (рис. 5). 

Вкрай важливою і відправною точкою такої політики є направлення всіх інтелектуальних зусиль 
корпорації на своєчасне виявлення об’єктивних ознак моменту появи необхідності здійснення процесу 
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трансформації інтелектуальної власності (що вже було відмічено раніше на початку роботи). 
Першочергове завдання полягає в тому, щоб «упіймати» той момент, коли без трансформації 
інтелектуальної власності будь-яка діяльність корпорації буде менш ефективною. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Політика трансформації інтелектуальної власності корпорації  
Джерело: авторська розробка 

 
В комплексному дослідженні інтелектуальної власності важливо визначити і розрізняти такі 

категорії, як «інноваційна інтелектуальна власність» (ІІВ) та «інноваційна інтелектуальна власність 
корпорації» (Ін.Інт.ВлКорп.). Вони дозволяють більш змістовно і ефективно оцінювати і здійснювати 
загальний процес інноватизації корпорації. Наше трактування категорій «інноваційна інтелектуальна 
власність» та «інноваційна інтелектуальна власність корпорації» наступне. 

Інноваційна інтелектуальна власність – є макроекономічною категорією, виступає гармонійною 
частиною інтелектуальної власності, характеризує специфічний зміст і функціонує у відповідності з 
особливостями певного стану суспільного розвитку, регулюється економіко-правовими відносинами, 
має в межах певного періоду часу всі ознаки інноваційності і, тим самим, несе в собі потенціал 
інноваційного розвитку. 

Інноваційна інтелектуальна власність корпорації (Ін.Інт.ВлКорп.) – є мікроекономічною 
категорією, виступає гармонійною складовою інтелектуальної власності, регулюється економіко-
правовими відносинами, має в межах певного періоду часу всі ознаки інноваційності і, за своїм 
змістом і приналежністю, призвана всебічно сприяти системному інноваційному розвитку корпорації та 
отриманню на цих засадах додаткового доходу.  

Висновки з проведеного дослідження. Розглянуті в даному дослідженні теоретико-
методологічні положення й практичні рекомендації дозволяють більш глибоко досліджувати процес 
трансформації інтелектуальної власності на різних рівнях господарювання і розробляти на цій основі 
обґрунтовану політику щодо управління процесом економіко-інноваційної трансформації 
інтелектуальної власності корпорації. 
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Постановка проблеми. Вибір проєвропейського вектору розвитку держави зумовлює на 

сьогодні здійснення численних інституціональних трансформацій з метою гармонізації 
інституціональних структур та визначальних принципів соціально-економічних відносин України та 
Європейського Союзу. Процеси інституціональних перетворень ускладнюються одночасно кризовим 
становищем економічної системи держави і геополітичними факторами зовнішнього характеру, що 
ставить особливо високі вимоги до вітчизняної системи безпеки держави. З метою нівеляції та 
попередження виникнення в інституціональному середовищі деструктивних інституціональних 
імперативів виникає необхідність удосконалення підходів до організації та функціонування системи 
економічної безпеки України в умовах стрімкого науково-технічного прогресу і постглобальних 
тенденцій розвитку міжнародних відносин.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми інституціональних трансформацій та 
економічної безпеки держави висвітлили у своїх працях такі науковці, як Гуменюк А.М. [1] при аналізі 
методичних підходів і методів дослідження ефективності та якості інституціональних змін, Власюк О.С. 
[2] при дослідженні інституціональних чинників деформації структурної перебудови перехідних 
економік, Дацко О.І. [2] в частині дослідження напрямів протидії структурно-інституціональним 
деформаціям, Бабець І.Г. [3] при висвітленні концептуальних основ та регіональної політики 
Євросоюзу, Мокій А.І. [2] при дослідженні домінантних чинників загроз економічній безпеці в процесі 
міжнародної інтеграції України, Двігун А.О. [4] при висвітленні антидепресивної компоненти 
економічної безпеки регіонального розвитку та концептуальних засад моделювання структурних 
реформ та інші. Однак у більшості наукових досліджень мало уваги приділено питанням пріоритетів 
удосконалення інституціональної складової існуючої системи економічної безпеки держави. Усе це 
свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в науковому і 
практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою статті розробка рекомендацій щодо пріоритетних напрямків 
удосконалення імперативів економічної безпеки держави. Метою зумовлено виконання наступних 
завдань: визначення ключових проблем якості державних інститутів та деструктивних 
інституціональних імперативів економічної безпеки України; розробка пропозицій щодо напрямків 
покращення стану економічної безпеки держави. Об’єктом дослідження виступають деструктивні 
інституціональні імперативи економічної безпеки України. Предмет дослідження – напрямки 
удосконалення імперативів економічної безпеки України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Еволюція та розвиток соціально-економічних 
відносин, що відбуваються через призму інституціональних трансформацій, особливо актуальні в 
постглобальних умовах, коли інституціональні перетворення набувають нових нетрадиційних рис. 

                                                 
 Науковий керівник: Івашина О.Ф. – д.е н., проф.  
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Мінливість інституціонального середовища в постглобальних умовах ставить особливо високі вимоги 
до системи економічної безпеки держави, вимагаючи такої якості державних інститутів, які б 
визначали стійкість та комплементарність інституціональної системи держави і забезпечували умови 
для її поступального розвитку.  

В поточних умовах рівень функціональності державних інститутів не відповідає вимогам 
інституціонального середовища. Експерти ВЕФ в рейтингу оцінки рівня конкурентоспроможності [5] 
визначають, що найбільш проблемними показниками для України є незалежність суддів – 2,3 та 
марнотратство державних коштів – 1,9 за 7-бальною шкалою. Міжнародний інститут менеджменту 
(Лозанна, Швейцарія) [6] в частині якості державних інститутів в свою чергу дає низьку оцінку Україні 
по показниках ефективності уряду (59) та ефективності бізнесу (55). Дані показники свідчать про 
наступні ключові проблеми якості державних інститутів в Україні: відсутність в сфері державного 
управління стійких принципів законності та, як наслідок, деформації в нормативно-правовому полі 
відповідно до поточних, а не стратегічних цілей державного регулювання. Виникає необхідність зміни 
підходів насамперед до організації роботи державних інститутів, а також деяких принципів, на яких 
базується їх функціональність, тобто об’єктивності, стратегічності, системності та адаптивності. 

Оскільки об’єктивні закономірності соціально-економічних відносин реалізуються через вчинки 
людей, проходять крізь їх свідомість, сприймаються чи не сприймаються ними, то функціональність 
якісних державних інститутів повинна спрямовуватись на формування такого типу державних 
регулятивних механізмів, що сприяють задоволенню інтересів інституціональних акторів всіх рівнів. 
Тому інституціоналізація об’єктивних відносин стає локомотивом формування ефективного 
інституціонального та, зокрема, ринкового середовища.  

Стратегічність в системі економічної безпеки держави визначає пріоритет довгострокових цілей 
над поточними в процесі регулювання соціально-економічних відносин. Це в певній мірі сприяє 
унеможливленню використання бюрократичних, владних повноважень для досягнення «власних» 
цілей. 

Принцип системності витікає з необхідності застосування комплексного підходу до організації 
системи економічної безпеки держави, так як соціально-економічні системи характеризуються 
складними багаторівневими взаємозв’язками, різноманітними типами та формами взаємовідносин, що 
в процесі еволюції формують різноманітні синергетичні комплекси тих чи інших складових 
інституціонального середовища. Регулятивний вплив інститутів економічної безпеки держави на таке 
середовище повинен базуватись на системному баченні причинно-наслідкових ефектів розвитку 
інституціонального середовища. 

Принцип адаптивності дає змогу забезпечувати державним інститутам в системі економічної 
безпеки можливості випереджувальної реакції на загрози, що виникають внаслідок набуття 
середовищем нових ознак, типів та форм взаємовідносин. І чим швидше суб’єкт регулювання в 
системі адаптується до змін, тим ефективнішою буде її відповідь на загрози: в даному випадку 
йдеться не тільки про можливість якомога швидше усувати наслідки шкідливого впливу певних 
факторів на середовище, а й про можливість перешкодити їх виникненню. 

Якість державних інститутів в сфері економічної безпеки держави також певною мірою 
визначається через ефективність моніторингу загрозливих змін в інституціональному середовищі. 
Найважливішим елементом такого механізму має бути дворівневий моніторинг та діагностика 
інституціональних імперативів в соціально-економічних відносинах, що особливо актуально в 
політичних умовах України. Такий підхід забезпечить гармонізацію розвитку інституціонального 
середовища та регулюючих інститутів. Це сприяє реалізації адаптивного принципу, який необхідний 
для якісного превентивного регулювання в системі економічної безпеки відносно динамічності 
розвитку соціально-економічних відносин в постглобальних умовах (табл. 1). 

Отже, впровадження даних підходів сприятиме вирішенню головної проблеми державних 
інститутів – відповідності їх сутнісного змісту і поля функціональності. Оскільки якість – це саме 
сутнісна визначеність речі, яка відображає стійке взаємовідношення її елементів і характеризує 
специфіку речі. Тому сутнісна характеристика інституту визначається тим, що він є клітинкою 
соціального капіталу, який «детермінує специфічні обмеження і переваги формального та 
неформального характеру, що забезпечують взаємодію господарських суб’єктів за рахунок включення 
в аналіз методологічних принципів довіри, обов’язковості та санкцій» [8, с. 60]. Виключно стійкі якісні 
регулятивні інститути спроможні протистояти деструктивним імперативам економічної безпеки 
держави. 

В Україні деструктивні інституціональні імперативи мають місце чи не в кожній складовій всієї 
системи соціально-економічних відносин, проте першочергового вирішення потребують проблеми 
грошово-кредитної, валютної, бюджетної та сфери небанківського фінансового сектору, як сфери 
акумуляції інвестиційних ресурсів, спроможних сприяти активізації та розвитку бізнес-діяльності в 
Україні. 

Однією із причин домінування деструктивних імперативів, наприклад, у валютній сфері є 
відсутність закону про валютне регулювання та контроль, який би чітко визначав принципи валютного 
регулювання, повноваження державних органів, права і обов’язки суб’єктів валютних відносин, 
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порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства [9]. 
В частині удосконалення інституційної складової в валютній сфері існує необхідність сформувати 
Комітет монетарної політики (визначається Меморандумом МВФ) з виключно незалежних експертів в 
галузі макроекономіки з метою зменшення можливостей лобіювання інтересів партійних сил чи 
бізнесу. Оскільки наявність доступу як до закритої інформації, так і до механізмів регулювання 
валютного ринку дає представникам органів влади та великого бізнесу можливості для здійснення 
спекулятивних операції особливо великих розмірів [10]. 

Таблиця 1 
Етапи діагностики та моніторингу девіантної та опортуністичної поведінки 

 в соціально-економічних відносинах 
 

№ 
п.п. 

Етапи 
 

Рівні моніторингу 
І ІІ ІІІ ІV 

1. Моніторинг та 
діагностика 
інституціональних 
імперативів  

Моніторинг 
показників 
соціально-
економічно-
го розвитку 

 

Виділення 
домінуючих 
загрозливих 
каталізаторів 
деструктивної 
поведінки  

Поглиблене вивчення 
домінуючих 
деструктивних 
імперативів, причин та 
факторів, що їх 
спричинили  

Усунення 
причин 
виникнення 
деструктивних 
імперативів 

2. Моніторинг та 
діагностика 
інституційного 
механізму 
превентивного 
реагування  

Моніторинг 
слабких 
ланок в 
інституцій-
ному 
механізмі 
превентив-
ного 
реагування  

Виявлення проблем 
недієвості 
інституційного 
механізму 
превентивного 
реагування, 
дослідження 
можливих наслідків 
застосування/ 
незастосування 
коригувальних чи 
превентивних 
заходів 

Гетерогенізація 
інституційного 
механізму 
коригувальних чи 
превентивних заходів  

Оцінка ефекту  
від 
впроваджених 
заходів 
гетерогенізації 
механізму 
превентивно-
го реагування 

Джерело: складено авторами з використанням даних [7] 
 

Більш складною є ситуація в небанківському фінансовому секторі. Фондовий ринок України не 
продукує істотних загроз економічній безпеці держави і оцінити його доволі складно через низький 
рівень розвитку, це і є чи не наймасштабнішим деструктивним імперативом. Розвинутий фондовий 
ринок акумулює значний обсяг інвестиційних ресурсів і сприяє активізації бізнес діяльності. В Україні 
недовіра до державних та приватних інститутів, а також відносна закритість фондового ринку диктує 
повільні темпи розвитку даної сфери. Основними імперативами, які необхідні для стимулювання 
розвитку небанківського фінансового сектору України є: 

 інституціональне середовище для прозорої діяльності учасників фондового ринку та 
врегулювання проблем інфляційних процесів; 

 забезпеченість інституціоналізації «фінансового посередництва»; 

 високий рівень корпоративного управління; 

 спеціалізація небанківських фінансових установ на послугах, що не є пріоритетними для 
банків; 

 рівень доходів населення, що дозволяє розвивати внутрішнє інвестування. 

 наявність програм інвестиційного страхування та страхування експортних контрактів; 

 забезпеченість суто ринкових форм конкуренції на страховому ринку з метою захисту сегменту 
невеликих вітчизняних компаній від поглинання іноземними фінансовими групами та компаній, що 
дотримуються законодавчих нормативів; 

 посилення дій із запобігання використання страховими компаніями операцій з 
квазіперестрахування для ухилення від оподаткування, попередження відмивання доходів, одержаних 
злочинним шляхом і т. д. [11]. 

В частині бюджетної політики масштабною проблемою для України є дефіцит бюджету, а отже – 
дисбаланс доходів та витрат. Саме оптимізація видаткової частини державного бюджету є одним із 
шляхів збалансування і активно застосовується сьогодні в Україні, проте зменшення видатків за 
такими статтями, як «соціальний захист та забезпечення» і «освіта» несуть непрямі загрози 
економічній безпеці держави. В умовах кризи, високого рівня інфляцій та низького рівня доходів 
населення формуються умови, які спонукають знову ж таки до тіньових засобів забезпечення потреб 
життєдіяльності індивідуума, внаслідок чого значно зростає злочинність. Більш загрозливим є 
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зменшення витрат на освіту, так як в постглобальних умовах рівень інтелектуального розвитку 
суспільства опосередковано засвідчує конкурентні можливості держави. Звичайно, питання стійкого 
дефіциту бюджету не просто вирішити в кризових умовах, проте варто спрямувати частину кредитних 
коштів не на «проїдання» чи виключно для придбання оборонних засобів, а саме на розвиток освітньо-
наукового потенціалу, що в стратегічному плані формуватиме конкурентоспроможне інституціональне 
середовище. Ключовими імперативами, необхідними для забезпечення як бюджетної, так і загалом 
економічної безпеки України повинні бути насамперед високі вимоги до ефективної роботи державних 
інститутів, звітування, відповідальності перед громадянами, що продукуються внаслідок розвитку 
інститутів громадянського суспільства. 

Висновки з проведеного дослідження. Основними проблемами в системі економічної безпеки 
держави на сьогодні є низька якість державних інститутів та кризове становище соціально-економічної 
системи держави. У зв’язку з цим, основними прогресивними інституціональними імперативами, які 
необхідні для підвищення стійкості інституціональної системи і протистояння загрозам економічній 
безпеці держави, є наступні: мінімальні темпи інфляції, довіра до державних та приватних інститутів, 
сприятливе середовище для активізації бізнес-діяльності (тобто забезпечення можливостей 
рентабельності бізнесу в легальному секторі економіки), страхування валютних ризиків, захищеність 
прав інституціональних акторів в процесі соціально-економічних відносин всіх рівнів. 
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MODERN DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY: 
 PROBLEMS OF THE SOCIAL AND ECONOMIC CHARACTER 

 
Постановка проблеми. У сучасному світі туризм – це багатогранне явище, тісно пов’язане з 

економікою, історією, географією, архітектурою, медициною, культурою, спортом та іншими науками. 
Однак жодна з них не може повністю і вичерпно схарактеризувати його як об’єкт власних досліджень і 
жоден з існуючих соціально-економічних інститутів не в змозі самостійно розв’язати комплекс його 
проблем. 

Нині вже можемо говорити про туризм як про суспільне явище, пов’язане з добровільною 
тимчасовою зміною місця перебування, ритму і середовища життя, а також безпосереднім контактом 
із середовищем (природним, культурним чи суспільним). Це суспільне явище настільки багатогранне, 
що дати йому єдине точне та повне визначення практично неможливо. 

У сучасній науковій літературі можемо знайти багато визначень поняття «туризм», що суттєво 
відрізняються одне від одного насамперед тому, що їх автори розглядають туризм із різних аспектів, а 
саме як : 

– особливу форму пересування людей за визначеним маршрутом з метою відвідання 
конкретного об’єкта або задоволення своїх інтересів і повернення на постійне місце проживання [2]; 

– форму розвитку особистості, яка реалізується через соціально-гуманітарні функції (виховну, 
навчальну, оздоровчу та спортивну) [1]; 

– форму організації відпочинку, проведення дозвілля [3]; 

https://worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile/UA#scoreboardand
http://niss.gov.ua/articles/1560/
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– галузь господарства, пов’язану з обслуговуванням людей, що тимчасово перебувають поза 
межами постійного місця проживання [10]; 

– сегмент ринку, в якому функціонують підприємства різних аспектів діяльності (транспорт, 
харчування, готельне господарство, культура торгівля тощо) [9]; 

– явище, що виходить за межі традиційних уявлень, які асоціюються виключно з відпочинком [7]. 
Узагальнюючи наукові думки щодо сутності досліджуваного терміну, ми вважаємо, що туризм – 

це: 
– багатогранне явище, що поєднує економічні, соціальні, культурні та екологічні аспекти, має 

невичерпний потенціал для постійного прогресу, пов’язане з багатьма галузями економіки, що 
зумовлює його провідне місце у соціально-економічному житті країн і народів; 

– найдинамічніша сфера людської діяльності, чинник економічного та культурного розвитку, 
захисту навколишнього середовища та історико-культурної спадщини, міжнародного взаєморозуміння, 
миру, дотримання прав людини та основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови та релігії; 

– економічне джерело створення нових робочих місць та отримання прибутку, розвитку 
інфраструктури промисловості; 

– невід’ємна складова загального міжнародного ринку. 
Нині туризм в Україні є сферою соціально-економічного комплексу, яка в багатьох країнах 

перетворилася у велику індустрію, що стрімко розвивається.  
В економіці окремої країни туризм виконує функції джерела валютних надходжень і засобу для 

забезпечення зайнятості населення; розширює внесок у платіжний баланс; сприяє диверсифікації 
економіки за рахунок розвитку туристичної інфраструктури; підвищує привабливість країни як сфери 
підприємництва і ділової співпраці; створює стимули для припливу іноземного капіталу в національну 
економіку [7; 8].  

Економічний характер туризму розкривається через його вплив на платіжний баланс країни. 
Туристи, оплачуючи товари і послуги, забезпечують надходження валюти до бюджету приймаючої 
країни і тим самим активізують її платіжний баланс. Саме тому в’їзд іноземних туристів до країни 
дістав назву активного туризму. 

З другого боку, виїзд туристів за кордон пов’язаний з відтоком валюти з країни їх постійного 
мешкання. Міжнародні платежі за такими туристичними операціями відображаються у пасиві платіжного 
балансу країни – постачальника туристів, а сам туризм характеризується як пасивний [1; 10]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання управління розвитком 
підприємств та його специфікою в туристичній сфері розглянуті у наукових працях багатьох 
вітчизняних та зарубіжних учених, це: Н.С. Барчукова, В.Ф. Данильчук, А.П. Дурович, Л.П. Дядечко, 
П.В. Егоров, Н.И. Кабушкин, В.А. Квартальнов, В.Ф. Кифяк, М.П. Кляп та ін. 

Експертами туристичної сфери виділено такі передумови інтенсивного розвитку туризму:  
– економічний і соціальний прогрес, особливо в промислово розвинених країнах, що дав змогу 

значно підвищити рівень заробітної плати і пенсій, а також збільшити тривалість відпускного періоду 
населення цих країн; 

– удосконалення засобів транспорту, прискорення і здешевлення внаслідок цього послуг 
перевезень туристів; 

– послаблення митних, валютних обмежень, прикордонних формальностей, а також відміна їх, 
зокрема, між країнами ЄС; створення могутньої туристичної індустрії; 

– істотне зростання бізнес-подорожей. 
Проте розвиток неможливий без наявності комплексу об’єктивних умов. До умов розвитку 

туристичної сфери належать: природно-географічні, соціально-економічні, політичні, демографічні, 
матеріально-технічні, культурні тощо [1; 2; 3; 4]. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає у визначенні проблем соціально-
економічного розвитку підприємств туристичної сфери в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У країнах, де спостерігається соціально-
культурна активність, туризм має соціальний характер, де кількість туристів значно менша за кількість 
корінного населення, особливого впливу туристична сфера не має. 

Проте інколи розширення туристичної індустрії може призвести до значних змін у соціальній 
структурі, оточуючому середовищі і культурі. Це явище стало основою дослідження проблем соціальної 
взаємодії, пов’язаної з контактами між культурами різних країн. Характер поведінки між населенням 
країни і туристами визначається тим, що і ті, й інші є носіями різних культур, контакт між ними 
відбувається, коли корінне населення працює, а туристи – відпочивають, і має тимчасовий характер. 

Економічний, соціальний і культурний вплив туризму на розвиток держави є дуже відчутним. 
Подорожі людей представляють собою переміщення споживчих ринків різного рівня і є каталізаторами 
національної економіки [5; 9]. 

Туризм надає широкомасштабні можливості для зайнятості за рахунок створення нових робочих 
місць для задоволення потреб туристів, завдяки йому розвиваються об’єкти та інфраструктура, в яких 
враховуються національна культура, історія, традиції тощо. Він також сприяє покращенню 
збалансованості національної економіки шляхом перерозподілу національного доходу. 
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У цілому економічне і соціальне становище держави визначається тим, наскільки населення має 
можливість пересуватися із одного місця у друге з метою відпочинку, освіти, підвищення кваліфікації, з 
релігійними та діловими цілями. 

Україна є однією із найбільших європейських держав, геополітичне розташування, природні та 
антропогенні ресурси якої сприяють розвитку національного туризму. Існуючий туристично-
рекреаційний потенціал спонукає входженню України, як однієї з найбільш розвинених туристичних 
держав, на світовий ринок.  

Туристична сфера є однією із стратегічних галузей національного господарства, за допомогою 
якої відбувається подальший соціально-економічний розвиток держави. Туристична сфера здійснює 
істотний вплив на соціальне та економічне становище держави та її регіонів. Вона не тільки залучає 
більшість галузей економіки, таких як сільське господарство, будівництво, транспорт, зв’язок, легка і 
важка промисловості, комунальне господарство, культура, мистецтво тощо, а й сприяє їх розвитку. 
Туризм усе частіше виступає у ролі індикатора політичних відносин між державами, стабілізатора в 
партнерських відносинах на міжнародній політичній арені. 

Тому, зважаючи на роль та значення туризму, держава проголосила його одним із пріоритетних 
напрямів розвитку національної економіки та культури, сферою реалізації прав і потреб людини, 
однією із визначальних складових соціально-економічної політики держави та регіонів [9; 10]. 

Досліджуючи економічний вплив туризму, варто зазначити, що в більшості країн основою для 
розвитку туризму є його економічні вигоди. Для досягнення збалансованого розвитку держави необхідно 
враховувати весь комплекс витрат, і вигід економічного, екологічного і соціального характеру. Проте, 
якщо розвиток туризму не контролювати, то можуть виникнути певні економічні проблеми. 

Перш за все економічні вигоди значно зменшуватимуться, якщо у сфері туризму – чимала 
частка імпортованих товарів і послуг, а багатьма туристичними об’єктами володіють і управляють 
іноземні компанії. При такому стані скорочуються чисті доходи і надходження іноземної валюти від 
туризму, а це може призвести до виникнення почуття неприязні у населення відповідної держави. 
Деякі шляхи формування туристичної інфраструктури не можливі без володіння чи управління 
іноземних компаній. Це може бути необхідним на початкових етапах розвитку, коли національний 
капітал і управлінський потенціал обмежені (наприклад, острівні держави) [5; 6].  

Досвід свідчить, що за своєю природою управління у сфері туризму неоднорідне: воно виступає 
як єдність взаємопов’язаних і взаємозалежних функцій, індивідуальної і колективної праці, відносин у 
різних формах власності. Управління представляє собою цілеспрямований вплив керівних органів на 
служби сервісу з метою орієнтації на задоволення соціальних потреб людей у туристичних послугах, 
підвищення ефективності роботи і забезпечення прийнятного рівня їхньої прибутковості. Від якості 
управління значною мірою залежать результати наданих туристичних послуг та вибір шляхів і засобів 
досягнення цих результатів [6; 7]. 

Індустрія гостинності обслуговує величезну кількість різноманітних ринків. Наприклад, індустрія 
громадського харчування може бути легко сегментована за різними ринками, що розділяються 
залежно від конкретних потреб споживачів, на такі, як: швидке обслуговування, сімейне 
обслуговування, обслуговування у кафетерії, тематичне обслуговування класу люкс тощо. Готельна 
індустрія також може бути сегментована таким чином: повний пансіон для бізнес-туристів, 
обслуговування економічного класу, обслуговування в апартаментах, вищий економічний клас 
обслуговування, курортне обслуговування, обслуговування у центрі міста і на його околицях тощо [2].  

Кожен з цих сегментів відповідає бажанням і потребам різних категорій споживачів. Ризик 
виникнення економічних перекосів існує і в політиці зайнятості, якщо туризм залучає надто багато 
робітників із інших секторів економіки у зв’язку з більш високою заробітною платою і кращими умовами 
праці. У цьому разі може початися інфляція та зростання цін на землю, окремі види товарів і послуг. 

Досягнення сприятливого економічного впливу туризму є важливою стратегічною метою як 
розвинутих держав, так і країн, що розвиваються, воно можливе при умові збільшення економічних 
вигід над економічними витратами, пов’язаними з прийомом відвідувачів. 

Існує низка методів, які можна застосовувати з метою посилення економічних вигід туризму. Ці 
методи вбудовуються у процес планування, завдяки якому можна уникнути можливих проблем. Одним із 
них є укріплення зв’язків між туризмом та іншими секторами економіки. Якщо збільшити виробництво 
національних товарів, включаючи будівництво і експлуатацію об’єктів туристичної інфраструктури, то 
завдяки цьому скорочується частка імпорту в туризмі і зростає зайнятість і доходи від туризму. 

З метою утримання більшого прибутку від туризму різними способами стимулюється 
національне володіння туристичними об’єктами і послугами – надаючи інвестиційні стимули, 
організовуючи акціонерні компанії з продажем акцій населенню, зобов’язуючи національні і іноземні 
компанії створювати спільні підприємства.  

Необхідно надавати підтримку певним формам туризму, які дають можливості проявитися 
більшому сектору підприємництва, у тому числі малому бізнесу. Якщо місцевий капітал дуже 
обмежений, то проводиться політика допуску іноземного володіння на початковому етапі з умовою 
подальшого викупу підприємств місцевими підприємцями в міру накопичення капіталу [4; 5]. 
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Стимулювання зайнятості у сфері туризму шляхом належної професійної підготовки кадрів для 
цього сектора – складне завдання, оскільки в деяких регіонах проявляється соціальний опір до роботи 
у сфері обслуговування. 

Аналізуючи соціально-культурний вплив туризму на розвиток держави, варто зазначити, що 
туризм може принести населенню і його культурі як вигоди, так і певні проблеми. Хоча соціально-
культурний вплив виміряти більш складно, ніж вплив економічного характеру, їх обов’язково варто 
враховувати при розробці та впровадженні програм розвитку туризму в державі.  

До позитивного соціально-культурного впливу туризму належать: 
– підвищення життєвого рівня населення за рахунок покращення роботи окремих служб і 

об’єктів; 
– збереження культурної спадщини, завдяки якій розвиваються пізнавальний туризм, мистецтво 

і ремесла, звичаї, традиції тощо; 
– сприяння створенню і підтримки різних об’єктів культури: музеїв, театрів тощо; 
– посилення і відродження почуття гордості населення за свою культуру; 
– забезпечення можливостей для міжкультурних обмінів між корінним населенням і туристами. 
До негативного впливу туризму у цьому аспекті доцільно віднести таке: 
– виникнення незручностей і незадоволення місцевого населення через надмірний наплив 

туристів; 
– виникнення негативного відношення до туризму через комерціалізацію і втрату самобутнього 

характеру; 
– непорозуміння і конфлікти через різні мовні бар’єри та стилі поведінки; 
– виникнення і загострення соціальних проблем, пов’язаних з наркоманією, алкоголізмом, 

бандитизмом тощо [5]. 
Необхідність розвитку соціально-культурних і міжнародних контактів обумовлено намаганням 

народу до співробітництва, до взаємного збагачення, до можливості вільного творчого розвитку 
особистості. 

Сутність соціально-економічного розвитку туристичних підприємств полягає в комплексному 
підході до теоретичних, аналітичних і методичних заходів й ґрунтується на її елементах. Досягнення 
соціально-економічного розвитку в результаті діяльності – основне завдання туристичного 
підприємства, що взаємозв’язане з усіма іншими, визначає їхній зміст, обсяг ресурсів і повноважень 
щодо реалізації.  

Ефективність економічного розвитку туристичного підприємства сприяє трансформації, 
організаційному вдосконаленню процесу створення і реалізації, підвищенню якості та 
конкурентоспроможності туристичного продукту та вдосконаленню туристичної галузі. 

Для розвитку туризму необхідне вивчення платоспроможності ринку, всебічний аналіз факторів, 
що впливають на попит, до яких належать економічні, соціально-культурні, демографічні, природно-
кліматичні, політичні. Необхідно враховувати як мотивацію поїздок туристів, так і можливу динаміку 
реальних грошових доходів населення. Для ділових туристів необхідна оцінка перспективних 
тенденцій у національному господарстві України та її регіонів, визначення рівня ділової активності 
юридичних і фізичних осіб і масштаби розвитку ділових поїздок [3; 4; 5]. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, проаналізований економічний, соціальний, 
екологічний, політичний вплив туризму на розвиток держави дозволяє зробити висновок про те, 
наскільки важливим є прямий та опосередкований вплив сфери туризму, а також наскільки складним і 
багатогранним явищем є туризм. 

Головною особливістю розвитку сучасного туризму є трансформація туристичних організацій у 
міжнародні спільні підприємства, корпорації й асоціації. Це дозволяє значно поліпшити інформаційний 
обмін, забезпечити більш ефективне проникнення на зовнішній ринок, об’єднати зусилля партнерів в 
умовах загострення конкуренції на ринку туристичних послуг.  

Нові організаційні форми дають низку переваг, що дозволяють туристичним фірмам 
поліпшувати якість послуг, вкладати інвестиції в найбільш перспективні проекти і програми, виявляти 
нові ніші й сегменти туристичного ринку, індивідуалізувати обслуговування гостей тощо.  

З метою збільшення обсягів туристичних витрат застосовуються різні методи. Одним із таких 
методів є збагачення та диверсифікація туристичних послуг. У широкому розумінні 
диверсифікованість – це поширення господарської діяльності на нові сфери бізнесу: випуск нових 
виробів, розширення номенклатури продукції, надання додаткових видів послуг, що надаються тощо. 

До переліку пріоритетних завдань розвитку туризму належить запровадження ефективних 
методів економічного стимулювання. Для вирішення завдань щодо розвитку сфери туристичних 
послуг України необхідно:  

– внести відповідні зміни та доповнення до діючого законодавства з питань туризму; 
– здійснити програму створення розгалуженої інфраструктури в галузі, провести реконструкцію 

матеріальної бази туризму; 
– забезпечити цивілізовані умови щодо перетину кордону (прикордонний, митний контроль); 
– відкрити туристичні представництва в зарубіжних країнах. 
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Реалізація управлінських заходів дасть змогу посилити темпи розвитку туристичної сфери, 
дозволить проводити активну загальнодержавну політику у цій важливій складовій економіки України, 
забезпечити дійову координацію заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади, 
громадських організацій, що сприятиме збільшенню туристичних потоків на внутрішньому ринку 
туристичних послуг, створенню необхідних умов для швидкого розвитку суміжних галузей, організації 
нових робочих місць, збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів. 

Сталий розвиток туризму неможливий без існування дієвої нормативно-правової та 
законодавчої бази, яка покликана регулювати туристичні відносини у державі. 
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MODERN STATE AND PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF 
FINANCIAL SUPPORT OF PERSONAL PEASANT FARMS IN UKRAINE 

 
Постановка проблеми. В умовах численних інституційних перетворень, характерної ознакою 

яких є погіршення стану матеріальної бази вітчизняних великотоварних сільськогосподарських 
товаровиробників, особисті селянські господарства (ОСГ) стали основними виробниками продукції 
найбільш трудомістких і збиткових галузей сільського господарства.  

Трудомістке виробництво сільськогосподарської продукції в особистих селянських 
господарствах дає можливість створити сферу вторинної зайнятості для працездатних осіб сільської 
місцевості, а для деяких соціальних груп жителів села – основної зайнятості. Враховуючи стан 
розвитку інфраструктури села, особливо розвиток торговельної мережі та рівень забезпечення 
продуктами харчування тваринного походження, а також рівень грошових доходів сільських жителів, 
особисте селянське господарство набуває форм натурального. Залишки продукції ОСГ частково 
реалізуються, що забезпечує джерела надходження грошових коштів до бюджету сільського 
домогосподарства, та надаються безкоштовно, враховуючи наявність неформальних зв’язків, іншим 
сільським домогосподарствам і жителям міст. В зв’язку з цим постає необхідність розгляду фінансової 
складової забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції ОСГ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В умовах становлення ринкових відносин в Україні 
дослідженню особистих селянських господарств та зокрема фінансовому забезпеченні їх діяльності 
приділяли увагу І. Баланюк, О. Біттер, О. Варченко, Д. Крисанов, В. Липчук, В. Лисенко, І. Прокопа, 
О. Шпичак, В. Юрчишин та ін. Їхні наукові праці важливі з позицій формування сучасних економічних 
поглядів на проблеми розвитку та функціонування особистих селянських господарств. 

Проте, незважаючи на велику кількість наукових розробок, певні теоретичні та науково-практичні 
проблеми фінансового забезпечення виробничої діяльності в особистих селянських господарствах є 
невирішеними. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних положень і практичних 
рекомендацій щодо формування ефективної системи фінансового забезпечення діяльності особистих 
селянських господарств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Нині для розвитку сільськогосподарського 
виробництва в ОСГ використовують передусім внутрішні джерела інвестування, що характеризуються 
такими позитивними особливостями: простотою та швидкістю залучення інвестиційних ресурсів; 
високою віддачею за критерієм норми прибутку інвестиційного капіталу, адже немає потреби у сплаті 
позичкового відсотка в будь-яких його формах; істотним зниженням ризику неплатоспроможності або 
банкрутства при їх використанні; повним збереженням керівництва у руках власників господарства. 
Однак орієнтація лише на власний інвестиційний капітал обмежує можливості щодо розширення 
виробництва та його інноваційного забезпечення, а також не дає можливості підвищити рівень 
рентабельності використання позичкового капіталу [1]. 
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Протягом 2006–2014 рр. у розрізі децильних груп спостерігається зниження частки грошових 
витрат, що спрямовуються на утримання особистих підсобних господарств (табл.1). Дана обставина 
свідчить про зміни в пріоритетності видів виробничо-господарської діяльності сільських 
домогосподарств. Незважаючи на суттєве зниження частки витрат в структурі сукупних витрат на 
ведення ОПГ (2,2 в.п.), вони залишаються ще досить суттєвими незалежно від рівня 
середньодушових грошових витрат сільського домогосподарства. 

Таблиця 1 
Частка витрат на особисте підсобне господарство в структурі грошових витрат 
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2006 8,5 9,2 9,2 9,1 8,5 8,4 8,2 8,5 7,6 7,4 7,9 

2007 7,4 7,0 7,5 7,7 7,5 7,2 7,9 8,0 6,9 6,9 5,7 

2008 7,1 7,5 7,6 6,8 8,1 6,8 6,3 7,6 7,0 5,5 4,8 

2009 6,6 6,0 6,6 6,2 6,5 7,6 6,4 6,3 7,8 5,4 5,1 

2010 6,7 6,7 6,5 7,3 5,9 7,0 7,1 6,5 6,3 6,0 5,4 

2011 6,7 6,0 6,8 6,5 6,6 7,0 7,0 7,5 6,8 6,6 6,4 

2012 6,3 6,2 6,9 5,6 6,3 7,2 6,3 6,8 6,4 6,0 5,4 

2013 6,4 6,5 6,6 5,7 6,9 6,2 6,6 6,3 6,3 5,6 7,2 

2014 6,3 5,7 5,7 6,6 5,9 6,6 6,3 6,5 6,5 6,7 5,9 

Джерело: складено авторами 
 
Дана обставина є свідченням того, що в умовах прояву деструктивних явищ в економіці країни 

особисті підсобні господарства можуть стати основним джерелом надходження грошових коштів до 
бюджету та продуктів харчування населенню [2]. 

Кредити банків та інших комерційних структур значно посилюють інвестиційні можливості 
господарства й використовуються як на поповнення обігових коштів, так і на закупівлю необхідної 
матеріально-технічної бази. Вони можуть бути коротко- і довгостроковими. За рахунок 
короткострокових кредитів, як правило, купують засоби захисту рослин, пально-мастильні матеріали, 
насіннєвий матеріал тощо. За допомогою довгострокових кредитів члени господарств населення 
мають змогу оновити й купити основні засоби виробництва [3]. 

З метою отримання кредиту власникам ОСГ потрібна успішна робота протягом як мінімум 
одного сезону, підтвердження права власності на землю, майно і клопотання місцевих органів влади. 
Об’єктами застави може виступати техніка, нерухомість, яка знаходиться у приватній власності. Брати 
ж у заставу землю поки не дозволяє чинне законодавство. Доцільно приймати під заставу майбутній 
урожай, за умови його страхування. При цьому для особистих приватних господарств існують 
додаткові витрати, що призведуть до зростання вартості отриманих кредитів. Проте, основною 
умовою отримання кредиту є гарантії фінансово стабільної третьої сторони. 

Як свідчать результати опитування власників особистих селянських господарств, лише 53 
приватники із 250 опитаних скористалися кредитами. При цьому джерела кредитування були досить 
різними: так у комерційному банку отримали позику лише 5 приватних господарств, у кредитній спілці 
– 1, в компанії агробізнесу – 10, комерційну позику – 36 осіб. Середній розмір позики становив 6-7 тис. 
грн під 17-20% при середній тривалості 12 місяців. Кредити використовувалися переважно на 
придбання сільськогосподарських машин і навісного інвентаря до них (40 приватних господарств), 
решта – на придбання сільськогосподарських тварин і будівництво господарських споруд.  

Проблема доступу сільських підприємців до фінансових ресурсів пов’язана не тільки з 
розмірами їхнього бізнесу. Одержання банківського кредиту на селі часто ускладнюється через 
віддаленість банківських структур, відсутність застави, неможливість знайти поручителів, складність 
процедури оформлення кредиту. Комерційні банки уникають кредитування дрібних сільських 
підприємців через високі операційні витрати, пов’язані з невеликими розмірами кредитів, віддаленістю 
сільських поселень, високими ризиками сільськогосподарського виробництва і слаборозвиненою 
системою страхування, а іноді, через відсутність у банків фахівців у сфері кредитування агробізнесу. 
Нині жодний філіал комерційних банків не бажає мати справу з господарствами населення, зважаючи 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННООГГОО  ГГООССППООДДААРРССТТВВАА   
 

 63 

на загрозу неповернення кредиту власниками ОСГ через ризикованість виробництва 
сільськогосподарської продукції та юридичний статус особистого селянського господарства. У даний 
час комерційні банки не мають права видавати кредит на ведення виробничої діяльності суб’єктам, які 
не займаються підприємницькою діяльністю та при відсутності гарантії третьої сторони. Окрім того 
органи місцевої влади не мають права бути гарантом повернення кредиту власниками особистих 
селянських господарств [4]. 

Власники особистих селянських господарств також не мають бажання звертатися до комерційних 
банків із приводу одержання кредиту. Головна причина – це об’єкт і вартість застави.   

Значна частка залучених позикових фінансових ресурсів для розвитку особистих селянських 
господарств є отримання комерційної позики у фізичних осіб – представників торгово-посередницьких 
структур [5]. Основна мета, що ставлять перед собою представники торгово-посередницьких структур, 
які діють на ринку сільськогосподарської продукції – це забезпечення надходження 
сільськогосподарської продукції на ринок у майбутньому. Основна вимога до позичальника – 
реалізація вирощеної сільськогосподарської продукції за договірними цінами. Здебільшого ціни на 
продукцію нижчі від ринкових. Позика юридично оформляється у вигляді видачі нотаріально завіреної 
розписки позичальником. Як свідчать багаторічні спостереження, збільшується кількість отримання 
позик власниками приватних господарств від торгово-посередницьких структур, які діють на ринку 
сільськогосподарської продукції. У такому співробітництві зацікавлені обидві сторони, тому що це 
призводить до збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. 

Незначна кількість власників ОСГ залучають кредити у представників «тіньового» валютного 
ринку. Слід зазначити, що рівень позичкових ставок на 2-3% нижчий, ніж у комерційних банках. Проте, 
об’єктом застави виступають дорогоцінні метали, коштовне каміння. При цьому необхідно відзначити, 
що така категорія кредиторів характерна лише для нашої країни [6]. 

Як свідчать результати соціологічного дослідження, основним кредитором є фізична особа. По-
перше, за відсутності процедури оформлення кредиту. По-друге, комерційна позика здебільшого 
надається без сплати відсотків за її користування, адже в більшості випадків приватний господар 
отримував позику в осіб, із якими він перебуває в родинних або дружніх стосунках. По-третє, не 
вимагається застава. 

Нині набуває активного поширення та розвитку кредитна кооперація в сільській місцевості, 
особливо в західних регіонах України. Вона має специфічні особливості, що дозволяє виділити її в 
самостійну сферу фінансових взаємин: близькість до місця проживання; обмеженість учасників 
довірчими відносинами; надійність оцінки кредитоспроможності учасників; солідарна субсидіарна 
відповідальність членів кооперації; можливість оперувати малими розмірами вкладень і позик; 
безприбуткове визначення ціни послуг; гнучкість встановлення відсоткових ставок та ін. [7]. 

Саме кредитні спілки мають змогу здійснювати кредитування особистих селянських 
господарств. Кредит може бути використаний на розширення особистого селянського господарства; 
відновлення засобів, що вийшли з ужитку, та їх виробництво (ремонт старого приміщення, придбання 
автомобіля для підвезення кормів); покриття тимчасової нестачі оборотних коштів (придбання кормів, 
насіння тощо). 

Для отримання кредиту необхідно подати наступний перелік документів: витяг із 
Погосподарської книги; довідку про склад сім’ї; клопотання сільської ради про виділення позикових 
коштів фізичній особі, яка звернулася за позикою (наявність цього документа бажана, але не є 
обов’язковою); договори поруки. 

Перші три з перерахованих документів можуть бути отримані в сільській раді. Договір поруки 
заповнюється гарантами потенційного позичальника, чиї підписи також завіряються у сільській раді. 
Заявка і бізнес-план – складаються спільно з фахівцем кредитної спілки. Довідки про доходи 
поручителів мають бути отримані за місцем їх роботи (для працюючих осіб) чи в службі соціального 
забезпечення (для пенсіонерів). 

Правила кредитної спілки передбачають три варіанти погашення позики і сплати відсотків: 
1) щомісячне погашення відсотків і основного боргу. Цей варіант зручний для клієнтів, які мають 

регулярні надходження коштів (заробітна плата, пенсія, виручка від реалізації молока і т.д.); 
2) щомісячне погашення відсотків і щоквартальне погашення основного боргу. Цей порядок 

розрахунку за кредитними зобов’язаннями прийнятний для позичальників, які мають сезонну форму 
надходження доходу, кошти від реалізації м’яса, картоплі, птиці і т.п.). Якщо, вибравши цей варіант 
повернення позикових засобів, позичальник не має можливості щомісяця погашати відсотки, спілка 
здійснює прийом відсоткових платежів за три місяці у формі попередньої оплати; 

3) одноразове погашення відсотків і щоквартальне погашення основного боргу.  
Як переконує досвід кредитних спілок, більшість позичальників прагнуть якомога швидше 

розрахуватися, не чекаючи закінчення терміну позики. Однак у такому випадку, відповідно до умов 
договору позики, відсотки перерахуванню не підлягають [8]. 

Висновки з проведеного дослідження. Нині основні категорії сільськогосподарських 
товаровиробників знаходиться майже в однакових умовах, оскільки основним джерелом їх 
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фінансового забезпечення є власні фінансові ресурси. Необхідно відзначити, що ОСГ через 
відсутність чітко визначеного статусу майже позбавлені можливості отримувати державну підтримку. 

На нашу думку, одним із ефективних джерел інвестицій в розвиток особистих селянських 
господарств є державна підтримка. Законом України «Про особисте селянське господарство» 
передбачено здійснення державної підтримки ОСГ відповідно до загальнодержавних і регіональних 
програм за рахунок державного і місцевих бюджетів. Проте, як показало опитування власників ОСГ, 
навіть якщо в бюджеті передбачена можливість отримання державної підтримки, селянин її фактично 
не отримує. Ніхто з опитаних не брав участі в конкурсах сільгоспвиробників для отримання бюджетної 
підтримки на своє господарство як загальнодержавних, так і регіональних програм, а 82% – навіть не 
знають про таку можливість. 

Отже, дієвість поодиноких заходів державної підтримки, якими можуть користуватися особисті 
селянські господарства, залишається низькою. Під час дослідження було з’ясовано, що передусім 
селяни очікують створення відповідних умов для молодих спеціалістів у сільській місцевості та 
державної підтримки особистих селянських господарств (74% респондентів). 
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Постановка проблеми. В умовах висококонкурентного середовища, інтенсифікації 

економічних відносин і постійного пошуку додаткових можливостей для бізнесу зростає значення 
інвестування в інноваційні проекти. Створення стартапів та венчурне інвестування призводять до 
створення нових потреб споживачів, притоку інвестицій, відкриття нових ринків тощо. З точки зору 
потенційних доходів інвесторів, вкладення в компанії-стартапи може бути більш прибутковим, аніж 
альтернативні і більш традиційні засоби інвестування, такі як, наприклад, банківські депозити. Разом з 
тим, ризики венчурного інвестування також значно вищі і потребують використання спеціальних 
методик та інструментів розрахунку економічної привабливості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми венчурного інвестування у вітчизняні 
проекти досліджувалися в роботах таких дослідників, як І. Баранецький, П. Ковалишин, О. Ульяницька, 
П. Микитюк, Н. Мостовенко, В. Нежиборець, С. Онишко, В. Савченко, З. Янченко та ін. Більшість робіт 
присвячена вивченню закордонного досвіду венчурного інвестування, особливостям фінансування 
підприємництва бізнес-янголами, пошуку способів вирішення проблем розвитку інвестиційних фондів 
та венчурного бізнесу в Україні загалом. Разом з тим, інвестування в інноваційні проекти – та сфера 
досліджень, яка потребує перманентного пошуку, оскільки результати досить швидко стають 
неактуальними внаслідок мінливості ринку і постійних змін. Як у науковому, так і в практичному 
аспектах складними залишаються питання використання технологій генерування і вибору інноваційних 
ідей, оцінки економічного потенціалу венчурних проектів, знаходження алгоритмів підтримки і розвитку 
інноваційного бізнесу в Україні. 

Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення сучасного стану розвитку інноваційного 
середовища в Україні, зокрема, діяльності венчурних фондів та бізнес-інкубаторів, а також виявлення 
основних проблем венчурного інвестування у вітчизняні інноваційні проекти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із центральних понять сучасної теорії 
управління інноваціями є стартапи. Стартап - нещодавно створена компанія, що будує свій бізнес на 
основі інновацій або інноваційних технологій, ще не вийшла на ринок або тільки почала на нього 
виходити, і володіє обмеженим набором ресурсів. Стартап-проекти є однією із технологій 
впровадження інновацій. Альтернативна технологія – впровадження інновацій існуючими компаніями, 
які давно представлені на ринку. Характерними особливостями стартапу є існування ідеї з високим 
конкурентним та економічним потенціалом і нестача капіталу для запуску або масштабування проекту. 
Стартап-компанії створюються для реалізації перспективної ідеї завдяки інноваціям або інноваційним 
технологіям. Початкова чисельність команди стартапу може складати всього 2-5 осіб. 

Створення стартап-проекту є динамічним процесом і складається з трьох основних стадій (рис. 1). 
 
 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
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Рис. 1. Стадії стартап-проектів 

Джерело: складено авторами на основі [1] 
 

Стадії створення стартапів та завдання, які виконуються на кожному етапі, можна прирівняти до 
стадій та завдань в управлінні звичайними проектами. Зокрема, стадія «Pre-Startup» реалізує 
завдання ініціалізації та планування:  

- формування ідеї стартапу; 
- визначення цілей; 
- визначення результатів поставки; 
- визначення критеріїв успішності; 
- визначення обмежень; 
- визначення припущень; 
- формування етапів проекту; 
- визначення для кожного етапу результатів поставки; 
- створення переліку робіт, що складається на основі декомпозиції етапів проекту; 
- визначення часових обмежень кожного завдання; 
- визначення необхідних ресурсів; 
- формування бюджету.  
Саме на ранній стадії стартапу – закрита бета-версія та публічна бета-версія – із зовнішнього 

середовища залучаються інвестиційні ресурси, що є однією із складових успіху реалізації проекту. На 
цьому етапі головною метою стартапу є демонстрація інноваційних та економічних перспектив ідеї для 
реалізації наступних його стадій – роботи з першими клієнтами, серійного чи масового виробництва та 
географічної експансії (в разі необхідності).  

В результаті венчурного інвестування стартап переходить до стадії Post-Startup, на якій 
відбувається відстеження ходу виконання робіт, порівняння базових та фактичних даних, далі йде 
стадія аналізу та контролю проекту (модернізація частини проекту за умови обраних обмежень та 
доповнень, перевірка та контроль після модернізації) та завершення проекту (формування звітів, 
архівів, шаблонів проекту, графіків та іншої звітної документації, необхідної для венчурних інвесторів).  

Венчурна інвестиційна діяльність є важливим інструментом фінансування різних сфер економіки 
у розвинених країнах світу. Процес такої діяльності можливий завдяки створенню базових елементів 
системи, якими виступають венчурні інвестиційні фонди. Вони інвестують в цінні папери або частки 
підприємств з високим ступенем ризику, очікуючи на великий прибуток. 

Венчурні інвестиційні фонди є такими корпоративними або пайовими недиверсифікованими 
інвестиційними фондами, які не котируються на фондових біржах, здійснюють виключно приватне 
розміщення емітованих ними цінних паперів і провадять досить ризиковану інвестиційну стратегію 
(наприклад, інвестиції в інноваційні проекти). Діяльність інвестиційних фондів загалом регулюється 
Законом України «Про інститути спільного інвестування». 

Сьогодні венчурні фонди мають низку переваг, що надалі може зробити інвестування в інновації 
більш привабливим в Україні: 

1) за рахунок активів фонду компанії можуть проводити оперативне кредитування власних 
проектів, здійснювати контроль над операційною діяльністю фонду, самостійно визначати об’єкти для 
інвестування; 

2) централізація грошових потоків робить можливим швидкий та надійний перерозподіл коштів 
між різними проектами, що суттєво спрощує процес управління фінансами; 
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3) венчурний фонд звільняється від сплати податку на прибуток та ПДВ до моменту 
завершення своєї роботи та виплати дивідендів; 

4) інвестори можуть зберігати свою анонімність, оскільки номінальним власником 
корпоративних прав виступатиме фонд; 

5) венчурний фонд дає можливість залучати в інноваційні проекти кошти інвесторів без 
складних юридичних процедур державної реєстрації, пов’язаних із залученням коштів іноземних і 
національних інвесторів. 

Аналізуючи стан венчурної інвестиційної активності станом на 1-й квартал 2016 року, бачимо, 
що найбільшу частку у структурі діючих інститутів спільного інвестування складають венчурні фонди – 
86,4% від загальної кількості (986 фондів) (рис. 2) [2]. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Інститути спільного інвестування, що досягли нормативів, за типами фондів станом 

на 31.03.2016  
Джерело: [2] 
 

Станом на 31.03.2016 року загальні активи інститутів спільного інвестування, що досягли 
нормативу мінімального обсягу активів, становили 238137,06 млн грн, у тому числі венчурних фондів – 
227616,41 млн грн. 

Динаміка показників венчурних фондів свідчить, що їх кількість та капіталізація з 2001 р. 
постійно зростали прискореними темпами. Зростання продовжувалось навіть після складних з точки 
зору соціально-економічного розвитку 2008 та 2014 років. Проте, часто венчурні фонди не виконують 
своїх безпосередніх економічних функцій, а виступають інструментом в руках фінансово-промислових 
груп з перерозподілу грошових потоків і оптимізації оподаткування. 

Таблиця 1 
Показники вітчизняних венчурних фондів у 2005-2015 рр. 

 

Рік 
Загальна 

кількість, од 
Чисті активи,  

млн грн 

Середня 
дохідність, 
 % річних 

Відсотки від 
капітальних 
інвестицій 

2005 121 4553,80 61,40 3,38 

2006 265 12741,50 63,07 6,54 

2007 417 24930,70 31,18 6,47 

2008 652 48892,60 32,90 10,28 

2009 708 62546,10 12,30 9,00 

2010 750 88752,70 10,99 17,39 

2011 835 105392,20 11,34 12,00 

2012 829 145912,00 9,7 15,8 

2013 861 162657,20 15,9 18,09 

2014 846 170038,10 14,2 18,2 

2015 803 189908,70 15,1 18,8 

Джерело: доопрацьовано авторами з [3, с. 9] 
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2% 2%
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Як бачимо, наслідки фінансової кризи 2008 року та подальших політичних подій наклали 
відчутний відбиток на загальних показниках венчурних фондів. Їх середня дохідність у 2015 році 
скоротилася майже 4 рази порівняно з 2005 роком. При цьому загальна кількість венчурних фондів 
збільшилася майже в 7 разів у порівнянні з 2005 роком. З 2013 року спостерігається тенденція до 
зменшення кількості венчурних фондів. 

Щодо ринку стартапів, то дати оцінку його розвитку дуже складно, оскільки більша частина угод 
укладаються неформально через небажання розголошувати деталі проектів. Цей напрям для України 
є перспективним, однак залучити венчурні інвестиції для фінансування глобального проекту при 
відсутності попиту з боку споживачів на початковому етапі досить складно. 

Щороку в Україні з’являються близько 300-500 стартапів, 150 з яких є досить серйозними 
проектами. При цьому знайти «бізнес-ангела», тобто інвестора, який готовий вкласти гроші в 
ризиковану справу, проблематично. Лише близько 50 «бізнес-ангелів» готові вкласти від 50 до 200 
тис. дол. в проект [4]. 

Для розв’язання даної проблеми створюються програми державно-приватного партнерства, що 
включають венчурні механізми підтримки інноваційних стартапів. Так, у 2006 році була створена 
Асоціація приватних інвесторів України, яка об’єднує приватних та індивідуальних інвесторів. 
Створюються також різноманітні інвестиційні біржі та бізнес-інкубатори, що оперують венчурними 
фондами (табл. 2). 

Таблиця 2 
Українські бізнес-інкубатори  

 

Назва Рік заснування Місто Частка, % 

Growthup 2007 Київ 5 

Wannabiz 2011 Одеса 10-15 

Vostok Ventures 2012 Київ 5-15 

Eastlabs 2012 Київ 15 

Happy Farm 2012 с. Щасливе (Київська обл.) 15 

iHub 2012 Київ 10-20 

Джерело: [5] 
 

На початку 2000-х років в Україні практично не існувало стартапів у їх сучасному розумінні. 
Натомість існували різноманітні проекти, засновані на аутсорсингу бізнес-процесів, та декілька R&D 
проектів від компаній “Motorola” та “Intel”. З 2007 року ринок стартапів почав динамічно зростати. У 
2014 році сервіс “Startup Ranking” проранжував країни за кількістю вдалих стартапів, що були створені 
за рік. В рейтинг ввійшло 137 країн, Україна зайняла 37 місце. Для порівняння, перше місце у рейтингу 
посіли США (3687 стартапів), на другому та третьому місцях Індія і Великобританія відповідно (990 та 
555 стартапів). У 2016 Україна посіла вже 34 місце (враховано 155 діючих стартапів), на першому та 
другому місцях залишилися США та Індія (8281 та 3050 відповідно), Великобританію з 1110 
стартапами витіснила з 3-го місця Індонезія (1295 стартапів). Для України спостерігається достатньо 
позитивна тенденція [6]. 

Незважаючи на турбулентне економічне середовище, стартапи продовжують активно 
розвиватися в Україні - підприємці організовують бізнес-інкубатори, з’являються справді успішні 
стартапи і з кожним роком зростає їх кількість, а венчурні фонди продовжують інвестувати кошти в 
нові ідеї і розробки.  

А. Колодюк, засновник українського венчурного фонду “AVentures Capital”, голова наглядової 
ради Асоціації венчурного капіталу прямих інвестицій UVCA, стверджує, що до кінця 2016 року країна 
отримає $100 млн. інвестицій в ІТ-сферу [7]. 

Серед стартапів останніх років успішним був проект “Ticket for event” – сервіс онлайн-реєстрації 
та продажу електронних квитків та беджів на культмасові заходи, що отримав інвестиції в розмірі 1 
млн. дол. від фонду “Decarta Capital”. Завдяки цьому фонду, “Ticket for event” отримав можливість 
активно розвиватися. У 2014 році “Ticket for event” за рейтингом “Startup Ranking” посів 6 місце з 658 
проектів. У 2016 році сервіс займає 9 місце серед українських стартапів із 146.  

Серед нових стартапів, що мають великі перспективи, можна виділити “Petcube” – ідеєю проекту 
є випуск роботів тварин на ринок для масового споживання. “Petcube” був представлений на 
конференції IDCEE і довів свою технологічну спроможність, подолавши ряд краш-тестів. Зараз 
розробники планують взяти участь у “Kickstarter” для того, щоб залучити в проект інвестиції. Ще один 
приклад сервісного стартапу – проект “Taxer”. Це служба комфортної співпраці з державними 
органами, не виходячи з дому. Завдяки “Taxer” клієнт може реєструвати підприємницьку діяльність, 
оформляти і подавати звітність до податкової та у пенсійний фонд, отримувати юридичні консультації 
на відстані. “Taxer” має всі шанси стати одним із найбільш популярних сервісів в Україні. 
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Найкращими українськими проектами, що представлені сьогодні на сайті рейтингу «Startup 
Ranking», є: “Modna Kasta” – 689 місце в глобальному рейтингу, “Serpstat” – 1012 місце, “Plagtracker” – 
1149 місце, “Pics.io” – 1249 місце [6]. Всього в рейтингу 22687 зареєстрованих проектів та 146 з них - 
українські. 

Незважаючи на всі негативні зрушення в національній економіці України, викликані подіями 
останніх років, падінням обсягу національного внутрішнього продукту та девальвацією національної 
валюти, її привабливість для венчурних інвесторів зростає. Це підтверджується порівнянням основних 
показників «Глобального індексу конкурентоспроможності країн» у 2014 та 2015 роках. З точки зору 
перспектив розвитку венчурного інвестування в Україні, найбільш репрезентативними є групи 
показників технологічної готовності країни та інновацій (табл. 3). 

Таблиця 3 
Значення окремих індикаторів глобальної конкурентоспроможності України  

 

№ Індикатор 
Значення у 

2014-2015 рр. 

Місце 
(із 144 країн) 
у 2014-2015 

р. 

Значення у 
2015-2016 

рр. 

Місце 
(із 144 
країн) у 
2015-

2016 р. 

Технологічна готовність 

1 Використання передових технологій 4,1 113 4,3 96 

2 Застосування технологій на рівні підприємств 4,2 100 4,2 100 

3 
Прямі іноземні інвестиції і переміщення 
технологій 

3,7 127 3,8 117 

4 Рівень користування Інтернетом, % 41,8 82 43,4 80 

5 
Кількість абонентів фіксованого 
широкополосного Інтернету (на 100 осіб) 

8,8 68 8,4 72 

6 
Міжнародний Інтернет-трафік, кб/сек на 
одного користувача 

52,9 50 40,7 64 

7 
Кількість абонентів мобільного 
широкосмугового доступу (на 100 осіб) 

5,4 107 7,5 121 

Інновації 

8 Здатність до інновацій 3,6 82 4,2 52 

9 Якість наукових дослідних інститутів 3,8 67 4,2 43 

10 Витрати компаній на НДДКР 3,1 66 3,4 54 

11 
Співпраця між університетами та 
виробництвом у сфері НДДКР 

3,5 74 3,5 74 

12 
Державні закупівлі передових технологічних 
товарів 

2,9 123 3,0 98 

13 Наявність науковців та інженерів 4,3 48 4,7 29 

14 Кількість зареєстрованих патентів 3,2 52 3,6 50 

Джерело: складено авторами на основі [8; 9; 10] 
 
Загалом, спостерігається досить позитивна динаміка зміни показників використання передових 

технологій, прямих іноземних інвестицій і переміщення технологій, здатності до інновацій, якості 
наукових дослідних інститутів, витрат компаній на НДДКР, державних закупівель передових 
технологічних товарів, наявності науковців та інженерів. 

Висновки з проведеного дослідження. Попри високі ризики інноваційних проектів, інвестори 
продовжують вкладати в них ресурси, оскільки ціна ризику, як правило, покривається широкими 
інвестиційними перспективами таких проектів. Результативне використання венчурних фондів може 
принести інвесторам більші прибутки та інші переваги, ніж при вкладення коштів в інші інститути 
спільного інвестування.   

Попри це, необхідно враховувати існування негативних чинників, які уповільнюють розвиток 
венчурної діяльності в Україні, а саме: недосконалість законодавства; нестача фінансування 
інвестицій; високий рівень тіньової економіки; політична нестабільність в країні; слабкий розвиток 
фондового ринку та його відрив від виробництва, що створює проблему для обігу венчурного капіталу; 
відсутність заохочень у створенні венчурних фондів і компаній в Україні; нестача 
висококваліфікованих фахівців у даній сфері. 

Розв’язання даних проблем відкриє нові горизонти для розвитку інвестиційної діяльності України 
та зможе підняти її позиції на світовому фондовому ринку. В розпорядженні держави є набір 
інструментів, за допомогою яких вона може реалізувати широку підтримку інноваційної діяльності та 
інвестування в інноваційні проекти (пряма фінансова підтримка, фіскальні пільги для підприємств-
інноваторів тощо). 

Подальші дослідження у сфері венчурного інвестування стосуватимуться створення державою 
привабливих умов для розвитку високоризикового інвестування в Україні. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE 
FORMATION AND USE OF PROFIT IN JOINT STOCK COMPANIES 

 
Постановка проблеми. Відомо, що у світі акціонування визнано прогресивною формою 

організації бізнесу, яка у вітчизняній практиці потребує розробки дієвих заходів її підтримки та 
розвитку. Оскільки в системі фінансового менеджменту суб’єктів господарювання основним 
показником, який інтегрує ключові аспекти ведення бізнесу, є прибуток, важливого значення набуває 
ефективне управління саме ним. Серед стримуючих чинників, пов’язаних із формуванням, 
розподілом, використанням та оцінкою прибутку, слід виділити основні із них: недосконалість системи 
оподаткування, відсутність практики щодо системного використання сучасних механізмів фінансового 
управління, планування, прогнозування, контролю та аудиту, контролінгу прибутку, ризик-
менеджменту, а також обґрунтованої методики оцінки та управління прибутком в умовах 
невизначеності та ризику. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти економічної сутності прибутку 
як економічної категорії представлено у працях: К. Маркса, Дж.С. Мілля, О. Ріделя, Д. Рікардо, 
В.Г.Ф. Рошера, А. Сміта, Ж.-Б. Сэя, Й.Г. фон Тюнена, Дж.Р. Хікса, Г. Хуфланда, А.Е.Ф. Шеффле та 
інших. 

Зарубіжні економісти М.Ф. Ван Бред, К.Е. Боулдінг, М.Р. Метьюс, М.Х.Б. Перера, 
Е.С. Хендріксен особливу увагу приділяли вивченню відмінностей між економічними та 
бухгалтерськими підходами до визначення прибутку. Серед вітчизняних науковців питанням 
управління прибутком підприємства присвячені роботи І.А. Бланка, І.М. Бойчик, М.Г. Грещака, 
І.В. Зятковського, О.Р. Кривицької, О.О. Непочатенко, В.М. Опаріна, А.М. Поддєрьогіна, 
С.Ф. Покропивного, О.С. Федоніна, В.В. Худи, Ю.С. Цал-Цалко та ін. Позитивно оцінюючи результати, 
одержані науковцями, відмітимо, що у більшості праць розглядаються аспекти економічного змісту 
прибутку, методів оцінки та управління ним, попри це поза увагою залишаються питання оцінки 
формування та використання прибутку в акціонерних товариствах з позиції ризик-орієнтованого 
підходу. 
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Постановка завдання. Метою статті є узагальнення зарубіжних та вітчизняних підходів до 
оцінки формування і використання прибутку в акціонерних товариствах (АТ), обґрунтування їх з 
позиції можливості управління прибутком в умовах невизначеності та ризику.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Прибуток є найпростішою й одночасно 
найскладнішою категорією ринкової економіки, оскільки він виступає основним спонукальним мотивом 
діяльності підприємців, а його складність визначається численністю дефініцій, які його 
характеризують. Зазначимо, що у сучасній теорії та практиці фінансового менеджменту виділяють 
економічний та бухгалтерський підходи до визначення прибутку. Економічна дефініція прибутку 
передбачає її визначення в поєднанні з добробутом господарюючого суб’єкта за певний період, тобто 
підкреслюється тісний зв’язок між категоріями «прибуток» та «капітал». Так, І.О. Бланк розглядає 
категорію прибутку, як виражений в грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що 
характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності та є різницею між 
сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності [1]. Водночас, 
американські науковці Фішер С., Дорнбуш Р., Шмалензі Р. вважають, що прибуток – це величина 
перевищення доходів над витратами [2]. За підходом Покропивного С.Ф., сутність прибутку 
розглядається як частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу й 
комерційну діяльність підприємства [3]. На думку Чумаченко М.Г., прибуток є позитивним результатом 
господарської діяльності, який характеризується грошовим доходом, створеним у результаті 
виробничо-господарської діяльності підприємства» [4]. 

Заслуговує на увагу підхід А.М. Поддерьогіна, який розглядає прибуток у трьох аспектах: 
прибуток як вираження результату фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання та 
винагорода за підприємницький ризик; прибуток як вираження ефективності управління операційною, 
інвестиційною, фінансовою діяльністю підприємства; прибуток як джерело самофінансування 
підприємства [5]. 

Розглядаючи підходи до визначення прибутку як приросту капіталу власників, що мав місце в 
звітному періоді, необхідно виділити підходи, за якими прибуток – це приріст (зменшення) капіталу 
власників поточного періоду [6]; прибуток – це фінансовий результат діяльності організації, фактичний 
підсумковий результат, право розпорядження яким мають власники, а у міжнародній практиці – 
нарощення чистих активів [7]; прибуток – це зміна величини власного капіталу організації, що 
відображає кінцевий її результат [8]; прибутком є відтворювальний показник, оскільки в кожному 
наступному періоді його величина може по-новому формуватися та використовуватися [9]. На нашу 
думку, категорія прибутку в АТ є комплексною характеристикою, яка, з одного боку, представляє 
собою основне внутрішнє джерело його розвитку, а з іншого, є узагальнюючим показником фінансових 
результатів та представляє собою різницю між одержаними доходами від господарської діяльності та 
витратами, понесеними в процесі її здійснення. 

Зупинимося більш детально на підходах до розрахунку показників прибутковості, значення яких 
залежить від обраного алгоритму розрахунку. Так, науковцями виділяються два найбільш важливі 
показники – валовий та чистий прибуток. Зазначимо, що власники АТ чистий прибуток визначають 
базовою результативною характеристикою як один із критеріїв досягнення комерційного успіху. На 
нашу думку, доцільно виділяти проміжні показники прибутку: валовий прибуток, прибуток від продажів, 
прибуток до оподаткування, прибуток, що підлягає оподаткуванню, та кінцевий показник – чистий 
прибуток. Узагальнення існуючих методичних підходів до оцінки формування та використання 
прибутку дозволило виділити абсолютні та відносні показники оцінки формування та використання 
прибутку акціонерних товариств (рис. 1). 

У світовій практиці проміжним показником між валовим та чистим прибутком є EBIT (прибуток до 
сплати відсотків і податків), розрахунок якого включає всі доходи від продажу та пов’язані з ним 
надходження, витрати, у т. ч. амортизаційні відрахування, за вирахуванням відсоткових і надзвичайних 
доходів (витрат) та фінансового результату від разових операцій. При цьому податок на прибуток 
необхідно скоригувати на суму доходів та витрат, що враховуються при визначенні прибутку до 
оподаткування, але не включаються до розрахунку EBIT (відсоткові, надзвичайні доходи та витрати). 

Відомо, що при оцінці показників прибутковості у вітчизняній практиці майно підприємства не 
завжди оцінюється за ринковою вартістю, що неприпустимо в умовах невизначеності та ризику. 
Вважаємо, що ідентифікація прибутку на основі ринкової оцінки дозволяє потенційним інвесторам 
оцінити економічне зростання підприємства, однак очевидно, що така оцінка є можливою лише у 
випадку, якщо цінні папери організації обертаються на фондовому ринку. Серед показників прибутку, 
що базуються на критерії доданої економічної вартості слід виділити показник EVA, недоліком 
розрахунку якого є неврахування грошових потоків. 

Водночас, від ринкової оцінки залежить найбільш загальний показник прибутку – EBITDA 
(прибуток без урахування податків, відсотків, знецінення та амортизації). Як зазначають фахівці, цей 
показник не залежить від одноразових ефектів, прибутку від вилучення капіталовкладень та витрат на 
реструктуризацію [10; 11], за ним в основному визначається ефективність поточної діяльності 
підприємства. Зазначимо, що розрахунок EBITDA можна провести за даними фінансової звітності, але 
вони можуть відрізнятися залежно від методів складання останньої, зокрема – способів оцінки запасів. 
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Як відомо, простотою розрахунку результативності діяльності АТ характеризуються абсолютні 
показники прибутковості. В умовах невизначеності та ризику віддають перевагу відносним показникам, 
які є основою коефіцієнтного методу оцінювання формування та використання прибутку АТ. Так, 
науковці зазначають, значення коефіцієнтів рентабельності показують відношення ефекту та 
інвестованого капіталу до вартості використаних ресурсів, тому ці показники є більш точними, ніж 
прибуток, який відображає підсумковий результат [14; 15]. Коефіцієнтний метод оцінки прибутку 
базується насамперед на показниках рентабельності та інших коефіцієнтах залежно від умов 
функціонування АТ. 

Показник рентабельності представляє інтерес для акціонерів з позиції прибутковості їх вкладень 
у загальній величині інвестованого капіталу. Це пов’язано з тим, що при підвищенні рентабельності у 
динаміці зростає ціна акцій, що відповідно зумовлює можливість розвитку бізнесу АТ та одержання 
більш високих дивідендів. Кредитори розглядають показники рентабельності у динаміці з точки зору 
можливостей фактичного одержання відсотків по кредитах, нейтралізації ризику їх несвоєчасного 
отримання, неплатоспроможності клієнта в поточний момент часу та в перспективі. 

З точки зору бухгалтерського обліку рентабельність залежить від методики розрахунку затрат, 
оцінки вартості основних засобів, запасів та ін. Показники рентабельності за цим підходом можна 
згрупувати наступним чином: коефіцієнти рентабельності активів як співвідношення прибутку та різних 
показників авансованих коштів; коефіцієнти рентабельності продукції; коефіцієнти рентабельності, 
розраховані за чистим грошовим потоком. Зазначимо, що саме третя група показників рентабельності 
характеризує можливості підприємства щодо розрахунків із акціонерами та кредиторами. 

Величина прибутку перебуває під впливом різних факторів, відповідно, його кількісну залежність 
можна оцінити на основі факторного аналізу. Вперше факторну модель формування прибутку 
представили А. Сміт та Д. Рікардо як результат використання факторів виробництва. На основі неї 
було доведено, що із підвищенням ефективності використання прибутку зменшується норма прибутку 
на капітал [16; 17]. Продовженням розвитку даної теорії стала модель взаємозв’язку окремих 
показників «модель DuPont», алгоритм якої передбачає розрахунок наступних коефіцієнтів: ROA – 
рентабельність активів; NPM – чиста рентабельність продажів;TAT – загальна оборотність активів.  

Очевидно, що для проведення комплексного аналізу рентабельності АТ доцільно використати 
модифіковану модель, у якій серед численних коефіцієнтів ефективності необхідно обрати у ролі 
результативного показника – рентабельність власного капіталу (ROE), оскільки саме він представляє 
інтерес для акціонерів підприємства та є критерієм ефективності використання ними інвестованих 
ресурсів. 

Вважаємо, що такий підхід дозволить врахувати основні аспекти якості менеджменту суб’єкта 
господарювання: рентабельність власного капіталу, активів, ефективність прийняття управлінських 
рішень, оскільки саме вони всебічно висвітлюють фінансові аспекти бізнесу підприємства. Враховуючи 
підходи фундаментального західного аналізу, рентабельність власного капіталу (ROE) завжди 
повинна перевищувати рентабельність інвестованого капіталу (ROCE). При цьому необхідно 
пам’ятати, що показник ROE зростає за рахунок оптимального розміщення позикових фінансових 
ресурсів. 

Як зазначає В.В. Ковальов, чисельник та знаменник ROE представлені у різних грошових 
одиницях з урахуванням часового аспекту: прибуток показує вартість результату діяльності у динаміці, 
а власний капітал – показник, який формується протягом тривалого періоду часу, представлений за 
бухгалтерською оцінкою, яка відрізняється від фактичної оцінки. Отже, високе значення ROE не є 
тотожним ROCE, що вимагає при прийнятті управлінських рішень орієнтуватися саме на показник 
ROE, який враховує ринкову вартість підприємства [18, с. 384].  

Ми поділяємо думку науковців, які вважають, що показники рентабельності повинні відображати 
привабливість підприємства для інвесторів [15; 16; 19]. Очевидно, що таким показником є дохід на 
акцію (EPS), який об’єднує в собі результат впливу численних факторів, умов, які необхідно 
враховувати у процесі прийняття інвестиційних рішень та оцінки кредитоспроможності АТ. Окрім того, 
інформація про EPS характеризує відносини при розподілі прибутку АТ у звітному періоді, а також 
дозволяє передбачити майбутні фінансові результати діяльності. Правила розрахунку EPS визначені 
у низці стандартів фінансової звітності (IAS, GAAP). 

Основними недоліками методичних підходів формування та використання прибутку АТ, які 
обмежують їх використання на практиці, є: наявність часового розриву між надходженням та 
використанням прогнозних доходів; відмінності між величинами прогнозних доходів та часом їх 
надходження; неврахування ризику та невизначеності. Сучасна економічна теорія та практика 
розглядає ризик як один із факторів формування рентабельності, частина якої є винагородою за 
готовність ризикувати та характеризує ефективність менеджменту. Як відомо, Ф.Х. Найт встановив 
взаємозв’язок між поняттями «рентабельність», «ризик» і «невизначеність». За його концепцією саме 
невизначеність є джерелом рентабельності або збитковості [20]. 

Узагальнюючи вітчизняні підходи до системи оцінки формування та використання прибутку АТ, 
найбільш поширеним є коефіцієнтний підхід. На нашу думку, доцільно забезпечити кожним АТ 
обґрунтування власної системи оцінки, яка б відповідала профілю його діяльності та цілям 
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функціонування. Цю систему слід розглядати як впорядковану сукупність показників, де кожний 
характеризує якісну та кількісну сторони фінансового стану і повинен відповідати таким вимогам: 
взаємодовнюваності, співвідносності, сумісності, порівнюваності, системності. Крім цього, показники 
повинні надавати можливість формування моделей і прогнозування результатів діяльності АТ на їх 
основі, бути вагомими для процесу оцінки формування та використання прибутку. 

Водночас, в умовах невизначеності та ризику доцільно ввести спеціальні показники 
рентабельності, таких як, фондова капіталізація (співвідношення власного та статутного капіталу), що 
дозволить охарактеризувати імовірність покриття поточних втрат прибутком; коефіцієнт збереження 
капіталу (співвідношення капіталу та балансового прибутку), що характеризуватиме фінансову 
стабільність та ін. Основою розрахунку коефіцієнтів в умовах невизначеності та ризику може 
виступати величина, яка характеризує відносну зміну вартості відповідного показника (методика VaR). 
Оцінка рентабельності із урахуванням ризику може бути реалізованою на основі концепції RAMP, 
метою якої є формування співставної основи оцінки ризику, його безпосереднє врахування при аналізі 
ефективності діяльності АТ. Зокрема, серед показників рентабельності із урахуванням ризику слід 
виділи наступні: RAROC – скоригована на ризик дохідність капіталу та RORAC – рентабельність 
капіталу, що скоригована на ризик.  

Висновки з проведеного дослідження. Узагальнення методик оцінки формування та 
використання прибутку в АТ дозволило встановити, що нині не існує єдиного підходу до їх вибору. Це 
вимагає формування комплексної системи показників, яка б забезпечила одержання релевантної 
оцінки прибутковості АТ із урахуванням специфіки їх функціонування. Запропонована комплексна 
система показників дозволить зробити більш обґрунтований висновок про фінансові результати АТ, а 
поєднання численних методик оцінки прибутку забезпечить формування дієвих управлінських рішень 
щодо проведення раціональної дивідендної політики. 
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Постановка проблеми. У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого 

суб’єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених в результатах 
його функціонування. Основним інструментом для цього служить фінансовий аналіз, за допомогою 
якого можна об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини аналізованого об’єкту. 
охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності, перспективи 
розвитку, а потім за його результатами прийняти обґрунтовані рішення. 

У даний час немає єдиної думки про те, яка методика краща при проведенні аналізу. Тому є 
необхідність класифікувати фактори ефективності господарської діяльності та систематизувати 
показники ефективності діяльності підприємства; провести розрахунки та аналіз показників 
ефективності роботи СК «ЕТАЛОН». 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розглянувши аналіз показників ефективності 
діяльності підприємства в сучасних умовах у різних авторів (Васильцова С. О. [1], Нагайчук Н. [2], 
Данильчук І. В. [3], Карпенко Г.В. [4], Мазур І.І. [5]), можна стверджувати, що у даний час немає єдиної 
думки про те, яка методика краще при проведенні аналізу. Багато фахівців у цій галузі вважають, що 
серед існуючих і використовуваних у нашій країні методик немає такої, яка б повністю відповідала всім 
вимогам, пред’явленим до неї суб’єктами фінансового аналізу. 

Постановка завдання. Провести аналіз показників ефективності роботи СК «ЕТАЛОН» та 
визначити перспективи подальшого економічного розвитку підприємства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Важлива роль аналізу показників ефективності 
роботи організації у підготовці інформації для планування, оцінки якості та обґрунтованості планових 
показників, у перевірці та об’єктивній оцінці виконання планів. Аналіз показників є засобом не тільки 
обґрунтування планів, а й контролю за їх виконанням. Планування починається і закінчується 
аналізом показників ефективності роботи підприємства. Аналіз показників дозволяє підвищити рівень 
планування, зробити його детально точним. Велика роль відводиться аналізу в справі визначення й 
використання резервів підвищення ефективності виробництва. Він сприяє ощадливому використанню 
ресурсів, впровадження нової техніки і технології виробництва, попередженню надлишок витрат.  

Компанії також необхідно сформувати такі стратегічні цілі: 

- забезпечення розвитку бізнесу (забезпечення потреб суспільства); 
- зниження залежності від несприятливих факторів зовнішнього середовища, у тому числі – 

кризових явищ у економіці та суспільстві [1]. 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%BD
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Головне завдання оцінки фінансового стану підприємства – своєчасно виявити й усунути 
недоліки у фінансовій діяльності, знайти управлінські рішення для поліпшення фінансового стану 
підприємства та уникнути його банкрутства [4]. 

Аналіз та оцінка ефективності діяльності підприємства – це завершальний етап аналізу 
фінансової діяльності підприємства, на якому ефективність чи неефективність приватних 
управлінських рішень, пов’язаних з визначенням ціни продукту, розміру партії закупівель сировини чи 
поставок продукції, заміна обладнання або технології і інші рішення повинні пройти оцінку з точки зору 
загального успіху фірми, характеру її економічного зростання, і зростання загальної ефективності [6].  

Основними завданнями аналізу показників ефективності діяльності підприємства є: 
- оцінка господарської ситуації; 
- виявлення чинників і причин, що визначили стан; 
- виявлення і мобілізація резервів підвищення ефективності господарської діяльності; 
- підготовка та обґрунтування прийнятих управлінських рішень. 
Однією з цілей оцінювання ефективності проекту в цілому є виявлення відповідності форм 

фінансування потребам проекту та навпаки [6]. 
Аналіз сучасного стану страхової компанії «Еталон» демонструє про певні здобутки та численні 

недоліки, які погіршують її економічний стан. Тому дуже важливо визначити чіткі орієнтири, які 
поліпшать якість страхової діяльності, збільшать частку страхових послуг, що сприятиме зростанню 
економіки компанії. Аналіз використання основних засобів за 2013-2015 рр. [7] показав, що компанія 
знаходиться не в задовільному фінансовому становищі, тому необхідно сконцентрувати свої зусилля на 
виявленні факторів ефективної господарської діяльності, які нададуть можливості у перспективному 
зростанні, а саме: 

1) розробка кодексу про страхову діяльність; 
2) збільшення рівня капіталізації; 
3) збільшити платоспроможний попит фізичних та юридичних осіб на страхові послуги; 
4) збільшити рівень виплат і страхового захисту; 
5) збільшити довіру суспільства; 
6) проводити якісну рекламну діяльність; 
7) задовільний рівень кваліфікації кадрів; 
8) збільшити рівень конкурентоспроможності.  
По суті, у розпорядженні СК «Еталон» немає адаптованих методик оцінки вартості та й вибір 

методу оцінки вартості компанії повинен ґрунтуватися на цілях її проведення і визначатися суб’єктом, 
заінтересованим у її здійсненні. Цілі оцінки вартості страхової компанії відображено у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Цілі оцінки вартості СК «Еталон» 

 

Суб’єкти Цілі 

Для страхової компанії як 
суб’єкта підприємницької 
діяльності 

формування системи економічної безпеки 

розробка планів і стратегій розвитку компанії 

оцінка ефективності діяльності компанії 

випуск акцій і визначення реальної вартості однієї акції 

оцінка ефективності менеджменту 

Для власників (акціонерів) 
страхової компанії 

обрання варіанта розпорядження власністю 

складання об’єднаних і передавальних балансів при проведенні 
реструктуризації 

обґрунтування ціни купівлі-продажу компанії чи її частки 

встановлення розміру виручки у разі ліквідації компанії 

Джерело: http://www.etalon.ua/ 
 

Таке групування цілей показує, наскільки різними вони можуть бути, що і зумовлює необхідність 
вибору адекватного методу оцінки вартості капіталу СК «Еталон». Але при цьому цілі оцінки 
визначають види вартості, а це вже напрями подальших наукових досліджень. 

Безумовно оцінка вартості капіталу і оцінка страхового бізнесу матимуть свою специфіку, яка 
витікає зі специфіки страхової діяльності. 

Виділимо такі особливості страхових компаній, які мають вплив на їх вартісну оцінку: 
- по-перше, страхові компанії не мають значних матеріальних активів у вигляді устаткування, як 

правило, у них є лише власні або орендовані приміщення й засоби оргтехніки; 
- по-друге, фінансовий капітал страхових компаній характеризується високою оборотністю й 

нерівномірністю надходження грошових потоків у вигляді страхових премій, а також грошовими 
відтоками у вигляді страхових виплат і комісій; 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://www.etalon.ua/
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- по-третє, поняття «балансовий прибуток» багато в чому для страхових компаній має умовний 
характер через наявність такого «віртуального показника», як відрахування в страхові резерви [2]. 

До наведеного вище можна додати, що специфіка страхової діяльності пов’язана: 

- кошти за надання страхової послуги надходять авансом; 

- отримуючи кошти наперед, страхова компанія має можливість управляти ними і отримувати 
додатковий прибуток; 

- прибуток може бути отриманий і за рахунок перевищення надходжень страхових премій над 
виплатами і витратами, пов’язаними зі страховою діяльністю компанії; 

- страхові компанії, зважаючи на високий ризик, пов’язаний з їх діяльністю, повинні підтримувати 
розмір страхового фонду, який забезпечуватиме їм достатню платоспроможність. 

Виділимо такі особливості страхових компаній, які мають вплив на їх вартісну оцінку: 
- вартість окремих елементів власного капіталу страховика; 
- вартість окремих елементів залученого капіталу страхової компанії; 
- оцінка середньозваженої вартості капіталу страховика. 
Вартість кожного елемента капіталу страховика різна і формується під впливом різних факторів, 

а загальна вартість капіталу компанії представляє собою середнє значення одноелементних 
вартостей капіталу, зважених пропорційно кожному виду капіталу, що використовується [3]. 

Щодо окреслених проблем можна визначити такі пропозиції до розв’язання: 

- залучення коштів страхових фондів на потреби інвестиційних вкладень; 

- залучення страхового ринку для вирішення питань соціальної політики держави; 

- підвищити рівень капіталізації підприємств та висунути вимоги щодо наповнення статутних 
фондів реальними грошима для підвищення надійності страхових компаній; 

- розробити ефективні механізми захисту інтересів страхувальників; 

- підвищити якість рекламної діяльності; 

- провести перекваліфікацію кадрів; 

- скоротити не кваліфікованих спеціалістів, натомість набрати штат кваліфікованих робітників; 

- підвищити рівень виплат і страхового захисту; 

- вдосконалення системи перестрахування; 

- забезпечити механізм формування страхових резервів страховиками на випадок виникнення 
кумулятивних ризиків. 

Пріоритетними напрямами розвитку добровільного страхування є: страхування життя, 
добровільне медичне та пенсійне страхування, страхування від нещасних випадків. Поряд із 
зазначеними умовами, подальший розвиток добровільного страхування значною мірою 
визначатиметься: 

- терміном і масштабом перспективного запровадження податкових вилучень для громадян, що 
страхують життєво важливі майнові інтереси, пов’язані з життям і здоров’ям, володінням, 
користуванням і розпорядженням житловими приміщеннями та домашнім майном; 

- забезпеченням більшої інформованості потенційних страхувальників про діяльність страхових 
компаній і послуги, що ними надаються, організацією роз’яснювальної роботи про механізми пенсійної 
реформи, пропагандою досвіду розробки й реалізації пенсійних програм. 

Стратегічний план компанії має бути довгостроковим за метою діяльності, але досить гнучким за 
методами досягнення мети. Приблизно кожні півроку його доцільно коригувати залежно від зміни 
ділових і соціальних обставин, аналізуючи динаміку макроекономічних показників, що характеризують 
темпи економічного зростання (спаду), рівень інфляції та безробіття, структурні зміни в економіці, 
умови оподаткування юридичних і фізичних осіб тощо. Зауважимо, що серед змін, які відбуваються 
нині в Україні, найістотніше вплинути на подальшу долю страховиків можуть такі – здійснити 
приватизацію майна. Це зумовлює підвищення страхового інтересу як щодо захисту майна, так і щодо 
страхування відповідальності підприємств. Потрібно намагатися насамперед охопити страхуванням 
ризики засновників та акціонерів компанії. Це сприяє швидшому започаткуванню та подальшому 
розвитку страхової діяльності, підвищує довір’я до нового страховика, що дуже важливо для 
зміцнення його позиції на страховому ринку. 

Загальна стратегія компанії відпрацьовується групою експертів і має бути схвалена вищим 
керівництвом ще до здійснення перших інвестицій. Ставиться реальна мета перед компанією, 
визначаються етапи її досягнення і способи контролю за ходом виконання завдань. Визначається коло 
фахівців, які обійматимуть ключові посади. Продумується система набору та професійної підготовки 
персоналу. 

Надзвичайно важливе значення для ефективної реалізації стратегії страховика має бізнес-план 
[8]. Його мета – конкретизувати діяльність компанії на найближчу перспективу (3–5 років) згідно з 
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потребами ринку і можливостями мобілізації для цього відповідних ресурсів. Подати з цього приводу 
економічне обґрунтування компанії, яке містить дуже обмежений перелік показників, а саме: види 
страхування, кількість договорів страхування, страхова сума, страхові платежі, страхові 
відшкодування, відрахування до резервів, витрати на ведення справи, прибуток від страхової 
діяльності. В бізнес-плані страховик повинен: 

- визначити конкретні напрямки діяльності компанії, цільові ринки і своє місце на них; 

- сформулювати ту частину стратегії компанії (і тактику її досягнення), яка припадає на період дії 
бізнес-плану; 

- виявити відповідність наявних кадрів компанії, умов мотивації їхньої праці вимогам досягнення 
поставленої мети; 

- оцінити фінансовий стан компанії з погляду можливостей реалізації її місії; 

- передбачити можливі перешкоди на шляху до мети [8]. 
За наявності грамотно складеного бізнес-плану керівники мають змогу досконало вивчати 

перспективи розвитку компанії, координувати зусилля, спрямовані на досягнення мети, визначати 
систему показників, необхідних для контролю за діяльністю компанії, готувати її до можливих змін у 
ринковій ситуації, чітко формулювати обов’язки відповідальних осіб.  

Проаналізувавши ціни на послуги страхування в інших компаніях та СК «Еталон» [7], можна 
сказати, що саме у СК «Еталон» ціни нижчі від інших. 

Саме тому для підвищення ефективної роботи підприємства рекомендуємо розробити якісну 
рекламу на один рік. Перш ніж рекламувати себе, необхідно обрати такі рекламні носії, які дадуть 
змогу максимально поширити інформацію  компанії, та будуть мати вигідну для компанії вартісну 
оцінку. Ми пропонуємо зупинитися на таких рекламних носіях, як газети, лайт - бокси в метро, радіо та 
промо-байки.  

Проаналізувавши кількість страхувальників за наступний рік, ми зробили висновок, що завдяки 
запропонованій методиці кількість страхувальників компанії збільшилося. Тобто показники ефективної 
роботи підприємства поліпшилися: показник чистого дисконтованого доходу збільшився на 48403грн., 
норма рентабельності збільшилася на 2,5 одиниці.  

Висновки з проведеного дослідження. Розроблена класифікація факторів ефективності 
господарської діяльності надала можливість систематизувати проблеми компанії, виявити шляхи їх 
вирішення та за рахунок цього збільшити її прибутковість. Розглянута методика щодо аналізу показників 
ефективності діяльності підприємства в сучасних умовах є елементом управління, сприяє ефективному 
використанню фінансів підприємства. Це практичний інструмент оцінки надійності як потенційних 
партнерів – страховиків, так і клієнтів компанії, оскільки відривати одних від інших не можливо так як, 
дані бухгалтерської звітності не дозволяють скласти цілісну картину фінансового становища 
підприємства, що є найважливішою характеристикою ділової активності й надійності підприємства. 

Результати дослідження можуть бути використані в сфері страхування та  інших сферах 
надання послуг. Ці методичні рекомендації дадуть можливість збільшити обсяги продажу і, як 
наслідок, збільшення прибутку підприємства. 
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Постановка проблеми. На всіх етапах розвитку ринкових відносин одним із ключових завдань 
управління підприємствами будь-яких організаційно-правових форм та сфер діяльності залишається 
забезпечення високої ефективності витрат. Не виключенням є й сільськогосподарські підприємства. 
Забезпечуючи близько 12% ВВП країни, залишаючись надійним джерелом валютних надходжень 
через реалізацію експортного потенціалу, сільське господарство, проте, характеризується 
нестабільністю результатів господарювання на рівні окремих підприємств. Це зумовлює необхідність 
подальшого вдосконалення теоретико-методичного базису прийняття управлінських рішень щодо 
підвищення економічної ефективності витрат. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Витрати, будучи однією з найважливіших 
економічних категорій, протягом тривалого часу залишаються об’єктом уваги науковців та практиків з 
бухгалтерського обліку, фінансів, управління, економічної теорії, економіки підприємств тощо. 
Економічну природу витрат досліджували С.В. Мочерний, А.В. Череп, Ю.С. Цал-Цалко, А.М. Турило, 
Т.Г. Маренич, О.В. Гаврильченко. Проблеми організації обліку витрат висвітлювали в своїх працях 

http://www.etalon.ua/
http://www.hibm.com.ua/
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Б.В. Мельничук, С.В. Стендер, Ф.Ф. Бутинець. Методи аналізу витрат були об’єктом дослідження 
Э.В. Мниха, Г.В. Савицької, М.Г. Чумаченка. 

Відмінності у сферах інтересів та колі вирішуваних дослідниками завдань зумовили появу 
суттєвої кількості різних інтерпретацій зазначеної категорії. Внаслідок цього сформувалась значна 
кількість визначень, що потребує аналізу та систематизації. Крім цього, слід зазначити, що сучасні 
тенденції організації бізнесу, що полягають в реалізації процесно-орієнтованого підходу до 
управління, недостатньо враховані в дослідженнях щодо сутності та аналізу ефективності витрат. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в наступному: дослідити теоретичні підходи до 
визначення сутності поняття витрати, сформулювати вимоги до показників витрат, що забезпечують 
можливість оцінки їх ефективності, визначити інформаційні джерела, придатні для аналізу економічної 
ефективності витрат з позицій процесно-орієнтованого підходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В науковій літературі можна виділити два 
принципових підходи до визначення витрат: бухгалтерський підхід та економічний підхід. Так, 
спеціалісти з бухгалтерського обліку, такі як Б.В. Мельничук, С.В. Стендер, Ф.Ф. Бутинець та інші, 
зосереджують увагу на аспектах, які дозволяють організувати якісний облік і контроль витрат. При цьому 
вони обмежені дією нормативних документів, які регламентують організацію та порядок ведення обліку: 
національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, планом рахунків, Податковим 
кодексом України тощо. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності» визначає витрати як зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів 
або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення 
капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) [1]. У П(С)БО 16 «Витрати» до цього 
визначення додається уточнення, що для визнання витрат в бухгалтерському обліку має бути виконана 
умова можливості їх достовірної оцінки [2]. В умовах застосування методу подвійного запису таке 
трактування викликає певне нерозуміння як з боку бухгалтерів-практиків, так і науковців, адже всі списані 
витрати трансформуються через інші рахунки і відбиваються в балансі або як новий актив (запаси у 
вигляді незавершеного виробництва, гроші, отримані від реалізації продукції, дебіторська 
заборгованість), або/та як нове джерело формування активів (нерозподілений прибуток). Таким чином, 
складається враження, що визначення витрат охоплює тільки частину процесу їх перетворення в активи, 
що «вихолощує» економічний зміст витрат і зводить облік до суто технічного акту фіксації господарських 
операції. В цьому ми погоджуємось з Р. Грачовою [3], і вважаємо, що така ситуація склалась через 
наслідування міжнародних стандартів при існуванні відмінностей в організації бухгалтерського обліку. 

Необхідно відзначити, що дослідники у сфері обліку все ж не обмежуються суто нормативним 
визначенням витрат і надають власні трактування з урахуванням їх економічної сутності та процесів, 
що вони відображають. Професор Ф.Ф. Бутинець зазначає, що витрати утворюються в процесі 
формування та використання ресурсів для досягнення певної мети [4]. С.В. Стендер систематизує 
визначення витрат через виділення трьох груп, об’єднуючи в першу групу ті з них, що визначають 
витрати як зменшення економічних вигод, що призводить до зменшення власного капіталу, у другу – 
ті, що визначають витрати як спожиті засоби праці, що призводять до виготовлення нового продукту, і 
у третю – використані операційні витрати, що призводять до одержання прибутку [5, c.9]. Сам автор 
схиляється до визначень другої групи, уточнюючи, що одні активи при цьому трансформуються в інші. 

Специфіка витрат сільськогосподарського виробництва враховується у П(С)БО 30 «Біологічні 
активи». Цим Положенням вводиться поняття витрат, пов’язаних з біологічними перетвореннями 
біологічних активів. Під біологічними активами розуміють тварин або рослини, які в процесі біологічних 
перетворень здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також 
приносити в інший спосіб економічні вигоди [6]. Такі витрати визнаються витратами основної діяльності, 
а порядок ведення їх обліку регламентується П(С)БО 16 «Витрати». Б.В. Мельничук, базуючись на 
стандартах бухгалтерського обліку та враховуючи особливості виробничого процесу в сільському 
господарстві, пропонує вживати поняття «витрати сільськогосподарської діяльності», під якими розуміє 
«споживання необхідних біологічних, матеріальних, нематеріальних, трудових та фінансових ресурсів, 
котрі можна достовірно оцінити, спрямоване на управління біологічними перетвореннями рослин і 
тварин з метою отримання сільськогосподарської продукції або додаткових біологічних активів» [7, c. 8]. 

Цільовий інтерес з боку державних органів до визначення поняття витрат та порядку їх 
формування й обліку полягає в тому, що витрати прямо впливають на величину податку на прибуток 
через механізм визначення фінансового результату діяльності підприємства. Відповідно, в 
нормативно-правових актах принциповим є бачення наслідків здійснення витрат, їх впливу на 
формування фінансового результату діяльності підприємства у звітному періоді: відповідно П(С)БО 16 
витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого 
вони здійснені. В поточній редакції Податкового Кодексу України визначення поняття «витрати» 
відсутнє [8]. Однак в ньому міститься чітке ув’язування порядку розрахунку оподатковуваного 
прибутку, у формуванні якого задіяні витрати, з національними та міжнародними стандартами 
бухгалтерського обліку. Це забезпечує певну гнучкість нормативного акту та дозволяє не коригувати 
статті Податкового Кодексу при зміні правил бухгалтерського обліку в питаннях обліку доходів та 
витрат. Отже, можна відзначити досягнуту узгодженість визначень в нормативних документах з 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА    99--1100’’22001166[[6655]] 
Науково-виробничий журнал 

  

83 

бухгалтерського обліку та оподаткування. 
Представлені в нормативно-правових документах визначення поняття «витрати» достатньо 

уніфіковані, оскільки дозволяють крім безпосередніх витрат на виробництво та реалізацію продукції 
враховувати вартість чинників організаційного та іншого характеру, які є необхідною умовою 
здійснення господарської діяльності (як-то сплата податків, оплата ліцензій, юридичних консультацій 
тощо). Поряд з цим, при визначенні результатів діяльності підприємства враховується й низка інших 
витрат, які не пов’язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, 
послуг) (п. 29 П(С)БО 16), такі як собівартість реалізованих фінансових інвестицій, втрати від 
зменшення корисності необоротних активів, втрати від неопераційних курсових різниць та інші. Таким 
чином, визначення категорії «витрати», що надані нормативними документами, не відбивають повною 
мірою сутність економічних процесів, що відбуваються за ними. 

В рамках економічного підходу науковці зосереджують увагу саме на економічних процесах, що 
пов’язані з витратами. Однак єдиного розуміння в цьому питанні на сьогодні не досягнуто. Дослідники 
в галузі економічної теорії досліджують сутнісну природу витрат. Для управлінців принципово 
важливим є питання можливості впливу та контролю. Економісти вивчають прикладні аспекти 
поведінки витрат в різних умовах та вирішують проблеми їх оптимізації. Таким чином, розмаїтість 
думок зумовлена конкретними цілями дослідження кожного науковця. З іншого боку, ця розмаїтість 
заважає їх практичній реалізації в діяльності підприємств. 

Деякі вчені розглядають витрати занадто широко: як загальноекономічну категорію, що 
характеризує використання різних речовин і сил природи в процесі господарювання [9, c. 285] або як 
сукупні витрати живої та уречевленої праці на виробництво продукції [10, с. 19-21; 11, с. 66]. За своїм 
змістом ці визначення є багатогранними та багатоаспектними, однак недостатньо деталізованими. 
Вони можуть розглядатись як загальнотеоретичний базис для уточнення сутності витрат. Більшість 
авторів уточнюють зміст «речовин і сил природи», «живої та уречевленої праці» і розглядають їх як 
сукупність різних за природою ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових), використаних в процесі 
виробництва продукції (робіт, послуг) [12; 13, с. 203], в процесі здійснення господарської діяльності 
[14; 15, с. 9], в процесі продукування суспільних благ [16] або для отримання доходу [17]. Незважаючи 
на різне бачення результатів здійснення витрат, можна стверджувати про тотожність визначень, 
оскільки господарська діяльність, згідно Господарського Кодексу України, це діяльність у сфері 
суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи 
надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність [18], а отже здатні приносити 
доход. Спеціалісти з економічного аналізу використовують поняття собівартості продукції [19; 20], під 
якою розуміють витрати підприємства на спожиті засоби виробництва, предмети праці й оплату праці 
працівників, виражені в грошовій формі. 

Таким чином, представлені в літературі визначення поняття «витрати» різною мірою 
деталізовані, орієнтовані на різних споживачів і на вирішення різних завдань. Незважаючи на різні 
підходи до визначення поняття, можна стверджувати, що витрати є необхідною передумовою 
отримання результату господарської діяльності, який може бути представлений як в натуральній, так і 
у вартісній формі. З огляду на зазначене, для забезпечення коректності та якості аналізу економічної 
ефективності витрат, ключовими вимогами до визначення поняття «витрати» мають бути такі: 

– можуть бути оцінені в грошовій формі, що дає можливість порівняння з доходами 
підприємства, витратами інших періодів, витратами інших підприємств і т.п.; 

– мають цільову спрямованість (пов’язані з господарською діяльністю підприємства); 
– можуть бути віднесені до певного періоду часу (звітний календарний період або тривалість 

циклу виробництва та реалізації продукції). 
Ці вимоги забезпечують принципову можливість виконання аналітичних процедур – дослідження 

динаміки, порівнянь тощо. 
Крім зазначених, з нашої точки зору, потрібно враховувати ще одну важливу вимогу, яка надає 

практичного змісту аналізу ефективності витрат. А саме: аналізувати потрібно витрати, що 
безпосередньо створюють цінність. З цієї точки зору аналіз має бути зосереджено на показниках, які 
характеризують сукупність упорядкованих і взаємопов’язаних процесів, що створюють результат, 
значимий для споживача [21]. Тобто йдеться про витрати, котрі виникають не безпричинно, а під дією 
певних процесів, що відбуваються на підприємстві. Ці процеси зумовлені різними видами діяльності і в 
підсумку спрямовуються на отримання прибутку. Тому вони можуть бути визначені як бізнес-процеси. 
З одного боку, такий підхід найбільшим чином відповідає сучасним тенденціям організації бізнесу, що 
полягають у формуванні процесно-орієнтованого формату організації, основною методологічною 
засадою побудови якого є орієнтація на результат, який вимірюється через цінність для клієнта. 
Принцип клієнтоорієнтованості бізнесу вимагає вимірювання ефективності діяльності підприємства 
через співвідношення цінності, яку отримали клієнти, з ресурсами, що були використані на створення 
саме цієї цінності [22, с. 251]. З іншого боку, такий підхід не відкидає раніш сформульовані вимоги 
щодо грошової форми, зв’язку з господарською діяльністю та часової обмеженості витрат. 

В рослинництві створення цінності забезпечується в процесі вирощування 
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сільськогосподарських культур, а процес реалізації цих культур (або внутрішнього використання) 
засвідчує їх цінність. Витрати на здійснення цих процесів знаходять вираження в показниках 
собівартості продукції. 

Собівартість продукції (робіт, послуг) – це витрати підприємства, пов’язані з виробництвом 
продукції, виконанням робіт та наданням послуг [23]. Таким чином, в показнику собівартості 
акумулюється інформація про кількість використаних при виробництві та реалізації конкретної 
продукції конкретних ресурсів, й ця інформація представлена в зручному для аналізу форматі – у 
грошовому вираженні. 

Важливо відзначити, що в рамках діяльності окремого підприємства формується «індивідуальна» 
собівартість. Порівняння «індивідуальної» собівартості з «суспільною», яка узагальнює та усереднює 
індивідуальні собівартості для однакових видів продукції різних підприємств, дозволяє визначити 
потенційні переваги або недоліки підприємства – об’єкта дослідження стосовно інших підприємств 
галузі: підприємство отримує або більший прибуток з кожної одиниці продукції, або отримує можливість 
маневрування цінами з метою збільшення обсягів реалізації Так, при виробництві та реалізації пшениці 
підприємствами Харківської області у 2015 році середньогалузева (усереднена) повна собівартість 
становила 2095 грн/т, а середній рівень рентабельності дорівнював 35,2%. З таблиці 1 видно, що в групі 
підприємств, які виробляли та реалізовували пшеницю у 2015 році з собівартістю нижчою за 
середньогалузеву, 99% підприємств отримували прибутки, з них у 73% підприємств рентабельність 
культури була вище середньогалузевої. У групі підприємств з собівартістю вищою за середньогалузеву, 
для 27% підприємств виробництво та реалізація пшениці виявились збитковими, а для 67% підприємств 
рентабельність культури була нижчою, ніж середньогалузева. 

Таблиця 1 
Групування сільськогосподарських підприємств Харківської області за показником середньої 

собівартості виробництва та реалізації пшениці 
 

Витрати, 
грн/т 

Рента- 
бельність, % 

< 2095,6 2095,6 < 

Кількість 
підприємств 

Питома вага в 
групі, % 

Кількість 
підприємств 

Питома вага в 
групі, % 

35,2 < 212 73 11 6 

0 – 35,2 76 26 117 67 

< 0 3 1 47 27 

Загальна кількість 
підприємств 

291 100 175 100 

Джерело: власні аналітичні розрахунки автора за даними Головного управління статистики в 
Харківській області [24] 

 

Аналогічні тенденції відзначаємо і по такій культурі як соняшник, інформація по ній 
представлена в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Групування сільськогосподарських підприємств Харківської області за показником середньої 

собівартості виробництва та реалізації соняшника 
 

Витрати, 
грн/т 

Рента- 
бельність, % 

<3926,8 3926,8 < 

Кількість 
підприємств 

Питома вага в 
групі, % 

Кількість 
підприємств 

Питома вага в 
групі, % 

90< 266 91 9 5 

0 – 90 26 9 173 90 

< 0 0 0 9 5 

Загальна кількість 
підприємств 

292 100 191 100 

Джерело: власні аналітичні розрахунки автора за даними Головного управління статистики в 
Харківській області [24] 

 

Середньогалузева (усереднена) повна собівартість соняшника становила 3926,8 грн./т., а 
середній рівень рентабельності дорівнював 90%. Серед підприємств, що виробляли та реалізовували 
культуру за собівартістю меншою, ніж 3926,8 грн./т., 91% підприємств мали рівень рентабельності 
вищий за 90%, а збитковою культура не була ні для кого. В той же час, серед підприємств, які 
витрачали на виробництво та реалізацію кожної тонни соняшника більше ніж 3926,8 грн, 
рентабельність культури була вище 90% всього у 5% підприємств, 5% підприємств не отримали 
прибутку взагалі, а у 90 % підприємств рентабельність виявилась менше 90%. Тож ще раз 
підкреслимо, що зниження індивідуальної собівартості створює передумови, однак не є гарантією 
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отримання переваг у виробництві та реалізації тієї чи іншої продукції. 
Важливою особливістю сільськогосподарського виробництва є те, що собівартість одиниці 

рослинницької продукції є похідною від витрат на 1 га площі, задіяної під вирощування культури, та 
урожайності. Якщо у промисловому виробництві витрачаючи ресурси можна бути певним в тому, 
скільки продукції буде отримано, то в сільському господарстві обсяги валового збору мають 
ймовірнісний характер, бо на результат суттєво впливають природні чинники, які знаходяться поза 
межами управлінського впливу. Тож при аналізі ефективності витрат варто враховувати і первісні 
витрати, пов’язані з розмірами площ, і витрати на обробіток зібраного урожаю, пов’язані з обсягами 
валового збору, і витрати на просування та реалізацію продукції, які включаються в показники 
собівартості через бази розподілу. 

Інформація щодо собівартості виробництва та реалізації основних сільськогосподарських 
культур представлена в документах бухгалтерського обліку та в спеціалізованій формі статистичної 
звітності (форма № 50 с.-г.). Згідно Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного 
спостереження N 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств», 
затвердженої Наказом Державного комітету статистики України 06.11.2007 N 403 [25], у графі 3 
розділу 1 наводяться дані про витрати підприємства, пов’язані безпосередньо з виробництвом 
сільськогосподарської продукції, отриманої підприємством у результаті його виробничої 
(сільськогосподарської) діяльності за звітний рік. Таким чином, показник собівартості виробництва 
окремих сільськогосподарських культур включає витрати незалежно від часу їх виникнення: 
наприклад, витрати на озиму пшеницю охоплюють два календарних роки (посіви восени попереднього 
року, обробка навесні та влітку звітного року). Оскільки доцільність здійснення бізнес-процесу 
визначається процесом реалізації або споживання продукції, більш інформативним з точки зору 
визначення ефективності витрат є показник повної собівартості реалізованої продукції, який 
відбивається у формі N 50-сг в графі 6, та включає окрім виробничої собівартості також 
адміністративні витрати, витрати на збут та інші витрати, які цілком обґрунтовано можна віднести на 
виробництво і реалізацію певного виду продукції. Повна собівартість реалізованої продукції включає 
як витрати, прив’язані до конкретного виду продукції, незалежно від періоду їх виникнення (виробнича 
собівартість), так і витрати, здійснені у звітному періоді (витрати на збут, адміністративні та інші 
витрати), які, як правило, неможливо віднести на певну продукцію або послуги прямо, тому вони 
розподіляються за видами продукції і послугами пропорційно їхній виробничій собівартості. 

Таким чином показники собівартість виробництва та реалізації продукції, представлені у 
спеціалізованій формі статистичної звітності (формі № 50 с.-г.) найточніше відбивають процес 
створення цінності, тому використання цих показників в контексті дослідження ефективності витрат 
сільськогосподарських підприємств в цілому та зокрема у рослинництві є найбільш виправданим. 

Висновки з проведеного дослідження. Дослідження теоретичних підходів до визначення 
сутності витрат дозволило виявити певне розмаїття думок дослідників, що зумовлено специфікою 
вирішуваних ними проблем. Втім, всі дослідники погоджуються з тим, що витрати є необхідною 
умовою отримання результату у вигляді прибутку. Процесно-орієнтований підхід до організації 
сучасного бізнесу переносить акценти з бажань виробника на потреби клієнта і орієнтує управління на 
створення результату, значимого для споживача. В цих умовах процес виробництва продукції (в 
рослинництві – окремих культур) має розглядатись як бізнес-процес, а собівартість виробництва та 
реалізації продукції акумулює цілеспрямовані витрати по здійсненню та обслуговуванню цього бізнес-
процесу. Таким чином, показник собівартості продукції відповідає потребам аналізу ефективності 
витрат, а саме:  

- витрати представлені у вартісній формі; 
- витрати безпосередньо пов’язані з господарською діяльністю підприємства; 
- витрати забезпечують створення цінності. 
У ролі одного з джерел інформації для аналізу ефективності витрат доречно використовувати 

спеціалізовану форму державного статистичного спостереження N 50-сг «Основні економічні 
показники роботи сільськогосподарських підприємств». 

Проведені теоретичні дослідження створюють підґрунтя для аналізу показників ефективності 
витрат у рослинництві сільськогосподарських підприємств з метою визначення їх рівня, динаміки, 
факторів впливу та обґрунтування шляхів підвищення ефективності витрат у рослинництві 
сільськогосподарських підприємств. 
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Постановка проблеми. Розвиток національної економіки значною мірою залежить від стану та 
розвитку її аграрного сектору, основою якого є сільське господарство. Аграрний сектор України з 
потенціалом виробництва, що значно перевищує потреби внутрішнього ринку, є ланкою, що може 
стати локомотивом розвитку всієї економіки в державі, зокрема дати імпульс інвестиційному, 
технологічному та соціальному піднесенню.  

Сучасне ринкове середовище в аграрній галузі України характеризується нестабільністю 
функціонування, зміною економічних параметрів, недостатнім розвитком продуктивних сил, 
непродуманою реорганізацією агропідприємств, що в кінцевому результаті призводить до негативних 
економічних наслідків у виробництві. У таких умовах головною умовою виживання виробників 
сільськогосподарської продукції є здатність пристосовуватись до умов нового середовища, тобто 
розвиватись у відповідності зі змінами. Тільки розвиваючись, підприємство може досягнути кінцевої 
мети свого існування, яка полягає в отриманні прибутку та досягненні очікуваного економічного 
ефекту.  

Перспективні конкурентні можливості відкриваються для сільськогосподарських підприємств в 
різних ситуаціях, але для того, щоб ними скористатися, підприємство повинно мати розроблену 
стратегію свого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослідження теоретичних та практичних 
основ трактування та існування поняття “стратегія”, зокрема в аграрному секторі, присвячено багато 
наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як І. Ансофф, К. Ендрюс, Б. Карлофф, 
Дж. Майєр, Г. Стейнер, А. Дж. Стрікленд, А. А. Томпсон, А. Чендлер, В. А. Василенко, 
О. С. Віханський, В. П. Горбулін, О. А. Князєва, О. В. Кравченко, О. М. Супрун, С. В. Тивончук, 
С. О. Тивончук, О. Г. Шпикуляк, В. М. Якубів. Проте, як правило, дослідження даних питань 
розглядалось відокремлено, а не в комплексному та системному вираженні, що зумовлює 
необхідність подальшого додаткового дослідження сутності стратегії розвитку сільськогосподарських 
підприємств. 

Постановка завдання. Метою статті є теоретичне обґрунтування та дослідження різних 
підходів до термінів “стратегія” та “стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств”, окреслення 
її ролі, а також визначення характерних рис, що забезпечують успішне функціонування підприємства 
та досягнення ним поставлених цілей. Об’єктом дослідження є сільськогосподарські підприємства, а 
предметом дослідження виступає стратегія розвитку таких підприємств у сучасному суспільстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні діяльність більшості 
сільськогосподарських підприємств направлена на досягнення короткострокових цілей через 
вирішення поточних завдань. При цьому належного розвитку не отримують соціальні, економічні, 
інвестиційні та інноваційні напрями. Спрямованість виробників сільськогосподарської продукції на 
ефективність в короткостроковому періоді проявляється у виснажуванні сільськогосподарських земель 
нераціональними сівозмінами, руйнуванні поверхневого шару ґрунту, забрудненні навколишнього 
середовища, невиправданні очікувань сільської громади, відсутності мотивації персоналу як основи 
ефективного розвитку підприємства та занепаді сільської інфраструктури в цілому. На противагу 
досвід зарубіжних країн свідчить про те, що підприємства, які зосереджені тільки на поточних 
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питаннях та проблемах, не мають перспектив для досягнення комерційного успіху у майбутньому. У 
зв’язку з цим, з метою реалізації перспективних конкурентних можливостей підприємств сільського 
господарства, кожне із них повинно розробити стратегію свого розвитку. 

Слово “стратегія” походить від давньогрецьких слів “stratos” – “армія” та “agos” – “я керую”. 
Відповідно, поняття “стратегія” первинно тлумачили “як мистецтво або наука ведення воєнних дій”. 
Свідченням цього є давньокитайський трактат про військове мистецтво “Сунь-Цзи”, датований V ст. до 
н. е. З грецької “strategy” перекладається як “уміння генерала”. Цей термін первісно характеризував 
уміння керівника, яке він демонструє в процесі прийняття рішення [1, с. 23]. 

Увів поняття стратегії Олександр Македонський, який за допомогою вмілих стратегій завоював 
майже весь відомий на той час для європейця світ. Хоча інші військові історики твердять, що 
стратегію активно почав використовувати Чингісхан, зокрема, під час планування військових дій та 
проведення державної політики [2, с. 197]. 

У найзагальніших рисах історичні витоки стратегії свідчать про те, що генерали повинні були 
володіти мистецтвом передбачати хід боїв, вміти правильно використовувати наявні переваги, щоб 
здобути перемогу. Подібно до цього менеджери сільськогосподарського підприємства повинні 
передбачати “хід бою” свого підприємства на “полі бізнесу”, щоб максимально ефективно спланувати 
стратегію розвитку підприємства та окреслити правильний вектор руху підприємства до успішного 
досягнення ним поставлених цілей. 

У широкому значенні поняття “стратегія” вживається для позначення довгострокових заходів 
або підходів, як правило, стосовно підприємства. Крім використання поняття стратегії у військовій 
практиці, його вживання можна почути і в політиці як загальний план досягнення будь-яких (зазвичай 
великих, суспільно значущих) цілей. У лексиконі ділового управління воно стало вживатися для 
позначення того, що раніше називалося політикою, або діловою політикою [3, с. 96]. Усе це вказує на 
те, що стратегія є необхідною у різних сферах діяльності суспільства, тим самим підкреслюючи 
вагомість дослідження різних підходів до її розуміння. 

Після закінчення Другої світової війни у США компанії RANDCorporation було доручено 
розробити нові технології та види озброєння. Герман Кан, який очолював RANDCorporation, 
запропонував метод мислення, що отримав назву “майбутнє-зараз” (future-now). Ідея цього методу 
полягала в тому, щоб за допомогою скурпульозного аналізу й творчої уяви скласти звіт, що міг би бути 
написаний людьми, які живуть у майбутньому [4, с. 9]. Це реальний приклад новітніх методів 
стратегічного планування. 

Очевидно, що елементи стратегії були вперше виявлені ще у військовому мистецтві для 
перемоги у боях та досягнення лідерських позицій. Військові командувачі вбачали необхідність 
планувати свої подальші дії в довгостроковому періоді. Таким чином, вони досягали успіху і здобували 
свою беззаперечну могутність. Значно пізніше метод “майбутнє-зараз” почали використовувати у своїх 
технологіях американські компанії з метою утвердження своїх позицій на ринку та забезпечення 
конкурентоспроможності. Тобто розуміння та інтерпретація поняття стратегія, на нашу думку, було 
тісно пов’язано зі зміною структури мислення при виборі тієї чи іншої управлінської поведінки. 

Концепцію стратегії вперше було розроблено в 1960-х рр. А. Чендлером, К. Ендрюсом, 
І. Ансоффом. Вони давали перші визначення основних положень стратегічного планування, хоча й 
прив’язувались до теорії інституціоналізму. Під стратегією вони розуміли певний набір правил, які 
необхідні для досягнення цілей підприємства. Зміст поняття стратегії змінювався під впливом 
економічного розвитку суспільства [5, с. 103]. 

За словами А. Дж. Стрікленда і А. А. Томпсона, “стратегія – це план управління підприємством, 
спрямований на зміцнення його позицій, задоволення потреб споживачів і досягнення поставлених 
цілей” [6, с. 11]. 

Г. Стейнер та Дж. Майєр розглядають стратегію “як формування місії організації, її намірів і 
цілей, політики, програми та методів їхнього досягнення” [7, с. 36]. 

О. Віханський під стратегією розуміє “довгостроковий, якісно новий визначений напрямок 
розвитку, що стосується сфери, засобів і форм діяльності, системи відносин, а також позицій у 
зовнішньому середовищі, що обумовлює виконання поставлених цілей” [3, с. 88]. 

Цілком погоджуємось із твердженнями науковців, адже справді стратегія – це підприємство у 
майбутньому, з його економічним та фінансовим станом, а також план дій для прийняття ефективних 
рішень з метою досягнення очікуваного стану. 

В економічній літературі виділяють також три підходи, які визначають сутність стратегії з різних 
сторін. Відповідно різні вчені досліджували поняття “стратегія” в певній галузі зазначеного підходу 
(рис. 1). 

Аналіз поняття “стратегія” різних вітчизняних та зарубіжних вчених, показує, що різні точки 
зору в цілому дають доцільні змістовні трактування. Це є ознакою багатоаспектності, складності та 
плановості поняття “стратегія”. 
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Рис. 1. Підходи до визначення сутності стратегії 
Джерело: розроблено автором на основі [8]. 
 

Проаналізувавши наведені вище трактування, сформулюємо визначення “стратегія” для 
підприємства в сучасних умовах. Стратегія – це довгостроковий комплексний план розвитку 
підприємства, який включає в себе сукупність послідовних дій та рішень з метою досягнення 
поставлених цілей та зміцнення конкурентних переваг на ринку. Іншими словами, стратегія – це 
декларація, тобто певний набір правил, які в ідеалі повинні забезпечувати успішне досягнення 
основних довгострокових цілей та завдань підприємства, що в сукупності складають місію компанії; це 
довгострокова концепція розвитку підприємства, яка направлена на забезпечення конкурентних 
переваг в досягненні цілей та своєчасне реагування на виклики зовнішнього та внутрішнього 
середовища. 

Професор В.М. Якубів з метою розробки реальної, корисної та конкурентоспроможної стратегії, 
спрямованої на забезпечення збалансованого розвитку села, селянства та сільського господарства, 
розглядає побудову інноваційної стратегії, під якою розуміє “інтегрований, системний план дій, 
спрямований на досягнення довгострокової мети і завдань розвитку об’єкта, що ґрунтується на 
новому, відмінному від попередніх підходів до побудови, організації й реалізації, для забезпечення 
вищої в порівнянні з аналогами результативності” [9, с. 106]. 

Зокрема, такі науковці, як О. Г. Шпикуляк, С. О. Тивончук, С. В. Тивончук, О. М. Супрун 
стверджують, що “інноваційний тип розвитку виробництва – це комплексне і безупинне відновлення 
виробництва з метою збільшення обсягів, на які сформовано попит, випуск якісних товарів, надання 
привабливіших послуг” [10, с. 111]. 

Узагальнюючи різні погляди на сутність і значення стратегічного планування, розуміємо, що 
стратегія розвитку сільськогосподарського підприємства – це інноваційний, цілеспрямований, 
детальний, впорядкований та довгостроковий план дій, що інтегрує в собі певний набір правил та 
орієнтирів, наукових досліджень і технологічних розробок через застосування “розумних програм” 
(“intelligent programs”) та новітніх ІТ-технологій, які формують чітку лінію поведінки 
сільськогосподарського підприємства в напрямку поетапного досягнення поставлених цілей, 
задоволення потреб споживачів та отримання економічного і соціального ефекту, а також 
забезпечення сільськогосподарського зростання країни в цілому.  

Запропоноване визначення комплексно та багатогранно характеризує необхідність формування 
та впровадження якісно нової інноваційної стратегії для розвитку сільськогосподарських підприємств у 
сучасних умовах (рис. 2). 

Класичний підхід 

Концептуальний підхід 

А. Чендлер, Б. Карлофф, 
Д. Куінн 

Комплексний підхід 

Стратегія, як засіб досягнення цілей 
підприємства. 

Г. Мінцберг, І. Ансофф, 
М. Портер 

Дж. Джонсон, К. Скулс, 
М. Туленков 

Стратегія, як набір правил прийняття 
рішень. 

Стратегія, як програма 
функціонування підприємства в 
зовнішньому середовищі, взаємодії з 
конкурентами, задоволення потреб 
клієнтів, зміцнення конкурентних 
позицій підприємства. 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА    99--1100’’22001166[[6655]] 
Науково-виробничий журнал 

  

91 

 
Стратегія розвитку  

сільськогосподарських підприємств  
у сучасних умовах 

 

Рис. 2. Структура сучасної інноваційної стратегії сільськогосподарських підприємств 
Джерело: розроблено автором. 
 
Таким чином, з метою успішного функціонування сільськогосподарського підприємства на “полі 

сучасного бізнесу” необхідно розробити таку стратегію, яка включатиме наступні елементи: 
1) інноваційний план дій, який передбачає формування такої стратегії, що уже на початковому 

етапі розвитку включає інноваційний вектор діяльності сільськогосподарського підприємства; 
2) розумні програми (“intelligent programs”), які відповідають за наукові дослідження та 

технологічні розробки, зокрема використання на сільськогосподарському підприємстві сучасних 
технологій, таких як “mini-till”, “no-till”, strip-till”, селекції, мікрозрошення, нанотехнологій тощо; 

3) ІТ-технології, які передбачають використання сучасних систем інформаційних 
агротехнологій, таких як Global Positioning System (GPS), CORINEL and Cover (Coordination of 
Information on the Environment). 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, стратегія розвитку є важливою складовою у 
діяльності підприємств аграрного сектору. В кінцевому результаті стратегія повинна не тільки 
задовольняти цілі сільськогосподарського підприємства, а й забезпечувати соціальний ефект, тобто 
сприяти скороченню сільської бідності, надавати додаткові робочі місця, тим самим збільшуючи 
трудову зайнятість населення, а також забезпечувати сільськогосподарське зростання, що призводить 
до покращення економічного стану країни у нинішній ситуації. 
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Постановка проблеми. Україна, як член Ради Європи, приєдналась і ратифікувала 

Європейську хартію місцевого самоврядування, що накладає на державу зобов’язання будувати 
місцеві фінанси відповідно до міжнародних стандартів. Останні важливий акцент роблять на 
посилення ролі місцевих бюджетів. 

У Бюджетному кодексі України зазначено, що одним з принципів побудови бюджетної системи є 
принцип самостійності, який полягає у закріпленні за місцевими бюджетами відповідних джерел 
доходів. Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними і закріпленими за ними на стабільній 
основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрямки 
використання коштів місцевих бюджетів.  

В умовах реформи місцевого самоврядування важливого значення набуває розширення 
податкової бази на місцях, що надає можливість органам місцевого самоврядування підвищити 
власну фінансову незалежність за рахунок додатково отриманих власних ресурсів і таким чином 
забезпечити вирішення різних питань місцевого значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню окремих проблем розширення 
дохідної бази органів місцевого самоврядування присвячено праці багатьох вчених, зокрема 
С.А. Буковинського, О.Д. Василика, О.П. Кириленко, В.І. Кравченка, І.О. Луніної, В.М. Опаріна, 
І.Я. Чугунова та ін. 

Праці цих та інших вчених засвідчують про наявність проблем зміцнення фінансової 
незалежності місцевих бюджетів, що зумовлює необхідність пошуку шляхів удосконалення діючої 
практики розширення фінансової автономії місцевої влади. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних та практичних 
рекомендацій щодо розширення податкової бази органів місцевого самоврядування з метою 
зміцнення їхньої фінансової незалежності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття фінансової незалежності досить часто 
використовують в зарубiжнiй практиці. «Фінансова незалежність − це право органів місцевого 
самоврядування на власну фінансову дiяльнiсть i формування власного бюджету» [9]. 

Основним правовим документом, який наділяє місцеві органи влади правовою, організаційною 
та матеріально-фінансовою самостійністю є Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» [5]. 

Інший важливий законодавчий документ – це Бюджетний кодекс України, який встановлює 
конкретні джерела доходів місцевих бюджетів як провідного елемента фінансової бази місцевих 
органів влади та розкриває механізми управління ними [1]. 

https://teacode.com/online/udc/33/336.225.6.html
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Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом джерел і 
закріплених у встановленому порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів. 

Демократичний розвиток держави передбачає фінансову незалежність місцевих органів влади. 
Це чітко простежується у Європейській Хартії про місцеве самоврядування. Засади організації 
фінансового забезпечення місцевого самоврядування базуються на наступному:  

- самоврядування повинно володіти фінансовими ресурсами відповідно до функцій, 
передбачених Конституцією, законами; 

- органи місцевого та регіонального самоврядування мають право на свої власні адекватні 
фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатись в межах своїх повноважень; 

- частина фінансових ресурсів повинна формуватися за рахунок місцевих податків, зборів, 
ставки визначаються місцевим самоврядуванням у межах закону [2]. 

Місцеві фінансові ресурси - це сукупність фондів грошових засобів, які створюються в процесі 
розподілу та перерозподілу ВВП і спрямовуються на економічний та соціальний розвиток 
адміністративно-територіальних одиниць. На місцеві фінансові ресурси впливає багато 
чинників (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Головні чинники, які впливають на фінансові ресурси 
Джерело: авторська розробка 
 
Головними проявами фінансової незалежності місцевого самоврядування в чинному 

законодавстві є встановлення місцевих податків і зборів та їх ставок у межах, визначених 
законодавством, надання пільг з місцевих податків і зборів. 

Луніна І.О. вважає, що самостійність місцевих органів влади залежить не від фінансових 
ресурсів регіону взагалі, а від тих коштів, які перебувають у розпорядженні зазначених органів, тобто 
доходів відповідного бюджету [3, c. 136].  

Аналіз різних поглядів вчених на трактування поняття «фінансова незалежність» дає можливість 
визначити особливі ознаки, що йому властиві: 

- самостійне володіння, розпорядження та користування власними доходами; 
- відповідність власних доходів повноваженням, що покладаються на місцеві органи влади 

відповідно до діючого законодавства; 
- повна відповідальність за ухвалені рішення. 
Відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого 

самоврядування є юридичними особами і наділяються власними повноваженнями, в межах яких діють 
самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність, у тому числі в управлінні матеріальною та 

Чинники, які впливають на обсяги місцевих 

фінансових ресурсів 

- законодавчо закріплений розподіл повноважень між органами державної влади і місцевим 
самоврядуванням 

 

- розподіл дохідних джерел державного і місцевих бюджетів, проведений відповідно до наданих 

владних повноважень і функцій 

- організація міжбюджетних відносин і порядок надання трансфертів місцевим бюджетам із 

Державного бюджету України 

- система оподаткування, яка визначає податки і збори, їх ставки, пільги 

- стан фінансового ринку України і реальна фінансова спроможність органів місцевого 

самоврядування у сфері використання запозичених (кредитів) і залучених коштів (місцевих позик) 

- склад і фінансовий стан підприємств та інших суб’єктів господарювання, які належать до 

місцевого господарства 

- індивідуальна робота органів місцевого самоврядування, спрямована на забезпечення 

соціально-економічного розвитку місцевих територій, населених пунктів та пошук можливих 

альтернативних джерел доходів місцевих бюджетів  
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фінансовою базою. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і 
нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної 
власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад [5]. 

Діючий Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» містить інші норми, які на 
законодавчому рівні легітимізують фінансову незалежність місцевих органів влади, а саме: 

- органи місцевого самоврядування можуть утворювати цільові фонди, які є складовою 
спеціального фонду відповідного місцевого бюджету (п. 1, ст. 68); 

- встановлювати місцеві податки і збори (ст. 69); 
- здійснювати місцеві запозичення та отримувати позики місцевим бюджетам відповідно до 

вимог, установлених Бюджетним кодексом України (п.1, ст. 70); 
- створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантами 

кредитів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних 
територіальних громад, здійснювати розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на 
депозитах (п.2, ст.70) [5]. 

Проте, практика доводить, що фінансова самостійність місцевої влади є недостатньою. 
Зокрема, згідно з Бюджетним кодексом України, місцева влада самостійно формує, розглядає, 
затверджує місцевий бюджет та здійснює витрати. Проте варто зазначити, що на практиці 
формування та збалансування місцевого бюджету значно залежить від ухвалення проекту Закону 
України «Про Державний бюджет України на поточний рік» у другому читанні, оскільки саме у цей час 
затверджується обсяг міжбюджетних трансфертів, який передаватиметься з державного до місцевих 
бюджетів.  

Самостійне встановлення такого джерела доходів, як місцевих податків і зборів, зводиться лише 
до вибору та затвердження джерел з переліку, встановленого Податковим кодексом України (ст.10), а 
також варіювання (збільшення/зменшення) ставок місцевих податків і зборів у законодавчо 
затверджених межах [4]. 

Таким чином, фінансова незалежність місцевого самоврядування – це можливість самостійно 
вирішувати питання комплексного фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку певної 
території, що входить до компетенції відповідного рівня місцевого управління. 

Аналіз ролі доходів місцевих бюджетів у бюджетній системі України та частки ВВП, що через них 
перерозподіляється засвідчує про наявність проблеми зміцнення фінансової незалежності місцевого 
самоврядування (табл. 1).  

Таблиця 1  
Частка місцевих бюджетів у ВВП та в доходах зведеного бюджету (%) 

 

 
Рік 

Частка у доходах зведеного бюджету Частка у ВВП 

без урахування 
трансфертів 

з урахуванням 
трансфертів 

без урахування 
трансфертів 

з урахуванням 
трансфертів 

1 2 3 4 5 

2010 25,6 50,3 7,4 14,6 

2011 21,7 45,6 6,6 13,8 

2012 22,6 50,2 7,2 16,0 

2013 23,8 49,9 7,2 15,2 

2014 22,2 50,8 6,4 14,8 

 Джерело: розраховано автором за даними [6-8].  
  
У 2014 р. частка місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету без урахування трансфертів 

складала лише 22,2%, а з урахуванням трансфертів 50,8%. Частка місцевих бюджетів у ВВП 
становила відповідно 6,4% та 14,8%. Зазначені показники засвідчують про недостатню фінансову 
незалежність місцевого самоврядування. 

Рівень фінансової незалежності місцевих бюджетів – коефіцієнт фінансової незалежності 
можливо визначати як співвідношення суми їх власних та закріплених доходів до загальної суми 
доходів місцевих бюджетів (у 2014р. – 0,28), а основним показником, який характеризує самостійність 
місцевих бюджетів, є коефіцієнт фінансової самостійності - співвідношення власних доходів до 
загального обсягу доходів місцевих бюджетів (у 2014р. – 0,06) (табл. 2). 

Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов органів місцевого 
самоврядування повинно передбачати забезпечення бюджетної автономії та фінансової самостійності 
місцевих бюджетів, зміцнення податкової бази органів місцевого самоврядування (рис. 2). 
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Таблиця 2  
Показники фінансової самостійності та фінансової незалежності місцевих бюджетів України 

 

Показники 
Рік 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 

Коефіцієнт фінансової самостійності 0,13 0,08 0,07 0,08 0,06 

Коефіцієнт фінансової незалежності 0,35 0,32 0,29 0,31 0,28 

Джерело: розраховано автором за даними [6-8].  
 

 
 

Рис. 2. Податкова складова у зміцненні фінансової незалежності місцевого 
самоврядування 

Джерело: авторська розробка 
 
Основними напрямками зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування має 

стати: 
− створення бюджетної системи та міжбюджетних взаємовідносин, що відповідатимуть розвитку 

місцевого самоврядування; 
− запровадження прозорої системи розподілу трансфертів між бюджетами різних рівнів, яка 

ґрунтуватиметься на об’єктивних показниках і критеріях. Трансферти слід визначати як різницю між 
нормативними обсягами видатків та обсягами доходів, обрахованими із застосуванням коефіцієнта 
податкоспроможності регіонів, і надавати з єдиного фонду; 

− розширення власної дохідної бази місцевих бюджетів усіх рівнів та створення відповідних 
стимулів для нарощування доходів, зокрема податкових; 

− запровадження системи фінансового вирівнювання та системи трансфертів, що ґрунтуються 
на прозорій правовій основі та об’єктивних критеріях; 

− підвищення ролі місцевих органів влади щодо визначення ставок оподаткування окремих 
місцевих податків і зборів та розширення їх переліку. 

Таким чином, зміцнення податкової бази органів місцевого самоврядування може бути 
досягнуто за рахунок закріплення (або збільшення відсотка) окремих податків і зборів за місцевими 
бюджетами, удосконалення механізму оподаткування нерухомості, надання їм більших повноважень 
щодо податків і зборів тощо. 

Висновки з проведеного дослідження. Встановлено, що розширення податкової бази органів 
місцевого самоврядування є важливим інструментом їх фінансової незалежності. Пропонуються 

Шляхи зміцнення фінансової незалежності 
місцевого самоврядування 

Забезпечення бюджетної автономії та 
фінансової самостійності  

 

Зміцнення податкової бази органів 
місцевого самоврядування 

 

1. Самостійне формування місцевих 
бюджетів (незалежне від термінів прийняття 
державного бюджету). 

2. Самостійний вибір розпорядниками 
коштів місцевих бюджетів установи з 
обслуговування власних надходжень 
бюджетних установ (в органах казначейства 
чи банківських установах). 

3. Скорочено терміни виконання 
платіжних доручень казначейською службою. 

4. Спрощення процедури надання 
місцевих гарантій та здійснення запозичень 
від міжнародних фінансових організацій 
шляхом запровадження принципу «мовчазної 
згоди». 
 

1. Розширення дохідної бази місцевих 
бюджетів шляхом закріплення (або 
збільшення відсотка) окремих податкових 
платежів та зборів за місцевими бюджетами. 

2. Зміна механізму оподаткування 
нерухомості із всебічним врахуванням 
зарубіжного досвіду. 

3. Збільшення повноваження сільських, 
селищних та міських рад щодо податків і 
зборів. 

4. Розширення переліку місцевих податків 
і зборів із можливим введенням 
бюджетоутворюючих. 

5. Використання податкового 
регулювання на основі максимального 
врахування податкового потенціалу території. 
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шляхи використання податкової складової у зміцненні фінансової незалежності місцевого 
самоврядування. 

В сучасних умовах шляхами зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування 
можуть стати наступні кроки: 

- значне розширення існуючих прав місцевих інститутів влади в сфері оподаткування; 
- чітке розмежування компетенції центральних органів влади і органів місцевого 

самоврядування шляхом подальшого проведення розподілу податків і зборів між ланками бюджетної 
системи на користь місцевого рівня; 

- посилення бюджетної дисципліни; 
- пошук додаткових резервних джерел збільшення обсягів податкових доходів місцевих 

бюджетів. 
Зміцнення фінансової незалежності місцевих бюджетів повинно відбуватися саме за рахунок 

пошуку додаткових джерел податкових надходжень, що є перспективним напрямком наукових 
досліджень. 
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Постановка проблеми. Низка перетворень, характерних для сучасного етапу розвитку України 

та обумовлених необхідністю забезпечення ефективного функціонування економічного механізму, 
формують підстави для вивчення питання використання бюджетних коштів при реалізації 
пріоритетних напрямів соціального, а також економічного розвитку країни. Підвищення 
результативності бюджетних витрат не тільки на пряму впливає на ефективне виконання функцій 
регіонів держави, а й може стати дієвим інструментом виходу України з кризової ситуації та подолання 
негативних тенденцій. Актуальність теми обумовлена також прийняттям пакету економічних реформ 
(у тому числі Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи 
міжбюджетних відносин"), що передбачають зменшення видатків державного бюджету, дерегуляцію 
економіки і бізнес-процесів, бюджетну децентралізацію та оптимізацію низки соціальних програм. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питання функціонування державного 
та місцевих бюджетів і розмежування повноважень між ними у здійсненні покладених на них функцій, з 
метою більш повного задоволення потреб територіальних громад та підвищення соціально-
економічного розвитку територій, приділяють увагу вчені: І. Луніна [4], Т. Сало [6], С. Слухай [7], 
І. Чугунов [9] та інші. 

Питанням, пов’язаним з організацією місцевого самоврядування та належного фінансування 
видаткових потреб територіальних громад присвячені праці вітчизняних та зарубіжних науковців, а 
саме: В. Кравченко [3], І. Луніної [4], В. Рибака [5], В. Федосова [8], І. Чугунова [9] та інших. 

Проблема формування та використання коштів місцевих бюджетів, а також виконання 
покладених на органи місцевої влади власних та делегованих повноважень висвітлена в працях 
багатьох авторів, серед яких: В. Кравченко [3], В. Федосов [8] та інші. 

Віддаючи належне науковому та практичному значенню праць вітчизняних та зарубіжних 
науковців, досі залишаються недостатньо дослідженими особливості використання коштів місцевих 
бюджетів та шляхи підвищення їх результативності. Дослідження зазначених питань та практичне 
впровадження їх вирішення сприятиме соціально-економічному розвитку територіальних громад ті їх 
фінансової самостійності. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка рекомендацій щодо вирішення 
проблеми використання коштів місцевих бюджетів як інструменту реалізації пріоритетних напрямів 
соціально-економічного розвитку України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вирішення питання формування видатків 
місцевих бюджетів в процесі проведення реформи бюджетної системи в Україні набуває вагоме 
значення, виходячи з необхідності забезпечення розвитку територіальних громад та органів місцевого 
самоврядування, як головних суб’єктів фінансових відносин в Україні на місцевому рівні. Кожен з цих 
суб’єктів має різну податкову базу і фінансовий потенціал, що є наслідком асиметричного 
територіального розміщення продуктивних сил. Видатки місцевих бюджетів, включаючи бюджетні 
призначення на цілі, пов’язані з реалізацією місцевих та державних програм, безпосередньо 
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впливають на економічний розвиток та соціальні процеси в адміністративно-територіальних 
згрупуваннях, враховуючи пріоритети суспільного розвитку усіх верств населення. Загальною 
проблемою при цьому є розмежування повноважень між державним та місцевими бюджетами різних 
рівнів, адже саме фінансова незалежність місцевих бюджетів, системне посилення фінансової 
децентралізації відображає розвиток демократичного суспільства. 

На рисунку 1 наведено результати аналізу динаміки видатків зведеного, державного та місцевих 
бюджетів, їх співвідношення з ВВП. Загальна тенденція зниження частки видатків зведеного бюджету 
у ВВП супроводжується зростанням обсягів видатків державного бюджету більш ніж у вісім разів, при 
цьому обсяг видатків місцевих бюджетів збільшився у 23,5 раза, однак питома вага видатків місцевих 
бюджетів у ВВП знизилась з 17, 4 відсотків до 14,3.  

 

 
 

Рис. 1. Аналіз видатків зведеного, державного та місцевих бюджетів 
Джерело: розраховано автором за [2] 
 
Порівнюючи частку видатків місцевих бюджетів у ВВП, враховуючи трансферти та без 

трансфертів, можна прийти до висновків про збільшення обсягів міжбюджетних трансфертів, що 
свідчить про асиметрію розвитку продуктивних сил в Україні, а аналізуючи різницю часток видатків з 
врахуванням та без урахування трансфертів, можна зробити висновки, що більшість місцевих 
бюджетів потребують додаткових коштів. Фінансове забезпечення власних функцій та делегованих 
повноважень місцевих органів влади Україна забезпечує шляхом перерозподілу коштів, що 
суперечить вимогам Європейської хартії щодо забезпечення органів місцевої влади достатнім рівнем 
повноважень. 

На рисунку 2 наведено результати проведених розрахунків структури видатків місцевих 
бюджетів України за функціональною ознакою. Особливістю місцевих бюджетів України є соціальна 
спрямованість їх видатків, при цьому найбільша питома вага припадає на видатки на освіту.  
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Рис. 2. Структура видатків місцевих бюджетів України 

Джерело: розраховано автором за [2] 
 
Розвиток продуктивних сил у ХХІ столітті посилює цілісність усіх складових національної 

економічної системи та формує специфічні вимоги, що спонукають до змін у механізмах 
функціонування. Ресурсні обмеження, зростаючий рівень конкуренції, зростання уваги до побудови 
важелів запобігання кризовим явищам і посилення стійкості національної економіки вимагають 
удосконалення та перебудови базових економічних механізмів, передусім – механізму формування та 
реалізації бюджетної політики держави у рамках відповідної бюджетної системи. Головною 
передумовою для цього є виконання певних стабілізаційних вимог, які відповідають філософії 
Маастрихтського договору і передбачають зближення національних економічних систем. 

Сучасна економічна теорія називає такий процес конвергенцією та трактує його як зближення 
рівнів економічних стандартів провідних індустріальних держав і країн, що розвиваються. Конвергенція 
бюджетної системи України в умовах глобалізації повинна передбачати її наближення до стандартів 
Європейського Союзу як основного, й на даний час єдиного можливого, раціонального вектору 
перспективного розвитку. Інтеграція України до країн ЄС передбачає чотири типи економічної 
конвергенції: монетарну, фіскальну, реальну та інституційну [10], що комплексно може 
характеризувати зближення бюджетної системи України до Європейських стандартів. Конвергенція 
бюджетної системи України з країнами ЄС має бути направлена на нівелювання чотирьох груп 
асиметрії (рис. 3). 
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Рис. 3. Конвергенція бюджетної системи України з країнами ЄС як обов’язкової умови 

поглиблення інтеграційних зв’язків 
Джерело: розроблено автором 
 
Бюджетна система України розвивається згідно до бюджетних стандартів ЄС, однак позитивна 

динаміка бюджетної конвергенції може бути досягнута лише шляхом проведенням консолідованої 
бюджетної політики згідно до вимог ЄС, що сприяло активізації процесів європейської інтеграції 
української бюджетної системи до європейських стандартів. Щодо підвищення податкоспроможності 
органів місцевого самоврядування та ефективності використання бюджетних коштів, то воно можливе 
завдяки залученню для фінансування послуг соціальної спрямованості ресурсів приватного сектора та 
фондів на умовах публічно-приватного партнерства. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, проведений аналіз свідчить про 
посилення тенденції централізації бюджетних ресурсів на державному рівні при одночасному 
розширенні перед місцевою владою кола зобов’язань без передачі їм необхідних повноважень та 
дохідних джерел. Трансформація бюджетної політики держави у рамках відповідної бюджетної 
системи під впливом глобалізаційних процесів обумовила необхідність дослідження особливостей її 
конвергенції з країнами ЄС як обов’язкової умови поглиблення інтеграційних зв’язків. Доведено, що 
важливим сегментом у цих процесах є бюджети місцевих органів самоврядування, за кошти яких 
здійснюється переважна більшість гарантованих соціальних послуг. Подальші дослідження мають 
бути спрямовані на поглиблення теоретичних засад та розробку практичних рекомендацій щодо 
формування та розподілу коштів органів місцевої влади. 

 

Література 
 

1. Буковинський С.А. До питання здійснення бюджетної політики в Україні / С.А. Буковинський // 
Фінанси України. – 2007. – №11. – С. 3-30. 

2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.ukrstat.gov.ua/. 

3. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики / 
В.І. Кравченко. – Київ: НДФІ, 1997. –276 с. 

4. Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин : монографія / 
І.О. Луніна. – Київ: Наукова думка НАН України. – 2006. – 432 с. 

П
Р

И
С

К
О

Р
Е

Н
Н

Я
 П

Р
О

Ц
Е

С
ІВ

 Б
Ю

Д
Ж

Е
Т

Н
О

Ї 
К

О
Н

В
Е

Р
Г
Е

Н
Ц

ІЇ
  

У
К

Р
А

ЇН
И

 Т
А

 К
Р

А
ЇН

 Є
С

 

Подолання інституційної асиметрії (бюджетна і податкова системи; фінансово-
бюджетне регулювання; управління, контроль та аудиту бюджетного процесу, 
фінансове забезпечення місцевого  самоврядування; інші. 

Подолання структурної асиметрії (структура доходів і видатків бюджетів всіх 
рівнів, яка в Україні характеризується високим  рівнем  централізації  публічних  
фінансових ресурсів). 

Подолання функціональної асиметрії (розмежування функціональних 
повноважень; законодавче врегулювання функціональних навантажень на 
відповідні інституції та персонал; створення необхідних умов для приведення 
мережі бюджетних установ та навантаження на них до європейських стандартів; 
усунення дублювання функцій бюджетними  установами. 

Подолання процедурної асиметрії (переважну частину процедурних питань 
бюджетного процесу на місцевому рівні необхідно передати органам місцевого 
самоврядування для місцевого правого врегулювання із збереженням за 
відповідними державними органами контролю за дотриманням законодавства). 
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AGRICULTURE OF IVANO-FRANKIVSK REGION 
 
Постановка проблеми. Розвиток підприємництва в сільському господарстві має важливе 

значення для економічної стабільності України. Це обумовлено насамперед високою часткою 
сільського господарства у ВВП країни. Так, за результатами дослідження порталу Agronews.org, у 
2015 р. Україна ввійшла в ТОП-10 залежних від аграріїв європейських країн та посідає третє місце в 
Європі. Частка сільського господарства у структурі ВВП України склала 10,43% [1]. Не менш важливе 
значення має розвиток підприємництва у сільському господарстві для ринку робочої сили на селі. За 
оцінкою Державної служби статистики, станом на 1 вересня 2016 року чисельність сільського 
населення України становила 13176512 осіб, що складає 30,9 % населення країни. У попередньому 
році в сільському господарстві нашої країни працювало 3 091 400 осіб або 17,1 % зайнятого 
населення [2]. Таким чином, враховуючи важливість підприємництва у сільському господарстві, 
виникає необхідність удосконалення механізму його розвитку, що стає можливим тільки завдяки 
ґрунтовному аналізу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу розвитку підприємництва у сільському 
господарстві значну увагу приділяли такі вчені-економісти: А.Г. Андрійчук, І.Ф.  Баланюк, 
О.В. Мазуренко, А.Т. Мармоза, А.М. Пархоменко, К.О. Прокопенко, В.В. Юрчишин, В.М. Якубів та інші. 
Однак тенденції розвитку підприємництва в сільському господарстві Івано-Франківщини в розрізі 
районів і зон залишаються недостатньо вивченими. 

Постановка завдання. Метою дослідження є виявлення та узагальнення на основі аналізу 
тенденцій розвитку підприємництва в сільському господарстві Івано-Франківщини загалом та в 
зонально-районному розрізі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проведено аналіз стану, динаміки і тенденцій 
розвитку сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області у загальному показнику, а 
також у розрізі районів області та природно-кліматичних зон. Дослідження охоплює період 2011-2015 
рр., тобто останні п’ять років. Аналіз розвитку підприємництва в сільському господарстві області 
проведено на основі результатів господарської діяльності сільськогосподарських підприємств Івано-
Франківської області, які звітуються за статистичною формою 50-сг ―Основні економічні показники 
роботи сільськогосподарських підприємств‖. 

Динаміка виробництва валової продукції у сільськогосподарських підприємствах Івано-
Франківської області протягом останніх п’яти років представлена на рисунку 1. 

  

                                                 
 Науковий керівник: Баланюк І.Ф. – доктор економічних наук, професор 

http://agronews.org/291-top-10-naibolee-razvitykh-stran-es-v-oblasti-selskogo-khozyajstva-ukraina-na-8-meste.html
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Рис. 1. Динаміка виробництва валової продукції у сільськогосподарських підприємствах 
Івано-Франківської області 

Джерело: побудовано автором на підставі [3-7]. 
 
Рис. 1 дає нам підстави для таких висновків: 
1. Протягом аналізованого періоду відзначаємо сталу тенденцію до зростання обсягів 

виробництва валової продукції у сільськогосподарських підприємствах. Так, у порівнянні з кожним 
попереднім роком, у 2012 р. вироблено на 35 % більше сільськогосподарської продукції, у 2013 р. – на 
8,5 %, у 2014 р. – на 47,6 %, у 2015 р. – на 5 % відповідно більше валової продукції. За останні п’ять 
років обсяг виробництва продукції у сільськогосподарських підприємствах зріс на 128,52 % – з 
1173,1 млн грн у 2011 р. до 2680,8 млн грн у 2015 р. Вищенаведені дані дають підстави стверджувати 
про позитивні зміни у розвитку сільського господарства області. 

2. Загальному зростанню обсягів виробництва продукції сільського господарства сприяла 
позитивна динаміка збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва і рослинництва. З 2011 р. 
спостерігаємо стабільне зростання виробництва продукції рослинництва. В результаті у 2015 р. 
порівняно з 2011 р. обсяг виробництва рослинництва зріс у 2,8 раза або на 748,4 млн грн та становив 
1163,4 млн грн. Аналогічна тенденція характерна і для тваринництва. У порівнянні з 2011 р., обсяг 
виробництва продукції тваринництва зріс у 2 рази або на 759,3 млн грн та становив у 
2015 р.1517,4 млн грн.  

3. Дослідження галузевого співвідношення продукції рослинництва і тваринництва в складі 
валової продукції сільського господарства дало підстави зробити такі висновки: протягом зазначеного 
періоду галузь тваринництва перевищувала галузь рослинництва майже в 2 рази – 64,6 % і 35,4 % 
відповідно у 2011 р. Питома вага рослинництва у галузевій структурі має тенденцію до зростання, 
натомість частка тваринництва – до зменшення. 

Так, у 2015 р. частка рослинництва становила 43,4 % виробленої продукції сільського 
господарства, а тваринництва – 56,6 %. 

Припущення щодо позитивної тенденції розвитку сільського господарства підтверджує і 
проведене прогнозування зміни валового обсягу виробництва сільськогосподарських підприємств в 
Івано-Франківській області на період до 2020 р. (рис. 2).  

Параметри лінії сформовані на основі обсягів виробництва валової продукції сільського 
господарства періоду 2005-2015 рр. і дають змогу описати рівняння, за яким можна розраховувати 
прогнозні значення обсягів виробництва за припущенням про те, що темпи його зростання 

збережуться на рівні середніх темпів за попередні роки (рис. 2). Оскільки 982,0
2

R , вірогідність 

прогнозних даних є високою. Прогнозні результати співпадають з очікуваними наслідками реалізації 
Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, що свідчить про перспективність 
розвитку підприємництва у сільському господарстві [8]. 
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Зміна обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції в 
сільськогосподарських підприємствах 

Прогноз зміни обсягів виробництва 
валової сільськогосподарської 

продукції в сільськогосподарських 
підприємствах 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

418,8 562,3 597,5 674,4 790,2 802,9 1173,1 1592,8 1728,9 2552,7 2680,5 2591,3 2817,5 3043,7 3269,9 3496,2 

 
Рис. 2. Прогноз зміни обсягів виробництва валової продукції в сільськогосподарських 

підприємствах на період до 2020 р. 
Джерело: побудовано автором на підставі [3-7]. 
 
За офіційними даними Державної служби статистики у 2011 р. в досліджуваному регіоні діяло 

113 сільськогосподарських підприємства, а у 2015 р. – вже 103, що на 9 % менше. В області склалась 
неоднозначна тенденція зміни кількості підприємств.  

З метою аналізу характеристики сільськогосподарських підприємств у розрізі районів та зон 
сформовано таблицю 1.  

Таблиця 1 
Характеристика діяльності сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської 

області в зонально-районному розрізі в середньому за 2011-2015 рр. 
 

Райони і підзони 

В середньому за 2011-2015 рр. 

Кількість 
сільськогоспо

дарських 
підприємств, 

од. 

Виробництво 
валової продукції 

сільського 
господарства, 

(тис. грн): 

Питома вага у 
валовому обсязі 

виробництва 
сільськогосподар

ської продукції 
області, % 

Середньо-
облікова 

чисельність 
працівників в 

одному 
підприємстві, 

осіб 

Середній 
розмір 

підприємств
а, га 

1 2 3 4 5 6 

Рівнинна зона 59 587653,5 49,53 144 1362,8 

Галицький район 5 23319,3 1,97 36 3258,3 

Городенківський 
район 

13 217935 18,37 34 1765,1 

Рогатинський район 15 165765,4 13,97 29 1329,9 

Снятинський район 15 144804,2 12,21 31 592,4 

Тлумацький район 11 35829,6 3,02 14 1161,8 
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продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 

Передгірська зона 47 598731,8 50,47 531 1024,2 

Богородчанський 
район 

5 12847,3 1,08 22 690,7 

Долинський район 2 15080,6 1,27 71 0,0 

Калуський район 1 315883,1 26,63 328 8170,0 

Коломийський район 15 73312,9 6,18 31 1140,8 

Надвірнянський район 2 17350,5 1,46 46 – 

Тисменицький район 19 164257,4 13,85 26 824,4 

Івано-Франківська 
область 

106 1186385,3 100,00 675 1209,8 

Джерело: сформовано автором на підставі [3-7]. 
 
Дані таблиці 1 дають змогу сформувати наступні висновки: 
1. Протягом 2011-2014 рр. у рівнинній зоні функціонувало дещо більше сільськогосподарських 

підприємств, зокрема у 2011 р. на 11, у 2012 р. на 19, у 2013 р. на 16, у 2014 р. на 7 більше, ніж у 
передгірській зоні. Проте у 2015 р. в обох зонах області діяла практично однакова кількість 
підприємств. У середньому за 2011-2015 рр. найбільше сільськогосподарських підприємств 
розташовані у Тисменицькому, Коломийському районах, що входять до передгірської зони, та 
Снятинському, Городенківському, Рогатинському і Тлумацькому районах, розміщених відповідно у 
рівнинній підзоні. Найменша кількість сільськогосподарських підприємств зосереджена в передгірській 
зоні, зокрема в Калуському, Косівському та Рожнятівському районах в середньому за 5 років 
працювало по 1 сільськогосподарському підприємству, у Надвірнянському та Долинському районах – 
по 2 підприємства. Це можна пояснити тим, що передгірська зона характеризується горбистим 
рельєфом і гіршими за родючістю ґрунтами, не сприяє веденню сільського господарства. 

2. Середній розмір сільськогосподарських підприємств області має тенденцію до зростання. 
Якщо у 2011 р. середнє підприємство працювало на площі 970,8 га, то у 2015 р. площа зросла до 
1306,8 га. Найбільше за розміром сільськогосподарське підприємство знаходиться в передгірській 
підзоні, а саме у Калуському районі. Підприємство ―Даноша‖ засноване на українсько-німецькому 
капіталі та займається вирощуванням свиней. ―Даноша‖ стабільно збільшує розміри 
сільськогосподарських угідь, залучає додаткових працівників, підтримує високий рівень 
рентабельності. Якщо не враховувати дане підприємство, оскільки воно є не типовим для Івано-
Франківської області, то у розрізі зон підприємства рівнинної зони характеризуються значно більшими 
розмірами, ніж підприємства рівнинної підзони. Найбільші з них знаходяться у Галицькому (в 
середньому 3258,3 га) та Городенківському районах (в середньому 1765,1 га). Підприємства 
Надвірнянського, Косівського та Долинського районів протягом аналізованого періоду не 
використовували земельних угідь. Це спричинено тим, що вони, будучи більш наближені до гірської 
частини області, не мають природніх умов для розвитку рослинництва.  

3. Загалом в області протягом досліджуваного періоду відбувалося зростання працівників, 
зайнятих у сільськогосподарських підприємствах. Якщо у 2011 р. у даній галузі працювало 647 осіб, то 
у 2016 р. вже на 25 % більше – 859. Згідно Державної служби статистики, близько 50 % працівників 
протягом аналізованого періоду задіяно у Калуському районі. Така диспропорція зумовлена тим, що 
всі працівники сільського господарства Калуського району зайняті на підприємстві ―Даноша‖. Проте, 
навіть якщо не враховувати зазначене підприємство, то в середньому за досліджений період близько 
58 % працівників сільського господарства працювали у підприємствах передгірської зони. Аналіз 
динаміки чисельності працівників сільського господарства свідчить про негативну тенденцію у 
рівнинній зоні. Отже, у всіх районах зони, крім Галицького, відбувається щорічне зменшення кількості 
працівників. 

4. У середньому за аналізований період в обох зонах переважає виробництво продукції 
тваринництва. Так, в рівнинній зоні вироблено 57,33 % продукції, а у передгірській – 75,25 % всієї 
валової продукції. Переважання рослинництва у галузевій структурі виробництва сільської продукції 
характерне для Галицького, Городенківського, Тлумацького та Коломийського районів. Це обумовлено 
тим, що в цих районах зосереджені родючі чорноземи. Водночас у передгірській зоні, де рельєфність 
виражена більш чітко природно-кліматичні умови сприяють розвитку тваринництва [9]. 

Дослідження доводять, що рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції у 
підприємствах Івано-Франківської області за 2011-2015 рр. має позитивну тенденцію. Так, у 2011 р. 
рентабельність сільськогосподарських підприємств становила 29,6 %, а у 2015 р. – 47,5 %.  

Для наочного порівняння результатів діяльності сільськогосподарських підприємств у розрізі 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА    99--1100’’22001166[[6655]] 
Науково-виробничий журнал 

 
 

 107 

районів області та ефективність їхньої діяльності (рентабельність реалізації), а також середні розміри 
та чисельність працівників доцільно використати наведені показники рис. 3.  

  

 
 

Рис. 3. Порівняння результатів діяльності сільськогосподарських підприємств в розрізі 
районів Івано-Франківської області 

Джерело: побудовано автором на підставі [3-7]. 
 
За результатами аналізу можемо сформувати такі висновки: 
1. Підприємства Городенківського, Рогатинського, Снятинського та Тисменицького районів 

виробляють найбільший обсяг валової продукції в області. Найменше продукції сільського 
господарства області виробляється у Рожнятівському, Богородчанському, Долинському та Галицькому 
районах.  

2. Порівнюючи обсяги виробництва валової продукції з людськими та земельними ресурсами, 
що в середньому використовувались у діяльності підприємств району, варто відзначити низький 
рівень продуктивності праці у Долинському та Надвірнянському районах. Найкращі результати 
продуктивності праці простежено у Городенківському, Рогатинському, Снятинському та 
Тисменицькому районах.  

3. Якщо порівняти результати діяльності підприємств із її рентабельністю, слід зазначити, що 
перелічені вище райони-лідери обсягів виробництва валової продукції області не є 
високорентабельними підприємствами та знаходяться практично на тому ж рівні ефективності, що і 
Тлумацький район, що виробляє порівняно менше валової продукції. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, у сільському господарстві Івано-
Франківської області сформувалась тенденція до нарощення обсягів виробництва валової продукції у 
сільськогосподарських підприємствах. У галузевій структурі області значно переважає тваринництво, 
проте останніми роками сформувалась тенденція до збільшення питомої ваги рослинництва. Аналіз 
розвитку підприємництва сільського господарства у зонально-районному розрізі свідчить про значні 
диспропорції щодо кількості підприємств, виробництва валової продукції, середнього розміру угідь та 
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рентабельності діяльності. Це зумовлено різними природно-кліматичними та рельєфними умовами, в 
яких знаходяться сільськогосподарські підприємства. Проведений аналіз дає змогу враховувати 
особливості розвитку підприємництва у різних зонах та районах при удосконаленні механізму їхнього 
функціонування та формуванні стратегій розвитку. 
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SOME ASPECTS OF RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES 
 

Постановка проблеми. Однією з гострих і складних проблем в Україні є раціональне 
використання природних ресурсів. Це вимагає комплексного підходу, що охоплює різні форми впливу 
на природокористувача і залежить від характеру виробництва, ресурсів підприємства, галузі 
промисловості та природного середовища, в якому вони функціонують. У зв’язку з цим  дослідження 
аспектів раціонального використання природних ресурсів є актуальною проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі вивчення процесу раціонального 
природокористування присвячені роботи А. Шапари [1], О. Веклич [2], Т. Іванової [3], Н. Степанюк [4], 
Б. Данилишина [5], Ю. Дзядикевича [6–8], В. Трегобчук [9], О. Царенко [10] та ін. Однак у роботах 
недостатньо висвітлені аспекти процесу раціонального використання природних ресурсів, що 
зумовило необхідність їх подальшого вивчення. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз складових процесу раціонального 
використання природних ресурсів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Природокористування – це комплексна система, 
яка охоплює міжнародні, державні та громадські заходи і направлена на раціональне використання, 
відновлення та охорону природних ресурсів. Управління охороною довкілля передбачає здійснення 
дослідження, екологічну експертизу, контроль, прогнозування, програмування та інші види діяльності 
[11]. Важливою ланкою механізму управління процесами ефективного використання природних 
ресурсів є поєднання адміністративно-контрольних і економічних інструментів. Приймаючи до уваги 
досвід розвинених країн ЄС щодо застосування механізму управління, з метою раціонального 
використання природних ресурсів, то в Україні можна використати низку методів еколого-економічного 
регулювання, що розглядаються в роботі [3], а саме:  

 – встановити економічні обмеження на виробничу діяльність підприємств, які забруднюють 
довкілля; 

– створити систему екологічної сертифікації продукції та послуг підприємств; 
– впровадити в практику надання підприємствам сертифіката на вплив їхньої діяльності на 

навколишнє природне середовище; 
– ліцензувати виробничу діяльність підприємств щодо екологічної безпеки; 
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– регулярно проводити комплексну еколого-економічну експертизу виробничої діяльності 
підприємств; 

– запровадити систему екологічного аудиту; 
– створити екологічний ринок, на якому продукція з найкращими екологічними показниками буде 

мати найбільшу ціну, а з найгіршими показниками знімається з реалізації; 
– змінити податкову політику щодо раціонального використання природних ресурсів і охорони 

довкілля; 
– під час економічної оцінки виробничої діяльності підприємства приймати до уваги природний 

чинник. 
Система екологічного менеджменту, як свідчить світовий досвід, залежить від ефективності 

економічного механізму природокористування, що ґрунтується на органічному поєднанні примусово-
обмежувальних і стимулюючо-компенсаційних регуляторів. Такий підхід забезпечує впровадження 
екологічно безпечних технологій і способів господарювання. 

В Україні тривалий час природокористування було безкоштовним. Підприємства для своєї 
діяльності використовували землю, воду та інші природні ресурси, а також забруднювали довкілля. І 
все це було безкоштовно. Така безгосподарність сприяла нераціональному використанню природних 
ресурсів. Лише в 50-х роках минулого століття в нашій країні впроваджується плата за окремі види 
ресурсів, а на початку 90-х років було запроваджено плату за практично всі природні ресурси, 
забруднення довкілля, розташування в ньому відходів виробництва та нанесення шкоди 
навколишньому середовищу. При цьому, плата за надмірне використання та забруднення в декілька 
разів перевищувала плату за використання та забруднення в межах встановлених лімітів. Однак 
внесення плати за використання та забруднення не звільняє природокористувача від виконання 
заходів із охорони довкілля та відшкодування збитків [5].  

Лімітування природокористування – це дієвий елемент механізму охорони довкілля. В 
національному господарстві країни є підприємства, які з погляду екології потрібно було б закрити або 
перевести на випуск іншої продукції. Це завдавало б менше шкоди навколишньому середовищу. 
Проте, економічно, а часом і соціально не завжди доцільно, оскільки підприємство може бути 
постачальником потрібних суспільству товарів і послуг. У цьому випадку, його діяльність у галузі 
природокористування регулюється не нормативними ГДС (гранично допустимі скиди) чи ГДВ 
(гранично допустимі викиди), а індивідуальними лімітами [5]. Якість довкілля в даному регіоні 
залежить від присутності в ньому різних видів господарської діяльності, яка пов’язана з використанням 
матеріальних ресурсів. Навколишнє середовище є джерелом сировини для різних суб’єктів 
господарювання, а також реактором для переробки відходів виробництва [4]. 

Суспільство в Україні наполегливо вимагає від підприємців не забруднювати довкілля, будувати 
очисні споруди та устаткування для переробки відходів виробництва. Однак це призводить до 
збільшення витрат, які потім відображаються на рості вартості продукції, внаслідок чого зменшується 
її конкурентоспроможність. У зв’язку з цим, підприємці без бажання приймають участь у таких заходах 
і застосовують такі господарські рішення, що забезпечують найменші витрати та обумовлені 
вирішувати екологічні проблеми. 

Зарубіжний досвід свідчить, що системи регулювання якістю довкілля можуть бути жорсткими 
або м’якими [6]. У першому випадку економічний механізм передбачає штрафи та екологічний 
податок, які накладаються на забруднювачів навколишнього середовища, а у другому – 
застосовуються штрафні санкції та водночас пропонується для виробників низка пільг і заохочень з 
метою зменшення забруднення довкілля. Найбільш поширеними є комбіновані системи регулювання, 
що стимулюють ресурсозбереження та захист довкілля. Все це підтримується організаційними 
заходами, а саме:  

– проводиться аналіз, прогнозування та програмування стану довкілля в даному регіоні; 
– застосовується в процесі виробничої діяльності підприємства економічне стимулювання 

ресурсозбереження та захист навколишнього середовища; 
– заохочення та сприяння виконанню природоохоронних робіт. 
Держава повинна створювати такі умови господарювання, при яких підприємці змушені 

займатися захистом довкілля або вони матеріально зацікавлені у впровадженні природоохоронних 
заходів. При цьому використовується адміністративний механізм управління, котрий ґрунтується на 
застосуванні стандартів, норм і правил природокористування, а також передбачає юридичну 
відповідальність підприємств, яка охоплює дисциплінарне, адміністративне, матеріальне та карне 
покарання [6]. 

Важливе значення в регулюванні відносин щодо раціонального природокористування має 
поєднання заходів територіального та галузевого чинників у формуванні основних якісних параметрів 
довкілля. У системі планового управління раціональним використанням природних ресурсів головним 
є територіальний підхід, тобто повноправним розпорядником ресурсів, які залучаються в сферу 
виробничої діяльності підприємств є Ради народних депутатів. Надані місцевим Радам права повинні 
використовуватися якнайефективніше, поєднувати в собі територіальні і галузеві інтереси, орієнтувати 
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виробничо-господарську та експлуатаційну діяльність підприємств, фірм, відомств і міністерств на 
вирішення актуальних екологічних проблем [5]. Органи місцевого самоврядування відіграють важливу 
роль в управлінні процесами регіонального використання природних ресурсів, оскільки вони 
відповідають за економічний і соціально-екологічний розвиток своїх територій. До їх компетенції 
входить реалізація загальнодержавної стратегії захисту довкілля, зокрема: встановлення обмеження 
на виробничу діяльність підприємств, які забруднюють довкілля та запровадження системи 
екологічного страхування підприємств. 

Для підвищення якості довкілля та раціонального використання природних ресурсів необхідно 
розробити та впровадити такий механізм, який би забезпечував перехід суб’єктів підприємницької 
діяльності від не правових екологічних відносин до правових [4]. У нашій країні діє низка законів, які 
сприяють раціональному використанню природних ресурсів. Важливим серед них є Закон України 
«Про охорону навколишнього природного середовища» [11]. У ньому викладено: загальні положення, 
правові обов’язки громадян, функції Рад народних депутатів, повноваження органів управління у 
сфері охорони природи, висвітлено питання спостереження, прогнозування, обліку та інформації в 
галузі охорони довкілля, екологічної експертизи, економічних механізмів забезпечення раціонального 
використання природних ресурсів. 

Механізм управління природокористуванням і екологічною безпекою – це цілісна сукупність 
методів та інструментів управління, за допомогою яких зорганізуються, регулюються і координуються 
процеси природокористування в сукупності з виробничими і соціально-економічними процесами, 
забезпечується належний рівень екологічної безпеки виробництва і споживання та відтворюється 
якість природного середовища як специфічного суспільного блага [3; 5; 7]. До основних ланок 
механізму управління природокористуванням й екологічною безпекою відносять сукупність 
адміністративно-контрольних та економічних інструментів. Враховуючи світовий досвід, в Україні 
потрібно застосувати прямі й непрямі методи еколого-економічного регулювання, зокрема: 

- встановлення економічних обмежень на господарську діяльність, яка забруднює навколишнє 
середовище; 

- створення систем екологічної сертифікації, послуг та інших об’єктів; 
- впровадження в практику процедури заявки про вплив на довкілля; 
- ліцензування господарської та іншої діяльності; 
- комплексна еколого-економічна експертиза; 
- створення екологічно справедливого ринку, при якому не отримує переваг у конкурентній 

боротьбі продукція з найгіршими екологічними характеристиками або яка виробляється за 
технологіями з відносно шкідливим впливом на навколишнє середовище, а також знімається з обігу на 
ринку продукція, небезпечна для здоров’я і навколишнього середовища; 

- зміна податкової політики в галузі охорони та раціонального використання довкілля; 
- запровадження системи екологічного страхування; 
- запровадження системи екологічного аудиту; 
-  врахування природного чинника при економічній оцінці господарських рішень. 
До управління природокористуванням відносяться органи місцевого самоврядування. Надання 

місцевим радам владних повноважень як головному ланцюгу самоуправління, що відповідає за 
комплексний економічний і соціально-екологічний розвиток на своїх територіях, визначає функції 
місцевого рівня в системі регіонального управління навколишнім середовищем. До його компетенції 
повинна входити конкретизація і реалізація на місцях загальнодержавної стратегії охорони 
навколишнього середовища: встановлення гранично допустимих норм забруднення та викидів, 
застосування економічних регуляторів природокористування (місцевих податків і податкових пільг, 
дотацій, премій, компенсаційних і штрафних платежів за завданий збиток); уведення обмежень на 
виробничу діяльність, пов’язану з охороною навколишнього середовища; визначення порядку 
екологічного страхування підприємств. Розміщення нових підприємств, які негативно впливають на 
навколишнє середовище локальних місцевостей, повинно здійснюватися лише за погодженням із 
відповідними органами самоуправління з гарантією умов, які гарантують екологічну безпеку. Одним із 
прийнятних для цього механізмів є спеціальна угода між місцевими органами управління, урядами 
країни та господарськими суб’єктами про розміщення екологобезпечних потужностей і пов’язаних із 
ними компенсаціями. В умовах ринкових методів господарювання економічна відповідальність 
підприємств і організацій за результати виробничої діяльності повинна бути віднесена і до її 
економічних наслідків. Отже, організаційно-економічний механізм управління навколишнім 
середовищем охоплює такі системи: 

- територіальне прогнозування і програмування стану довкілля; 
- економічне стимулювання ресурсозберігаючої діяльності підприємства; 
- організаційні заходи, які забезпечують виконання природоохоронних робіт. 
Кінцевою метою такого механізму є “екологізація” прийняття господарських рішень на рівні 

підприємств і організацій, які б передбачали охорону навколишнього середовища як невід’ємну 
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частину підприємницької діяльності. Підприємства, які діють у відповідності з внутрішніми критеріями 
економічної ефективності (в рамках прийнятого природоохоронного законодавства), у підсумку 
забезпечують прийнятні для суспільства, визначені в територіальних програмах рівні якості довкілля й 
екологічної безпеки.  

Основними напрямами раціонального використання природних ресурсів в Україні повинні 
бути [12]: 

- розроблення регіональних і місцевих програм ресурсозбереження та проведення оцінки їх 
соціоекологоекономічної ефективності і визначення механізмів та інструментів реалізації; 

- впровадження комплексу економічних важелів з метою заохочення застосування 
ресурсозберігаючих процесів у виробництві та споживанні; 

- активна участь місцевих органів влади у формуванні та стимулюванні розширення попиту на 
продукцію ресурсозберігаючого спрямування; 

- розвиток регіональної інфраструктури ресурсозбереження, що сприяє створенню нових 
робочих місць у сфері послуг; 

- розширення мережі енергосервісних компаній, підприємств, які виготовляють 
ресурсозберігаюче устаткування та продукцію, установ, які фінансують ресурсозберігаючу діяльність; 

- стимулювання переробки та знешкодження відходів виробництва шляхом застосування 
економічних важелів для вирішення цих проблем; 

- активізація інвестиційної діяльності в регіонах і створення умов для підвищення інвестиційної 
привабливості деяких господарських об’єктів; 

- активізація інноваційної діяльності шляхом створення та функціонування інноваційних структур 
і розроблення та впровадження концепцій технополісу на території областей; 

- формування системи багаторівневого фінансування ресурсозберігаючої діяльності; 
- моніторинг ресурсозберігаючої діяльності на регіональному рівні; 
- активізація екологічної освіти і виховання та ідеологічне забезпечення процесів 

ресурсозбереження. 
Застосовуючи згадані вище напрями ресурсозбереження, необхідно приймати до уваги 

особливості кожного регіону України та актуальних для нього економічних і соціально-економічних 
проблем. Впровадження ресурсозберігаючих заходів у суб’єктах підприємницької діяльності з 
врахуванням зазначених напрямів вимагає проведення попередньої роботи, яка охоплює визначення 
низки параметрів, а саме: масштабів і характеру соціально - економічних і екологічних проблем, їх 
взаємозв’язку із ресурсозбереженням, необхідні фінансові витрати і прогнозування результатів від 
реалізації ресурсозберігаючих заходів і їх вплив на соціоекологоекономічні показники конкретного 
підприємства або регіону. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, з метою раціонального використання 
природних ресурсів і захисту довкілля від забруднення необхідно застосовувати механізм 
екологічного управління. Важливу роль в управлінні процесами раціонального використання 
природними ресурсами відіграють органи місцевого самоврядування, оскільки вони відповідають за 
економічний і соціальний розвиток своїх територій.  
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Постановка проблеми. Формування науково-обґрунтованої системи платежів за користування 

землями сільськогосподарського призначення виступає передумовою трансформації земельних 
відносин. Соскін О.І., розкриваючи модель трансформації податкової системи в Україні, справедливо 
зазначив, що чинну податкову систему потрібно не реформувати, а трансформувати [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем платності 
сільськогосподарського землекористування приділено увагу таких вчених, як П.М. Боровик, 
А.Г. Мартин, М.Г. Ступень, Л.Д. Тулуш, М.А. Хвесик та ін. Детальний аналіз результатів останніх 
публікацій стверджує про їх вагому значимість та одночасно засвідчує доцільність продовження 
дослідження процесу трансформації системи платежів за користування землями 
сільськогосподарського призначення.  

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування концептуальних засад 
трансформації системи платежів за користування землями сільськогосподарського призначення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В основу концептуальних засад трансформації 
системи платежів за користування землями сільськогосподарського призначення покладено 
реалізацію механізму та застосування заходів, комплексна дія яких має синергетичний характер, 
акцентуючи при цьому увагу на ефективності існуючої системи платежів. 

Трансформація системи платежів за користування землями сільськогосподарського 
призначення – це процес кардинальних перетворень у системі платежів за користування землями 
сільськогосподарського призначення, спрямований на оптимізацію даної структури платежів з метою 
їх раціонального використання та охорони. 

На нашу думку, принципові положення трансформації системи платежів за користування 
землями сільськогосподарського призначення полягають у наступному:  

- трансформуючи систему платежів за користування землями сільськогосподарського 
призначення, потрібно виходити з того, яку частину свого доходу з використання даних земель 
землекористувач здатний віддати державі, а не з того, яка частина у нього може бути стягнута 
фіскальним методом; 

- система платежів за користування землями сільськогосподарського призначення повинна 
формуватися таким чином, щоб стимулювати процеси їх раціонального використання, відтворення та 
охорони, забезпечуючи процес розширеного суспільного відтворення; 

- система платежів за користування землями сільськогосподарського призначення має 
враховувати передусім інтереси добросовісних землекористувачів (юридичних та фізичних осіб), а не 
тих осіб, які паразитично споживають земельний ресурс; 

- застосування диференційованого підходу до формування плати за землю, враховуючи якість 
земель сільськогосподарського призначення, їх цільове призначення та використання, доходність 
землекористувача; 

http://eenu.edu.ua/en
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- розробка та реалізація системи управління доходами та витратами в сфері користування 
землями сільськогосподарського призначення, включаючи реалізацію функцій прогнозування, 
регулювання, мотивації, моніторингу та контролю. 

На рис. 1 зображено механізм трансформації системи платежів за користування землями 
сільськогосподарського призначення. Даний механізм передбачає застосування спеціальних 
інструментів, методів, форм, спрямованих на оптимізацію структури системи платежів за користування 
землями сільськогосподарського призначення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Механізм трансформації системи платежів за користування землями 
сільськогосподарського призначення 

Джерело: розроблено авторами 

 

Суб’єктами механізму трансформації системи платежів за користування землями 
сільськогосподарського призначення є органи державної влади і місцевого самоврядування; власники 
та орендарі сільськогосподарських угідь та земельних часток (паїв); інші суб’єкти. 

Даний механізм може бути практично реалізований за допомогою розробки загальнодержавної 
програми використання та охорони земель, планів, удосконалення існуючих стратегій, регіональних 
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програм, що передбачає використання еколого-економічного інструментарію, тобто функцій, методів 
та інструментів управління.  

Інструменти економічного стимулювання (державні субсидії, податкові пільги) є найбільш 
дієвими заходами заохочення землекористувачів до ефективного використання та охорони ґрунтів. 
Найбільш актуальним на сьогоднішній день, на нашу думку і думку науковців ДУ «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку НАН України», є розвиток та використання саме цих 
інструментів, без активного та цілеспрямованого використання яких досягти екологічного балансу в 
земле-, так і загалом в природно-ресурсній сфері неможливо [2, с. 24]. 

На нашу думку, в основу трансформації системи платежів за користування землями 
сільськогосподарського призначення покладено наступні заходи: 

1. Формування єдиного податку на нерухомість шляхом поєднання земельного податку та 
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки. 

Об’єктом оподаткування даним податком слід визначити землі та споруди, які на них 
знаходяться. Це дозволить максимально змістити податковий тягар у бік земельної ренти, що 
сприятиме залученню інвестицій [3]. З 2015 року плата за землю (земельний податок, орендна плата 
за земельні ділянки державної та комунальної власності) включена до складу податку на майно. Це 
дає підстави відносити землі сільськогосподарського призначення до об’єктів володіння та 
оподатковувати податками на власність. 

2. Переведення орендної плати за користування землями сільськогосподарського 
призначення державної та комунальної власності з майнових платежів до рентних. 

Науковці [4] наголошують на тому, що договірний характер орендної плати за земельні ділянки 
державної та комунальної власності є неприйнятним для податків. Але, на нашу думку, значні 
надходження від нього (пов’язані із тим, що більша частина земель сільськогосподарського податку в 
Україні надаються саме в оренду, а не у володіння), що перевищують надходження від земельного 
податку, виправдовують те, щоб даний податок не виключати із податкової системи, а лише 
перевести у ренту плату за користування земельними ділянками державної та комунальної власності. 

3. Застосування диференційованих ставок до оподаткування земель в залежності від оцінки 
їх якості та призначення. 

Наприклад, у деяких країнах (в Швеції, Великобританії, Австралії, Голландії) землі, що належать 
сільськогосподарським підприємствам або приватним особам, повністю звільнені від оподаткування 
[5], хоча спеціалісти вважають, що оподаткування сільськогосподарських угідь призводить до більш 
ефективного їх використання. Прикладом застосування диференційованих ставок до оподаткування 
земель в Україні є єдиний податок четвертої групи, згідно якого ставки податку залежать від виду 
сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ та багаторічних насаджень) та місця 
знаходження земельної ділянки (у гірських зонах, на поліських територіях, закритому ґрунті або 
знаходяться на інших територіях, які не входять до перерахованих вище). 

4. Введення податку за монопольне використання земель сільськогосподарського 
призначення. 

Монополізація земельних угідь призводить до занепаду малого та середнього бізнесу на селі, 
фермерства. Тому вирішення даного питання є актуальним в наш час. Тулуш Л.Д. пропонує введення 
податку за монопольне використання угідь, який передбачає обмеження по площі в розрахунку на 
одного землекористувача та афільованих з ним структур і запроваджується з метою недопущення 
монополізації земель [6]. Зазначимо, що введення даного податку дозволить запобігти процесам 
монополізації землекористування, формуванню надвеликих господарств (латифундій, агрохолдингів 
тощо). 

5. Запровадження стягнення штрафних платежів за використання земель не за цільовим 
призначенням. 

В Китаї введений податок за використання сільськогосподарських земель не за призначенням. 
Цим держава встановлює бар’єри для виведення сільськогосподарських земель з обігу. Ми 
погоджуємось з думкою Боровика П.М. [7, с. 11] про запровадження штрафних платежів за 
використання земель сільськогосподарського призначення не за цільовим призначенням; за 
переведення їх в іншу категорію (для здійснення договорів купівлі-продажу, адже на здійснення даних 
трансакцій накладений мораторій). 

6. Здійснення контролю за договорами емфітевзису. 
Контроль за договорами емфітевзису (терміном договору, оплатою) запобігатиме махінаціям у 

сфері сільськогосподарського землекористування. Слід також, як і для орендної плати за 
користування землями сільськогосподарського призначення, закріпити законодавчо мінімальний 
розмір плати за емфітевзисом (не менше 3 % від нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення) та мінімальний термін оренди. 

7. Оптимізація сучасних підходів до визначення спеціальних режимів оподаткування. 
Своєрідною пільгою для сільськогосподарських товаровиробників є введення спеціальних 

режимів оподаткування. В Казахстані об’єктом оподаткування для нарахування єдиного земельного 
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податку є оціночна вартість земельної ділянки, яка встановлюється державними органами по 
управлінні земельними ресурсами. У Польщі сільськогосподарська площа визначається у 
переведених гектарах, які представляють собою одиницю виробництва і відображають здатність 
сільського господарства до створення прибутків. Об’єктом оподаткування у Білорусі виступає валова 
виручка. 

Досвід країн, які застосовують дані спрощені режими оподаткування, як зауважили Тулуш Л. та 
Малініна Н., свідчить про необхідність зміни засад побудови єдиного податку для 
сільськогосподарських товаровиробників – з рентних на прибуткові [6]. Мартин А.Г. та Шевченко О.В. 
пропонують застосовувати пільговий режим оподаткування (дозволяти сплачувати єдиний податок 
четвертої групи) лише тим землекористувачам, які впроваджують заходи щодо родючості ґрунтів [8]. 

8. Обґрунтування практики надання пільг в оподаткуванні земель. 
Відзначимо, що застосування практики поєднання різних підходів до визначення категорії 

пільгових платників податку, що характерне для України, спричинює ухилення від сплати податків та 
податкові махінації. Дослідивши міжнародну практику оподаткування земель, слід зазначити, що 
існують різні підходи до надання пільг. В одних країнах пільги надаються платникам податку, в інших – 
об’єктам нерухомості (землям). Відбувається також поєднання одного та другого методів. До пільгових 
платників податку найчастіше відносяться пенсіонери, інваліди. У більшості країнах пільгою 
користуються об’єкти громадського призначення, землі та нерухомість державних учбових, медичних і 
соціальних установ. Пільги можуть встановлюватись на певний період, а можуть бути безстроковими. 
Наприклад, в Угорщині землі, відведені під посадку нових багаторічних насаджень, звільняються від 
оподаткування терміном на 9 років. Оскільки зазвичай ринкова вартість земель перевищує 
кадастрову, застосування саме кадастрового методу для визначення бази оподаткування земельним 
податком можна розглядати як пільгу. Пільгове оподаткування має регулюватися тільки розмірами й 
термінами сплати платежів і зборів. 

9. Забезпечення цільового використання надходжень від плати за землю на здійснення заходів 
з раціонального використання, охорони та відтворення земель сільськогосподарського 
призначення. 

Суттєвим недоліком у механізмі справляння плати за землю в Україні є те, що його 
запровадження не забезпечує фінансовими ресурсами заходи щодо охорони та поліпшення земель. 
Слід погодитись з думкою М. Хвесика про те, що недостатні обсяги фінансування заходів, 
спрямованих на охорону земельних ресурсів, є однією з найбільш вагомих екологічних проблем країни 
[9]. Закон України «Про охорону земель» (стаття 24 та ін.) регламентує необхідність прийняття 
Загальнодержавної програми використання та охорони земель, проект якої тривалий час 
опрацьовувався, але так і не був затверджений Верховною Радою України [10].  

Земельні податкові платежі не є фінансовою основою місцевого самоврядування, тому що 
мінімальні розміри надходжень унеможливлюють використання їх для виконання регіональних 
програм використання та охорони земель. В наш час дуже важливо збільшити фінансування на 
охорону земельних ресурсів. На території областей України виконання робіт з охорони земель 
здійснюється дуже повільно у зв’язку з недостатнім фінансуванням. Останнім часом здійснення даних 
заходів не фінансується за рахунок Державного бюджету, а лише за кошти місцевих бюджетів та 
інших джерел фінансування. 

10. Запровадження прозорого обігу земель сільськогосподарського призначення. 
Міністерством аграрної політики та продовольства України розроблена Стратегія розвитку 

аграрного сектора «3+5», основні напрямки якої це: земельна реформа, реформа держпідтримки та 
реформа держпідприємств. Для того, щоб запустити прозорий обіг земель сільськогосподарського 
призначення, необхідно: встановити мінімальний термін оренди земельних ділянок для багаторічних 
насаджень; дозволити обмін земельних ділянок, розташованих в межах однієї території; передати 
державні землі сільськогосподарського призначення у комунальну власність; привести у відповідність 
оцінку земель сільськогосподарського призначення; врегулювати використання нерозподілених 
(невитребуваних) земельних ділянок [11]. 

11. Вдосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.  

Під час огляду зарубіжного досвіду оцінки сільськогосподарських угідь Кошель А. дійшов 
висновку, що існує багата інформаційно-методична база, яка може бути використана для 
вдосконалення вітчизняної методології оцінки сільськогосподарських угідь на основі масових методів 
за такими напрямками: взаємозв’язку агрокліматичної та економічної оцінки земельних ділянок; 
економічної класифікації сільгоспугідь в частині вироблення раціонального критеріального підходу; 
оцінки сільськогосподарських угідь у рамках вивчення ключових елементів розрахунку, їх 
порівнянності та аналізу отриманих результатів [12]. Мартин А.Г. зазначає, що потребує перегляду 
сама система землеоціночних робіт. Адже у радянський період, коли грошова оцінка землі 
розглядалась атрибутом капіталістичної економіки, економічна оцінка виконувала функцію своєрідного 
«сурогату» вартісної оцінки земельних ресурсів для потреб регулювання і планування 
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сільськогосподарського виробництва. За сучасних умов економічна, організаційна та управлінська 
необхідність збереження в Україні такого виду земельно-кадастрових робіт як економічна оцінка 
земель вбачається досить сумнівною [13]. 

Висновки та подальші дослідження. Врахування наслідків процесів реформування 
земельних відносин вимагає реалізації механізму трансформації системи платежів за користування 
землями сільськогосподарського призначення, розробки та запровадження заходів, метою яких 
визначено дотримання балансу між сумою витрат на фінансування заходів щодо охорони земель 
сільськогосподарського призначення та розмірами платежів за користування цими землями. Це 
дозволить отримати синергетичний ефект від їх дії. 
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Постановка проблеми. Аналіз економічних та екологічних статистичних показників діяльності 

промислового сектору демонструє тенденцію до подальшої його структурної деградації з 
переважанням енергоємних і ресурсоємних підприємств. Традиційно, промисловість і, зокрема, 
гірничо-металургійний комплекс, залишаються видом економічної діяльності, який чинить значний тиск 
на навколишнє природне середовище (НПС) і спричиняє глобальні екологічні наслідки. Таким чином, 
усвідомлення промисловими підприємствами своєї екологічної відповідальності стає запорукою 
подальшого виходу держави із кризової ситуації, яка склалась в сфері охорони навколишнього 
середовища на теперішній час. В розрізі цього питання особливої уваги, на нашу думку, заслуговує 
процес визначення рівня власної екологічної ініціативи підприємства.  

Аналіз останніх досліджень ї публікацій. Питання розвитку теорії та практики соціально-
екологічної відповідальності бізнесу висвітлили у своїх роботах такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як 
Г. П. Друкер, А. Керолл, М. Фрідман, Р. Фріман, Ю. Благов, О. Грішнова, С. Івченко, А. Костіна, 
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Е. Лібанова, Г. Назарова, С. Туркін, В. Шаповал, О. Шаров, Л. Юзик, В. Якимець. Проблемами 
розробки і запровадження стратегії підприємств та їх екологічної складової присвячені роботи 
І. Ансоффа, К. Ріхтера, Р. Ендерса, Л. Мочалової, Т. Хачатурова. Істотний внесок у розвиток методів 
скорочення негативного впливу вітчизняних підприємств на навколишнє середовище внесли такі 
вчені, як П. Арістов, Ю. Бабіна, В. Білоусов, А. Голуб, І. Маслєннікова, А. Муравйов, І. Сидоров та ін. 
Дослідженням економіко-екологічних систем, питанням удосконалення економіко-екологічного аналізу 
присвячені роботи Г. Дейлі, Р. Костанзи, О. Амоші, В. Вернадського, М. Моісеєва.  

Однак недостатньо вивченими залишаються питання реалізації механізму екологічної 
відповідальності й екологічної ініціативи на промислових підприємствах, їх впливу на оптимізацію 
природоохоронних витрат і оцінка екологічності виробничих систем, пошуку методів оцінки рівня 
екологічної ініціативи підприємства та управління нею. Це обумовило необхідність подальшого 
удосконалення та розвитку теоретичних положень, розробки методичних підходів і напрямів 
подальших досліджень даної проблеми.  

Таким чином, окреслене коло невирішених раніше питань визначило тематику даного 
дослідження. 

Постановка завдання. Метою статі є дослідження поняття екологічної ініціативи промислового 
підприємства і подальше удосконалення методики визначення її рівня.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день, питання визначення 
поняття екологічної відповідальності підприємств дістало достатньо широке висвітлення в світовому 
науковому співтоваристві. Так, найбільш розповсюдженим підходом до визначення даної категорії, 
якого додержуються в своїх роботах такі вчені, як О. Грішнова [1, с. 33], О. Веклич [2], В. Шаповал [3, 
с. 23] та ін. є розгляд екологічної відповідальності підприємства як економічно вільну ініціативну 
діяльність, пов'язану із ризиком і спрямовану на досягнення ринкових результатів при дотриманні 
вимог екологічної безпеки та сталого природокористування, закріплених у нормативно-правових, а 
також суспільно визнаних документах, що відповідають етичним нормам, які склалися в суспільстві. 

Проте, слід зазначити, що таке визначення екологічної відповідальності не враховує специфіку 
діяльності промислового підприємства. Тому ми пропонуємо визначення даного поняття, яке 
адаптоване до особливостей промислового підприємства і зокрема підприємства гірничо-
металургійного комплексу. Екологічна відповідальність, на нашу думку, може розглядатись як 
комплекс заходів, інструментів, механізмів із запровадження і реалізації власної екологічної ініціативи 
та системи адміністративного і громадського регулювання екологічного обов’язку промислового 
підприємства, який включає в себе відповідальність за заподіяння шкоди навколишньому природному 
середовищу і його відновлення. 

Особливої уваги, на нашу думку, заслуговує проблематика визначення власної екологічної 
ініціативи. Так, в роботі В. Злоказова зазначено, що ініціативна діяльність підприємства в сфері 
екології визначається як комплекс заходів, запроваджуваних повз адміністративно і законодавчо 
встановлені екологічні вимоги [4, с. 51].  

Таким чином, для оцінки власної екологічної ініціативи промислового підприємства слід 
насамперед визначити коло можливих заходів у цій сфері. Так як згідно із запропонованим 
визначенням екологічної відповідальності промислового підприємства, вона включає в себе процес 
відновлення пошкодженого навколишнього середовища, доцільно включити в коло ініціативних 
заходів підприємства таку категорію, як діяльність щодо відшкодування громаді заподіяних збитків від 
забруднення навколишнього природного середовища. Згідно із роботами С. Рассвєтова та А. 
Махмєтової [5], саме компенсаційна діяльність підприємства в соціальній сфері визначає його як 
екологічно відповідальну бізнес-одиницю. Згідно із основними положеннями теорії стейкхолдерів, 
одними із ефективних засобів комунікації підприємства із зовнішнім оточенням є активне 
запровадження благодійних акцій та заходів, в даному випадку, екологічного спрямування. Також 
готовність підприємства до діалогу із місцевою громадою відображає проведення громадських 
слухань, періодичне звітування у вигляді публікації нефінансових звітів з обов’язковим відображенням 
екологічної інформації [6]. Розглядаючи світові стандарти з підготовки соціально-екологічної звітності 
[7, 8], а також спираючись на керівництво з впровадження стандарту екологічного менеджменту [9], 
доцільно включити до оціночних категорій екологічної ініціативи промислового підприємства наступні 
позиції: охорона атмосферного повітря, охорона водних об’єктів, водокористувачем яких є 
підприємство, оптимізаційні заходи з удосконалення напрямків поводження з відходами. Аналізуючи 
вимоги до системи екологічного менеджменту на підприємстві [9], також вважаємо доцільним 
включити до переліку оціночних категорій такі позиції, як ефективність екологічного менеджменту та 
наявність внутрішніх екологічних аудитів. Аналогічної позиції з точки зору оцінки екологічної 
відповідальності підприємства додержуються такі вчені, як І. Пелих, Л. Руднєва та ін. [10, c.34]. Таким 
чином, нами запропонована система оціночних категорій для визначення рівня екологічної ініціативи 
промислових підприємств. В ході даного дослідження було проаналізовано 3 підприємства гірничо-
металургійного комплексу Дніпропетровської області: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ 
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«Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» і ПАТ «ЄВРАЗ Дніпровський металургійний 
завод» (табл. 1).  

Таблиця 1 
Зведені результати анкетування для оцінки рівня екологічної ініціативи підприємства 

 

Оціночні категорії 

Середні значення оцінок, 
максимальна можлива 

оцінка в категорії 10 балів 

Мінімальні кошти, необхідні 
для реалізації заходів в 

оціночній категорії на рік, тис. 
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Діяльність щодо компенсації 
громаді збитків від 
забруднення НПС 

3,4 2,5 3,2 835,0 138,3 54,2 0,163 

Проведення екологічних акцій і 
заходів 

6,6 5,4 5,7 103,2 75,0 12,8 0,055 

Охорона атмосферного 
повітря 

3,1 4,0 4,7 1 040,2 380,8 120,5 0,157 

Оптимізація напрямків 
поводження з відходами 

4,8 5,1 3,7 532,1 102,0 112,8 0,096 

Готовність до комунікацій із 
громадою, проведення 
громадських слухань 

3,9 3,3 2,5 10,3 10,8 5,0 0,045 

Охорона водних об’єктів, 
користувачами яких є 
підприємство 

5,1 5,7 6,2 128,6 59,4 20,4 0,119 

Стан оточуючої території 5,6 5,3 5,5 12,5 15,7 5,8 0,039 

Наявність нефінансової 
звітності, повнота розкриття 
екологічної інформації 

7,8 6,3 3,8 19,2 5,8 10,7 0,070 

Ефективність екологічного 
менеджменту 

6,1 4,6 4,1 284,1 84,9 79,2 0,140 

Проведення внутрішнього 
екологічного аудиту 

6,8 6,1 5,5 29,5 10,3 12,4 0,115 

Джерело: розробка автора 
 

Для оцінки рівня екологічної ініціативи підприємства вважаємо доцільним скористатись методом 
анкетування, адже поняття екологічної ініціативи підприємства має яскраво виражений суб’єктивний 
характер. Анкетування відноситься до якісних методів оцінки інформації і має як переваги 
(оперативність, економія коштів і часу та ін.), так і недоліки, пов'язані із необхідністю перевірки 
одержаних даних на достовірність, узгодженість і т. ін. Тому анкетування необхідно поєднувати із 
обов’язковою оцінкою статистичної похибки або узгодженості експертних думок. В ході даного 
дослідження анкетування для визначення бальних оцінок рівня екологічної ініціативи підприємств та 
мінімальних витрат на реалізацію заходів в кожній оціночній категорії було проведено серед 99 
співробітників обраних підприємств (по 33 на кожному, серед яких менеджери середньої ланки та 
інженерно-технічні працівники), а також серед 7 фахівців Департаменту екології та природних ресурсів 
Дніпропетровської обласної ради. 

Для оцінки рівнів значущості кожної категорії анкетування було проведено серед 40 експертів-
екологів, серед яких 7 співробітників Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської 
обласної ради, та 33 фахівці-екологи вищих навчальних закладів м. Дніпро (ДВНЗ «Національний 
гірничий університет», Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Дніпропетровський 
державний аграрно-економічний університет). Експертам було запропоновано присвоїти ранги (від 10 
– найбільш значущий, до 1 – найменш значущий) кожній із оціночних категорій. 

Подальше визначення рівнів значущості оціночних категорій відбувалось за формулою (1). 
Результати розрахунків наведені в таблиці 1. 
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                                                              M

Si
Ri  ,                                            (1) 

де Ri – рівень значущості i-тої оціночної категорії; 
S – cума рангів i-тої категорії; 
M – сума всіх рангів. 
При оцінці об'єктів дослідження експерти часто розходяться в думках із розв'язуваної проблеми. 

У зв'язку з цим виникає необхідність кількісної оцінки ступеня узгодженості експертів. Отримання 
кількісної міри узгодженості дозволяє більш обґрунтовано інтерпретувати причини розбіжності думок 
[11, c. 124]. З цією метою нами було визначено рівень узгодженості точок зору експертів за допомогою 
використання коефіцієнту конкордації. 

Коефіцієнт конкордації визначає міру узгодженості експертних оцінок, змінюється в діапазоні 
0 <W<1, причому 0 - повна неузгодженість, 1 - повна одностайність і визначається за формулою (2). 
Загальноприйнятим є вважати результати анкетування статистично значущими при W>0,55 [11, c. 
126]. 
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де S – сума квадратів відхилень всіх оцінок рангів кожного об’єкта експертизи від середнього 
значення; 

d – кількість експертів; 
n – кількість об’єктів експертизи, 

s
T – показник зв’язаних рангів в s-тому ранжуванні, який розраховується за формулою (3): 
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де s
H  – число груп рівних рангів в s-тому ранжуванні, 

k
h  – число рівних рангів в k-тій групі зв’язаних рангів при ранжуванні s-тим експертом. 

У випадку відсутності співпадаючих рангів, s
H =0, 

k
h =0, і, відповідно, 

s
T =0. Для даного 

дослідження приймаємо s
T =0 при розрахунку коефіцієнту конкордації експертних оцінок рівнів 

значущості оціночних категорій екологічної ініціативи підприємства. Результати розрахунків 
коефіцієнтів конкордації для показників екологічної ініціативи підприємства та рівнів їх значущості 
наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Результати розрахунків коефіцієнтів конкордації 

 

Значення 
коефіцієнту 
конкордації 

Результати 
анкетування на 

ПАТ 
«АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 

Результати 
анкетування на 

ПАТ «ДМК» 

Результати 
анкетування на 
ПАТ «ЄВРАЗ 

ДМЗ» 

Визначення 
рівнів 

значущості 
оціночних 
категорій 

Контрольне 
значення 

коефіцієнту 
конкордації 

0,716 0,688 0,6939 0,706 0,55 

Джерело: розробка автора  
 
Як видно з таблиці 2, всі значення коефіцієнтів конкордації вище за контрольне його значення, 

таким чином можемо констатувати високий рівень узгодженості експертів. Отже, результати 
проведеного дослідження заслуговують на довіру і придатні для подальшого використання. 

Аналізуючи дані таблиці 1, можемо зробити висновок про достатньо низьку задоволеність 
співробітників досліджуваних підприємств рівнем реалізації заходів в таких оціночних категоріях, як 
діяльність підприємства щодо компенсації громаді збитків від забруднення НПС, готовність і 
відкритість до комунікацій із громадою, оптимізація напрямків поводження з відходами та охорона 
атмосферного повітря. Тим не менш, високий рівень забруднення атмосферного повітря є 
характерним для специфіки підприємства гірничо-металургійного комплексу. Слід зазначити, що всі 
досліджувані підприємства мають сертифікати системи екологічного менеджменту і регулярно 
проходять відповідні аудити. Тим не менш, варто підкреслити низький рівень оцінок ефективності 
екологічного менеджменту на ПАТ «ДМК» і ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ». Особливу увагу слід приділити ПАТ 
«ЄВРАЗ ДМЗ» підвищенню ефективності заходів в такій оціночній категорії, як підготовка і 
оприлюднення нефінансової звітності. В той самий час нефінансова звітність ПАТ «АрселорМіттал 
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Кривий Ріг» підготована відповідно до системи GRI [8] і щорічно відмічається на всеукраїнський 
конкурсах з корпоративної соціальної відповідальності.  

Висновки з проведеного дослідження. В результаті проведеного аналізу оцінки рівнів 
значущості запропонованих категорій, можна зробити наступні висновки. Найбільш вагомими 
оціночними категоріями, які чинять найбільший вплив на рівень екологічної ініціативи підприємства, 
експерти визначили наступні: діяльність щодо компенсації громаді екологічних збитків, охорона 
атмосферного повітря та водних об’єктів, користувачами яких є підприємства, ефективність 
екологічного менеджменту та проведення екологічного аудиту. Глибоке занепокоєння викликає те, що 
анкетування продемонструвало найбільш низький рівень задоволеності саме за цими показниками. 

Отже, отримані в ході дослідження дані можуть слугувати для оцінки рівня екологічної ініціативи 
промислових підприємств в розрізі запроваджуваних заходів і їх рівня значущості безпосередньо для 
конкретного підприємства і місцевої громади. Оптимізаційні заходи на основі даного дослідження 
включають в себе удосконалення управління витратами на реалізацію екологічних ініціатив на основі 
оцінки їх мінімальних значень, отриманих в результаті анкетування. Подальша розробка даного 
питання дозволить промисловому підприємству не тільки оптимізувати екологічні витрати, а й 
розподіляти їх за основними показниками екологічної ініціативи. 
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Постановка проблеми. Поняття «людський капітал» набуває в даний час великого значення 

не лише для економістів – теоретиків, але й для окремих підприємств та економіки держави в цілому. 
Різко зріс інтерес до людських творчих здібностей, до шляхів їх становлення і розвитку. В більшості 
компаній починають надавати велике значення накопиченню людського капіталу як найціннішого з усіх 
його видів.  

Одним зі способів накопичення людського капіталу є інвестування в людину, її здоров’я та 
освіту. Сьогодні вивчення проблем підвищення ефективності використання продуктивних сил, що 
реалізуються в сучасних умовах у формі людського капіталу є дуже актуальними.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробка проблеми людського капіталу вже на 
сучасному етапі розвитку України є доволі актуальною. Публікації вітчизняних і зарубіжних авторів 
надають теоретичні та методологічні підстави для такого дослідження. Проблемі інвестування у 
людський капітал багато уваги приділяли такі вітчизняних науковців. як: Богиня Д.П. [2], Борщ Л.М. [3], 
Грішнова О.А. [4], Колот А.М. [9], Коровський А.В. [10], Прошак Г.В., Ушенко Н.В. Серед зарубіжних 
науковців заслуговують уваги праці Беккера Г.С. [1], Добриніна А.І. [6], Супіна В.Б. [12], 
Шарпа У.Ф. [13]. 

Вивчення впливу та шляхів підвищення ефективності використання людського капіталу, що 
реалізується в сучасних умовах висувається в розряд першочергових завдань у структурі соціально-
економічних досліджень. Однак, незважаючи на надзвичайну важливість теоретичного аналізу ролі 
людського капіталу, дані питання до цього часу не отримали належної уваги в економічних 
дослідженнях. 

Постановка завдання. Метою даної статті єдослідити особливості формування інвестицій в 
людський капітал. Відповідно до зазначеної мети необхідно вирішити низку завдань: проаналізувати 
теоретичні аспекти розвитку людського капіталу; визначити вплив інвестицій на формування 
людського капіталу; розкрити особливості людського капіталу в Україні. 

Об’єктом даного дослідження є людський капітал як елемент інвестиційного середовища. 
Предметом дослідження є економічні відносини з приводу інвестицій в людський капітал і протиріч, які 
виникають в зв’язку з цим. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Людський капітал – це сформований або 
розвинений у результаті інвестицій і накопичений людьми (людиною) певний запас здоров’я, знань, 
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навичок, здібностей, мотивацій, який цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері 
суспільного виробництва, сприяє зростанню продуктивності праці й завдяки цьому впливає на 
зростання доходів (заробітків) його власника. 

Теорії людського капіталу почали формуватися у XVIII ст. в контексті наукових ідей про зміст і 
форми продуктивних сил людини в працях таких видатних вчених – економістів, як В. Петті, А. Сміта, 
К. Маркса, Дж. Мілля та ін. До середини XX ст. теорій людських ресурсів у чистому вигляді не 
існувало, оскільки ще не склались об’єктивні передумови розвитку продуктивних сил, викликаних 
науково-технічною революцією, за умов якої стрімко стала зростати роль людини в усіх сферах 
життєдіяльності. 

Аналогічних висновків щодо впливу людини на економічне зростання країни дійшов Адам Сміт. 
Він вважав здібності людини частиною суспільного багатства, томущо людські вміння сприяють 
зростанню як суспільного багатства, так і багатства індивіда. А. Сміт справедливо наголошував, що 
«придбання таких здібностей, навчання завжди вимагає дійсних витрат, що являють собою основний 
капітал, який реалізується в його особистості. Ці здібності, будучи частиною стану певної особи, разом 
з тимстають частиною багатства суспільства, до якого ця особа належить» [11]. 

Представник класичної школи Дж. Ст. Мілль вважав освіту найголовнішим чинником 
економічного зростання. За Дж. Міллем, набуті здібності людини, які реалізуються тільки через працю, 
можна віднести до категорії капіталу.  

Навідміну від класичної школи, марксистська теорія розглядає капітал зсоціально-класових 
позицій. К. Маркс у праці «Капітал» зазначає, що виробництво є продуктом людської праці, 
породженої однаковою мірою як мускулами людської руки, так і мозком. У ційже праці Маркс визначає 
концепцію «складної праці», яка є силою легкої праці, та яка походить від застосування технології до 
людської праці. 

У економічній літературі поняття людського капіталу розглядають в широкому та вузькому сенсі. 
У вузькому сенсі однією з форм капіталу є освіта. Людським його назвали тому, що ця форма стає 
частиною людини, а капіталом є внаслідок того, що є джерелом майбутніх задоволень або майбутніх 
заробітків. У широкому сенсі людський капітал формується шляхом інвестицій (довгострокових 
капіталовкладень) в людину у вигляді витрат на освіту і підготовку робочої сили на виробництві, на 
охорону здоров’я, міграцію і пошук інформації про ціни і доходи. 

Інвестиції в людський капітал представляють собою будь-які дії, що підвищують професійну 
кваліфікацію та продуктивні здібності людини і тим самим продуктивність її праці. Витрати, що 
сприяють підвищенню людської продуктивності можна розглядати як інвестиції, оскільки поточні 
витрати здійснюються з тим розрахунком, що їх буде багаторазово компенсовано дедалі значнішим 
потоком доходів у майбутньому [7]. 

Інвестиції бувають різних видів. Передусім це, звичайно, витрати на освіту, включаючи загальну 
та спеціальну, формальну та неформальну освіту, підготовку за місцем роботи і т. ін. Вони є 
найочевиднішим, найпоширенішим і, напевно, найважливішим видом інвестицій у людський капітал. 
Освіта формує працівників, які стають кваліфікованішими і продуктивнішими. Витрати на охорону 
здоров’я мають також велике значення. Добре здоров’я — результат витрат на профілактику 
захворювань, медичне обслуговування, дієтичне харчування та поліпшення життєвих умов — 
продовжує тривалість життя, підвищує працездатність і продуктивність праці. Нарешті, витрати на 
мобільність, завдяки яким працівники мігрують з місць відносно низької продуктивності праці в місця з 
відносно високою продуктивністю, збільшуючи тим самим результати використання свого людського 
капіталу. Крім названих вище, відповідно до основних активів людського капіталу, до інвестицій 
відносять також витрати на пошук економічно значимої інформації, виховання дітей (вкладення в 
майбутній людський капітал) та ін. 

З усіх видів інвестицій в людський капітал найбільш важливими є вкладення в здоров’я та 
освіту. Загальна і спеціальна освіта покращують якість, підвищують рівень і запас знань людини, тим 
самим збільшують об’єм і якість людського капіталу. Інвестиції ж у вищу освіту сприяють формуванню 
висококваліфікованих фахівців, висококваліфікована праця яких здійснює найбільший вплив на темпи 
економічного зростання [7]. В Україні середня сума інвестицій в освіту в розрахунку на одну особу 
збільшилася з 3184 грн у 2000 р. до 41420 грн у 2012 р. Інтенсивне зростання витрат на всі види 
освіти населення України. У 2000-2012 рр. найвищими темпами збільшувалися витрати на загальну 
середню (в 22 рази) та на професійно- технічну освіту (у 16 разів). 

Разом з освітою найбільш важливими є капіталовкладення у сферу охорони здоров’я. Це 
призводить до скорочення захворювань і смертності, продовження працездатного життя людини, а 
отже, часу функціонування людського капіталу. Стан здоров’я людини – це його природний капітал, 
частина якого є спадковою, а інша – придбаною в результаті витрат самої людини і суспільства. 
Протягом життя людини відбувається знос людського капіталу. Інвестиції, пов’язані з охороною 
здоров’я здатні уповільнити даний процес. 
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Система джерел інвестицій в людський капітал показує, що відповідне інвестування 
здійснюється на 4 рівнях, а саме: 

- особистісному – для формування людського капіталу окремих осіб; 
- мікрорівні – для формування людського (трудового) капіталу суб’єктів господарювання; 
- мезорівні – для формування людського капіталу регіонів і галузей; 
- макрорівні – для формування сукупного людського капіталу країни [8].  
Враховуючи те, що інвестування в людський капітал має забезпечити підвищення рівня та якості 

життя населення, фінансування повинне здійснюватися в певні сфери людського розвитку. 
Джерелом вкладень в людський капітал може виступати держава (уряд), недержавні суспільні 

фонди й організації, регіони, окремі фірми, домогосподарства (індивіди), міжнародні фонди й 
організації, а також освітні установи. 

За даними Держкомстату України, Рахункової палати України, Міністерства фінансів України, за 
рахунок Державного бюджету здійснюються видатки на фінансування охорони здоров’я, духовного та 
фізичного розвитку, освіти, соціального захисту і соціального забезпечення, охорону навколишнього 
середовища та житлово-комунального господарства. 

В даний час роль держави в цій сфері достатньо велика. Держава вдається як до примусових, 
так і до спонукальних заходів. До примусових відносяться обов’язкова для всіх формальна освіта в 
обсязі середньої школи, обов’язкові медичні профілактичні заходи (щеплення) та ін. Проте головними 
заходами є спонукальні. Уряд має в своєму розпорядженні два дієві способи, які використовуються з 
метою зміни розмірів приватних інвестицій в людину, що здійснюються автоматично через ринок: вони 
можуть вплинути на доходи тих, хто працює (через систему податків і субсидій), а також в змозі 
регулювати ціну придбання людського капіталу (регулюючи ціни використовуваних ресурсів). 

В Україні тривалий час аналіз ефективності використання людських ресурсів здійснюється через 
категорію «трудовий потенціал». Відбувається поліпшення певних якісних його характеристик: 
збільшується частка населення з вищою освітою; зростає комп’ютерна грамотність; формується уміння 
працювати в ринковому середовищі; підвищується підприємницька активність. Разом з тим, в Україні 
відбуваються процеси, які призводять до його руйнації. Не підвищуються темпи відтворення населення, 
внаслідок чого його структура набуває більш вираженого депопуляційного характеру: погіршуються 
показники здоров’я людей усіх вікових груп – за останні 10 років кількість уперше зареєстрованих 
захворювань зросла на 2 млн випадків, або на 7%; посилюється інтенсивність трудової еміграції 
працездатного населення – за експертними оцінками, сьогодні за кордоном працюють понад 7 млн 
наших співвітчизників; зростають показники старіння населення – за 2014–2015 роки питома вага осіб 
старше 60 років сягає 21,7% загальної чисельності населення (серед жінок – 26,0%, чоловіків – 16,8%), 
при цьому на 1000 осіб працездатного віку припадає 438 осіб пенсійного віку [5]. 

Серед головних причин зазначених тенденцій – поширення бідності внаслідок недостатньої, а 
подекуди – невиправдано низької оплати праці, особливо у сільській місцевості; неефективна система 
професійного навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації фахівців робітничих 
спеціальностей; незадовільний стан медичного обслуговування населення і низька ефективність 
заходів щодо покращення охорони здоров’я та праці тощо. Усе це надає підстави очікувати, що 
дефіцит кадрів в найближчому майбутньому може стати вагомим чинником, який гальмуватиме 
подальший розвиток вітчизняної економіки і, відповідно, підвищення добробуту громадян України. 

У складі процесів формування людського капіталу України все більш реально проявляє себе 
низка внутрішніх загроз і ризиків, які підривають основи національної безпеки. При цьому найбільшої 
уваги заслуговують ті, що є критичними, а саме:  

– поглиблення невідповідності професійно – кваліфікаційної структури пропозиції робочої сили 
попиту на неї. Крім власне професійно – кваліфікаційної невідповідності, загострюється проблема 
якісної невідповідності національної робочої сили вимогам постіндустріально – орієнтованої моделі 
господарства України. Мається на увазі: занепад працеорієнтованої економічної мотивації; ментальна 
неготовність до нестабільності і рухливості; надмірна індивідуалізація соціально – трудових зв’язків, 
яка призводить до втрати соціальних навичок колективної діяльності. В цьому сенсі можливості 
України щодо вибору свого місця на шкалі «постіндустріальне ядро – доіндустріальна периферія» 
критично залежать від якості людського капіталу нації та обґрунтованості дій щодо формування її 
культурно - цивілізаційної ідентичності;  

– погіршення ситуації з формуванням людського капіталу, що негативно впливає на рівень 
забезпечення економіки України кваліфікованими кадрами та перешкоджає удосконаленню її 
структури. Мається на увазі те, що даний процес підривається не лише погіршенням демографічної 
ситуації та якісних характеристик людського капіталу, а й невідпрацьованістю механізму регулярного 
відтворення трудових навичок і знань, підпорядкованих, з одного боку, гармонійному розвитку 
особистості, а з іншого, – розбудові громадянського суспільства, підвищенню конкурентоспроможності 
національної економіки. Одночасно з розривом галузевих відтворювальних контурів національної 
економіки, під тиском глобалізаційних процесів, це призводить до викривлення галузевої структури 
України, а звідси й зайнятості її населення. На сьогодні вона лише номінально відповідає зарубіжним 
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аналогам, проте за товарною структурою суспільний випуск все більше зміщується у бік сировини і 
напівфабрикатів низького рівня обробки. Показово, що при підвищенні економічної активності та 
зростанні ВВП найбільш конкурентоздатна продукція більшості українських ринків має невітчизняне 
походження. Безперечно, така тенденція негативно позначається на процесах формування людського 
капіталу, його якісних характеристиках;  

– заміщення національних емігрантів іммігрантами – носіями інших моделей трудової поведінки. 
Неконтрольована міграція, крім загроз, пов’язаних із самим масштабом процесів, формує ризики 
оголення вікових та професійних відтворювальних контурів системи підтримки трудових компетенцій, 
на базі яких сформована поточна структура господарства України. Навіть за умови її неповної 
відповідності потребам постіндустріального розвитку не варто розраховувати, що імміграція зможе 
вирішити ці проблеми. Загроза полягає в тому, що вільні ніші і просто нестачу робочої 
силипоповнюють представники етносів, які мають доіндустріальні пріоритети щодо трудової і 
загальної культури. За умови відсутності чіткої орієнтації господарського комплексу України іммігранти 
впливатимуть не лише на рівень безробіття і рівень оплати місцевого населення, а й на формування 
мережі організаційних структур, що відображатимуть архаїчні моделі господарювання;  

– поляризація трудової нерівності. В Україні під окремі види праці і трудової активності формуються 
власні соціальні групи. Ці процеси в перспективі загрожують поляризацією продуктивної і непродуктивної, 
а також престижної і непрестижної праці, всупереч потребам ефективного економічного і соціального 
розвитку нації. Крім безпосередньо соціальної напруги, подібне структурування придушує потенціал 
проривного зростання постіндустріальних навичок і трудових практик, професійної мобільності та 
конструктивної конкуренції. В результаті соціальна структура людського капіталу України загрожує 
перетворитися на непохитну систему рентоутворюючих статусів і каст;  

– розмивання національних центрів концентрації інтелектуально – культурного капіталу. 
Формування глобального віртуального простору збільшує мобільність інтелектуального продукту до 
рівня, коли втрачається необхідність його територіального наближення до місць впровадження у 
матеріальне виробництво. В результаті система функцій науково-дослідних і конструкторських робіт 
(НДКР), менеджменту, фінансів, які сьогодні є інтелектуальним центромбудь-якого виробництва, може 
розташовуватися далеко від самого виробництва. В цих умовах країни, що не здатні локалізувати 
подібні центри у своїх кордонах, разом із втратою контролю над виробничими процесами на власній 
території, втрачають можливості інтелектуального забезпечення майбутніх технологічних процесів. 
Загроза нарощування обертів саме таких процесів є цілком реальною для України;  

– надмірне поширення неформальної зайнятості у потенційно перспективних галузях та 
самозайнятості у технологічно примітивних видах економічної діяльності. Досвід світового інноваційного 
розвитку свідчить, що організаційними передумовами відповідних процесів є концентрація виробничого 
капіталу та диверсифікація НДКР. З цих позицій можна стверджувати, що гнучкість неформальної 
зайнятості певною мірою є корисною з точки зору пом’якшення короткострокових кон’юнктурних циклів, 
проте вона не здатна підтримати сталий організаційно – технічний розвиток країни. Так 
самосамозайнятість, яка формується переважно у вигляді мікропідприємств, без їх включення у мережі 
потужних виробничих кластерів, об’єктивно скочується до архаїчних організаційних та технологічних 
будов. В результаті значний людський капітал використовується для відтворення і розширення 
низькопродуктивних та непрогресивних секторів господарства. 

Для попередження викладених вище загроз необхідно здійснити низку заходів за такими 
пріоритетними напрямами:  

–  з метою збереження і подальшого розвитку трудових знань та навичок у високотехнологічній 
сфері слід проводити гнучку та неухильну політику щодо розміщення на території України 
технологічно складних та інтелектуально насичених виробництв. Така політика має спрямовуватися 
на реальне, а не декларативне формування інноваційної моделі розвитку економіки держави. Крім 
збільшення поточних доходів вона може створити потужні підойми масштабного та проривного 
розвитку інтелектуального людського капіталу нації;  

– з метою виправлення невідповідності професійно-кваліфікаційної структури пропозиції робочої 
сили попиту на неї, необхідне впровадження комплексу заходів одночасно у двох споріднених сферах: 
з одного боку – подолання кризи в каналах узгодження трудових навичок та знань, потрібних на 
робочому місці, з пропозицією системи освіти та професійної підготовки; з іншого боку, – відновлення 
масштабної професійно-кваліфікаційної орієнтації населення за допомогою більш досконалих методів 
інформування та пропаганди;  

– забезпечення прав на національно – культурну ідентичність трудових іммігрантів має 
здійснюватися без порушення відповідних прав титульної нації. Не зазіхаючи на загальнолюдські 
права окремої особи проживати і працювати в Україні, держава має право вимагати здійснення цього 
у формах, бажаних для її національного розвитку. З цих позицій держава повинна розширити поле 
регулювання процесів розселення і трудової діяльності іммігрантів. Дане завдання не може бути 
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вирішеним у відриві від загальнодержавної системи ідентифікації та пересування осіб (як емігрантів, 
так й іммігрантів) через кордони країни;  

– пом’якшення поляризації трудової нерівності шляхом удосконалення системи стимулів до 
певного виду трудової діяльності. В цьому напрямі держава засобами податкової, антимонопольної та 
дозвільної політики повинна сприяти підвищенню професійної мобільності та конструктивної 
конкуренції на локальних ринках праці.  

Висновки з проведеного дослідження. 
1. Поняття людського капіталу почало інтенсивно використовуватися світовою наукою стосовно 

інтелектуальної діяльності, що оцінила роль, з’ясувала необхідність і високу ефективність вкладень в 
людський капітал. Концепція людського капіталу відіграє центральну роль в сучасному економічному 
аналізі. Застосування цього поняття дає нові можливості вивчення таких найважливіших проблем, як 
економічне зростання, розподіл доходів, місце і роль освіти в суспільному відтворенні, зміст процесу 
праці.  

2. Величина людського капіталу обумовлена умовами його формування і розвитку. Тому велике 
значення посідають інвестиції в людський капітал на рівні сім’ї, де відбувається накопичення 
інтелектуальних і психофізіологічних здібностей людини, які є фундаментом для подальшого розвитку 
і постійного удосконалення людського капіталу індивіда.  

3. З трактування людини як основного капіталу безпосередньо витікала необхідність розробки 
кількісної оцінки людського капіталу. Правильна оцінка людського капіталу дає об’єктивну оцінку 
всього капіталу компанії, а також добробуту суспільства в цілому.  

4. Для попередження низки внутрішніх загроз і ризиків, які підривають основи національної 
безпекинеобхідно здійснити ряд заходів за такими пріоритетними напрямами: слід проводити гнучку 
та неухильну політику щодо розміщення на території України технологічно складних та інтелектуально 
насичених виробництв; забезпечення прав на національно – культурну ідентичність трудових 
іммігрантів має здійснюватися без порушення відповідних прав титульної нації; пом’якшення 
поляризації трудової нерівності шляхом удосконалення системи стимулів до певного виду трудової 
діяльності.  
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Постановка проблеми. Формування на селі цивілізованого ринку праці та механізмів його 

регулювання з метою забезпечення ефективної зайнятості сільського населення та гідного рівня його 
життя – одна з найбільш актуальних проблем сучасного етапу розвитку суспільства. Процеси 
соціально-економічного реформування в нашій країні, особливо в сільській місцевості, набули 
затяжного характеру. Сільський ринок праці в даний час не функціонує повною мірою. Незавершеність 
аграрних реформ і перетворень, скорочення обсягів сільськогосподарського виробництва, 
реформування більшості сільськогосподарських підприємств, нерозвиненість альтернативних та 
несільськогосподарських видів діяльності стали причиною того, що загальне безробіття на селі досі 
залишається на високому рівні. 
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Все це призвело до загострення конкуренції як за трудові ресурси, так і за робочі місця, що 
посилює розвитком демографічної кризи та процесів трудової міграції. Дана обставина вимагає 
розробки нових напрямків підвищення зайнятості населення на основі розвитку механізму ринку праці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми зайнятості й безробіття населення в 
аграрному секторі економіки України вивчали такі учені-економісти, як Д.П. Богиня, К.М. Воронич, 
І.Ф. Гнибіденко, М.Б. Махсма, А.Д. Руснак та ін. В їхніх працях розглядаються стратегічні напрямки 
формування зайнятості у сільській місцевості. Проте, поза їх увагою залишились локальні проблеми 
зайнятості сільського населення в залежності від стану функціонування господарств корпоративного 
сектору аграрної економіки України. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка практичних рекомендацій щодо 
формування робочих місць жителів сільських населених пунктів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Соціально-економічні процеси, які відбуваються 
в агарному секторі економіки призвели до зниження чисельності зайнятого населення у галузі 
сільського господарства, мисливства, лісового та рибного господарства протягом 2000-2015 рр. на 
1,1 млн осіб, або майже на 28,4 %, а його частки у загальній структурі зайнятості за секторами 
економіки – з 18,4 % до 17,5 %. 

За вказаний період чисельність найманих працівників у сільському господарстві в Україні 
скоротилась у 2,3 раза, з 1137 тис. осіб до 493,3 тис. осіб. 

За даними Державної служби статистики, кількість економічно активного сільського населення 
віком від 15 до 70 років у середньому у І півріччі 2016 року 5,6 млн. осіб, при цьому рівень зайнятості 
населення, що проживає у сільській місцевості, становив 54,3% (у І півріччі 2015 року – 54,9%). 

Чисельність безробітних у віці 15-70 років в 2015 р., які проживають в сільській місцевості  
становила 583,3 тис. чоловік. У І півріччі 2016 року рівень безробіття (за методологією Міжнародної 
організації праці) у сільській місцевості становив 10,4% економічно активного населення (у І півріччі 
2015 року – 9,7%). 

Основними причинами незайнятості у сільській місцевості є: сезонний характер роботи (21%) та 
звільнення за власним бажанням і за угодою сторін (23%), а у міських поселення – вивільнення з 
економічних причин (26%) і звільнення за власним бажанням, та за угодою сторін (36%). 

Враховуючи складності з працевлаштуванням в сільській місцевості та рівнем заробітної плати в 
господарствах корпоративного сектору аграрної економіки, яка суттєво нижча в порівнянні з іншими 
галузями національного господарства, жителі сільських населених пунктів змушені мігрувати [1].  

Як свідчать дані державної служби статистики України, які базувалися на даних державного 
статистичного спостереження № 1-село ―Соціально-економічна характеристика сільського населеного 
пункту станом на 1 січня 2014 року‖, на початок 2014 року серед сільського населення 3,6 млн 
працювали за межами свого населеного пункту, з них переважна більшість – 67,1 % – в містах і 
селищах міського типу. Упродовж останніх дев’яти років кількість сільських жителів, які працюють за 
кордоном, збільшилася на 119,0 тис. осіб або в 2,4 раза і станом на 1 січня 2014 року склала 205,2 
тис. осіб. Найбільше таких працівників спостерігається у Чернівецькій (24,0% від загальної кількості 
працюючих області), Закарпатській (23,3 %), Івано-Франківській (16,7 %) та Тернопільській (15,2 %) 
областях. Також за цей період спостерігається і збільшення кількості працюючих пенсіонерів. Так, 
якщо на початок 2005 року працюючі пенсіонери становили 156,9 тис. осіб, то станом на 1 січня 2014 
року їх кількість збільшилася до 230,9 тис. осіб.  

Загальна кількість зайнятих, що працюють за місцем реєстрації місця проживання склала 1,6 
млн осіб, з них переважна більшість (35,3 %) – зайняті у сільському господарстві, мисливстві та 
пов’язаних із ними послугах, решта працює у галузях освіти (19,6%), оптової і роздрібної торгівлі та 
ремонті транспортних засобів і мотоциклів (8,2 %), охорони здоров’я та наданні соціальної допомоги 
(6,6 %), у галузях добувної та переробної промисловості (4,2 %).  

Серед населення у віці 16-59 років 2,9 млн осіб не працювали і не навчались (майже кожний 
третій сільський мешканець даної вікової категорії), у тому числі через інвалідність І та ІІ груп – 
170,1 тис. осіб.  

Нині спостерігається прямопропорційна тенденція зростання кількості зайнятого населення за 
місцем реєстрації проживання за видами економічної діяльності і чисельності жителів в сільських 
населених пунктах [2]. Так, в сільських поселеннях з чисельністю жителів до 50 осіб відсоток 
зайнятості становить 26,8 %. В то й же час в густонаселених – до 50%. Отже, більше ніж 70 % жителів 
сільських населених пунктів з чисельністю жителів до 50 осіб здійснюють міграцію. При цьому 
необхідно відзначити, що майже 1,3 млн осіб зайнятого населення працюють в міських поселеннях, 
384 тис. осіб – за межами області, 205 тис. осіб – за кордоном (табл. 1).  

Щодо тривалості трудової міграції - ситуація є наступною: до 3-років – 19,6 %, у тому числі жінки 
– 28,9 %; 3-5 років – 39,2 %, у тому числі 39,5 % жінки; понад 5 років – 41,2 %, з яких 31,6 % – жінки. 
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Як свідчать результати опитування жителів сільських населених пунктів Хмельницької області, 
основними напрямами трудової міграції є: 26,5 % опитаних у досліджуваному регіоні працюють або 
працювали в країнах СНД. Серед них понад 90 % мігрантів знаходиться на заробітках в Росії, зокрема 
в Москві, Московській та Тюменській області, Санкт-Петербурзі. 

Згідно з аналізом, 73,5 % опитаних респондентів працює в інших країнах, зокрема в Португалії, 
Іспанії, Італії, Великобританії, Німеччині, Польщі, Чехії, Греції, Канаді, США тощо. 

Дослідження свідчать, що понад 90 % опитаних бажають повернутись в Україну за умови 
вирішення наступних соціально-економічних питань: забезпечення сталого розвитку сільських 
територій та соціальної інфраструктури села, що відповідає міжнародним стандартам та нормам – 
8,8 %; наявності роботи за фахом та належних соціально-побутових умов – 20,6 %; відповідна оплата 
праці, гарантії соціальних виплат та збільшення загальних доходів сільського населення – 60,8 %; 
приведення чинного законодавства України у відповідність з міжнародними нормами з питань 
соціального захисту, стимулювання та розвитку підприємництва – 9,8 %. 

Серед основних соціальних наслідків міграції селян України, що тісно взаємопов’язані між 
собою, слід виділити такі: швидкі темпи старіння українського села та підвищення показників 
демографічного навантаження (відношення осіб непрацездатного віку до осіб працездатного віку); 
пришвидшене руйнування поселенської мережі у результаті зменшення людності (густоти) сільських 
жителів [3]. 

Міграція спричинила різке старіння сільського населення. Майже в половині областей України 
частка сільських жителів старших від працездатного віку наблизилась до третини або перевищила цю 
величину. За підрахунками В.К. Збарського, із загальної частки молоді, яка вступає у працездатний вік, 
лише близько 10 % залишається на роботі в сільському господарстві [4]. Особливо інтенсивно 
зменшується чисельність аграрних працівників у віддалених від міст сільських поселеннях.  

Рівень участі сільського населення у трудових міграціях удвічі вищий порівняно з міським – до 
них залучено 8 % сільського населення працездатного віку (проти 4 % міського населення 
працездатного віку). Це спричинено тим, що сільське населення є більш вмотивованим щодо пошуку 
роботи за кордоном, оскільки у нього значно менше можливостей працевлаштуватися за місцем 
проживання. Найпоширенішими видами економічної діяльності трудових мігрантів з сільського 
населення було будівництво (59,8 %), робота домашньої прислуги (16,8 %) та сільське господарство 
(9,1 %). Слід також відзначити, що майже половину трудових мігрантів з сільської місцевості (47,5 %) 
становила молодь (15-34 роки). 

Визначити обсяги трудової міграції в Україні доволі складно. Основним джерелом статистичної 
інформації щодо міграції в органах державної статистики є дані заповнених талонів прибуття та зняття 
з реєстрації місця проживання, які відображають лише переміщення з одного місця постійного 
проживання на інше, але не відображають реальну картину про міграційні потоки [5]. 

Для сільського населення характерною є зайнятість поза межами свого населеного пункту 
проживання. Значна частина українських підприємств використовує робочу силу довколишніх 
населених пунктів і малих поселень. 

Найбільш характерно це для молоді, що впливає на зниження народжуваності на селі, 
постаріння населення, зменшення кількості працюючих та погіршення якості трудового потенціалу 
села. Стрімке ж зростання частки осіб непрацездатного віку в загальній чисельності селян збільшує 
економічне навантаження на працездатне населення. Зменшення чисельності сільських мешканців в 
Україні нібито лежить в руслі світових тенденцій, але не відбувається перерозподілу робочих місць до 
суміжних секторів, що є сервісними для безпосереднього виробництва аграрної продукції (постачання 
засобів виробництва, виробничо-технічне обслуговування; заготівля, переробка, зберігання, 
транспортування та реалізація продукції; дорожньо-транспортне господарство, зв’язок тощо) [6]. Отже, 
головне завдання полягає не в збереженні чисельності сільських жителів як такій, а в поєднанні з 
оптимізацією поділу праці на сільських територіях та диверсифікацією сфер зайнятості. 

Необхідно відзначити, що основною сферою зайнятості в сільських населених пунктах з 
чисельністю жителів до 300 чоловіків є сільське господарство (майже 50%), в то й же час в 
густонаселених поселеннях спостерігається диверсифікація зайнятості жителів (частка зайнятих в 
сільському господарстві становить 30%). 

Одним з факторів, що впливає на зайнятість населення є наявність у сільській місцевості 
різноманітних об’єктів господарської діяльності. У сільських населених пунктах України на початок 
2014 року здійснювали діяльність 50,6 тис. підприємств сільського господарства, мисливства та 
надання пов’язаних з ними послуг; 5,4 тис. та 1,7 тис. підприємств та організацій відповідно 
переробної промисловості та добувної промисловості і розробки кар’єрів; 4,0 тис. – підприємств 
лісового господарства та лісозаготівель; 1,9 тис. – транспортних підприємств; 2,9 тис. – рибного 
господарства; 1,4 тис. – будівельних організацій.  

Викликає занепокоєння той факт, що кількість населених пунктів, в яких відсутні будь-які із 
вищеназваних суб’єктів господарської діяльності, становила 9232 одиниці або 34,2 % від загальної 
кількості всіх сільських населених пунктів (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Групування сільських населених пунктів за наявністю суб’єктів господарської діяльності  

на 1 січня 2014 року  
 

 

Усі  
населені 
пункти 

у тому числі за чисельністю жителів 

-49 50-99 
100-
199 

200-
299 

300-
499 

500-
999 

1000- 

Населені пункти, в яких  
розташовані підприємства         

сільського господарства, мисливства 
та надання пов’язаних з ними послуг 

15978 1258 1148 2035 1715 2990 3981 2851 

лісового господарства та 
лісозаготівлі 

2533 113 111 219 202 401 694 793 

рибного господарства 1748 64 84 157 137 315 510 481 

добувної промисловості і 
розроблення кар’єрів 

646 21 30 49 64 88 172 222 

переробної промисловості 3006 35 49 185 211 456 919 1151 

будівництва 562 4 16 26 21 62 146 287 

транспорту 931 14 19 37 59 111 231 460 

Кількість населених пунктів, в яких 
відсутні суб’єкти господарської 
діяльності 

9232 3308 1534 1643 878 853 703 313 

Джерело: Соціально-економічне становище сільських населених пунктів України / Державна служба 
статистики України: за редакцією О.О.Кармазіна – К., 2015. – 242 с.  

 
Найнижчий рівень забезпеченості суб’єктами підприємницької діяльності в сільських населених 

пунктах до 50 чоловік. Дана обставина призводить до деградації працездатного населення даних 
сільських поселень. 

У багатьох розвинутих країнах у загальній чисельності зайнятих в економіці частка населення, 
що проживає у сільській місцевості у рази перевищує частку зайнятих у сільському господарстві [7]. У 
2010 р. у структурі зайнятого населення у Німеччині частка зайнятих в сільському господарстві 
становила 2 %, а населення, яке проживало у сільській місцевості – 17 %, у Франції – 3 % і 29 % 
відповідно. Це є свідченням того, що європейське бачення перспектив розвитку сільських територій 
сягає далеко за межі агропромислового виробництва, а сучасний технічний прогрес вивільняє робочу 
силу з сільського господарства. На відміну від розвинутих країн світу, в Україні проживання у сільській 
місцевості ототожнюється із отриманням доходу переважно від сільськогосподарської праці. Таке 
становище склалося тому, що у процесі урбанізації в Україні відбувалася концентрація у містах 
несільськогосподарських видів діяльності, тоді як у сільській місцевості такому виду діяльності не 
приділялося належної уваги [8].  

Поряд із зайнятістю в суб’єктах підприємницької діяльності в середовищі сільських жителів 
набуває поширення неформальна зайнятість. Питома вага неформально зайнятого сільського 
населення у 2015 р. складає 42,6 %, тоді як відповідний показник для міського населення становить 
19,1 %.  

Основну частину сфери такої зайнятості в сільській місцевості становлять особисті селянські 
господарства (ОСГ), де переважає ручна низькопродуктивна праця, що знижує мотивацію до праці, 
посилює утриманські настрої, сприяє тінізації виробничо-збутових процесів аграрного сектору та 
зростанню навантаження на соціальні фонди. Станом на 1.11. 2014 р. в ОСГ було зайнято 3,2 млн. 
осіб, що на 26,9% більше, ніж за даними обстеження станом на 1 листопада 2005 року. Таке 
зростання пояснюється не лише бажанням самостійно працювати на отриманих земельних ділянках, 
але і труднощами, пов’язаними з пошуком роботи. 

Отже, основною причиною дуже значного розповсюдження неформальної зайнятості в сільській 
місцевості є брак альтернатив зайнятості в особистих підсобних селянських господарствах та дрібній 
неформальній діяльності у сільській місцевості.  

Висновки з проведеного дослідження. Нині одним із раціональних напрямків боротьби з 
безробіттям в сільській місцевості є розвиток несільськогосподарської зайнятості, яка залучає робочу 
силу, що вивільняється з сільськогосподарських підприємств і домогосподарств, дозволить істотно 
розширити сферу залучення робочої сили на селі; нівелювати сезонність аграрної праці; сформувати 
багатогалузеву структуру зайнятості сільського населення; уповільнити темпи і мінімізувати негативні 
наслідки сільської міграції; створити умови для закріплення молоді на селі за рахунок розвитку 
виробництв, які вимагають високої кваліфікації; підвищити доходи сільських жителів і знизити рівень 
бідності; підвищити мобільність робочої сили; формувати занятість, орієнтовану на ціннісні орієнтації 
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різних соціальних верств сільського населення. Багатофункціональність розвитку сприятиме 
зменшенню залежності сільських територій від економічно розвинутих міст, а також надасть 
можливість збільшити чисельність зайнятого населення серед категорій, які потребують додаткової 
підтримки на ринку праці. 
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BENCHMARKING AS A TOOL OF ORGANIZATIONAL DEVELOPVENT 
OF HEAT ENERGY ENTERPRISE 

 
Постановка проблемы. Нестабильная внешняя среда оказывает значительное влияние на 

конкурентоспособность отечественных предприятий. Минимизация влияния данного фактора и поиск 
вариантов развития предприятий возможны за счет создания более совершенной системы 
управления с использованием опыта предприятий-лидеров. Ведущей технологий поиска лучших 
образцов ведения бизнеса является бенчмаркинг, заключающейсяв нахождении, анализе и 
внедрении успешного опыта бизнеса партнеров и конкурентов, сравнении моделей ведения бизнеса с 
аналогами в глобальном экономическом пространстве. 

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением бенчмаркинга занимались такие 
зарубежные и отечественные ученые: И.С. Березин, А. Бьерн, И.И. Дробыш, Е.Н. Иншеков, 
О.В. Ленкова, Т.М. Квятко, В.П. Розен, Б.Л. Тышевич, О.И. Штейн и др. Во многих работах 
рассматривались сущность и виды бенчмаркинга, этапы его реализации, бенчмаркинг как инструмент 
развития, его влияние на конкурентную стратегию. Однако, недостаточно исследованными остаются 
вопросы особенности применения бенчмаркинга в различных отраслях (например, в 
теплоэнергетической), а также направления поиска лучших предприятий-аналогов в глобальном 
экономическом пространстве. 

Постановка задания. Целью статьи является обоснование возможности использования 
бенчмаркинга как инструмента организационного развития, изучение особенностей бенчмаркинга 
теплоэнергетических предприятий, выделение уровней проведения бенчмаркинга. 

Изложение основного материала исследования. Бенчмаркинг позволяет выявить 
недостатки собственного бизнеса, заимствовать успешные технологии и методы ведения бизнеса у 
лидеров. В настоящее время данная методика развития предприятий имеет успешное применение, 
так как в большинстве случаев доступна и относительно бюджета в использовании. 

Наибольшее распространение бенчмаркинг получил среди многих успешных японских, 
американских, западноевропейских и скандинавских компаний. Однако, в качестве самостоятельного 
управленческого инструмента в арсенале менеджмента бенчмаркинг предложили использовать в 
Институте стратегического планирования Кембриджа (США), в котором в 1972 году было 
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установлено, что для того чтобы найти эффективное решение в области конкуренции, необходимо 
знать лучший опыт других предприятий, которые имеют успех в похожих условиях [1, с. 790].  

Кирик О.А. рассматривает бенчмаркинг как маркетинговый инструмент инновационного 
развития предприятия, необходимый для совершенствования бизнес-процессов и отмечает его 
особенностью ориентацию на достижение предприятий-лидеров, позволяющую получить 
конкурентные преимущества путем использования лучшего опыта [2, с. 52]. 

А. Бьерн, как один из основоположников технологии, философски подходил к пониманию 
бенчмаркинга, заключая, что «Проводить бенчмаркинг – это значит быть достаточно умным, чтобы 
признавать: всегда есть кто-то, кто в чем-то лучше вас; быть достаточно мудрым, чтобы учиться у 
него всему, а затем догнать и перегнать учителя». Сэм Букхарт, руководитель бенчмаркинговых 
проектов в компании DuPont, также достаточно ѐмкотрактовал данный термин: «Бенчмаркинг – это 
стандарт превосходства или достижения, против которого аналогичные вещи должны быть измерены 
или оценены» [3, с. 272]. 

Р. Райдер в своих ранних трудах рассматривал бенчмаркинг как «процесс анализа 
деятельности компании в целях выявления областей, требующих положительных изменений». 
Позднее в своих исследованиях он уже по-другому рассматривал данный термин как «процесс 
определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования 
компании с целью улучшения собственной работы» [4]. 

Березин И.С. определяет бенчмаркинг как «сравнительный анализ итогов работы компании с 
результатами более успешных конкурентов или эффективно работающих предприятий других 
отраслей. Результатом бенчмаркинга является выбор оптимального способа ведения бизнеса. 
Иногда бенчмаркинг называют эталонным тестированием» [5]. 

По данным консалтинговой компании Bain&Co, последние два года бенчмаркинг входит в 
тройку самых распространѐнных методов управления бизнесом крупных международных корпораций. 
Причина подобной ситуации заключается в том, что бенчмаркинг помогает относительно быстро и с 
меньшими затратами совершенствовать бизнес-процессы, а также понять как работают мировые 
лидеры, и в дальнейшем достичь таких же, а возможно и лучших результатов в 
деятельности [6, с. 127]. 

Очень важно для отечественных предприятий оставаться индивидуальными и не создавать 
продукцию по готовому шаблону предприятия-лидера. Надо заметить, что бенчмаркинг - это не 
копирование достижений лучших предприятий; напротив, они должны служить стимулом для 
дальнейшего инновационного развития собственной организационной структуры - иначе анализ 
преимущества выльется в стратегию побеждѐнного. Выявленный потенциал для улучшения нужно 
реализовывать с помощью конкретных мер. При этом стоит спросить себя, уживаются ли полученные 
данные с обычным планированием или необходима коренная перестройка [7, с. 240]. 

Важно перенять успешный опыт, проанализировать этапы развития эталонного предприятия, 
его стратегию и на основе полученных данных адаптировать их под собственное предприятие. Для 
государства также важно поддерживать и принимать участие в распространении инновационных 
методах развития на украинских предприятиях. На примере успешного опыта Великобритании и США 
можно отметить, что инструмент бенчмаркинга является также весьма эффективным в 
государственных органах власти и государственных структурах. 

Обобщая приведѐнныевышеопределения, приходим к выводу, что бенчмаркинг может 
выступать инструментом организационного развития предприятия – набором действий по поиску 
аналогов, анализу и перспективам использования той или иной успешной практики ведения бизнеса 
на предприятии с целью повышения его конкурентоспособности и сохранения организационной 
целостности бизнеса. В классификации инструментов организационного развития бенчмаркинг можно 
рассматривать как тактический метод организационного развития [8, с. 81], но может 
рассматриваться и как инструмент диагностики организационного развития [9]. 

Выбор объектов бенчмаркинга определяется самим предприятием и его сотрудниками. 
Бенчмаркинг применим к следующим объектам: товарам, услугам, функциям, стратегиям, процессам, 
уровню запасов; незавершенному производству; количеству отходов; уровню брака и т.д. Важно 
отметить, что объект бенчмаркинга определяется не только теми областями, которые кажутся 
компании жизненно важными, но и текущими требованиями рынка. 

Такие страны-лидеры, как Япония, США, бывший СССР во многом добились успеха и высокой 
производительности, благодаря использованию передового опыта предприятий-новаторов. Эволюция 
бенчмаркинга рассмотрена в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, в каждой стране формировалась своя практика «следования за лидером». 
Наиболее результативной оказалась технология бенчмаркинга, предполагающая не только 
копирование опыта предприятия-лидера, но и поиск своих решений по развитию организаций и 
перевода их на лидирующие позиции. В этом случае бенчмаркинг позволяет не только повысить 
конкурентоспособность и эффективность, но и перевести организацию в новое качественное 
измерение, изменить его место на рынке. 
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Таблица 1 
Эволюция развития бенчмаркинга в странах-лидерах  

 
Страна Особенность применения бенчмаркинга Результат применения бенчмаркинга 

Япония  Детальный анализ западной продукции, 
преобразование, улучшение их качества и 
характеристик, снижение производственных 
издержек.  

Бурный рост японской 
промышленности и вытеснение 
японскими компаниями западных 
конкурентов с рынка массовой 
продукции. 

СССР Копирование продукции предприятия-лидера и 
выпуск ее на отечественном рынке 

Качество скопированных в результате 
«обратной разработки» изделий 
существенно уступало оригиналу. 

Великобритания Межстрановые сопоставительные 
исследования эффективности 
функционирования налоговых служб, служб 
здравоохранения и социального обеспечения, 
обеспечения правопорядка, пенсионных служб 
и т.п., которые проводятся чаще всего в 
сравнении с другими наиболее развитыми 
странами Запада. 

Осуществление государственного 
контроля во всех отраслях, управление 
в государственном секторе, создание 
эффективной системы мониторинга и 
фиксации за всеми структурами 
государства.  

США Формирование специальных групп оценки 
эффективности деятельности, включающие в 
себя работников различных государственных 
структур. Образцы лучших решений 
сохраняются в соответствующих базах данных 
и доступны специалистам при решении 
возникающих проблем с помощью 
бенчмаркинга 

Использование формальных мер дало 
возможность выявить, 
документировать и распространить 
значительное число ранее неизвестных 
«лучших практик», сэкономить время 
на разработку собственных вариантов 
решения проблем. 

Источник: составлено авторами на основе [10, с. 98] 
 
Единой методики осуществления бенчмаркинга на предприятии не существует. Число этапов 

бенчмаркинга бывает разным, поскольку процесс всегда можно детализировать. Исходя из этого, 
предлагается рассматривать восемь этапов использования технологии бенчмаркинга в 
организационном развитии предприятия (рис. 1): 

1. Выбор направлений организационного развития с использованием бенчмаркинга. 
2. Формирование команды бенчмаркинга. 
3. Выбор уровня изменений (объекта бенчмаркинга). 
4. Разработка проекта необходимых изменений. 
5. Поиск эталонного предприятия-лидера и основных факторов успеха. 
6. Адаптация модели бенчмаркинга и внедрение изменений. 
7. Оценка проводимых изменений (самооценка и анализ улучшений). 
8. Эффективное и успешное развитие нашего предприятия. 
В настоящее время предприятия сталкиваются с некоторыми трудностями. Во-первых, 

невозможно найти какое-либо одно предприятие, абсолютного лидера во всех аспектах той сферы, 
которой оно занимается. Во-вторых, существует непрерывная потребность в поиске хороших, 
многообещающих, более совершенных методов работы. В-третьих, необходимо собирать 
информацию о передовом опыте, должным образом ее трансформировать и применять в масштабах 
всей организации. Бенчмаркинг позволяет преодолевать все указанные проблемы наиболее 
систематичным образом [11, с. 48]. 

Рассматривая зарубежный опыт в области применения бенчмаркинга, можно отметить, что 
данный инструмент широко применяется как в коммерческих, так и в государственных структурах. 
Успешная деятельность предприятий в США, отчасти является заслугой государства, так как оно 
обеспечивало поддержку и стимулирование предприятий с помощью создания правительственных 
премий, пропагандирующие применение бенчмаркинга [10, c. 97]. Это дало новый виток развития в 
американском бизнесе и в конечном итоге рост экономики и укрепление позиции страны-лидера на 
мировой арене.  

Энергетика является одной их основных отраслей в формировании инфраструктуры 
государства, а энергосбережение - ключевым направлением мировой энергетической политики. 
Поэтому, на наш взгляд, целесообразно рассматривать вопросы поиска путей организационного 
развития предприятий этой сферы с помощью бенчмаркинга, начиная с принципов работы 
энергетической отрасли в той или иной стране, затем учитывая особенности организации того или 
иного направления энергетики, а лишь потом – учитывая опыт конкретных организационных единиц 
(рис. 2 и табл.2). 
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Рис. 1. Основные этапы использования технологии бенчмаркинга в организационном 
развитии предприятия 

Источник: разработка авторов 
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Рис. 2. Уровни бенчмаркинга при поиске направлений организационного развития на 
примере теплоэнергетического предприятия 

Источник: разработка авторов 
 

Таблица 2 
Объекты и цели бенчмаркинга на макро-, мезо- и микроуровнях  

 

Уровень рассмотрения объекта Целесообразность использования 

Бенчмаркинг 
на 
макроуровне 

Континентальный 
уровень 

Объект сравнивается с аналогичными позициями теплотехнических 
организаций, действующих в других странах, на других континентах. 
Основная цель – достичь мирового уровня в, занять лидерское 
положение. 

Уровень 
отдельной страны 

Бенчмаркинг 
на мезоуровне 

Отраслевой 
уровень 

Объект сравнивается с аналогичными позициями организаций, 
действующих в других отраслях 
Основная цель – овладение передовым отраслевым опытом. 

Региональный 
уровень 

Объектом для сравнения выступает эффективность определѐнных 
функций теплотехнических организаций в отдельных регионах страны. 
Основная цель – овладение наилучшей практикой, навыками в данной 
сфере на уровне региона. 

Бенчмаркинг 
на 
микроуровне 

Уровень 
предприятия 

Объектом выступают конкретные управленческие решения, подходы к 
их выработке и реализации, факторы, воздействующие на 
эффективность их реализации. 
Основная цель – занятие лидерских позиций. 

Уровень 
отдельного 
элемента, 
процесса 

Объектом выступают отдельные производственные элементы или 
бизнес-процессы. 
Основная цель – оптимизация по сравнению с текучим состоянием. 

Источник: разработка авторов 
 

Примером проведения бенчмаркинга на макроуровне может служить изучение опыта 
энергоэффективности в энергетике США, Японии, Дании (табл. 3).  
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Таблица 3 
 Мировая практика энергоэффективности для теплоэнергетических предприятий  

 

Страна Инструменты энергоэффективности 
Государственные 

программы 
Результаты 

США Финансовая программа, 
поощряющая «энергоэффективный 
бизнес». По ее условиям, 
владельцы бизнеса, решившие 
повысить энергоэффективность 
собственного предприятия, могут 
рассчитывать на существенную 
скидку от энергосбытовых 
компаний, а также беспроцентный 
кредит на внедрение новых 
технологий. 

Программа Energy Star, 
разработанная Агентством 
по охране 
окружающей среды и 
Министерством энергетики. 
В рамках программы, 
устройства со средним 
энергопотреблением на 20-
30% ниже аналогов 
маркируются престижным 
логотипом Energy Star.  

Потребители продуктов Energy 
Star сэкономили 19 млрд долл. 
США за год на счетах за 
коммунальные услуги и 
предотвратили выбросы 
парниковых газов, 
эквивалентные выхлопам 29 
млн автомобилей.  
Субсидии из бюджета до 50% 
для покупателей 
теплоизоляционных 
материалов для домов и 
энергосберегающего 
оборудования 

Япония Пропаганда энергоэффективности 
путем демонстрации реально 
работающих образцов 
оборудования, технологий, 
функционирующих 
энергоэффективных зданий (Pearl 
River Tower: использование 
ветроустановок и пленок для 
стекла для выработки энергии) 

Программа «Победитель 
гонки»: названия компаний, 
не справившихся с 
выполнением обязательств 
в сфере 
энергоэффективности, 
становятся достоянием 
гласности. 

Высокий уровень 
инновационности на 
предприятиях, постоянное и 
стремительное развитие всех 
отраслей, звание мирового 
лидера в области инноваций и 
систем энергопотребления. 

Дания Снижение энергоемкости за 
счет:изменения структуры 
использования первичных 
энергоресурсов, роста доли 
природного газа в 
энергопотреблении, увеличения 
доли отходов и нетрадиционных 
источников энергии; развития 
комбинированного производства 
электроэнергии и тепла; 
реконструкции и развития 
эффективных систем подачи тепла; 
повышения эффективности 
использования конечных 
энергоносителей в сфере их 
непосредственного применения. 

Инвестирование средств в 
эффективные 
энергетические решения и 
возобновляемые источники 
энергии, налоговые льготы 
энергоэффективным 
предприятиям, 
экологическая 
направленность страны. 
Владельцами 
(акционерами) 
энергокомпаний являются 
потребители, а сами 
энергокомпании 
бесприбыльны. 

Такая поощрительная, 
мотивационная система 
оказалась весьма успешной. 
Инвестирование в 
экологические разработки и 
технологии дают прибыль 
стране. 
Если компания получает 
прибыль (а это возможно, 
например, при падении цен на 
топливо), то потребитель 
получает дивиденды в форме 
снижения цены на энергию на 
следующий год. 

Источник: сформировано авторами на основе [12, с. 6-8] 
 
К сожалению, тепловая энергетика и сфера потребления тепловой энергии Украины сегодня 

находятся в кризисном состоянии. Ведущим фактором, существенно влияющим на ситуацию, 
является неудовлетворительное техническое состояние объектов тепловой энергетики, устаревший 
жилой фонд, которые вызывают чрезмерные потери тепла при производстве, транспортировке и 
потреблении. Несовершенное законодательство и система ценообразования не стимулируют 
широкого внедрения мер по повышению энергоэффективности. Отсутствие необходимых 
инвестиционных средств для модернизации основных фондов тепловой энергетики и жилого фонда 
не позволяет реализовать современные технологии в этой сфере. В результате качество 
обеспечения населения и промышленности тепловой энергией является сверхнизкой. Поэтому 
использование такого новейшего инструмента организационного развития как бенчмаркинг 
энергоэффективности жизненно необходимо.  

В табл. 4 приведен сравнительный анализ методов бенчмаркинга и особенностей их 
использования в энергетической отрасли разных стран. 

В украинской практике теплоэнергетических компаний на первых этапах внедрения 
приведѐнных методов более применим PPI-анализ, поскольку первоначальная выборка минимальна 
и необходимо время для формирования приемлемой базы данных. Также данный метод позволит 
начать с исследования экономической обоснованности отдельных статей издержек этих компаний. 
Последующим шагом, на наш взгляд, должен быть переход к использованию DEA-анализа. Он 
позволит сравнить производственную эффективность компаний-аналогов. 
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Таблица 4 
Сравнительный анализ методов бенчмаркинга для энергетической отрасли  

 

Метод Страна Особенности применения 
Сфера 

использования 

P
P

I-
а

н
а

л
и

з 

Ирландия 
Канада 

Австралия 

Отсутствуют жесткие требования к базе данных 
(минимум два наблюдения). Прост в расчетах, но 
оценивает только отдельные аспекты производственной 
деятельности компаний, не учитывает случайные ошибки 
и не учитывает различия в условиях эксплуатации 

Электросетевые 
компании 

T
F

P
-а

н
а

л
и

з 

Австрия 
Канада 

Новая Зеландия 
США 

(Калифорния) 
Австралия 
(северные 

территории) 

Метод достаточно информативно насыщен, но база 
данных меньше, чем в EM, SFA, DEA и позволяет 
провести оценку долгосрочных тенденций 
производительности компаний и отрасли. Дает хорошее 
экономико-теоретическое обоснование, но не позволяет 
провести декомпозицию роста производительности по 
исходным параметрам; не учитывает случайные ошибки, 
в т. ч. в измерении данных; сложно учесть различия в 
условиях эксплуатации 

«PowerandWaterC
orporation», 2000–

2008 гг., 
компанииНовойЗе
ландии, США, шт. 

Виктория 
(Австралия) 

Э
ко

н
о

м
е

тр
и

ч
е
с
ки

й
 

м
е

то
д

 

Австрия 
Ирландия 

Канада 
США 

(Калифорния) 
Австралия (Новый 

Южный Уэльс) 
Великобритания 

Метод позволяет учесть различия в условиях 
эксплуатации, но требует большой и надежной базы 
данных. (Расчеты более сложны в сравнении с PPI, TFP). 
Результаты могут оказаться чувствительны к 
спецификации модели. Есть необходимость обоснования 
корректности спецификации модели (форма функции 
затрат, включаемые переменные) 

Электросетевые 
компании 

S
F

A
-а

н
а

л
и

з Германия 
Швеция 

Финляндия 
Австралия 

(Новый Южный 
Уэльс) 

Это метод позволяет учесть различия в условиях 
эксплуатации, но требует большая и надежная база 
данных (больше, чем в EM). Расчеты более сложные в 
сравнении с PPI, TFP, EM. Результаты могут оказаться 
чувствительны к спецификации модели; резкие 
отклоняющиеся значения в данных могут привести к 
получению смещенных оценок; распределение и среднее 
значение X-неэффективности чувствительно к форме 
распределения случайной ошибки 

Газо- и 
электросетевые 

компании 

D
E

A
-а

н
а

л
и

з 

Германия 
Норвегия 

Финляндия 
Австралия 

(Новый Южный 
Уэльс) 

Австрия 

Не требуется задавать функцию затрат, только ключевые 
затратообразующие факторы; требуется большая и 
надежная база данных – более сложный расчет (в 
сравнении с PPI, TFP); не учитывает случайные ошибки в 
измерении данных; сложно обосновать, что выбранная 
спецификация модели является наиболее подходящей; 
результаты чувствительны к наличию резко 
отклоняющихся значений в данных (выбросам); 
результаты чувствительны к комбинациям входных 
выходных параметров компаний, формирующих границу 
эффективной гиперплоскости; сложно учесть различия в 
условиях эксплуатации 

Газо- и 
электросетевые 

компании 

Источник: сформировано на основе [13; 14] 
 
Для оптимизации работы теплоэнергетических предприятий страны рекомендуется принимать 

во внимание успешный зарубежный опыт и решать следующие задачи: 
- подготовка правил функционирования системы теплоснабжения; 
- разработка входных и выходных показателей энергоэффективности; 
- обеспечение желаемого уровня конфиденциальности участниками; 
- фиксация теперешнего состояния предприятий в разработанной системе координат;  
- постоянная замена используемых производственных и коммунальных технологий и 

энергопотребляющего оборудования на более энергоэффективные технологии и оборудование; 
- непрерывно и во всѐ больших масштабах увеличивать выработку электроэнергии и тепла на 

базе возобновляемых и нетрадиционных источников энергии; 
- уделять доминирующее внимание политике энергосбережения и экологии. 
Выводы с проведенного исследования. Изменчивость внешней среды, появление новых 

технологий, формирование глобальной экономики требует от предприятий и организаций принятия 
сложных управленческих решений в условиях дефицита времени. Это делает востребованным 
современные инструменты поиска эффективных направлений организационного развития, одним из 
которых является бенчмаркинг. Изучение особенностей бенчмаркинга в энергетической отрасли 
привело к выводу о необходимости его проведения на макро-, мезо- и микроуровнях, что позволяет 
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наиболее полно учесть мировой опыт в сфере энергоэффективности и национальные особенности 
организации и функционирования предприятий энергетики и отрасли в целом. Перспективами 
дальнейших исследований в данном направлении является выделение и исследование объектов 
бенчмаркинга в энергетике на макроуровне – концепций государственного регулирования в 
энергетике, мезоуровне – структур национального энергорынка и микроуровне – 
энергоэффективности и производительности компаний. 
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Постановка проблеми. Земля завжди була і залишається основним національним багатством 

і є важливою складовою природного середовища, від ефективності використання якої значною мірою 
залежать перспективи розвитку аграрного сектора країни та рівень розвитку продуктивних сил. 
Основою формування земельних відносин є власність на землю, яка відображає суспільні відносини з 
приводу привласнення засобів виробництва і предметів праці. 

На початку 90-х років минулого століття в Україні започатковано земельну реформу, наслідком 
якої стала ліквідація державної монополії на землю, роздержавлення сільськогосподарських 
підприємств, запровадження інституту оренди земель, утворення господарських структур ринкового 
спрямування тощо [1, с. 4; 2, с. 18]. Важливим і відчутним результатом земельних перетворень стало 
затвердження крім державної також комунальної та приватної форм власності. У результаті 
утворилися нові суб'єкти права власності з відповідними їм правомочностями. Оскільки земельна 
реформа досі не завершена, залишається низка невирішених важливих соціальних та економічних 
проблем стосовно реалізації права власності на земельні ділянки, що і зумовлює актуальність 
означеної теми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну увагу розв’язанню проблем, пов’язаних з 
реалізацією права власності на землю приділили такі дослідники, як: П.І. Гайдуцький [3], 
Л. П. Заставська [4], В. М. Заяць [5], І. І. Каракаш [6], П. Ф. Кулинич [7], Ю.О. Лупенко [2], 
І.О. Новаковська [8], В. В. Носік [9], С. І. Пересунько [10], М. М. Федоров [1], О. В. Ходаківська [2], 

                                           
 Науковий керівник: Ходаківська О.В. – д.е.н., завідувач відділу земельних відносин, ННЦ «Інститут 
аграрної економіки»  
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М. В. Шульга [11] та ін. З огляду на це, вкрай важливо проаналізувати наукові підходи вчених щодо 
визначення економічної сутності, видів та форм права власності. 

Постановка завдання. Метою статті є розкриття сутності права власності на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення та визначення основних видів і форм власності на землю. 
Об’єктом дослідження є процес реалізації права власності на землі сільськогосподарського 
призначення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до Конституції України «земля є 
основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави» [12]. Відносини 
власності складають основу розвитку суспільства і матеріальну основу існування людини. За своєю 
природою право власності на землю є одним із основних майнових прав. Земельна власність – 
результат присвоєння особою чи колективом земельної ділянки. Вона виражає виробничі відносини 
між людьми щодо земель як природної умови виробництва і головного засобу виробництва у 
сільському господарстві. Власність на землю була й залишається основою земельних, а також усієї 
системи аграрних відносин.  

Право власності на землю можна розглядати в об’єктивному і суб’єктивному значеннях. В 
об’єктивному значенні право власності є сукупністю правових норм, що регулюють відносини з 
приводу використання земель. Об’єктивне право визначає зміст суб’єктивного права власності, тобто 
тих правомочностей, якими володіє носій суб’єктивного права – власник землі і тих обов’язків, які 
закон покладає на третіх осіб і безпосередньо на самого суб’єкта права власності. 

Суб’єктивне право власності на землю – це встановлена об’єктивним правом міра можливої 
поведінки носія суб’єктивного права. Воно закріплює за його власником економічну владу над землею 
[13, с. 133]. 

Згідно статей 78 та 79 Земельного кодексу України «право власності на землю – це право 
володіння, користування і розпорядження земельними ділянками. Право власності на земельну 
ділянку поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні об’єкти, ліси і 
багаторічні насадження, які на ній знаходяться, якщо інше не встановлено законом та не порушує 
прав інших осіб, а також розповсюджується на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки 
на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд» [14]. 

На переконання С. І. Пересунько, «власність є результатом історичного розвитку суспільства та 
суспільного виробництва, яка забезпечує цивілізоване існування людини, завдяки створенню в 
процесі виробництва матеріальних благ» [10, с. 3]. 

На думку П. Ф. Кулинича, «право власності на землю характеризується комплексним 
характером, поєднанням загальнодозвільних та спеціальнодозвільних методів правового 
регулювання, а також провідним місцем норм земельного права у регулюванні переважної більшості 
суспільних відносин земельної власності, норм земельного та екологічного права» [7, с. 22].  

Л. П. Заставська розглядає право власності на землю як «врегульоване нормами земельного 
права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками з додержанням правових 
вимог щодо цільового і раціонального використання землі, землеустрою, земельного кадастру, 
екологічної безпеки, обмежень та обтяжень» [4, с. 4]. 

З суто юридичної точки зору право власності на землю за В. В. Носіком є «юридичною формою 
виразу свободи особи у визнаних в суспільстві і визначених у правовій системі та гарантованих 
основним законом межах, у яких має здійснюватися відповідно до об’єктивних законів розвитку 
природи, економіки, суспільства використання ґрунту та інших функцій землі, а також природних 
ресурсів у прогресивному виробництві абсолютної і відносної вартості, її розподілі і використанні для 
задоволення життєвих потреб та інтересів особи чи групи осіб, всього народу, а також захищатися 
державою встановлена в праві міра можливої та необхідної поведінки особи від порушень цих меж 
всіма учасниками (суб’єктами) суспільних відносин» [9, с. 11]. 

В цілому під поняттям «права власності на землю» розуміється суб'єктивне право, що включає в 
себе тріаду правомочностей: володіння, користування та розпорядження землею. 

Право володіння – це заснована на законі можливість фактичного утримання земельної ділянки 
чи певної частини земельного фонду України. Володіння є початковою формою власності, яка 
існувала ще в первіснообщинний період. Володіти земельною ділянкою може як власник, так і 
користувач, який отримав таку ділянку на підставі договору оренди, емфітевзису тощо. У цьому 
випадку володіння користувачем окремою ділянкою не припиняє права власності. Землекористувач 
здійснює свою правомочність, оскільки без права володіння, наданою йому земельною ділянкою, він 
не міг би її використовувати. Отже, передаючи в користування земельну ділянку, власник тимчасово 
передає і свої повноваження щодо володіння нею [13, с. 135]. 

Право користування – визначена законом можливість господарської й іншої експлуатації 
земель, вилучення її корисних властивостей для задоволення потреб, здобуття права власності на 
продукцію, отриману внаслідок експлуатації земельної ділянки. Користування здійснюється в межах 
чинного законодавства у різноманітних формах і способах, а саме: передача в користування, оренда, 
емфітевзис тощо [13, с. 137; 15, с. 1]. 
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Рис. 1. Структура права власності на землю 
Джерело: сформовано автором 
 
Отже, право користування дозволяє самостійно господарювати на землі; використовувати у 

встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні 
копалини, торф, лісові угіддя, водні об’єкти, а також інші корисні властивості землі; надає право на 
відшкодування збитків у випадках, передбачених законом та право власності на посіви і насадження 
сільськогосподарських та інших культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію. 

Право розпорядження є правомочністю власника, за якою він визначає правову долю речі, тобто 
можливість відчужувати її усіма дозволеними способами [16, с. 202]. Право розпорядження власник 
реалізує через можливість припинити або обмежити належне йому право власності. Розпорядження є 
тією основною правомочністю, яка в повному обсязі належить лише власникові й не може бути 
повністю передана іншій особі без зміни суб’єкта права власності [17, c. 124]. 

Право постійного користування земельною ділянкою – це безстрокове речове право з 
внесенням плати у розмірі земельного податку. Таке право може виникати стосовно будь-яких 
земельних ділянок державної та комунальної власності. Воно не включає правомочності 
розпорядження земельною ділянкою або правом на неї. Постійний землекористувач отримує права 
володіння та користування земельною ділянкою, тобто можливість виключного і відокремленого від 
інших осіб землекористування [18, c. 27]. 

Таким чином, відповідно до Земельного кодексу України право постійного користування 
земельною ділянкою не може перебувати у власності приватних підприємств. Проте є виняток, 
зумовленим тим, що свого часу окремі підприємства державної та комунальної власності змінили 
форму власності шляхом приватизації. Державні акти на право постійного користування земельними 
ділянками цих підприємств були отримані раніше і при зміні форми власності право постійного 
користування землею переоформлювали не всі. Для цих підприємств акти на право постійного 
користування земельними ділянками є чинними згідно з рішенням Вищого арбітражного 
суду [19, с. 261].  

Відповідно до положень частини 2 статті 92 Земельного кодексу України, нині право постійного 
користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають: 

а) підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної власності; 
б) громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об’єднання), установи та організації; 
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в) релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому 
законом порядку, виключно для будівництва і культових та інших будівель, необхідних для 
забезпечення їх діяльності; 

г) публічне акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування, утворене 
відповідно до Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства 
залізничного транспорту загального користування» [14]. 

Слід зазначити, що провідні вітчизняні науковці вважають, що земельні відносини мають 
розвиватись переважно на орендних засадах [1; 26]. Відповідно до статті 93 Земельного кодексу 
України право оренди земельної ділянки – це «засноване на договорі строкове платне володіння і 
користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої 
діяльності». Орендні відносини займають домінуючу позицію у сільському господарстві вони 
створюють умови для формування великих приватних агропідприємств. Нині сільськогосподарські 
підприємства України ведуть господарську діяльність переважно на орендованих землях, частка яких 
у їх загальному землекористуванні перевищує 92 % [5, c. 215].  

Орендна плата справляється виключно у грошовій формі, проте, за згодою сторін розрахунки 
можуть здійснюватись у натуральній формі. Базою нарахування орендної ставки є нормативна 
грошова оцінка землі, яка визначається з врахуванням коефіцієнта індексації. У 2014 р. згідно з 
укладеними договорами оренди плата за оренду земельних паїв становила 664 грн/га або 2,9 % від їх 
нормативної грошової оцінки [2, c. 26]. 

Орендар одержує право володіння земельною ділянкою на строк дії договору оренди, тобто 
отримує «виключне землекористування» на певний час. Строк оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
фермерського господарства, особистого селянського господарства не може бути меншим як 7 років та 
не може перевищувати 50 років [2, c. 26]. Орендар отримує можливість обмеженого розпорядження 
земельною ділянкою шляхом передачі її у суборенду, але за згодою власника [18, c. 28]. 

Суборенда землі – це передача земельної ділянки її користувачем (орендарем) іншій особі в 
користування на певний строк та на умовах, погоджених з орендодавцем. Такі відносини 
оформляються відповідним договором [20]. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні 
обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому, а також строк 
суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі. У разі припинення 
договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється. Договір суборенди, як 
правило, передбачає внесення щорічних орендних платежів, визначених договором [21]. 

Натомість, право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, 
визначене статтею 102 Земельного кодексу України, яке отримало назву – емфітевзису, передбачає 
можливість як періодичних платежів, так і одноразових виплат певної суми за весь час користування 
ділянкою. Емфітевзис, як і оренда, є платним, проте, розмір та періодичність внесення плати за 
користування емфітевзисом встановлюється договором між власником та емфітевтом, а не 
законодавством, як у випадку оренди [22]. За даними Держгеокадастру, станом на 01.01.2016 р. 
укладено близько 23 тис. договорів емфітевзису.  

Земельне законодавство містить ще одне право користування – право земельного сервітуту, 
яке представляє собою «право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене 
платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками)». Земельні сервітути 
можуть бути постійними і строковими. Сервітут дозволяє сервітуарію користуватися природними 
властивостями речі щодо якої він встановлений. Сервітут може бути встановлений договором, 
законом, заповітом або рішенням суду.  

Згідно із статтею 99 Земельного кодексу України, власники й користувачі земельних ділянок 
можуть вимагати встановлення таких земельних сервітутів, як: 

а) право проходу і проїзду на велосипеді; 
б) право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху; 
в) право прокладання і експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших 

лінійних комунікацій; 
г) право прокладання на свою земельну ділянку водопроводу від чужої природної водойми або 

через чужу земельну ділянку; 
д) право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку; 
е) право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, і право 

проходу до природної водойми; 
є) право напувати свою худобу з природної водойми, розташованої на сусідній земельній 

ділянці, і право прогону худоби до природної водойми; 
ж) право прогону худоби по наявному шляху; 
з) право встановлення будівельних риштувань і складування будівельних матеріалів з метою 

ремонту будинків і споруд; 
и) інші земельні сервітути [14]. 
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Частиною 4 статтею 98 Земельного кодексу України встановлено важливий принцип здійснення 
права сервітута, який є «найменш обтяжливим для власника земельної ділянки». Наприклад, право 
проходу повинне здійснюватися так, щоб завдавати найменшої шкоди насадженням, розташованим 
на земельній ділянці, не перешкоджати господарській діяльності, яка ведеться на ній тощо [23]. 

Відповідно до статті 413 Цивільного кодексу України власник земельної ділянки має право 
надати її в користування іншій особі для будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, 
житлових та інших споруд і будівель за допомогою суперфіцію [24]. Суперфіцій – це відчужуване 
речове право користування чужою земельною ділянкою для забудови. Набуття і реалізація 
суперфіцію має здійснюватися з додержанням вимог земельного законодавства щодо особливостей 
земельної ділянки як предмета договору, істотних умов договору, прав та обов’язків сторін [14]. 

Концесія – надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом 
виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній 
та строковій основі юридичній або фізичній особі (суб'єкту підприємницької діяльності) права на 
будівництво та експлуатацію об'єкта концесії, за умови взяття суб’єктом підприємницької діяльності 
(концесіонером) на себе зобов'язань із створення (будівництво) та (експлуатацію) об'єкта концесії, 
майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику [25].  

Стає очевидним, що в Україні законодавчо закріплено різні форми власності і користування 
земельними ділянками. Зокрема, Законом України «Про власність» (втратив чинність) було визначено 
три форми власності: приватну, колективну та державну. Усі форми власності визнано рівноправними 
[26].  

Згідно нової редакції Земельного кодексу, прийнятої у 2002 році, зазначається, що право 
власності на землі в Україні виражається у приватній, комунальній та державній формах.  

Відповідно до Земельного кодексу суб’єктами права власності на землю є: 
а) громадяни та юридичні особи – на землі приватної власності; 
б) територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого 

самоврядування – на землі комунальної власності; 
в) держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади – на землі 

державної власності [14]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Форми власності на землі сільськогосподарського призначення 
Джерело: побудовано автором 
 
Основною відмінністю державної та комунальної форми власності від приватної є те, що 

приватна – задовольняє потреби власників (громадян та юридичних осіб), а державна й комунальна – 
інтереси суспільства (народу України, окремих груп людей, комунальних утворень, територіальних 
громад тощо). Згідно даних Державного земельного кадастру у приватній власності нині перебуває 
74,8% сільськогосподарських угідь, державній – 25,1, комунальній – 0,1%, колективній – 0,04% (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура сільськогосподарських угідь України за формами власності 

 станом на 01. 01. 2016 р. 
Джерело: за даними Держгеокадастру. 
 
У державній власності перебувають усі землі України, крім земель комунальної та приватної 

власності. Станом на 01.01.2016 р. в Україні налічується 10405,0 тис. га сільськогосподарських угідь 
державної власності. Право державної власності на землю набувається і реалізується державою в 
особі Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Автономної республіки Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міських, районних державних адміністрацій відповідно до закону.  

Держава набуває права власності на землю у разі: 
 - відчуження земельних ділянок у власників з мотивів суспільної необхідності та для суспільних 

потреб; 
 - придбання за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими 

угодами; 
 - прийняття спадщини; 
 - передачі у власність держави земельних ділянок комунальної власності територіальними 

громадами; 
 - конфіскації земельної ділянки [14]. 
Землі, які належать на праві власності територіальним громадам сіл, міст, селищ, є 

комунальною власністю, у якій перебувають усі землі в межах населених пунктів, крім земель 
приватної та державної власності, а також земельні ділянки за їх межами, на яких розташовані об'єкти 
комунальної власності. Питання щодо особливостей регулювання землекористувань комунальної 
форми власності законодавчо закріплені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
від 21 травня 1997 р., де зазначено, що «право комунальної власності – право територіальної громади 
володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх 
інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування» 
[27]. Отже, правом комунальної власності на земельну ділянку є право територіальних громад 
володіти, користуватися та розпоряджатися земельною ділянкою на свій розсуд в інтересах жителів 
міст, селищ, сіл та раціонально використовувати землі відповідно до їх цільового призначення у 
встановлених законом межах та дотримуватись правил щодо їх охорони. 

Комунальна власність відповідно до Конституції України є самостійною формою власності, яка 
на рівних правах з іншими правами захищається законом. До комунальної власності віднесено 25,5 
тис. га сільськогосподарських угідь. Територіальні громади сіл, селищ, міст реалізують своє право 
власності на землі через відповідні органи місцевого самоврядування – сільські, селищні, міські ради. 
Вони набувають землю у комунальну власність у разі: 

 - передачі їм земель державної власності; 
- примусового відчуження земельних ділянок у власників з мотивів суспільної необхідності та 

для суспільних потреб; 
- прийняття спадщини; 
- прийняття за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими 

угодами; 
- виникнення інших підстав, передбачених законом [14]. 
Досягненням земельної реформи в Україні стало запровадження приватної форми власності. 

Право приватної власності на землю означає, що конкретно визначена на місцевості земельна ділянка 
належить окремому громадянинові або юридичній особі. Приватна власність, як й інші форми 
власності, передбачає можливість володіти, користуватися та розпоряджатися землею, тобто 
виконувати основні функції власника. На початок 2016 р. у приватній власності перебуває 31060,0 тис. 
га сільськогосподарських угідь країни [26]. 
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Перевагою приватної власності є те, що вона одночасно виступає як об’єкт права та об’єкт 
господарювання, підвищує мотивацію до більш продуктивної праці на власній землі. Однак держава, 
запровадивши право приватної власності на землю, позбавила громадян можливості здійснювати 
одну з головних функцій – розпоряджатися землею, призначеною для ведення товарного виробництва 
оскільки забороняє продавати чи іншими способами відчужувати належну їм земельну ділянку, крім 
передачі її у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку. 

Згідно Земельного кодексу України громадяни України набувають право власності на земельні 
ділянки на підставі: 

 - придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими 
угодами; 

- безоплатні передачі із земель державної і комунальної власності; 
- приватизація земельних ділянок, що були раніше передані їм у користування; 
- прийняття спадщини; 
- виділення в натурі належної їм земельної ділянки. 
Також земельне законодавство України регламентує можливість перебування земельної ділянки 

у спільній власності. Під правом спільної власності розуміється «право власності двох і більше осіб на 
ту саму земельну ділянку» [14]. Учасників спільної власності називають співвласниками. Спільна 
власність може бути з визначенням частки кожного з учасників (спільна часткова власність) або без 
визначення часток учасників спільної власності (спільна сумісна власність). У спільній власності 
перебувають земельні ділянки подружжя, членів фермерського господарства, співвласників житлового 
будинку. 

Право спільної власності на земельну ділянку виникає: 
 - при добровільному об'єднанні власниками належних їм земельних ділянок; 
 - при придбанні у власність земельної ділянки двома чи більше особами за цивільно-правовими 

угодами; 
- при прийнятті спадщини на земельну ділянку двома або більше особами; 
- за рішенням суду [14]. 
Слід підкреслити, що всі вище перелічені форми власності на землю нині законодавчо 

урегульовані, крім колективної, яка виникла унаслідок земельної реформи шляхом масової передачі 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власність юридичних осіб. Згодом (2000 р.) 
під впливом реформування аграрного сектора економіки більшість підприємств – суб’єктів права 
колективної власності шляхом реорганізації припинили своє існування, проте залишилась невелика 
кількість підприємств, які не здійснили переоформлення. У результаті таких перетворень склалася 
ситуація, коли правовий статус права власності на землі колективних сільськогосподарських 
підприємств дотепер залишається законодавчо неврегульованим. 

Висновки з проведеного дослідження. 1. Отже, власність на землю була й залишається 
основою земельних, а також всієї системи аграрних відносин.  

2. Відносини власності створюють та гарантують умови для ефективного розвитку аграрного 
сектору економіки на основі високої зацікавленості в результатах праці.  

3. В основі поняття «права власності на землю» розуміється суб’єктивне право, що включає в 
себе тріаду правомочностей: володіння, користування та розпорядження землею. 

4. В Україні право власності на землі виражається у приватній, комунальній, державній та 
колективній формах. 
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Постановка проблеми. Євроінтеграційні процеси, які стали невід’ємною ознакою та 

напрямком розвитку економіки України призвели до значних змін в соціально-економічних сферах 
діяльності. Зокрема, державні закупівлі стали об'єктом прискіпливої уваги у контексті боротьби за 
прозорість та публічність використання бюджетних коштів. У зв’язку з цим законодавчими органами 
України було прийнято низку законів та підзаконних актів, які стали підґрунтям для системної реформи 
сфери державних закупівель, спрямованої на адаптацію українського законодавства до стандартів 
Європейського Союзу і WTO GPA. 

Однак, в процесі реального застосування виникає низка проблем з їх адаптацією, що 
призводить до порушення  законодавства багатьма бюджетними установами. Не винятком стала 
сфера вищої освіти, перед якою виникло декілька питань з методики здійснення публічних закупівель 
у вищих навчальних закладах України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти реформування, функціонування та 
застосування системи державних закупівель висвітлені у працях вітчизняних вчених, таких як 
В. Міняйло, В. Прядко, Н. Ткаченко, Ю. Фіалко та інших [1-4]. Проте ступінь наукової розробленості у 
вітчизняній теорії та практиці саме функціонального-економічного механізму державних закупівель, 
його сутності, структури, функцій залишається узагальненим і не враховує особливості тієї чи іншої 
галузі. Тому проведення публічних закупівель вищими навчальними закладами потребує глибокого 
дослідження правових та економічних засад їх здійснення для виявлення ефективної адаптації 
відповідно до вимог чинного законодавства. 

Постановка завдання. Ефективність проведення публічних закупівель насамперед залежить 
від якісного аналізу існуючих потреб, вивчення ринку необхідних товарів, робіт і послуг, комплексного 
планування торгів, знання основ чинного законодавства. Метою є дослідити економіко-правові основи 
здійснення публічних закупівель та особливості їх проведення вищими навчальними закладами 
України з урахуванням ключових змін в законодавстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Передумовами здійснення публічних закупівель 
вищими навчальними закладами є раціоналізація видатків в умовах обмеженості ресурсів за рахунок 
створення прозорої системи вибору постачальників високоякісних товарів, робіт і послуг за 
оптимальною ціною.  

З 1 серпня 2016 року вступив в силу Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 
року № 922-VIII (далі – Закон) [5], який зобов’язав всіх бюджетників здійснювати закупівлю товарів, 
робіт і послуг відповідно його вимог.  

Сфера освіти і суб'єкти господарювання, що знаходяться у її структурі в розумінні Закону в 
процесі здійснення своєї діяльності, як правило, виступають в ролі Замовник, тому від керівників всіх 
освітніх закладів (далі ОЗ) вимагається забезпечити здійснення закупівель через електронну систему 
закупівель.  

Даний Закон застосовується Замовниками за умови, що вартість предмета закупівлі товару 
(товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тис. грн, а робіт – 1,5 млн грн; – до 
замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання за умови, що вартість 
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предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 млн грн, а робіт — 5 
млн грн (ч. 1 ст. 2 Закону) [5]. 

Ключовою новацією в регулюванні системи державних закупівель є те, що Закон певною мірою 
поширюється на закупівлі, що здійснюються від 50 тис. грн до порогів застосування процедур 
закупівель.  

Згідно Закону «публічна закупівля (далі – закупівля) – це придбання Замовником товарів, робіт і 
послуг у порядку, встановленому Законом» [5]. 

Електронна система закупівель (ЕСЗ) – це інформаційно-телекомунікаційна система, що 
забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін 
інформацією та документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал 
Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний 
обмін інформацією та документами [5]. 

Основним Уповноваженим органом, який здійснює регулювання та реалізує державну політику у 
сфері публічних закупівель є Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (далі – 
Мінекономрозвитку). 

Відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 18.03.16 р. № 473 веб-порталом Уповноваженого 
органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель, визначеної у п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону, 
стає інформаційно-телекомунікаційна система Prozorro за адресою в мережі 
Інтернет: www.prozorro.gov.ua [6]. При цьому відповідальним за забезпечення функціонування та 
наповнення веб-порталу було визначено ДП «Прозорро». 

Розглянемо особливості здійснення публічних закупівель у вищих навчальних закладах України.  
Узагальнено процес організації публічних закупівель у ВНЗ представлено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Організаційний процес проведення публічних закупівель 
Джерело: розробка автора 
 
Як уже зазначалося, в процесі здійснення своєї діяльності вищі навчальні заклади виступають у 

ролі Замовника, особливості закупівель якого залежать від річних потреб в товарах, роботах, 
послугах, які є необхідними для виконання поставлених перед собою завдань чи виконанням взятих 
на себе зобов’язань.  

Для організації та здійснення публічних закупівель у вищому навчальному закладі (далі – ВНЗ) 
створюється тендерний комітет чи визначається Уповноважена особа. 

Відповідно до ст. 1 Закону, уповноважена особа (особи) – це службова, посадова та інша 
фізична особа замовника, визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі 
згідно із цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення або трудового договору 
(контракту) [5].  

Тендерний комітет – це службові (посадові) та інші особи замовника, призначені 
відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно Закону [5]. 

У своїй діяльності тендерний комітет/уповноважена особа керується чинним законодавством, у 
тому числі Положенням про тендерний комітет/уповноважену особу, Статутом ВНЗ, наказом Ректора 
ВНЗ, внутрішніми нормативними документами ВНЗ та рішеннями, які приймаються самим 
комітетом/уповноваженою особою тощо.   

Серед осіб тендерного комітету/уповноваженої особи розпорядчим рішенням керівництва ВНЗ 
визначається особа, яка забезпечить оприлюднення та розміщення інформації закупівлі в електронній 
системі публічних закупівель відповідно до вимог Закону. Для даної особи/уповноваженої особи 
оформляється електронний підпис, який є обов’язковим для подальшої роботи в електронній системі.  

Крім того, вищий навчальний заклад проводить реєстрацію на одному або декількох 
авторизованих електронних майданчиках, які мають ІІІ або ІV рівень акредитації. Авторизований 
електронний майданчик (далі АЕМ) – це авторизована Уповноваженим органом інформаційно-
телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію 
осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення 
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процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого 
здійснюється за допомогою мережі Інтернет [5]. 

Тобто, авторизований електронний майданчик — це частина Prozorro, через яку Замовник  
працюєте в системі (оголошуєте закупівлю, «спілкуєтесь» з постачальниками з допомогою 
питань/вимог, які вони можуть поставити від час проведення вами закупівлі, публікуєте рішення про 
переможця торгів, оприлюднюєте договір і т. д.). Вся інформація, що публікується Змовником через 
особистий кабінет, буде доступною для перегляду на сайті prozorro.gov.ua та на решті авторизованих 
електронних майданчиках. 

На сьогоднішній момент налічується десять АЕМ, які пройшли акредитацію: Держзакупівлі 
онлайн, Smart tender, ПриватМаркет, zakupki.com.ua, Newtend, Zakupki.prom.ua, E-tender, Public Bid та 
АPS Market [7]. Перші дев’ять Замовник може використовувати для проведення всіх процедур 
закупівель відповідно Закону, останній у списку лише для здійснення публічних закупівель, вартість 
яких нижче порогів, зазначених в ст. 2 Закону [5].    

Після вирішення організаційних питань Замовник здійснює публічні закупівлі відповідно вимог 
Закону, проведення яких має низку особливостей. 

Розглянемо далі більш детально процес здійснення публічних закупівель ВНЗ, загальний 
механізм проведення яких представлено на рис. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Механізм здійснення публічних закупівель ВНЗ  
Джерело: розробка автора 

 
Перед початком публічної закупівлі тендерний комітет/уповноважена особа Замовника на основі 

кошторису (тимчасового чи постійного) складає річний план закупівлі та додаток до річного плану, 
визначає строки проведення процедури торгів та відповідальних осіб за їх проведення. Вносити зміни 
до річного плану закупівлі та додатку до нього, у разі виникнення необхідності, оскільки Закон не 
передбачає строки та частоту їх затвердження. Підставою затвердження річного плану/додатку до 
нього або змін до них є датований протокол, який підписується всіма членами тендерного комітету чи 
уповноваженою особою. 

Затвердження  та оприлюднення  

річного плану закупівель і додатку до нього  

Виконання та контроль за виконанням договору на закупівлю 

Затвердження звіту про результати проведення процедури закупівлі  

Визначення переможця процедури закупівлі та укладання договору на закупівлю  

Проведення процедури закупівлі відповідно до річного плану закупівель  
і додатку до нього  

(допорогова закупівля, відкриті торги, конкурентний діалог, переговорна процедура, 

допорогова закупівля) 

Затвердження кошторису 

(тимчасового кошторису, програми, плану використання бюджетних коштів) 

Оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю 

 
 

Внесення змін до договору   

(у разі необхідності, відповідно ст. 36 Закону) 



ММААРРККЕЕТТИИННГГ  ІІ  РРИИННККООВВІІ  ВВІІДДННООССИИННИИ   

 

 156 

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону, Замовник забезпечує оприлюднення річного плану та додаток до 
нього (а також зміни до них) через авторизовані електронні майданчики на веб-порталі 
Уповноваженого органу протягом п’яти днів з дня їх затвердження [5]. 

Публічні закупівлі Замовник може здійснювати шляхом проведення таких видів процедур: 
відкриті торги; конкурентний діалог; переговорна процедура закупівлі. 

Крім того, всі публічні закупівлі відповідно до вартості закупівлі умовно можна поділити на 
допорогові закупівлі та надпорогові закупівлі.  

Допорогові закупівлі – це закупівлі товарів, робіт/послуг, вартість яких є меншою 200 тис. 
гривень (товари/послуги) і 1,5 млн гривень (роботи), які проводить Замовник з/без застосування 
електронної системи закупівель (див. рис. 3) [5].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Особливості допорогових закупівель 
Джерело: розробка автора 
 
Закон визначив, що під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою 

за вартість, зазначену ст. 2 Закону [5], Замовники повинні дотримуватися принципів здійснення 
публічних закупівель та можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору 
постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення 
договору. 

Особливості проведення допорогових закупівель більш детально описані в наказі Державного 
підприємства «Зовнішторгвидав України» «Про затвердження порядку здійснення допорогових 
закупівель» від 13.04.2016 р. № 35 [8]. Відповідно якого, вищим навчальним закладам бажано 
проводити допорогові закупівлі товарів через електронну систему закупівель, якщо їх вартість 
знаходиться в інтервалі від 3 до 200 тис. гривень.  

У разі здійснення ВНЗ закупівель товарів, робіт і послуг за прямими договорами без 
використання електронної системи закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або 
перевищує 50 тис. грн та є меншою за вартість, зазначену вище, Замовники обов’язково 
оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель у строк протягом одного 
дня з дня укладання договору (відповідно до ст. 10 Закону) [5]. 

Як бачимо, Закон дає право вибору вищим навальним закладам: застосовувати електронні 
торги при «допорогових» закупівлях чи ні, однак  Замовникам отримує і певний обов’язок, зокрема 
щодо оприлюднення відповідної інформації. 

Далі перейдемо до розгляду особливостей проведення публічних закупівель, вартість предмета 
закупівлі яких вища порогів, зазначених в ст. 2. Закону [5]. Як уже зазначалося, проведення публічних 
закупівель може відбуватися шляхом використання однієї з таких видів процедур, як: відкриті торги, 
конкурентний діалог та переговорна процедури закупівель. кожна із вище зазначених процедур має 
свої особливості застосування та оприлюднення в електронній системі закупівель (рис. 4), розглянемо 
їх.  

Відкриті торги є головною процедурою закупівель, у якій можуть брати участь усі бажаючі та для 
проведення якої має бути не менше 2-х учасників. Слід відмітити головне нововведення – 
здійснюються з обов'язковим проведенням аукціону за низькою ціною і з урахуванням нецінових 
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критеріїв. Даний аукціон полягає в поетапному зниженні цін або їх визначенні з урахуванням 
показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, встановленою Замовником. Учасники 
процедури в інтерактивному режимі реального часу за допомогою інтерфейсу електронного 
майданчика протягом 3 етапів беруть участь у торгах, змагаючись за перемогу в тендері. 

 
 

Рис. 4. Види процедур публічних закупівель в залежності від очікуваної вартості 
Джерело: розробка автора 
 
У разі, якщо Замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики товарів і 

робіт або визначити вид послуг, а також за умови необхідності проведення переговорів для прийняття 
оптимального рішення про закупівлю, Закон передбачає застосування процедури конкурентного 
діалогу.  

Крім того, конкурентний діалог застосовується, якщо предметом закупівлі є консультаційні, 
юридичні послуги, розробка інформаційних систем, програмних продуктів, проведення наукових 
досліджень, експериментів або розробок, виконання дослідно-конструкторських, будівельних робіт, 
визначення вимог до виконання яких вимагає переговорів тощо. 

При проведенні відкритих торгів та конкурентного діалогу Замовник, як і раніше готує тендерну 
документацію, яка повинна містити інформацію про розмір, вид та умови надання забезпечення 
тендерної пропозиції (якщо Замовник вимагає його надати) та розмір, вид, строк і умови надання, 
умови повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо Замовник 
вимагає його надати). 

У частині визначення Замовником способу забезпечення тендерної пропозиції, згідно п. 8 ч. 1 ст. 
1 Закону [5] є певні обмеження, а саме Замовник може вимагати від Учасника тільки гарантію. 

Варто зазначити, що подання тендерної пропозиції при проведенні електронних публічних 
закупівель здійснюється в електронному форматі.  

Крім того, у публічних закупівлях при відкритих торгах та конкурентному діалозі оцінку 
тендерних пропозицій електронна система закупівель здійснюватиме автоматично, тобто 
проводитиме електронний аукціон. Замовник лише приймає рішення, прийняти його пропозицію чи ні, 
ретельно вивчивши надані учасником документи. Якщо пропозиція не відповідає вимогам, Замовник її 
відхиляє та розглядає наступну пропозицію, залежно від рейтингу за результатами проведеного 
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аукціону. За результатами розгляду пропозицій Замовник складає протокол розгляду, приймає 
рішення про намір укласти договір про закупівлю. В строк, визначений в ст. 36 Закону між ВНЗ і 
Учасником торгів підписується договір про закупівлю [5].  

Крім того, Замовники повинні оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу звіт про 
виконання договорів, які укладені за результатами проведення публічних закупівель.  

Переговорна ж процедура закупівель здійснюється без попередньої публікації, публікується 
тільки повідомлення про намір укласти договір після проведення переговорів з учасником процедури, 
але лише у випадках, визначених в ст. 35 Закону [5]. В основному практичне застосування зазначеної 
вище процедури обирається Замовником при закупівлі теплової/електричної енергії, послуг з 
водопостачання/водовідведення, природного газу або за необхідності продовження будівельних робіт 
тим самим підрядником тощо.  

Слід зазначити, що у разі застосування Замовником будь-якої публічної закупівлі товарів/послуг, 
вартість, яких перевищує 133 тис. євро та робіт – 5150 тис. євро, обов’язково додатково 
оприлюднюється оголошення про проведення закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу 
англійською мовою [5].  

Не менш важливим питання, яке може виникнути в процесі проведення будь-якого виду 
публічних закупівель, це оскарження результатів. 

Подання скарги на результати тендерної процедури здійснюється за допомогою електронного 
документообігу. Скарга після зазначення її в електронній системі закупівель вноситься до реєстру та 
автоматично направляється Антимонопольному комітету України і Замовнику. Строк розгляду органом 
оскарження становить 15 робочих днів з моменту початку розгляду. На час розгляду скарги Замовнику 
забороняється вчиняти будь-які дії та приймати рішення, крім тих, які спрямовані на усунення 
порушень, зазначених у скарзі. У разі незгоди з рішенням органу оскарження останньою інстанцією 
захисту ваших прав є суд. 

Керівникам ВНЗ прийняти до відома, що відхилення від встановлених законодавством норм є 
адміністративним порушенням і згідно ст. 164

14 
Кодексом закону про адміністративні правопорушення 

(далі — КУПАП) передбачено притягнення до Адміністративної персональної відповідальності 
посадових осіб за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг [9].  
Відповідальними особами є члени тендерного комітету чи Уповноважена особа. Санкцією 
адміністративної відповідальності є штраф в розмірі від 11900 до 25000 грн, в залежності від виду 
порушення тощо.  

Отже, з впровадженням електронної системи закупівель, перед вищими навчальними 
закладами постає низка питань, які стосуються організації, планування, проведення з використанням 
електронних засобів. Крім того, електронна система закупівель стає підґрунтям для виникнення 
технічних помилок та збоїв, які можуть виникнути на всіх етапах проведення процедур закупівель.  

Висновки з проведеного дослідження. Дослідження процесу проведення публічних 
закупівель вищими навчальними закладами України, свідчить про їх складність в процесі 
застосування. Незважаючи на великі амбіції реформи державних закупівель і вже реальні результати 
в економії бюджетних коштів, існує низка практичних проблем, що потребують вирішення та 
постійного контролю. 

Перспективний підхід до планування, залучення висококваліфікованих кадрів з питань 
проведення публічних закупівель чи підвищення кваліфікаційного рівня власного персоналу дозволить 
уникнути помилок під час проведення торгів та сприятиме швидкій адаптації ВНЗ до вимог чинного 
законодавства України. 
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Постановка проблеми. Головні концептуальні засади функціонування економіки України 

полягають у більш повному використанні наявного природного, трудового, інтелектуального, 
виробничого потенціалу, підвищенні ефективності виробництва, диверсифікації виробничих 
потужностей підприємств переробної промисловості у напрямі їх більшої орієнтації на особисті 
потреби, на ринки виробничо-технічного та науково-технічного призначення.  

Згадані вище фактори зумовлюють необхідність проведення структурних змін в економіці 
України, чіткого визначення системи пріоритетів. Проблема полягає у тому, щоб підвищити 
ефективність виробництва, забезпечити максимальну зайнятість і задовольнити не тільки потреби 
населення України, але й мати експортний потенціал. Реалізація поставленої мети – це поступовий 
процес, який передбачає: першочергово переорієнтацію економіки на підвищення темпів розвитку 
переробних підприємств; комбінування та кооперування виробництва з метою комплексного 
використання сировини, планомірне та комплексне розміщення виробництва з урахуванням 
природних та трудових ресурсів, розміщення підприємств АПК відповідно до природно - кліматичних 
та економічних умов; оптимізація територіально-виробничих та транспортних зв’язків між 
економічними районами; технологічне оновлення підприємств. Одним із елементів цього процесу є 
інтенсифікації діяльності переробних підприємств за рахунок диверсифікації організаційних форм 
венчурного діяльності, перетворення частини доходів населення на інвестиційний ресурс. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливим при вивченні потреб є звернення до 
праць представників економічної науки А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса, К. Менгера, Ж.-Б. Сейя, 
Ш. Фур’є, В. С. Джевонса, Г. Г. Гессена, Ф. Листа, В. Гошера, К. Книса, Б. Гільдебранта, Л. Брентало, 
Г. Шоллера, В. Зомбарта, М. Вебера, К. Бюхера, які сформували різні методологічні основи аналізу 
основних понять економічної науки, зокрема, потреб. Нині питанням дослідження особистих потреб, 
механізму їх формування та задоволення присвячено значні теоретичні напрацювання 
В. О. Мандибури, В. О. Паламарчука, С. П. Багачева, О.М. Балико, О.Г. Леонової.  

Проблемами венчурного інвестування займаються О.М. Антіпов [1], Л.Л. Антонюк [2], В.В Зянько 
[3], Т.В. Калінеску [1], П.В. Ковалишин [4], І.С. Кузнецова [5], Н.М. Краус, Н.А. Мамонтова, О.М. Петрук 
[6], О.М. Шевченко. Так, Л.Л. Антонюк [2], Н.А. Мамонтова розуміють венчурне фінансування як процес 
вкладення довгострокових високо ризикованих інвестицій у капітал новостворених інноваційних 
(високотехнологічних) компаній. О.А. Зінченко конкретизує шляхи покращення і активізації венчурної 
діяльності в Україні за рахунок: створення належних умов для діяльності інвестиційних фондів; 
формування системи інформаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств; 
впровадження системи підготовки та перепідготовки спеціалістів для роботи в сфері інноваційної 
діяльності тощо. На думку Н.М. Краус та О.М. Шевченко, розширення обсягів венчурних інвестицій є 
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одним із найбільш дієвих механізмів інтенсифікації інноваційної діяльності в умовах ринкового 
господарювання [7, с. 4; 8]. Що стосується венчурного інвестування як напряму розвитку переробних 
підприємств, задоволення особистих потреб, місця доходів населення у цьому процесі, то ці питання 
потребують подальшого уточнення. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення ролі венчурного інвестування у 
інтенсифікації діяльності підприємств переробної промисловості та, як наслідок, - задоволенні 
особистих потреб. Завданнями при цьому є: аналіз структури реалізованої промислової продукції за 
видами економічної діяльності та їх класифікація стосовно участі у процесі формування та 
задоволення особистих потреб; визначення взаємно оберненого впливу особистих потреб на 
структурні зрушення в економіці, діяльність переробних підприємств, венчурне інвестування; розробки 
механізмів щодо збільшення обсягів виробництва переробних підприємств з метою росту обсягів 
доданої вартості; дослідження організаційних форма венчурних фірм; з’ясування перспектив 
перетворення частини доходів населення у ресурс венчурного інвестування. Об’єктом дослідження є 
задоволення особистих потреб у процесі венчурного інвестування переробних підприємств, 
предметом дослідження – теоретичні, практичні аспекти венчурного інвестування задля спрямування 
вектору його руху на задоволення особистих потреб. 

Виклад основного матеріалу дослідження. При здійсненні класифікації видів економічної 
діяльності, виходячи із їх функціональних характеристик стосовно участі у процесі формування та 
задоволення особистих потреб, доцільно виділити три групи галузей: які задіяні безпосередньо у цьому 
процесі, частково та взагалі не задіяні (таблиця 1). Підприємства переробної промисловості 
безпосередньо задіяні у процесі формування та задоволення особистих потреб. За місцем у цьому 
процесі їх варто віднести до I групи галузей, поряд з сільським, лісовим, рибним господарством, оптовою 
та роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів, освітою, охороною здоров’я 
та наданням соціальної допомоги, мистецтвом, спортом, розвагами та відпочинком тощо.  

Таблиця 1 
Класифікація видів економічної діяльності стосовно їх участі у процесі формування та 

задоволення особистих потреб 
 

I група II група III група 

Галузі, які безпосередньо задіяні у 
процесі формування та 

задоволення особистих потреб 

Галузі, які частково задіяні у процесі 
формування та задоволення 

особистих потреб 

Галузі, які не задіяні у 
процесі формування та 
задоволення особистих 

потреб 

A. Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 
C. Переробна промисловість  
G. Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів  
P. Освіта  
Q. Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги  
R. Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок  
S. Надання інших видів послуг  

D. Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря  
E. Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами  
F. Будівництво 
H. Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність  
J. Інформація та телекомунікації  
K. Фінансова та страхова діяльність  
L. Операції з нерухомим майном  
M. Професійна, наукова та технічна 
діяльність  

B. Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 

C. Переробна промисловість  
19. Виробництво коксу та 

продуктів 
нафтоперероблення  

20. Виробництво хімічних 
речовин і хімічної продукції  

Джерело: розроблено автором  
 

З метою розвитку галузей, які задіяні у процесі формування та задоволення особистих потреб 
(галузей I та II груп), імпортозаміщення, виробництва товарів із високою доданою вартістю, розвитку 
високотехнологічних виробництв, необхідно на державному рівні сприяти формуванню у населення 
раціонального споживання, зростанню попиту на товари українського виробництва. У результаті 
мають збільшуватись обсяги виробництва у галузях, які безпосередньо задіяні у процесі задоволення 
особистих потреб (галузі I групи). Відповідно, зростатимуть відрахування до бюджету та доходи 
населення, що в свою чергу вплине на перетворення вільних доходів населення на інвестиційний 
ресурс.  

При аналізі структури реалізованої промислової продукції за видами діяльності варто зазначити, 
що нині в Україні структура промисловості деформована. Частка переробної промисловості в Україні 
має постійну тенденцію до зниження. Цей показник знизився з 73,9% у 2007 році до 64,9% - у 2015 
році (таблиця 2). Легка промисловість України практично перестала функціонувати. Вона займає 
близько 0,1% у структурі реалізованої продукції промисловості. Для порівняння варто зазначити, що в 
1990 році частка легкої промисловості становила 10,8%. Відмічається тенденція до зниження частки 
реалізованої промислової продукції переробними підприємствами на користь видобувних. 

 



ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННАА  ІІ  ГГРРООШШООВВАА  ППООЛЛІІТТИИККАА 
 

 162 

 

 

 

 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА    99--1100’’22001166[[6655]] 
Науково-виробничий журнал 

 

 163 

Беручи до уваги, що на підприємствах переробної промисловості створюється більша за 
обсягом додана вартість, отже, надходить до бюджетів різних рівнів більша частка доходів, задіяна 
більша кількість працюючих, то можна стверджувати, що тенденція починає носити загрозливий 
характер і свідчить про помилки у державному регулюванні структурних зрушень в Україні. Постають 
завдання інтенсифікації діяльності підприємств переробної промисловості за рахунок випуску 
наукомісткої продукції, що і обумовлює залучення інституту венчурного інвестування. 

Для венчурного інвестування характерним є те, що ризиковий капітал надається на тривалий 
термін без права дострокового вилучення коштів. При цьому прийнятною є концепція, згідно якої 
інвестори погоджуються на ймовірність втрати своїх коштів у випадку невдалого проекту. При вдалій 
реалізації проекту венчурний капітал спеціалізованих фірм дозволяє інвесторам отримувати високі 
прибутки.  

Венчурне інвестування може бути як формою реалізації оновлення номенклатури вже існуючої 
продукції, так і виробництва абсолютно нової продукції. При цьому сам венчур може бути як 
внутрішнім, так і зовнішнім, тобто виробництвом наукомісткої продукції можуть займатись як дрібні 
венчурні компанії, так і окремі відділи великих фірм. 

Характерними рисами дрібних інноваційних фірм, що сприяють підвищенню продуктивності 
праці є: незначний апарат управління; ототожнення працівників з фірмою, з її результатами діяльності. 
До того ж матеріальний добробут працівників дрібних венчурних фірм залежить від результатів їх 
праці, адже при низькій ефективності їх праці фірма може бути ліквідованою. Що стосується великих 
фірм, то останні для підвищення ефективності інноваційної діяльності у межах відповідного 
структурного підрозділу можуть створювати відділи розробки нового продукту або нового напряму. 
Особливістю цієї організаційної форми венчурної діяльності є сильний адміністративний контроль та 
обмежені зв’язки з виробничою структурою.     

Окремим питанням залишається механізм перетворення платіжного попиту в інвестиційний 
ресурс. Необхідно створити умови для перетворення частина доходів населення на інвестиційний 
ресурс, а саме: доходи повинні перевищувати витрати на задоволення поточних потреб фізичного 
існування;  населення має бути зацікавлене і мотивоване в розміщенні заощаджень у фінансових 
інститутах, зокрема венчурних фондах, чому сприяє стабільність, надійність і рівень прибутковості 
фінансових установ; рівень витрат на задоволення потреб фізичного існування повинен носити 
раціональний характер. Раціональність споживання повинна прищеплюватися через систему освіти і 
виховання, засобами масової інформації.  

Вплив держави на процес стимулювання перетворення доходів населення в інвестиційний 
ресурс - це інструмент регуляторного, цілеспрямованого залучення і освоєння вільних фінансових 
коштів населення. Оптимальними інструментами акумуляції заощаджень населення і механізмами їх 
інвестування є: механізми житлового і іпотечного кредитування, лізингові механізми, інвестиційно-
позикові системи, зокрема венчурне інвестування. Основними напрямами державної політики в галузі 
перетворення заощаджень населення в інвестиційний ресурс є створення сприятливих соціально-
економічних умов для розвитку заощаджень, вдосконалення ощадних інструментів, розвиток ощадних 
інститутів. Удосконалення видів і структури ощадних інститутів доцільно розпочати із створення і 
удосконалення фінансово-промислових груп, венчурних фондів, інвестиційних банків і компаній, 
розвитку ринку корпоративних цінних паперів. 

Висновки з проведеного дослідження. З точки зору забезпечення пріоритетів розвитку нині 
при забезпеченні особистих потреб мають бути: використання всіх форм державного впливу для 
ліквідації диспропорцій в економіці (розрив у показниках розвитку виробничої та переробної 
промисловості); розвиток галузей, які задовольняють потреби населення, створюючи значні обсяги 
доданої вартості; диверсифікація організаційних форма венчурних фірм; перетворення платіжного 
попиту населення у інвестиційний ресурс за допомогою інституту венчурного інвестування. 
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Постановка проблеми. Дослідження світового досвіду оцінки компаній для потреб ринку 
вказує на зміну підходів до оцінки в останнє десятиріччя. У ролі одного із найважливіших індикаторів 
комплексної оцінки підприємства іноземні аналітики застосовують ринкову капіталізацію, оскільки вона 
дозволяє оцінити рівень конкурентоспроможності підприємства та його успішності на ринку, а також 
охоплює як внутрішні, так і зовнішні фактори діяльності підприємства. Орієнтація на ринкову вартість 
підприємства як важливого критерію ефективної діяльності, розвиток корпоративних відносин, 
активізація процесів злиття і поглинання в Україні – всі ці процеси актуалізують як дослідження 
сутності категорії «капіталізація», оскільки безпосередньо з нею пов’язані, так і більш детального 
дослідження методики оцінки підприємств. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науковій літературі з проблем оцінки 
компаній переважають роботи західних вчених, таких як К. Мерсер, Т.У. Хармс, Т. Коллер, З. Боді і 
Р. Мертон, І. Генрі, Ш.П. Пратт та ін. Вони розглядають теоретичні та методологічні положення в галузі 
оцінки вартості компанії  в умовах країн з розвиненою ринковою економікою. Разом з тим останнім 
часом українські дослідники (О.Г. Мендрул, М. Г. Чумаченко, О.Б. Мних, Т.В. Момот, О.О. Терещенко 
та ін.) вивчають питання визначення вартості компанії в умовах ринку, що розвивається.  

В той же час у науковій літературі питанням капіталізації приділяється посилена увага. Так, у 
своїх працях висвітлюють різні аспекти капіталізації як вітчизняні, так і зарубіжні вчені: Л.Я. Беновська, 
Н.Ю. Брюховецька, А.Е. Абрамов, В.М. Геєць, В.В. Казинцев, Р. Кох та ін. 

Проте низка питань, пов’язаних із взаємозв’язком оцінки поточного стану компанії та рівня її 
капіталізації, а також з вдосконаленням методів оцінки компаній і використанням зарубіжного досвіду в 
Україні потребують більш детального вивчення. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є обґрунтування важливості ринкової капіталізації 
як ключового показника його стану, результатів і перспектив діяльності та дослідження провідних змін 
у традиційних підходах проведення оцінки стану підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для вітчизняної економічної науки і практики 
категорія «капіталізація» - порівняно нове поняття, так як вивчення суті даної категорії почалося лише 
в кінці минулого - початку нинішнього століття. Сучасна наука використовує поняття капіталізації в 
основному як узагальнюючий показник економічного стану суб’єкта господарської діяльності. 
Спираючись на праці зарубіжних дослідників, видно, що капіталізація зводиться до поняття «ринкової 
капіталізації». Під ринковою капіталізацією компанії розуміється вартість всіх її акцій, яка визначається 
як добуток ринкової ціни однієї акції на їх кількість в обігу [1].  

Ринкова капіталізація відноситься до головних показників, які враховуються при розрахунку 
фондових індексів, серед яких S&P 500, DAX та Nikkei. Також цей показник широко використовують 
провідні фінансові видання та сайти, такі як «Financial Times», «Business Week», «The Economist», 
«The Banker» та інші. 

Ключовою особливістю та перевагою застосування показника ринкової капіталізації в загальній 
оцінці діяльності компанії є те, що він заснований не на історичних даних діяльності компанії, а на 
очікуваннях інвесторів стосовно перспектив компанії. Розрахунок ринкової капіталізації заснований на 
постулаті, що тільки вільний ринок може визначити істинну вартість компанії, оскільки гравці 
фондового ринку активно реагують на всі зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на діяльність 
компанії. Тобто, якщо сума капіталізації аналізованого емітента зменшується, то це є ознакою 
погіршення очікувань інвесторів стосовно даної компанії. Прискорене зростання розміру капіталізації 
свідчить про сприятливий прогноз і очікування учасників ринку, про зацікавленість в акціях цього 
емітента, сприяє підвищенню ліквідності цих акцій. Крім того, ринкова капіталізація є важливим 
індикатором кон’юнктури ринку, вона є базою ранжування компаній на фондовому ринку.  

В той же час, необхідно відмітити, що показники фінансового стану компаній поряд із загально 
ринковими показниками активно використовуються в світі та не втратили своєї актуальності. Фінансові 
та інвестиційні аналітики продовжують аналізувати коефіцієнти фінансової стійкості, незалежності, 
левериджу, ліквідності, оборотності та рентабельності. Особливо це актуально для України, де 
фондовий ринок має дуже низький рівень розвитку і ринкова капіталізація більшості українських 
компаній не може слугувати індикатором оцінки компанії, бо її фактично неможливо оцінити. 

До того ж, ринкова капіталізація формується на основі суб’єктивних очікувань інвесторів, а отже 
вона дуже сильно залежить від багатьох зовнішніх факторів, які можуть вплинути на рішення гравців 
фондового ринку. Тому, при оцінці компанії обов’язково необхідно враховувати ці фактори та 
аналізувати їх. 

На прикладі харчової галузі, ключовими індикаторами, що мають вплив на ринкову 
капіталізацію, є купівельна спроможність населення, рівень інфляції, рівень економічного зростання, 
кінцеве відношення запасів до кінцевого використання сільськогосподарських культур, рівень 
відсоткових ставок, курс валют та його стабільність, рівень цін на сировину [2; 3]. За методикою 
міжнародної аналітичної компанії Standart and Poors (далі - S&P) для оцінки підприємств харчової 
промисловості рекомендовано враховувати певні кількісні та якісні фактори, на яких ми сфокусуємося 
дослідження нижче: 

1. Якісні фактори. Дуже важливо визначити, наскільки гарно компанія себе позиціонує і наскільки 
ефективно нею керують. Аналітик, який виконує таке завдання, повинен визначити розмір компанії, 
потенційні переваги даного розміру та ступінь їх використання компанією, можливості мобілізації 
капіталу та зростання. Також важливими питаннями є, чи використовує компанія свої конкурентні 
переваги та яка ймовірність отримання конкурентних переваг іншими гравцями ринку. 

Для компанії, що виробляє товари кінцевого вжитку, аналіз продуктового набору є вкрай 
важливим при оцінці. В ідеалі компанія має виробляти товари, які важко скопіювати, бути лідером у 
своєму сегменті ринку і мати привабливі ціни. Ефективний бренд-менеджмент сприяє лояльності 
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покупців, що в подальшому створює можливості для зростання частки ринку та збільшення гнучкості 
ціноутворення і прибутковості.  

Важливо проаналізувати M&A активність компанії, визначити, що стоїть за цією активністю. В 
окремих випадках компанія може створювати синергію шляхом комбінації декількох бізнесів, 
отримуючи вигоди, що включають збільшену купівельну спроможність, використання вже існуючих 
виробничих потужностей і більшу кількість готової продукції. В той же час придбання декількох 
підприємств, які не мають нічого спільного може призвести до виснаження фінансових і управлінських 
ресурсів компанії.  

Також треба звертати увагу на зусилля компанії в галузі її розвитку, на рівень витрат на R&D як 
в абсолютному, так і у відносному значеннях (у відсотках до чистого доходу), що впливає на 
потенційні доходи компанії. На жаль, українська фінансова звітність досі не виокремлює R&D витрат у 
Звіті про фінансові результати (сукупний дохід). 

Із зростанням інтересу і популярності органічної їжі і здорового харчування, а також зі 
зростанням стурбованості з приводу безпеки харчових продуктів аналітики S&P вбачають регуляторне 
середовище дуже важливою складовою для компаній харчової галузі. Важливо з’ясувати, чи 
траплялися випадки відкликань продукції компанії з ринку, або чи оголошували урядові та громадські 
організації певні підозри щодо якості і безпеки продукції компанії.  

Поточне та планове географічне розповсюдження діяльності компанії також є дуже важливими 
при оцінці, адже деякі великі харчові компанії зараз отримують більшість свого доходу з-за кордону. 
Компанія Danone, наприклад, отримує близько дві-треті обсягу своїх продажів за межами Західної 
Європи. 

Диверсифікація зможе допомогти вирівнюванню динаміки прибутків, оскільки зростання на 
одному ринку може компенсувати слабкість позицій компанії на іншому. Проте для деяких компаній 
міжнародна експансія може бути пов’язана зі значними за розміром інвестиціями (придбання, 
створення нових виробництв), що може нівелювати прибутки в короткостроковій перспективі і не 
гарантуватиме кінцевої окупності. Також суттєво впливають на значення фінансових показників 
коливання курсів іноземних валют.  

Важливим якісним аспектом оцінки компанії можуть бути репутація і послужний список топ-
менеджерів. Аналітику варто оцінити, чи призвели у минулому їхні навички до досягнення 
підприємством своїх поточних потреб і цілей. 

Оцінюючи фінансову стійкість компанії, крім традиційних показників варто оцінити достатність 
коштів для здійснення основної діяльності. Бажано порівняти грошові витрати на сплату відсотків з 
сумою операційного грошового потоку до сплати відсотків, який бізнес очікує згенерувати. Також 
важливо визначити, чи шукає компанія додаткові ресурси для майбутнього фінансування поточних 
операцій, рефінансування існуючих боргів, або для зростання. Фінансова стійкість компанії впливає на 
її доступ до фінансових ресурсів. Підкреслимо, що фінансова стійкість компанії розглядається 
фахівцями S&P як якісний фактор [2; 3]. 

2. Чисельні вимірники. Джерела інформації для оцінки компанії включають квартальні і річні 
звіти для власників, звіти для Комісії по цінних паперах і звіти, складені консультаційними фірмами. 
Існує велика кількість фінансових аспектів, які треба враховувати під час оцінки компанії харчової 
промисловості.  

Оцінюючи як доходи, так і прибутки, треба визначити ймовірність повторення певної події, що 
вплинула на фінансові результати, у майбутньому. Якщо разові події призводять до завищених або 
занижених результатів попереднього періоду – це треба також врахувати. Наприклад, прибутки 
можуть бути неочікувано високими завдяки вигодам, отриманим від продажу активів, або навпаки, 
вони можуть бути незвично низькими через витрати на реструктуризацію або через списання вартості 
активу.  

Якщо конкретний звіт про прибутки містить значну кількість подібних одноразових випадків, 
доцільно скоригувати цифри для того, щоб привести результати до «нормалізованого» рівня. Це може 
забезпечити кращу базу для прогнозування майбутнього рівня прибутків. В той же час, одноразові 
події також можуть мати значні наслідки для майбутніх результатів. Наприклад, витрати на 
реструктуризацію можуть вести до економії поточних витрат в наступні періоди.  

Існують різноманітні питання корпоративного обліку, які варто взяти до уваги. Наприклад, 
інвестор має враховувати, чи має компанія вагомі пенсійні програми для співробітників і як вона 
обліковує ці програми (чи відображаються вони в обліку). До того ж, зміна в облікових стандартах 
може вплинути на щорічні порівняння темпів приросту ключових показників, таких як прибутки. 

Оцінюючи продажі, хорошим знаком є зростання, але воно повинно бути порівняно із загальним 
зростанням на ринку та зі зростанням у конкурентів. Дуже важливо визначити причини зростання 
продажів (зростання цін на товари, зростання обсягу реалізованої продукції). Також треба врахувати 
дію сезонного фактору.  

Коефіцієнти рентабельності є вимірниками того, наскільки успішною є компанія в перетворенні 
доходу на прибуток. Оцінюючи рівні рентабельності, інвестор повинен їх порівняти з минулими 
періодами, з конкурентами, а також оцінити тенденції.  
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Також має бути оцінена структура витрат компанії, наскільки вагомими є матеріальні витрати та 
витрати на оплату праці. Якщо витрати на сировину і матеріали є значними і їх ціна дуже коливається, 
аналітики S&P радять спробувати оцінити, що буде, якщо компанія хеджує ціни або деякі витрати на 
рік уперед. Якщо структура витрат компанії значно залежить від коливань цін на товарних ринках, то 
варто приймати до уваги рівень і напрям змін цих цін. Валова рентабельність продажу компанії, яка 
відображає головним чином витрати виробництва, значно залежить від продуктової лінійки, а також 
від того, як компанія веде свій бізнес.  

Витрати на маркетинг мають велику вагу для компаній харчової галузі, але вони, в свою чергу, 
значно впливають на зростання продажів. Якщо компанія забезпечує гарну підтримку свого бренду та 
своїх продуктів, то це має допомогти їй стягувати високу ціну за брендований продукт і піднімати ціни, 
якщо необхідно, без спричинення зниження попиту. Бажано також оцінювати загальну операційну 
рентабельність компанії. Якщо вона починає зменшуватися, це може бути сигналом попередження 
про те, що структура витрат компанії погіршується.  

Прибуток на акцію (EPS) може бути проаналізований багатьма способами. Треба бути уважними 
з разовими подіями, такими як продаж активів або витрати на реструктуризацію, які можуть значно 
вплинути на оприлюднений EPS. Для нормалізації EPS треба виключити разові події з розрахунку, що 
призведе до змістовнішого зростання порівняно з минулими кварталами чи роками. Нормалізований 
EPS може бути важливим критерієм для оцінки вартості акцій компанії порівняно з її аналогами, або 
порівняно з компаніями поза даною галуззю.  

Прибутки звітного періоду не завжди надають чітку уяву про генерування грошових потоків чи 
фінансову стійкість. Важливо оцінювати бізнес на базі того, як багато готівки він генерує і поглинає. Ці 
питання дуже відмінні від того, що відображається в звіті про прибутки. Оцінюючи звіт про прибутки, 
треба брати до уваги, що деякі витрати (амортизація, списання вартості активів тощо) не спричиняють 
руху грошових коштів. Такі події роблять операційні грошові потоки компанії вищими, ніж звітний 
операційний прибуток. Крім того, компанії часто мають грошові видатки, які не включені до звіту про 
прибутки і збитки, наприклад, капітальні видатки на нове будівництво і ремонтні роботи, повернення 
боргів і дивіденди власникам. Ці операції, які з’являються в звіті про рух грошових коштів, а також 
відображені в балансі, мають бути врахованими при оцінці грошових потоків компанії. 

Важливо враховувати ліквідність самої компанії, так само як і ліквідність постачальників і 
покупців. Нездатність постачальника дотримуватися строків поставки може ускладнити діяльність 
компанії. Істотні зміни у коефіцієнті поточної ліквідності можуть сигналізувати про потенційні відтоки 
капіталу, потрібного для ведення бізнесу. 

Показники балансу можуть свідчити про фінансове здоров’я компанії. Також вони можуть 
відображати наскільки гарно компанія використовує свої активи або капітал у роботі.  

Чисті активи відображають вартість активів по балансу за мінусом вартості зобов’язань. 
Особливу увагу варто приділити «реальній» вартості чистих активів, яка включає такі активи, як 
земля, будівлі, споруди, обладнання, але виключає такі активи як гудвіл. Оцінювання балансу може не 
відображати вартість заміщення активів або їх цінність для когось іншого. Ступінь, в якому 
нематеріальні активи впливають на цінність компанії, може не бути адекватно відображена в 
балансовій вартості компанії, навіть якщо ці активи істотно впливають на цінність підприємства. Крім 
того, треба шукати непрофільні активи, які можуть бути продані, генеруючи доходи, які б дозволили 
знизити боргове навантаження, або здійснити викуп акцій, чи інвестувати в інший бізнес. Також треба 
враховувати, чи адекватно підтримуються реальні матеріальні активи компанії і чи оновлюються вони. 

Успіх компанії в інвестуванні свого капіталу традиційно визначається за допомогою таких 
коефіцієнтів, як рентабельність активів (ROA) і рентабельність капіталу (ROE). Коефіцієнт оборотності 
запасів (відношення продажу до запасів) може виявити зміни у продуктивності і «вузькі місця» 
виробництва. 

Також аналітики S&P рекомендують для оцінки компаній використовувати коефіцієнт 
відношення довгострокової заборгованості до капіталізації компанії (в українській літературі з 
фінансового аналізу розглядається коефіцієнт відношення довгострокової заборгованості до валюти 
балансу або частка довгострокової заборгованості в загальній сумі). Компанії з потужним і відносно 
стабільним грошовим потоком повинні в основному бути здатними обслуговувати більш високий 
рівень заборгованості. 

Оптимальна величина довгострокових боргів залежить від великої кількості факторів, тому її 
дуже важко визначити. Аналітик повинен зважити переваги високого рівня заборгованості, який може 
збільшити темп зростання EPS і акціонерної рентабельності, з перевагами «чистого балансу», який 
забезпечує високий рівень фінансової безпеки і більшу здатність до погашення зобов’язань. Забагато 
боргів призводить до зростання фінансового ризику, але замало боргів часто означає втрачені 
можливості. 

Крім того, необхідно розглянути, чи має компанія якісь поточні чи майбутні зобов’язання, які не 
включені до балансу. До таких можуть бути включені умовні гарантії погасити борги іншої фірми 
(франчайзі), або зобов’язання викупити по запиту деякі свої борги у майбутньому. Треба намагатися 
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визначити існуючі або ймовірні події (наприклад, слабкі операційні результати), які можуть спричинити 
вимоги кредиторів з дострокового стягнення боргів  

Для визначення вартості самої компанії або її акцій використовуються мультиплікатори 
грошових потоків і прибутків з використанням темпів зростання. Як і у випадку з іншими показниками, 
вартість конкретної компанії має бути порівняна з вартістю аналогічних компаній тієї ж галузі. При 
оцінці акцій компанії, гарним початком оцінювання є основний інвестиційний коефіцієнт 
співвідношення ціни акції до прибутку на акцію, який називається P/E. Цей коефіцієнт є корисним для 
оцінки діяльності компанії по відношенню до фірм тієї ж галузі, так і до інших галузей. Компанії також 
можуть бути оцінені через мультиплікатори історичних чи прогнозованих грошових потоків [2; 3].  

Як приклад, розрахуємо кількісні показники оцінки трьох іноземних компаній харчової 
промисловості (Herhey Co, Mondelez International Inc та Agrana Beteiligungs – AG) та трьох українських 
компаній, акції яких котируються на іноземних фондових біржах (ПАТ Миронівський Хлібопродукт, 
Kernel Holding S.A., Індустріальна Молочна Компанія) в табл. 1. 

Таблиця 1 
Аналіз кількісних показників оцінки компаній за методикою S&P 

 

Показники 
Herhey 

Co 

Mondelez 
International 

Inc 

Agrana 
Beteiligungs 

- AG 

ПАТ 
Миронівський 
Хлібопродукт 

Kernel 
Holding 

S.A. 

Індустріальн
а Молочна 
Компанія 

Ринкова капіталізація, млн 
дол. США 

20710 64580 1510 982,73 4790 211,59 

Операційний дохід, млн 
дол. США 

7386,6 29636 2475,4 1183,28 2329,5 140,39 

      приріст, % -0,5 -13,5 -0,8 -14,2 -3 2 

Чистий прибуток 513 7267 82,7 -125,73 106,9 14,041 

     приріст, % -39,4 232,7 2,3 -69,7 208,7 129,7 

Рентабельність продажів, 
% 

6,9 24,5 3,3 -10,63 4,59 10,00 

Рентабельність активів, % 9,3 11,2 3,6 -6,06 7,30 8,04 

Рентабельність власного 
капіталу, % 

41,8 26,1 7,3 -18,68 12,00 23,39 

Поточна ліквідність 0,8 0,8 0,9 1,97 1,44 1,2 

Коефіцієнт концентрації 
позикового капіталу, % 

59,7 30,8 36,3 63,5 33 63,8 

Частка зобов’язань в 
чистому робочому 
капіталі, % 

- - 51,9 79,57 241,4 - 

Рентабельність акцій 
(макс-мін) 

48 - 35 11 - 9 16 - 13 -9 - -7 41 - 22 15 – 10 

Коефіцієнт виплати 
дивідендів, % 

96 14 - - - - 

Дивідендна прибутковість, 
%  (макс-мін) 

2,7-2,0 1,9-1,3 4,9-4 509 1,6 - 

Прибуток на акцію, дол. 
США 

2,34 4,49 5,82 -1,26 1,34 0,45 

"Реальна" балансова 
вартість активів на акцію, 
дол. США 

-0,62 -7,23 63,52 -1,1 0,04 -0,95 

Ціна акції, дол. США 
(макс-мін) 

111,4-
82,4 

48,6-34 90,5-73 11,9-8,9 
54,6-
29,3 

6,9-4,4 

Джерело: сформовано та розраховано авторами на основі даних з [2-9] 

 
Як бачимо, іноземні компанії мають кращі показники фінансового стану та вищі очікування 

інвесторів, ніж вітчизняні компанії. Це проявляється у вищій капіталізації іноземних компаній, що є 
наслідком їх гарної репутації на фондовому ринку та високої фінансової міцності і стабільності. 
Українські компанії порівняно низько оцінені серед інвесторів як через недостатню потенційну 
доходність інвестицій, низьку фінансову стабільність, так і через негативний вплив зовнішніх чинників 
на діяльність українських підприємств. Серед аналізованих вітчизняних компаній Kernel Holding S.A. 
має найвищу інвестиційну привабливість та оптимістичні очікування інвесторів, оскільки показує гарні 
результати діяльності останні роки та найвищу рентабельність акцій (P/E). 

Висновки з проведеного дослідження. Упродовж останнього десятиріччя відбулися суттєві 
зміни в підходах до оцінки компаній за показниками фінансової звітності. Ключовим загальним 
показником стану компанії стала ринкова капіталізація, яка визначається не за звітністю, а за 
ринковою ціною акцій. Оскільки цей показник включає змінну, яка може змінюватися декілька разів на 
день і залежить від безлічі зовнішніх факторів як економічного, так і неекономічного характеру, то 
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можна констатувати, що для достовірної оцінки компанії, її поточного стану і майбутніх перспектив 
необхідно приділяти значно більшу увагу оцінці зовнішнього середовища і макроекономічних факторів, 
що чинять вплив на компанію. Крім того, оцінка традиційних фінансових показників має починатися з 
глибокої якісної та кількісної оцінки факторів, процесів і подій, що мали вплив на статті фінансової 
звітності і могли спричинити їх викривлення і спотворення. І саме на цьому, а не на формулах 
розрахунку показників треба робити акцент як під час оцінки компаній, так і при викладанні Аналізу 
фінансової звітності як навчальної дисципліни. 

Недостатній розвиток фондового ринку та його низька активність є однією з причин недостатньої 
популярності фінансового аналізу компаній, що в свою чергу гальмує розвиток і удосконалення його 
методик, а це, разом з відсутністю відкритих аналітичних порталів (подібних до Yahoo Finance), 
негативно впливає на інвестиційну привабливість і капіталізацію  українських компаній. 
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Постановка проблеми. Зміна клімату здійснює суттєвий вплив на страхування, так як 

з’являються нові страхові ризики, зокрема в середовищі природно-кліматичних умов. Вони традиційно 
були і залишаються негативним фактором, що відчутно впливає на продовольчу безпеку, основу якої 
створює зернова складова, оскільки близько 40% обсягу агропромислового виробництва країни 
пов’язано із зерном і продуктами його переробки. В Україні зафіксовано понад 30 видів небезпечних 
гідрометеорологічних явищ, тим не менш посухи розглядаються тут швидше як звичайне явище, ніж 
екстремальне. Тому для зернового господарства, де майже понад двох третин посівів зернових 
культур зосереджено в регіонах нестійкого зволоження, характерною рисою є високий рівень 
коливання виробництва зерна. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями вивчення особливостей страхування 
аграріїв займались такі вчені, як Александрова М. М., Альшанова О. О., Ґудзь О. Є., Дем’яненко М. Я., 
Гаврилюк В. М., Балабанов І. Т., Бутова В. Г., Фисун І., Клапків Ю. М., Улянич Ю.В та інші. Разом з тим, 
зважаючи на доробок згаданих вчених, багато питань, пов’язаних з дослідженням особливостей 
страхування сільськогосподарських ризиків, потребують поглибленого вивчення. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження особливостей страхування 
сільськогосподарських товаровиробників в Україні та обґрунтування методики розрахунку страхового 
відшкодування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Глобальне потепління в Україні в найближчі 10 
років матиме як позитивний, так і негативний вплив на сільське господарство. При цьому баланс цих 
впливів буде неоднаковим у різних агрокліматичних зонах. Очевидно, що подовження вегетаційного 
періоду буде сприятливим для сільського господарства північної половини країни, для південної, 
навпаки, зумовить посилення посух. 

Як доводять науковці, агрокліматичні ресурси можуть істотно впливати на підвищення 
ефективності сільського господарства, що дозволить досягти рівня провідних світових виробників 
зерна. Це можливо за умови оперативної адаптації сільського господарства до змін кліматичних умов, 
оскільки в іншому випадку потепління клімату може призвести до зниження середнього рівня врожаю 
та нестабільності сільськогосподарського виробництва [1]. 

За незмінних умов зволоження при глобальному потеплінні найбільш можливе зниження 
врожайності ярих – ячменю, пшениці, кукурудзи через скорочення їх вегетаційного періоду за рахунок 
більш раннього дозрівання. Для запобігання цьому необхідно висівати більш пізні сорти. Щодо озимих 
культур, то за розрахунками Українського гідрометцентру, який розробив найбільш можливі сценарії 
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зміни клімату, можна очікувати підвищення врожайності та валового збору озимих культур – передусім 
за рахунок зміни умов перезимівлі [2]. 

Посушливі умови завжди становили проблему для ефективного землеробства України, велика 
частина території якої належить до зони нестійкого та недостатнього зволоження. 

Посилення недостатнього зволоження вимагають запровадження зрошуваного землеробства. 
Гідрометеорологічна потреба в зрошенні в Україні зумовлена нестійким режимом зволоження, 
наявністю тривалих бездощових періодів протягом квітня–жовтня. У середньому по Україні сума 
бездощових днів може досягати 50–90. Здебільшого вони супроводжуються підвищеною 
температурою повітря, що призводить до атмосферної і ґрунтової посухи. Тому, дотримання 
агротехніки та якісне зрошення в Україні є ефективним методом забезпечення достатньої врожайності 
культур. 

Основним індикатором, який характеризує вплив природно-кліматичних ризиків, є рівень варіації 
урожайності видів зернових культур. Так, протягом 2006–2014 рр. спостерігаються суттєві варіації по 
основних видах зернових культур залежно від їх розміщення в природно-кліматичних зонах (табл. 1). 
Так, найвищий рівень коливання урожайності у зоні Степу серед всіх видів зернових культур дуже 
чітко проявляється по кукурудзі на зерно. Ця обставина свідчить про суттєву залежність вирощування 
зернових культур, зокрема  від природно-кліматичних умов.  

Таблиця 1 
Значення розмаху варіації та середньолінійного відхилення урожайності пшениці в 

сільськогосподарських підприємствах 
 

Зона Значення Роки  

1961-1970  1971-1980  1981-1990  1991-2000  2001-2014  

Україна 

Розмах варіації 8,9 8,8 14,6 16,9 24 

Середньолінійне 
значення 

0,07 0,3 0,1 -0,7 -0,01 

Степ 

Розмах варіації 14,4 17,3 21,6 22,3 27,2 

Середньолінійне 
значення 

0,03 0,6 0,1 -0,8 -0,02 

Лісостеп 

Розмах варіації 15,5 17,6 18,3 21,3 29,7 

Середньолінійне 
значення 

0,06 0,6 0,1 -0,9 0,01 

Полісся 

Розмах варіації 9,7 10,7 11 13 12,6 

Середньолінійне 
значення 

0,03 0,2 0,1 -0,4 0,08 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики в Україні. 
 
Зазначимо, що мінімізація негативного впливу погодних ризиків відповідно до опрацьованих 

результатів опитування сільськогосподарських товаровиробників здебільшого здійснюється через 
страхування посівів (30%) і страхування витрат (6%). Однак переважна більшість респондентів (64%) 
взагалі не вдаються до жодних дій щодо управління погодними ризиками, мотивуючи це нестачею 
коштів або ж відсутністю потреби. Аналіз погодних умов у степовій зоні України за останні 111 років (з 
1900-го по 2011 р.) свідчить про те, що за цей час на даній території середньорічна температура 
повітря підвищилася на 0,3–0,7 °С. За даними Гідрометцентру, в останній час посухи стали більш 
частими, особливо в південних регіонах, де з 1960 по 2010 рік було 25 посушливих років. Тобто кожен 
другий рік був посушливим, а кожен третій – дуже посушливим [3]. 

Посушливі роки стали більш частими порівняно з першою половиною ХХ ст., що свідчить про 
суттєву зміну клімату. В посушливі роки надто знижується урожайність зерна не тільки пізніх і ранніх 
ярих, а й озимих зернових культур. У даному регіоні ймовірність їх настання вже досить висока. 
Зокрема, різні за інтенсивністю посухи в степовій зоні України спостерігалися в 1907, 1916, 1920, 1921, 
1923, 1934, 1940, 1948, 1951, 1954, 1957, 1968, 1975, 1981, 1983, 1986, 1992, 1994, 1997, 2007 роках. 
Дуже сильними були посухи в 1922, 1946, 1954, 1994, 2003, 2007 і 2009 роках. Статистика свідчить, що 
за 110 років тут було зафіксовано понад 70 посух, надто сильні – в 1891, 1901, 1911, 1921, 1922, 1938, 
1939, 1946, 1957, 1959, 1963, 1965, 1968, 1972, 1975,1979, 1983, 1992, 1996,1999, 2003, 2007 роках. 
Жорсткими були посухи в 1891, 1921 і 1976 роках. У період з 1956-го по 2005 рік спостерігалося 60 
посух, які охопили понад 10% площ і мали значну інтенсивність (ГТК 0,4). За роки незалежності в 
Україні спостерігалося 10 посух: 1992, 1994, 1996, 1999, 2000, 2002 (у Криму), 2003, 2005 (друга 
половина року), 2007, 2009 роках. Одинадцятою була осіння посуха 2011 року. В окремі періоди 
посухи спостерігалися практично щорічно 5–11 років поспіль: у 1888–1894, 1929–1936, 1944–1954, 
1999–2007 роках. У своїх спостереженнях М. Барабаш і Т. Корж зазначили, що 1999, 2001, 2007, 2009 
роки були найбільш теплими за 100 років. У ці роки 11 з 12 місяців були аномально теплими [4]. 
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У першому десятиріччі ХХІ ст. дуже сильною була посуха 2007 р., яка охопила значну територію 
степової зони України. На цій величезній території у квітні-травні і на початку червня не було 
атмосферних опадів протягом 40–50 днів. Негативний вплив посухи посилився дуже сухою осінню й 
аномально теплою та майже безсніжною зимою. Тому вважається, що в цій зоні засуха – не 
випадковість, а звичайне, часто повторюване, закономірне явище. Як відомо, пригнічення посівів 
починається за відсутності дощів більше 25 днів на всіх типах ґрунту, воно посилюється за їх 
відсутності протягом 30–40 днів, а при більшій тривалості повсюдно зернові культури, однорічні й 
багаторічні трави та інші культури з коротким вегетаційним періодом страждають від посухи. 

На основі наявної інформації в агрометеорологічній літературі розроблені критерії оцінки 
посухи. Ці критерії усувають недоліки критеріїв, розроблених раніше, в яких відсутні вимірювані 
показники і характеристики посухи (табл. 2). 

Таблиця 2 
Розширені критерії визначення посухи 

 

Елементи оцінки посухи 
Інтенсивність 

 посухи 
Показники 

Тривалість посушливого періоду (за відсутності ефективних опадів 
більше 5 мм на добу) – кількість днів 

Слабка 20–25 днів 

середня 25–30 днів 

сильна 30–35 днів 

надто сильна понад 35 днів 

Кількість опадів за місяць у % до багаторічного рівня 

Слабка 81–90 % 

середня 61–80 % 

сильна 41–60% 

надто сильна 40 % і менше 

Наявність продуктивної вологи в ґрунті в шарі 0–20 см 

Слабка 16–20 мм 

середня 11–15 мм 

сильна 5–10 мм 

надто сильна 
менше 5 мм 

(протягом 3-х декад) 

Наявність продуктивної вологи в ґрунті в шарі 0–20 см 

Слабка 91–100 мм 

середня 71–90 мм 

сильна 51–70 мм 

надто сильна менше 51 мм 

Відносна вологість повітря менше 30%, при температурі повітря +25 
°С і вище та швидкості вітру понад 5 м/с (суховій), кількість днів за 
місяць 

Слабка 3–4 дні 

середня 5–9 днів 

сильна 10–14 днів 

надто сильна більше 14 днів 

Гідротермічний коефіцієнт за оціночний період 

Слабка 0,6–0,8 

середня 0,4–0,6 

сильна 0,25–0,4 

надто сильна менше 0,25 

Джерело: складено авторами 

 
Уточнені критерії дають можливість оцінювати посуху всебічно, комплексно, їх використання 

протягом тривалого періоду дає достовірну оцінку інтенсивності посухи та її наслідків для більшості 
сільськогосподарських культур, а також для розрахунку очікуваних збитків. Обґрунтовано необхідність 
визначення незалежних погодних індикаторів посухи для розвитку схем параметричного страхування 
в Україні. Розвиток схем параметричного страхування сільськогосподарських культур від ризику 
посухи, зокрема в її північних зерносіючих регіонах, потребує на початковому етапі виявлення 
незалежних погодних індикаторів прояву цього ризику. У схемах параметричного страхування 
незалежні погодні індикатори виступають як індекси, що визначають факт настання страхового 
випадку. Наприклад, широко застосовується в Марокко та Індії схема параметричного страхування від 
посухи базі індексу опадів є обмеженою і малопривабливою для розвитку в Україні [5]. 

Це пов’язано із кардинальною відмінністю природно-кліматичних умов України від цих країн. 
Неможливість проведення вологозберігаючих заходів, наприклад, снігозатримання внаслідок 
відсутності зими в цих країнах, ставлять у високу залежність урожайність культур від кількості 
атмосферних опадів за вегетаційний період. У зв’язку із цим схема параметричного страхування на 
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базі індексу опадів є оптимальною в даних країнах. В умовах України вплив посухи на 
сільськогосподарські культури визначається не тільки кількістю опадів, але і показником 
вологозабезпеченості ґрунту, що в свою чергу залежить від проведених господарствами в зимовий 
період вологозберігаючих заходів. Своєчасне проведення господарствами таких заходів великою 
мірою визначає ступінь впливу посухи на зниження врожайності культур в умовах нашої держави. 
Сільськогосподарські підприємства, що проводять схожі заходи, в посушливі роки можуть отримати 
врожайність на рівні середньої по району, в той час як у господарства, що не дотримують цих 
агротехнологій, отримують урожай на 30–40% нижче від середнього. Схема страхування на основі 
індексу опадів не враховує цієї особливості, а, отже, буде малопривабливою для 
сільськогосподарських підприємств, які дотримуються агротехнологічної дисципліни. Ця обставина 
вимагає виявлення додаткових незалежних погодних індикаторів настання страхового випадку посухи 
в умовах України [6]. 

Пряме використання даних про вологість ґрунту для оцінки кліматичних змін посушливості 
глобального або континентального масштабів неможливе через обмеженість наявного обсягу 
інформації. Внаслідок цього для характеристики посух використовують спеціальні індекси, засновані 
на даних стандартних метеорологічних спостережень, значення яких дозволяють ідентифікувати 
явище посухи і дають можливість визначити ступінь її суворості. 

Серед індексів посухи, що враховують більше одного параметра середовища, в першу чергу 
потрібно відзначити показники, що представляють собою комбінації значень температури повітря та 
кількості опадів на заданому інтервалі часу. Ці індекси можуть бути ефективно відібрані для порівняно 
однорідних регіонів, що характеризуються високою негативною кореляцією між температурою повітря 
та опадами в літній сезон. Поділяємо науковий підхід, запропонований в дослідженнях 
А.В. Мещерської та В.Г. Блажевича для моніторингу умов зволоження на території зернових районів, 
що базується на аналізі аномалій заданої величини для місячних значень температури повітря й 
кількості опадів та оцінці площі їх поширення [7]. Як індекс посух розглядається частка площі регіону, 
де температура повітря вище норми на 1°C і більше, а кількість опадів менше норми на 20% і більше. 

Одним із заходів щодо зниження ризикованості прояву природно-кліматичних ризиків є 
запровадження страхування врожаю зернових культур від посухи. В основу запропонованого 
страхового продукту покладено рівень інтенсивності прояву даного страхового ризику відповідно до 
запропонованої вище методики. Недобір урожаю компенсується, якщо врожайність буде нижче 
певного рівня, який встановлюється для всіх регіонів відповідно до технологій виробництва зернових. 
При цьому, першочерговим завданням експерта є визначення очікуваної (біологічної) врожайності. 
Якщо врожайність знижується нижче встановленого в договорі рівня, страхова компанія виплачує 
відшкодування. Крім того, відшкодування виплачується автоматично, тобто без проведення огляду 
полів, якщо дефіцит опадів протягом циклу вирощування становить менше 55% від норми. Для 
розрахунку норми опадів використовують дані за 30 років. Проведення огляду й аналізу посівів 
необхідно для визначення втрат урожаю через засуху, а також для визначення зниження врожайності 
під впливом інших факторів. 

Основні параметри, що фіксуються: кількість опадів: 10% дефіциту від норми; густота рослин; 
наявність шкідників і хвороб; невиконання вимог технології виробництва культури. 

Визначення урожайності проводять у чотири етапи, починаючи з фази воскової стиглості (XI 
етап органогенезу за Ф.М. Куперман): відбір випадковим способом колосків на ділянці в 1 кв. м; 
зважування колосків з точки відбору зразків (вага колосків з 1 м

2
); визначення вологості зерна, %; 

визначення врожайності, кг/га. 
Основною умовою договору є рівень франшизи. Пропонується, що за надто сильної посухи за 

запропонованою класифікацією її рівень дорівнює 0, сильної – 75%, середньої – 50%, слабкої – 25%. 
Дана величина розрахована для сільськогосподарських підприємств зони Степу. Для зон Лісостепу та 
Полісся вона буде коригуватися на величину індексу посухи, розрахованого А.В. Мещерською та 
В.Г. Блажевичем на території поширення даного природного явища [7]. 

Вартісною основою для визначення страхового відшкодування буде рівень закупівельних цін по 
основних каналах збуту на певні види зернових культур на момент укладення договору. Як свідчить 
аналіз можливого прояву посухи зі ступенем «надто сильна», розміри збитків у даному випадку 
знаходяться за межами можливостей комерційного страхового ринку. Тому цей ризик не покривається 
програмами страхування. У даному разі повинна діяти мультиризикова програма, складовою 
частиною якою буде державне субсидування виробництва сільськогосподарської продукції в зонах 
підвищеної ризикованості ведення землеробства. 

Використання даного страхового продукту дало б змогу компенсувати сільськогосподарським 
підприємствам завдані збитки.  

Висновки з проведеного дослідження. Підбиваючи підсумки викладеного вище, відмітимо, 
що удосконалення системи страхування аграріїв в Україні дасть можливість збільшити сегмент 
страхового ринку у сільському господарстві через належну мотивацію до страхування 
сільськогосподарських товаровиробників, формування стимулів для страхових компаній щодо 
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прийняття ризиків аграрного спрямування на захист, та налагодження взаємозв’язків між державою. 
Все це в сукупності буде стимулювати подальший розвиток галузі сільського господарства та 
економіки України в цілому. Розшириться поле інвестицій у галузь, що дасть можливість оптимізувати 
фінансування сільського господарства, тим самим забезпечиться мінімальне використання коштів 
державного бюджету. 
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INNOVATIVE FORMS AND MECHANISMS OF NEUTRALIZATION OF 
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Постановка проблеми. В умовах глобалізації економіки, у зв’язку з інноваційними змінами та в 

результаті погіршення економічної ситуації питання банківського кредитування набувають особливого 
значення. Специфічні ризики, властиві сільському господарству, недостатньо ефективний механізм 
захисту прав кредиторів, мораторій на іпотеку земель сільськогосподарського призначення, 
недосконалий страховий і антикризовий захист вимагають більш детального вивчення банківськими 
установами всіх джерел виникнення, а також диверсифікації ризиків кредитування, удосконалення 
кредитних відносин та визначення стратегії кредитної політики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У різні періоди роль кредитної діяльності банків у 
розвитку економіки країни досліджували вітчизняні науковці Т.А. Васильєва, О.В. Васюренко, 
В.В. Вітлінський, Н.Г. Виговська, І.В. Волошин, В.М. Геєць, О.В. Дзюблюк, А.О. Єпіфанов, О.А. Криклій, 
А.М. Мороз, О.О. Непочатенко, О.В. Пернарівський, Л.О. Примостка, в працях яких значна увага 
приділена також питанням специфіки ризиків кредитування. 

Особливої уваги заслуговують дослідження, присвячені проблемам кредитування 
сільськогосподарських підприємств, а також вивченню теорії кредиту. Слід виділити таких вітчизняних 
авторів, як В.М. Алексійчук, О.Є. Ґудзь, М.Я. Дем’яненко, Ю.О. Лупенко, С.А. Навроцький, М.І. Пугачов, 
В.М. Жук, П.Т. Саблук, Н.С. Прокопенко, М.І. Савлук, В.П. Синчак та ін. 

Віддаючи належне працям учених, які досліджують особливості диверсифікації ризиків 
кредитної діяльності банків, зазначимо, що низка питань потребують додаткового висвітлення. В 
опублікованих наукових працях не повною мірою визначено особливості та способи вдосконалення 
кредитних відносин банків із сільськогосподарськими підприємствами, особливо в кризових умовах, не 
розкрито вплив регуляторів і суб’єктів аграрного та кредитного ринків на їх оптимізацію через 
інноваційні форми.  

Постановка завдання. Мета даної статті полягає в аналізі інноваційних форм та механізмів 
нейтралізації банківських кредитних ризиків для зниження їх рівня та відновлення і підвищення 
ефективності банківського кредитування сільськогосподарського виробництва. Відповідно до 
поставленої мети визначено таке завдання – удосконалити механізми нейтралізації ризиків при 
кредитуванні аграрних підприємств на основі використання інновацій та найбільш ефективних 
способів урахування інтересів позичальника та банку 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кредитні ресурси набувають особливого 
значення для розвитку ефективної діяльності підприємств агропромислового комплексу в умовах 
обмеженості самофінансування та бюджетної підтримки, нестабільного ринку. Кредити надають 
можливість підприємствам не лише задовольняти тимчасові потреби у коштах для здійснення 
відтворювального процесу, але й раціонально використовувати наявні фінансові ресурси, мінімізувати 
використання власних коштів та створити відповідний резерв, стабілізувати виробництво 
сільськогосподарської продукції, сприяти зміцненню продовольчої безпеки. 

Удосконалення кредитування сільськогосподарських товаровиробників комерційними банками 
слід здійснювати в таких напрямах: урядові гарантії та гарантії державних установ; делегування 
повноважень із надання позики; терміни видачі кредитів та лізингу; бізнес-планування; застави; 
внутрішня ревізія функції оцінювання застави; терміни кредитування; тренінги для персоналу; 
децентралізація підтвердження кредиту; аналіз і перевірка документації клієнта; зменшення 
кредитного ризику.  
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Слід розглянути впровадження гнучких відсоткових ставок за кредитом з подовженим терміном 
погашення. Політика банку з видачі короткострокових кредитів приречена на забезпечення 
короткострокових депозитів. Для того, щоб банку завоювати довіру у населення, необхідно надавати 
довгострокові депозити, і найважливіше, – дешеві депозити, які принесуть більший дохід і прибуток від 
внесків. Перехід аграрного сектору економіки до ринкових умов потребує застосування сучасних 
методів оцінки господарсько-фінансової діяльності кожного сільськогосподарського підприємства. 

Першочерговим етапом у покращенні фінансового стану українських підприємств є пошук 
оптимального співвідношення власного і позикового капіталу, яке б забезпечило мінімальний 
фінансовий ризик за максимальної рентабельності власного капіталу. Оптимізація ліквідності 
підприємства реалізується за допомогою оперативного механізму фінансової стабілізації – системи 
заходів, спрямованих, з одного боку, на зменшення фінансових зобов’язань, а з іншого, на збільшення 
грошових активів, що забезпечують ці зобов’язання [4]. 

У процесі аналізу якості пасивів банку враховується співвідношення власних і залучених 
ресурсів, диверсифікація залучених пасивів у розрізі окремих кредиторів і/або джерел. Ефективність 
роботи банку безпосередньо впливає на стійкість і перспективи подальшого розвитку банку. 
Диверсифікація джерел доходів, частка комісійних у загальному обсязі доходів, а також рівень 
окремих складових доходів і витрат впливають на фінансові результати. Таким чином, в системі 
показників оцінки фінансового стану банку диверсифікація активів визначає достатність капіталу, 
диверсифікація пасивів - ліквідність, інші показники диверсифікації - ділову активність і дохідність. 

Диверсифікація банківської діяльності – це комплекс заходів, які проводяться за двома 
напрямами: розширення спектра банківських продуктів і послуг, вихід на нові ринки, робота з новими 
групами клієнтів через нові технології; проникнення в інші види бізнесу, що виходять за межі 
банківського. Новими нішами і точками зростання банківського бізнесу є кредитування малого та 
середнього бізнесу; роздрібний бізнес у сфері іпотеки й автокредитування; не кредитні послуги – 
платіжні сервіси, дистанційні сервіси, синдиковане кредитування, торгове фінансування, private-
banking, агентські продажі послуг інших фінансових компаній (страхових, управлінських компаній та 
ін.), угоди на строкових ринках тощо. Не всі з означених сегментів на даний час банки відносяться до 
пріоритетних, проте вони, безумовно, мають потенціал зростання. 

Більшість банківських продуктів існують на ринку вже досі давно, принципово нові продукти на 
сьогодні відсутні. У докризовий період банки активно пропонували інноваційні для національних ринків 
продукти з метою набуття лідерських позицій і конкурентних переваг. Їх життєвий цикл продовжувався 
за рахунок модифікації та розвитку технологій масового продажу. На сьогодні банківський бізнес 
перебуває в стадії переосмислення наявних продуктів та їх ефективності. Тому, на нашу думку, 
диверсифікацію банківських продуктів слід розглядати як процес, пов’язаний з розширенням 
різноманітності банківських продуктів і широкою диференціацією їх якісних характеристик. Відповідно 
до цього новими продуктами можна вважати структуровані продукти. Наприклад, індексований 
депозит, інвестиційний депозит (або гібридний, з можливістю отримання річних відсотків за депозитом 
і додатковим доходом від інвестицій в інструменти фондового ринку – акції та облігації), депозитна 
картка, банківські метали, інноваційний лізинг. 

У період кризи знизилася частка відсоткових доходів за кредитами, оскільки кредитування було 
згорнуте, кредитні портфелі почали скорочуватися. Попри волатильність відсоткових доходів, що 
залишаються основним джерелом прибутку, комісійні доходи зростають стабільніше. Це обумовило 
необхідність розвитку комісійних продуктів.  

На даний час співвідношення відсотковий/комісійний дохід становить 80/20, на перспективу 
банки вбачають зміну співвідношення доходів 60/40. До комісійних операцій відносяться: 
розрахунково-касові операції, трастові операції (довірче управління окремими цінними паперами та їх 
портфелями, платіжні функції, що пов’язані з обслуговуванням цінних паперів, управління активами 
пенсійних та інвестиційних фондів ін.), операції з іноземною валютою (акредитиви, дорожні чеки 
іноземних банків, міжнародні розрахунки та ін.), інформаційні послуги. Так, наприклад, на 
вітчизняному ринку банки, зокрема з іноземним капіталом, вже розпочали продавати пайові 
інвестиційні фонди, які, враховуючи їх високу дохідність, можуть стати альтернативою депозитам у 
банках і кредитних спілках. 

Крос-продажі, перехресні продажі, комбінований продукт, комісійні продажі - все це активно 
використовується в співпраці на рівні брендів. Взаємодія у формі інноваційної стратегії з 
використанням комунікаційних каналів для розвитку ринкової ніші задля високої ефективності та 
отримання прибутку має назву ко-брендінгу. Ко-брендінг можна вважати драйвером зростання ринку 
банківських послуг, головною метою якого є отримання прибутку за рахунок розширення клієнтської 
бази та підвищення активності продажу і використання банківських продуктів. За рахунок ко-брендінгу 
зазнали розвитку іпотечне кредитування, споживче кредитування, автокредитування, лізинг, 
факторинг і форфейтінг, карткові продукти, мобільний банкінг тощо. Перетин клієнтських баз учасників 
ко-брендінгу дозволяє проводити її сегментацію на рівні продуктів, що підвищує ефективність 
взаємної співпраці через точне налаштування продуктової пропозиції з урахуванням переваг і 
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можливостей клієнта. Крім того відкривається можливість нововведень у власних продуктових 
пропозиціях для інших сегментів ринку фінансових послуг. 

Найбільш показовим є ко-брендінг банків і страхових компаній, які використовують його як 
інструмент підвищення операційної ефективності. Мотивацією участі банків у страхуванні є отримання 
додаткового комісійного доходу в умовах скорочення кредитних портфелів і падіння відсоткової ставки, 
утримання постійних клієнтів, нарощування кредитних ресурсів за рахунок залучення резервів страхових 
компаній, використання таких активів, як клієнтська база та точки продаж, диверсифікація діяльності та 
розширення продуктового ряду з використанням новітніх інформаційних технологій. Залежно від рівня 
інтеграції формою банківської технології продаж може бути: агентська угода (незалежні продукти), 
кооперація (спільні продукти та бази даних), фінансовий супермаркет (об’єднані бізнес-процеси). 

На сьогодні вже можна достатньо навести прикладів вдалої взаємодії банків і страхових 
компаній, зокрема щодо класичних послуг (страхування життя, пенсійне страхування, медичне 
страхування та ін.), а також включення страхування повернення кредитів до комплексу методів 
управління кредитним ризиком, страхування карткових продуктів.  

Іншим напрямом взаємодії є страхування майнових та інших інтересів банку, зокрема шляхом 
комплексного банківського страхування (Banker’s Blanket Bond, ВВВ), що достатньо поширене в 
міжнародній практиці ризик-менеджменту розвинутих країн світу, але для інших є новацією. Ця 
програма включає страхування активів банку від нелояльних дій персоналу, покриває ризики, 
пов’язані з комп’ютерною системою банку (Computer Crime Policy), дозволяє компенсувати витрати у 
розмірі суми позову проти директора та витрати по відхиленню позову (Directors & Officers Liability). 
Таким чином, за наявності деяких недоліків і стримуючих факторів банківського страхування 
безперечним є факт міцного потенціалу в даному сегменті послуг. 

Традиційно ІТ більш розвинуті в банках, ніж в інших сегментах ринку, але вони також й більш 
закриті та не орієнтовані на зміни. Проте диверсифікація організаційної структури, ко-брендінгові 
процеси потребують відкритої роботи на рівні ІТ-платформ та ІТ-стратегій для зниження ризиків і 
підвищення ефективності. 

Драйверами розвитку ІТ є засоби обчислювальної техніки, а, останнім часом, також і засоби 
комунікацій. Диверсифікація банківського бізнесу обумовлена зростаючим попитом. Банки вимушені 
диверсифікувати свої продукти та послуги, щоб повною мірою задовольняти потреби клієнтів. 
Прикладом цього є роздрібний банківській бізнес, який орієнтований на масового клієнта та вимагає 
модернізації IT-платформи, скорочення витрат, оптимізації бізнес-процесів, тобто банкам необхідно 
пропонувати клієнтам прості для сприйняття, зручні, надійні та швидкі інструменти. Таким інструментом, 
безумовно, є інтернет-банкінг. Його подальше поширення обумовлено не тільки перевагами та 
зручностями для клієнтів, а також необхідністю скорочення витрат, оптимізації процесів, перерозподілу 
певного навантаження з офісів, call-центру на канал дистанційного обслуговування. Інтернет-банкінг має 
нереалізований потенціал ко-брендінгових програм в рамках співпраці з іншими фінансовими та 
нефінансовими організаціями. Зараз мають місце тільки перші спроби розрахунків по страхуванню, 
продажу страхових продуктів через інтернет-банкінг. Згідно глобального дослідження програм 
лояльності на першому місці за активністю використання ко-брендінгових продуктів стоять пластикові 
картки, які використовуються для розрахунків і сегментації клієнтських баз. Подальша перспектива – 
спільне використання смарт-карт. Для ко-брендінгу та інших специфічних продуктів для банків 
пропонується новий продукт страхування скиммінгу – страхування ризиків власників пластикових карт 
від несанкціонованого доступу до їх рахунку з використанням карт і банкомату. 

Останньою новацією карткових технологій є безконтактні електронні платежі за технологією 
PayPass від MasterCard. Для її прийняття та поширення на національних ринках потрібні банки-новатори 
як емітенти та еквайєри, а також час та інвестиції. Іншою технологією є NFC (Near Field Communication) – 
технологія безпровідного високочастотного зв’язку малого радіусу дії, яка дає можливість обміну даними 
між мобільними телефонами, смарт-картками, платіжними терміналами, системами контролю доступу 
тощо. Провідні зарубіжні банки вже приступили до тестування цієї технології, перехід планують на 2012-
2015 роки. Дослідження MasterCard мобільних і безконтактних платежів в країнах Європи підтвердило, 
що використання нових технологій платежів перебуває в стадії зростання. 

Вихід на ринок планшетних комп’ютерів поставив завдання щодо можливості перенесення на 
них деяких функціоналів корпоративної системи, враховуючи постійне зростання кількості операцій в 
режимі он-лайн і швидкості операцій зовнішніх і внутрішніх бізнес-процесів. Планшетні комп’ютери в 
контурі корпоративної системи як front-end’и безпосередньо можуть бути налаштовані для взаємодії 
між співробітниками та контрагентами в межах диверсифікованої структури. 

На даний час формування, розвиток і підтримка взаємовідносин з клієнтами реалізуються за 
допомогою CRM-систем (Customer Relationship Management), які гнучко дозволяють інтегрувати їх дані 
в єдиний інформаційний простір. Наступний крок – об’єднання всіх інновацій, що орієнтовані на 
клієнтів не тільки в єдиний інформаційний простір, а в єдиний бізнес-процес на основі систем нового 
покоління, до яких відносяться BPM-системи (Business process management) та QlikView-системи 
бізнес-аналітики. 
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Висновки з проведеного дослідження. Нами обґрунтовано інноваційні форми диверсифікації 
ризиків та механізми банківського кредитування, що полягають у розподілі банківських ресурсів між 
різними контрагентами, клієнтами, продуктами, об`єктами при обов`язковому забезпеченні 
еквівалентної участі власними активами і наданні достатньої суми кредиту позичальнику для успішної 
реалізації бізнес-проектів та програм ефективного розвитку. 

Доведено, що банки, слідуючи стратегії оптимальної диверсифікації бізнесу, отримують 
можливість своєчасно відповідати на зростаючі потреби клієнтів різноманітністю і якістю банківського 
обслуговування, реагувати на зміну показників прибутковості і ризиків різних областей ринку послуг, 
підвищувати адаптивність до змінних умов зовнішнього і внутрішнього середовища, укріплювати 
здатність швидкої реструктуризації робочих активів, сприяти збереженню фінансової стійкості.  

Управління і контроль за ризиками мають бути ефективними, тобто всі ризики мають правильно 
визначатися, оцінюватися, контролюватися і відстежуватися в контексті чіткого і зрозумілого процесу 
управління і контролю за ризиками.   
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Постановка проблеми. В умовах швидкого розвитку процесів інтернаціоналізації та 

глобалізації проблеми ефективної організації системи валютного займають провідне місце в 
економічному житті кожної країни, адже їх результатом є формування важливих показників діяльності 
країн. Впливаючи на загальний стан економіки країни, система валютного регулювання, у свою чергу, 
значною мірою ним і визначається та залежить від ролі держави у міжнародних валютно-фінансових 
відносинах. Враховуючи необхідність інфраструктурної адаптації валютного регулювання, і як 
результат – подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи та виходу на якісно новий 
рівень розвитку, особливої актуальності набуває питання формування адаптованої цілісної системи 
валютного регулювання в умовах фінансової нестабільності економіки країни.  

Створення національних валютних ринків, що забезпечують рух грошових потоків у країні, 
інтегровані у світовий валютний ринок, на якому здійснюються валютні операції та розрахунки , які 
пов’язані з міжнародним рухом товарів, послуг і капіталів, є невід’ємною складовою економіки будь-
якої держави.  

На сьогоднішній день актуальним завданням України є формування такого валютного ринку, 
який би сприяв розширенню грошових відносин між усіма країнами світу. Для України, як для учасника 
євроінтеграційних процесів, є першочерговим завданням сформувати методи ефективного валютного 
регулювання та стабілізації валютного курсу. А також, не менш важливим та актуальним є вирішення 
такої нагальної проблеми, як встановлення оптимального валютного курсу для правильного 
функціонування національної валютної системи. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сучасній економічній літературі питанню щодо 
теоретичних та практичних аспектів функціонування валютних ринків присвячена велика кількість 
наукових праць закордонних науковців, а саме: М. Бордо (M. Bordo), Дж. Вільямсона (J. Williamson), 
Ч. Кіндлебергера, (C. Kindleberger), Дж. М. Кейнса (J.M. Keynes), Р. Маккіннона (R. MacKinnon), 
Р. Манделла (R. Mandella), П. Самуельсона (P. Samuelson), А. Шварца (A. Schwatz), М. Фрідмана 
(M. Fridman) та ін. Серед українських учених в економічній літературі велику увагу розгляду валютної 
системи і валютного ринку приділили такі вчені: О. Барановський, Ф. Журавка, А. Демківський, 
О. Дзюблюк, Б. Івасів, С. Боринець, В. Геєць, В. Козюк, А. Гальчинський та інші. 

Незважаючи на чималу кількість наукових праць щодо дослідження валютного ринку, досі 
невирішеними є основні проблеми, що перешкоджають його нормальному функціонуванню. Також 
серйозною проблемою є досі не прийняте ефективне та дієве  законодавство щодо валютного 
регулювання. 

                                           
*
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Постановка проблеми. Метою статті є аналіз особливостей валютного ринку України та 
дослідження його перспектив розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Швидке переміщення великих фінансових 
ресурсів між країнами світу здійснюється завдяки використанню сучасних технічних можливостей, 
тому, на нашу думку, валютний та фінансові ринки носять інтернаціональний та глобальний характер. 
Міжнародний платіжний оборот, що пов’язаний з оплатою зобов’язань фізичних і юридичних осіб країн 
світу, а також грошових вимог, обслуговується валютним ринком. А отже, саме валютний ринок є 
однією з ключових форм забезпечення світових господарських зв’язків, що виконує по суті функції 
міжнародної грошової системи, а також сприяє здійсненню міжнародних інвестицій та торгівлі.  

Національна валютна система є нерозривною частиною системи грошових відносин окремих 
держав. Функціонування валютної системи регулюється національним законодавством, на основі 
якого встановлюється загальний механізм взаємодії національних і світових валют, спосіб їх 
конвертованості, рейтинг та механізм регулювання валютних курсів, формування та використання 
міжнародної валютної ліквідності, кредитних ресурсів, золотовалютного запасу тощо.  

Як ми знаємо, існування та функціонування економіки України неможливо без добре 
розвинутого фінансового ринку, складовим елементом якого є валютний ринок (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Сутність поняття «валютний ринок» 
Джерело: [2] 

 
З одного боку, валютний ринок – це особливий інституціональний механізм, в основі якого 

лежать відносини з купівлі-продажу іноземної валюти між банками, брокерами й іншими фінансовими 
інститутами. 

З іншого, валютний ринок – це сукупність певних інститутів та механізмів, які у своїй взаємодії 
забезпечують можливість здійснювати валютні операції із врахуванням поточної ринкової ситуації [2].  

Економічний зміст поняття “валютний ринок”, яке в межах даного дослідження, пропонується 
розглядати як систему стійких економічних, юридичних, організаційних і комунікаційних відносин між 
його суб’єктами, пов’язаними з операціями купівлі-продажу іноземної валюти та інших валютних 
цінностей, а також спекулятивними операціями, арбітражем, операціями зовнішньої торгівлі, надання 
послуг, здійсненням інвестицій та інших видів діяльності за визначеним обмінним курсом, що 
формується на основі законів попиту та пропозиції 

Сьогодні те, що відбувається на валютному ринку, а саме проблеми курсових коливань, 
знаходить дзеркальне відображення у економічному та соціальному житті держави. За допомогою 
відповідних інструментів валютного регулювання Національний банк України впливає на економічний 
розвиток у країні, на ситуацію окремих секторів, галузей і підприємств, а також на місце держави на 
світовому ринку. Розбалансованість валютного ринку, негативне сальдо торговельного балансу, 
високі темпи інфляції свідчать про те, що нині залишається нерозв’язаною проблема проведення 
ефективної валютної політики і визначення оптимального рівня валютного курсу [3, с. 40].   

Валютна система країни є органічною частиною системи грошових відносин окремих держав. Її 
функціонування регулюється національним законодавством. На його основі встановлюється механізм 
взаємодії національних і світових валют, спосіб їх конвертованості, рейтинг та механізм регулювання 
валютних курсів, формування та використання міжнародної валютної ліквідності, золотовалютного 
запасу, кредитних ресурсів тощо [6]. Важливим елементом валютної політики є валютне регулювання, 
тобто діяльність держави та уповноважених нею органів, спрямована на регламентацію міжнародних 
розрахунків і порядку здійснення операцій з валютними цінностями [8, с. 340]. 

У сучасних умовах валютний ринок України – це переважно міжбанківський ринок, адже саме в 
ході міжбанківських валютних операцій здійснюється основний обсяг угод з купівлі-продажу іноземних 
валют.  

Деякі експерти вважають, що українські правила валютного регулювання і контролю за своєю 
природою обмежують і гальмують розвиток експертно-орієнтованих підприємств. Українські правила 

ВАЛЮТНИЙ РИНОК 

Розгалужена система 
механізмів, функціонування 
яких забезпечує купівлю та 

продаж національних, іноземних 
та наднаціональних валют з 

метою їх використання 
міжнародних розрахунків 

Сукупність конверсійних і 
депозитно-кредитних операцій у 
валютах, що здійснюються між 

контрагентами 

Офіційні центри, де 
відбувається купівля-продаж 

валют на основі попиту і 
пропозиції 
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валютного контролю залишаються відсталими і не оновлювалися протягом дуже тривалого періоду. 
Виходячи із цього, можна стверджувати, що вони лише стримують розвиток багатьох сфер 
економіки [6].  

Одним із найголовніших законодавчих актів України, стосовно валютного регулювання, 
визначають Декрет Кабінету Міністрів України № 1593 «Про систему валютного регулювання і 
валютного контролю» від 19 лютого 1993 року. Національний банк України прийняв велику кількість 
розпоряджень, інструкцій та інших нормативних актів у процесі впровадження зазначеного вище 
Декрету. Звичайно, економічні умови для ведення бізнесу в Україна гостро змінилися після прийняття 
Декрету в 1993 році. А ось щодо правил проведення операцій з іноземною валютою, то вони 
залишилися загалом без змін. А така ситуація не влаштовує ні українських резидентів, ні 
нерезидентів, які працюють в Україні. 

Відповідно до чинного законодавства України на Національний банк України покладено 
завдання організації валютного ринку в Україні. Так, у ст. 45 Закону України «Про Національний банк 
України» зазначається, що Національний банк визначає структуру валютного ринку України та 
організовує торгівлю на ньому валютними цінностями відповідно до законодавства України про 
валютне регулювання. Національний банк має повноваження щодо визначення офіційного курсу 
національної грошової одиниці до іноземних валют та проведення валютних інтервенцій з метою 
стабілізації валютного ринку [7].  

Валютний ринок, безпосередньо як один з основних елементів світової валютно-фінансової 
системи, в останні десятиліття характеризується посиленням процесів глобалізації, диверсифікації та 
трансформації. Бажання України вступу до світового співтовариства вимагає удосконалення 
функціонування  валютного ринку. Виходячи з цього, у результаті активного впливу зовнішніх і 
внутрішніх факторів на економіку України та в умовах світової фінансової кризи проблеми 
вітчизняного валютного ринку стають особливо актуальними. У сучасних економічних умовах, 
ускладнених світовою фінансовою кризою, національний валютний ринок переживає далеко не 
найкращі часи. 

Щодо нашої національної валюти, а саме гривні, то процес знецінення гривні, який ми 
спостерігаємо в наші дні, зумовлений чималою кількістю зовнішньоторговельних та структурних 
дисбалансів. Виняткову роль у цьому процесі зіграла досить стійка інвестиційна байдужість великого 
вітчизняного бізнесу та урядів. Вони в свою чергу не змогли вжити ні сприятливої цінової кон’юнктури, 
яка спостерігалася на міжнародних товарних ринках в останні роки, ні привілеїв цільових 
експериментів в експортних галузях національної економіки, для того щоб відбулося технологічне 
оновлення виробництва та зниження його собівартості. 

Протягом 2014 - початку 2015 р. відбувалося стрімке скорочення офіційних резервних активів 
(золотовалютних резервів) України, що дуже негативно позначилося на поведінці учасників 
українського валютного ринку і стимулювало стале послаблення обмінного курсу гривні до долара 
США та низки інших вільноконвертованих валют. 

На початку 2014 року внаслідок симбіозу політичних та соціально-економічних чинників 
відбулась дестабілізація валютного ринку України, яка у свою чергу зумовила необхідність розробки 
та реалізації НБУ низки заходів, спрямованих на його врівноваження. Головними напрямками 
застосування законодавчих ініціатив Національного банку у 2014 році, стали модифікація монетарної 
політики та регулювання пропозицій іноземної валюти за допомогою різноманітних обмежуючих та 
регулюючих норм на валютному ринку. Більшість кризових тенденцій 2014 року збереглись і у 2015 
році та продовжилося скорочення виробництва. 

За 2015 рік офіційний курс національної валюти зменшився з 1 576,86 грн. / 100 дол. США 
станом на 01.01.2015 р. до 2 400,07 грн. / 100 дол. США станом на 01.01.2016 р. Протягом вказаного 
проміжку часу пікове значення офіційного курсу було зареєстроване 26 лютого 2015 року - 3 001,01 
грн. за 100 дол. США. Сукупний обсяг інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку за 
підсумком 2015 року (4 250,7 млн. дол. США) є значно меншим, ніж аналогічний показник за 2014 рік 
(11 127,0 млн. дол. США) [5].  

У той же час, нове прискорення девальвації на початку 2016 року змушує регулятора витрачати 
кошти з резервів для задоволення попиту на валютному ринку і утримання курсу. За останніми даними 
НБУ, за січень - лютий 2016 року сальдо інтервенцій на міжбанківському валютному ринку склало (-) 
233,1 млн. дол. США. Тільки за офіційними показниками, за результатами 2014 року обсяг 
номінального ВВП країни знизився більше ніж на 28%. Протягом 2015 року показник скоротився ще на 
11%.   

Водночас, враховуючи фізичне скорочення експорту, а також більш ніж трикратну девальвацію 
національної валюти, що відповідним чином відносно зменшило вартість частини ВВП, яка виражена 
внутрішнім споживанням, можна стверджувати про реальне падіння ВВП більш ніж наполовину за 
останні два роки. За даними Національного рейтингового агентства «Рюрік», сукупний обсяг 
державного боргу перевищує 100% від ВВП [4].  
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За даними Національного банку України показники валютного ринку знаходяться на таких рівнях 
(табл. 1) [5]: 

Таблиця 1 
Основні показники валютного ринку (станом на 30 серпня 2016 р.) 

 

Офіційний курс гривні до іноземних валют 

100 Доларів США 2608,1250 грн. 

100 Євро 2903,3648 грн. 

10 Російських рублів 3,9969 грн. 

Офіційні курси банківських металів за 10 тройських унцій (грн.) 

Золото 341 468,77 

Срiбло 4 887,63 

Платина 278 286,94 

Палладiй 179 960,63 

Джерело: [5] 
 

Продаж валюти на міжбанківському ринку (30 серпня 2016 р.) склав $346.3 млн [5]. Валютний 
ринок за сучасних економічних умов переживає далеко не найкращі часи у зв’язку із світовою 
фінансовою кризою. Питання щодо співвідношення гривні і долара непокоїть як професіоналів, так і 
широкі верстви населення України. Коливання ділової активності, нестабільність у країні та стан 
макросередовища дуже впливає на функціонування валютного ринку у цілому. Виходячи з цього, 
необхідно формувати заходи щодо регулювання валютного ринку з урахуванням усіх чинників впливу, 
загальнонаціональної програми економічного розвитку держави.  

Отже, стабілізація валютного ринку України є дуже важливим питанням у сучасних умовах. 
Економіка без ефективного валютного ринку просто не зможе функціонувати. Слід зазначити, що 
сучасна економіка України має розглядатися як невід’ємна частина світової економічної системи, де 
поглиблюються процеси регіоналізації та глобалізації, відбувається транснаціоналізація продуктивних 
сил і капіталів, утверджується інноваційна модель економічного розвитку [3, с. 44].  

Висновки з проведеного дослідження. На підставі викладеного вище можна стверджувати, 
що на сьогоднішній день Україна має чимало проблемних питань у сфері валютних відносин, що 
пов’язані із глобалізацією та світовою фінансовою кризою. Ось чому зараз як ніколи необхідно 
звернути увагу на швидке та ефективне вирішення проблем валютної системи, її стабілізацію. Саме 
здійснення вище перерахованих заходів допоможе нормалізувати валютний курс, зміцнити позиції 
банківської системи як всередині держави, так і на міжнародному рівні [1].  

До початку фінансової світової кризи валютний ринок України характеризувався достатньою 
стабільністю. Результатами кризи було помітне знецінення курсу гривні до іноземних валют. Також 
зменшився обсяг операцій на міжбанківському і на готівковому валютних ринках та зросли негативні 
очікування у суспільстві.  

До основних проблем, що постали після світової кризи, слід віднести можливість поступової 
девальвації гривні, яка в свою чергу негативно впливає на макроекономічні показники розвитку, 
зростання рівня доларизації й необхідність подальшого стимулювання ринку. Тому, такі показники як 
збільшення кредитної заборгованості, зменшення валютних резервів, девальвація гривні та велика 
інфляція можуть у результаті не прийняття певних заходів спричинити дефолт національної валюти, а 
отже і всієї економіки України. З цієї метою необхідно проводити комплекс заходів, спрямованих на 
лібералізацію валютного ринку. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах господарська діяльність підприємств із переробки 

сільськогосподарської продукції супроводжується безперервним обміном інформацією між його 
структурними ланками. Ефективність менеджменту на виробництві забезпечують раціональні 
оперативні управлінські рішення, що ґрунтуються на своєчасній, достатній і достовірній інформації. 
Оперативний аналіз є невід’ємною частиною роботи менеджерів у процесі прийняття управлінських 
рішень та реалізації функцій управління. Аналітичні результати використовуються на усіх етапах 
управлінської діяльності. Аналіз покликаний підвищити вірогідність та якість інформації щодо 
результативності виробничо-господарської діяльності підприємства із переробки 
сільськогосподарської продукції, слугує підґрунтям для прийняття своєчасних управлінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблеми оперативного аналізу в 
системі менеджменту проводили такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як А. Г. Поршнєв, 
З. П. Румянцева, Н. А. Саломатін, Г. І. Купалова, О. Н. Гальчина, Т. А. Пожидаєва, М. І. Яцків, 
С. О. Заїка та ін. У їхніх працях обґрунтовано та розкрито сутність оперативного аналізу та 
особливості його організації в процесі прийняття управлінських рішень. Проте зміни умов 
господарювання підприємств із переробки сільськогосподарської продукції в конкурентному 
середовищі зумовлюють потребу в більш глибокому вивченні проблеми.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження значення оперативного аналізу в системі 
менеджменту підприємств із переробки сільськогосподарської продукції в умовах конкурентного 
середовища. Відповідно до мети дослідження були виокремленні завдання – дослідити літературні 
джерела на предмет визначення поняття ―оперативний аналіз‖; розкрити переваги, завдання, 
принципи, етапи оперативного аналізу; розглянути пропозиції щодо удосконалення організації 
оперативного аналізу у виробничих підрозділах; розробити методику проведення оперативного 
аналізу та визначення відхилення фактичних виробничих від нормативних планових показників у 
виробничому процесі підприємств із переробки сільськогосподарської продукції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Оперативний аналіз дозволяє раціонально 
вибудовувати управлінські рішення щодо формування стратегічних та тактичних напрямків розвитку 
підприємства з урахуванням впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Аналітичні 
висновки на основі виявлення та оцінки слабких місць та недоліків виробничих процесів 
уможливлюють визначення шляхів обґрунтування оптимального розподілу повноважень менеджерів 
та меж їх відповідальності, сприятимуть удосконаленню системи менеджменту на підприємстві, 
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зокрема організаційної структури управління, удосконаленню організаційної культури, стилю та 
методів управління підприємством. 

Основою побудови ефективної системи менеджменту на підприємствах із переробки 
сільськогосподарської продукції є оперативний облік та аналіз, за допомогою яких фактичні дані про 
хід виробництва порівнюються із нормативними. Водночас здійснюється реєстрація, накопичення та 
систематизація даних про роботу кожного підрозділу. Оперативний контроль забезпечує своєчасне 
надання інформації про відхилення в роботі переробного підприємства від визначених графіків 
випуску продукції шляхом зіставлення з даними оперативного обліку. Основним завданням 
оперативного обліку А. Г. Поршнєв, З. П. Румянцева, Н. А. Саломатін вважають одержання інформації 
про результати діяльності підрозділів підприємства за певний період часу з метою їх використання 
для контролю та регулювання процесу виробництва, реалізацію якого забезпечить створення 
комплексної автоматизованої системи оперативного обліку [1, с. 637].  

Вирішальне значення в підготовці інформації, яка необхідна для обґрунтування рішень щодо 
регулювання процесу виробництва, відіграє оперативний аналіз, який дає всебічну оцінку діяльності 
підприємства, визначає можливі альтернативні управлінські рішення та виявляє виробничі резерви 
[2, с. 511]. Г. І. Купалова характеризує оперативний аналіз як аналіз поточної діяльності підприємства, 
в межах якого відбувається її контроль [3, с. 84]. З огляду на це, О. Н. Гальчина та Т. А. Пожидаєва 
розглядають оперативний аналіз як повсякденне комплексне дослідження економічних явищ і 
процесів, а також їх змін і відхилень від плану [4, с. 197]. Таким чином, оперативний аналіз 
орієнтований на оцінку виконання короткотермінових завдань і, як правило, виконується за певними 
показниками, що періодично переглядаються [5, с. 37]. Своєчасність отримання інформації – головна 
перевага цього виду аналізу. М. І. Яцків зазначає, що оперативний аналіз має свої особливості, а 
саме: застосовується в системі оперативного управління як повсякденне вивчення діяльності 
підприємства з метою своєчасного втручання у процес виробництва для забезпечення безперервного 
й ефективного функціонування господарського механізму [6, c. 55]. Оперативний аналіз проводиться 
безпосередньо у процесі виробництва на підприємстві для швидкої об’єктивної оцінки господарських 
ситуацій, що склались на окремих ділянках, і дає змогу своєчасно з’ясувати причини відхилень і 
прийняти відповідні управлінські рішення.  

Досліджуючи аналіз виробничої діяльності підприємств АПК, С. О. Заїка, А. В. Півень 
зазначають, що для ефективного вирішення проблем постачання сировини і матеріалів, 
розпорядження й управління матеріальними запасами оперативний аналіз має здійснюватися 
безперебійно у чітко визначених підрозділах господарства [7, c. 88]. Об’єктом оперативного 
економічного аналізу у підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції, що призначений 
для забезпечення зменшення собівартості продукції, є передусім дотримання норм витрачання 
сировини та матеріалів. Важливою передумовою для організації оперативного аналізу є наявність 
відповідної нормативної бази. Оперативний аналіз у підприємствах із переробки 
сільськогосподарської продукції здійснюється за такими напрямами: 

– оперативний аналіз забезпечення сировиною та матеріалами; 
– оперативний аналіз виробництва продукції та її якості; 
– оперативний аналіз реалізації виробленої продукції. 
Оперативний аналіз сприяє своєчасному регулюванню процесу виробництва для підвищення 

його ефективності, продуктивності, покращення якості продукції [7, c. 93]. Результативність управління 
господарською діяльністю переробного підприємства передусім визначається належним 
інформаційним забезпеченням і продуманою організацією аналітичної роботи [8, c. 71]. На отримання 
ефективного результату від прийнятого рішення впливають такі фактори: 

– якість, достовірність і оперативність отримання інформації; 
– засоби передачі інформації (комп’ютерне та програмне забезпечення, наявність локальної або 

зовнішньої комп’ютерної мережі, правильна та ефективна схема документообігу тощо); 
– наявність посередників інформації між постачальником та одержувачем; 
– знання, досвід і кваліфікація працівників апарату управління; 
– внутрішні та зовнішні ринкові фактори. 
У процесі управління постійно відбувається обмін інформацією [9, c. 126]. Апарат управління 

потребує об’єктивної та оперативної інформації на певний момент часу, що залежить від 
функціональної побудови системи менеджменту, яка буде її використовувати. Аналітичне 
забезпечення оперативного менеджменту надасть змогу підвищити результати прийнятих рішень на 
якісно новий рівень, оскільки його метою є збір, оброблення, використання, зберігання, підтримка в 
належному стані баз даних, які гарантують своєчасне й надійне інформаційне забезпечення суб’єктів 
підприємництва нормативно-правовою, довідково-аналітичною, методичною, прогнозною та поточною 
інформацією, а також комплексом програмних засобів, потрібних для їх аналізу при формуванні 
оперативних управлінських рішень.  

Оскільки підвищення ефективності менеджменту взаємопов’язано з рівнем аналітичного 
забезпечення, то керівники підприємства повинні володіти відповідною інформацією про стан і розвиток 
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виробничих процесів з метою підвищення результативності прийняття управлінських рішень, 
спрямованих на досягнення цілей діяльності підприємств із переробки сільськогосподарської продукції.  

Важливим для процесу управління є вирішення проблеми поєднання оперативного планування 
та оперативного обліку й аналізу в єдину систему. У розв’язанні цього завдання виникає низка питань, 
зокрема:  

– облікові та планові показники є різними за видами (облік використовує фактичні дані, а для 
оперативного планування необхідні планові показники); 

– керівники підприємств із переробки сільськогосподарської продукції скоротили кількість 
спеціалістів фінансових служб, залишивши тільки працівників бухгалтерії, які ведуть і планову роботу 
(як правило, в даній ситуації планова робота майже не ведеться); 

– запровадження чіткого нормування й обліку використання виробничих ресурсів безпосередньо 
у підрозділах та оперативного подання звітності; 

– функціональне об’єднання бухгалтерської, планової роботи та економічного аналізу як цілісної 
системи обробки інформації. 

Розробка пропозицій щодо удосконалення системи менеджменту, яка дасть можливість 
проводити оперативний аналіз і контроль, вносити коригування у виробничий процес за будь-який 
період роботи, є актуальним завданням. Нами пропонується це зробити за допомогою залучення 
програмного забезпечення, комп’ютерної техніки, телефонного та інтернет-зв’язку для передачі 
інформації від керівника до виконавця і навпаки для забезпечення оперативності реагування на 
поточну виробничу ситуацію. На рис. 1. відображена схема організації оперативного аналізу у 
виробничих підрозділах підприємств із переробки сільськогосподарської продукції.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема організації оперативного аналізу у виробничих підрозділах підприємств із 

переробки сільськогосподарської продукції 
Джерело: узагальнено та доповнено авторами на основі [1–10] 

 
Важливою ланкою цього процесу є чітка регламентація передачі інформації від керівника 

структурного підрозділу до безпосереднього виконавця управлінських завдань. Ключова роль у 
своєчасному забезпеченні інформацією відводиться обліковому персоналу, до функціональних 
обов’язків якого належить щоденне наповнення бази даних оперативною інформацією для 
проведення відповідного аналізу та здійснення контролю. Проведення постійно діючих виробничих 
нарад за допомогою засобів спецзв’язку забезпечить оперативність у реагуванні на виробничі ситуації 
та своєчасне їх коригування [10, с. 152].  

Працівники бухгалтерії щоденно вносять до бази даних фактичну інформацію виробничих 
підрозділів про поточні виробничі витрати, обсяг виготовленої продукції, процес реалізації. Таким 
чином, на кінець кожного робочого дня за допомогою спеціалізованих комп’ютерних програм 
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одержують порівняння фактичних показників з плановими. В результаті, керівник виробничого 
підрозділу чи працівник бухгалтерії, одержавши потрібну інформацію, має можливість негайно її 
проаналізувати з метою подальшої організації процесу виробництва.  

Для реалізації окреслених завдань управлінського персоналу доцільно забезпечити наступність 
етапів оперативного аналізу (рис. 2). Від дієвості запропонованої послідовності залежить ефективність 
і своєчасність прийняття обґрунтованих управлінських рішень, повнота та успішність виконання 
менеджерами своїх функцій у підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції.  
 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Етапи організації аналітичного забезпечення системи менеджменту на 
підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції 

Джерело: узагальнено та доповнено авторами на основі [1–10] 
 
Основою для організації аналітичного забезпечення є підготовчий етап, що забезпечує 

узгодження й деталізацію плану реалізації основних засад оперативного аналізу (визначаються мета, 
завдання та об’єкти дослідження). 

Метою організації наступного інформаційного етапу є розробка методичних рекомендацій та 
інструкцій відповідальним працівникам щодо виконання аналітичних завдань. Інформаційний етап 
передбачає формування джерел аналітичної інформації, методичного забезпечення оперативного 
аналізу.  

Одержані результати є важливими для реалізації управлінських рішень і контролю за їх 
виконанням.  

Аналітичний етап забезпечує обробку необхідної інформації виробничих підрозділів за 
допомогою спеціальних методів та прийомів. На цьому етапі порівнюються фактичні й планові 
виробничі показники, визначаються відхилення, складаються аналітичні розрахункові таблиці, 
розробляються прогнозні показники. 

Завершальний (підсумковий) етап організації аналітичного забезпечення передбачає 
опрацювання результатів аналізу та підготовку висновків, внесення раціональних рекомендацій і 
пропозицій для прийняття або коригування управлінських рішень. 

Запропонований порядок організації оперативного аналізу забезпечить системність і 

I етап 

Підготовчий 

II етап 

Інформаційний 

III етап 

Аналітичний 

IV етап 

Підсумковий 

1. Складання плану і програми здійснення аналітичного 

забезпечення  

2. Визначення об’єктів, мети і завдань оперативного аналізу 

1. Розробка методичних рекомендацій та інструкцій 
відповідальним працівникам щодо виконання аналітичних 
завдань 

2. Формування джерел аналітичної інформації 
3. Методичне забезпечення оперативного аналізу 
4. Залучення додаткових джерел інформації 

1. Обробка одержаної інформації від виробничих підрозділів за 
допомогою спеціальних методів та прийомів 

2. Порівняння фактичних і  планових  показників 
3. Визначення відхилень, складання аналітичних розрахункових 

таблиць 
4. Розробка прогнозних показників 

1. Опрацювання  та оформлення результатів оперативного 
аналізу, підготовка аналітичних висновків 

2. Внесення раціональних рекомендацій і пропозицій для 
прийняття або своєчасного  коригування управлінських рішень 
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послідовність управлінських процесів у переробному підприємстві, сприятиме формуванню 
результативного інформаційно-аналітичного забезпечення оперативного менеджменту. Розробка 
методичного забезпечення оперативного аналізу (наявність методики та інструкцій, спеціальних 
програм, розрахункових форм) оптимізує управлінський процес, сприятиме об’єктивності оцінки 
виробничої діяльності підприємства із переробки сільськогосподарської продукції. Для ефективної 
організації оперативного аналізу необхідно врахувати вплив таких чинників, як кваліфікованість 
відповідальних працівників, технічне забезпечення аналітичного процесу.  

Ми пропонуємо використовувати сформовану методику оперативного аналізу та визначення 
відхилення фактичних виробничих від нормативних планових показників у процесі управління 
переробного підприємства (табл. 1). Відхилення, які будуть зазначені при проведенні оперативного 
аналізу, є підґрунтям для належної організації менеджменту та коригування виробничих процесів. 
Оперативний аналіз здійснюється задля збільшення обсягів виробництва та реалізації товарів 
відповідного асортименту, розширення сфер діяльності підприємства із переробки 
сільськогосподарської продукції щодо закупівлі сировини, пошуку нових ринків збуту виробленої 
продукції.  

Таблиця 1 
Методика оперативного аналізу та визначення відхилення фактичних виробничих 

показників від планових  
 

Об’єкти оперативного аналізу Методика визначення відхилення 

Оперативний аналіз заготівлі сировини 

Оперативний аналіз забезпечення ресурсами 
(заготівля сировини), що надійшли на переробку 

(фактичні обсяг надходження сировини – плановий обсяг 
надходження сировини) х (планові витрати на одиницю 
виробленої продукції) 

Оперативний аналіз використання сировини у 
процесі виробництва продукції 

(фактичний обсяг переробленої сировини – плановий 
обсяг переробки сировини) х (планові витрати на 
одиницю виробленої продукції) 

Оперативний аналіз процесу виробництва та реалізації продукції 

Оперативний аналіз виробленої продукції в 
натуральних вимірниках 

(фактично виготовлено продукції – планове завдання 
щодо виробництва продукції) х (фактичний обсяг 
виробленої продукції 

Оперативний аналіз ритмічності та завантаженості 
виробничих потужностей підприємства 

(показник фактичних обсягів виробленої продукції за 
визначений період – плановий показник виробництва 
продукції за вказаний період) х (фактичний обсяг 
виробленої продукції за період) 

Оперативний аналіз обсягів виробленої продукції 
за асортиментом 

(фактично виготовлено продукції за асортиментом – 
планове завдання щодо виробництва продукції згідно 
асортименту) х (фактичний обсяг виробленої продукції 
згідно асортименту) 

Оперативний аналіз витрат сировини на 
виробництво продукції за період 

(фактичні затрати сировини на вироблену продукцію – 
витрати сировини на виготовлення продукції згідно норм) 
х (фактичні витрати на одиницю виробленої продукції) 

Оперативний аналіз собівартості продукції 
(фактична собівартість виготовленої продукції – планові 
витрати на фактичне виробництво) х (фактична 
собівартість  виготовленої продукції) 

Оперативний аналіз обсягів реалізації виробленої 
продукції згідно асортиментного ряду 

(фактично реалізовано продукції за асортиментом – 
планове завдання щодо реалізації продукції згідно 
асортименту) х (фактичний обсяг реалізованої продукції 
згідно асортименту) 

Джерело: власні дослідження 
 

На основі інформації, яка потрапляє до апарату управління, успішно здійснюється аналіз, 
виробляється, формується та приймається відповідне управлінське рішення щодо кожного 
виробничого процесу. У подальшому аналізується повнота виконання завдань та відповідно 
визначаються наступні управлінські розпорядження. Процес аналітичного забезпечення є 
безперервним, а для ефективного виконання поставлених завдань потрібно використовувати якісно 
організовану інформаційну систему.  

Точність й оперативність економічної інформації є вирішальними факторами успішного розвитку 
підприємств із переробки сільськогосподарської продукції. Необхідною умовою досягнення 
оперативності та контрольованості управлінського процесу є застосування високотехнологічного 
інформаційного забезпечення, яке сприятиме вдосконаленню, підвищенню аналітичності та гнучкості 
системи менеджменту на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції.  

Висновки з проведеного дослідження. Оперативний аналіз забезпечує щоденне комплексне 
дослідження економічних явищ і виробничих процесів, їх зміни та відхилення від плану для здійснення 
оперативного контролю на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції. Для успішної 
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реалізації прийнятих рішень потрібна не тільки вчасно отримана інформація, але й її достовірність і 
точність. Вирішення поставлених завдань на сучасному рівні можливе лише за умови одночасної 
реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності аналітичного 
забезпечення. Окрім того, потрібно не тільки мати в своєму розпорядженні своєчасну і точну 
інформацію, але й уміти опрацьовувати її та робити узагальнення, ефективно втілювати їх в 
управлінські рішення. Тому необхідність присутності аналітичної складової в організації ефективної 
структури менеджменту безумовна, оскільки вона є основою для удосконалення управлінського 
процесу. Перспектива подальших розвідок у вирішенні порушеної проблеми пов’язана з критичною 
оцінкою наявного методичного інструментарію оперативного аналізу та розробкою напрямків його 
удосконалення. 
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ACCOUNTING AND TAXATION OF EMPLOYEE COMPENSATION FOR 

THE USE OF PERSONAL PROPERTY 
 

Постановка проблеми. Аналізуючи систему вітчизняного бухгалтерського обліку, можна 
стверджувати, що облік згідно вимог податкового законодавства виокремився в самостійну підсистему 
бухгалтерського обліку, що вимагає від фахівців, котрі працюють у цій сфері та науковців, які її 
досліджують ґрунтовних знань податкового законодавства та основ його застосування на практиці. 
Надмірна складність та постійні спроби поспішного й необґрунтованого вирішення проблем і 
суперечностей податкового регулювання шляхом постійного коректування податкового законодавства 
– недолік вітчизняної податкової системи і, відповідно, чинна податкова система зазнає критики як з 
боку наукових кіл, так і з боку обліковців та економістів. Усвідомлення потреби держави у фінансових 
ресурсах для виконання покладених на неї функцій щодо регулювання розвитку економіки та 
підтримання на належному рівні суспільного добробуту вимагає постійних досліджень у сфері 
нарахування та сплати податків на підприємствах України.  

Скориставшись протиріччями в податковому законодавстві та механізмах стягнення податків, 
багато вітчизняних підприємств та підприємців ухиляються від оподаткування, адже витрати на 
виконання податкового законодавства є високими, а санкції за його порушення та імовірність 
виявлення фактів ухилення є низькою, що за наявності корупції дозволяє порушникам відкупитися від 
покарання навіть у разі виявлення, що і створює певні переваги для ухилення від сплати податків. 
Незважаючи на те, що існує певна кількість суб’єктів підприємницької діяльності, які віддають перевагу 
ухиленню від податків або їх незаконній мінімізації, існує проблема порушення податкового 
законодавства, пов’язана з його складністю, а також відсутністю необхідних знань та навиків його 
застосування в залежності від господарської операції у фахівців, залучених для забезпечення процесу 
обліку, оподаткування та звітності діяльності господарюючого суб’єкта. Однією з найбільш 
проблемних сфер оподаткування є механізми нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб 
(ПДФО) в розрізі різних видів доходів, а також специфіці віднесення наслідків господарських операцій 
до податкових витрат.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та прикладні основи оподаткування 
доходів фізичних осіб досліджуються в роботах вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, а саме: 
О. Балакірєва, В. Андрущенка, О. Василика, В. Вишневського, В. Гейця, Л. Дмитришин, Т. Кізими, 
В. Мельник, Л. Сідельникової, О. Соколов, А. Соколовської, В. Суторміної, А. Тищенка, В. Федосова, 
С. Юрія та ін. 

Проте недостатньо розробленими залишаються питання оподаткування різних видів доходів, які 
виплачує підприємство своїм працівникам та фізичним особам за цивільно-правовими договорами. У 
зв’язку з цим тематична спрямованість наукової статті є актуальною, що і зумовило вибір напряму 
дослідження в науковому і практичному аспектах.  

Постановка завдання. У діяльності багатьох підприємств досить часто виникають ситуації, 
коли потрібно скористатися чужим майном, тобто майном, що не належить цьому підприємству, а, 
отже, виникає потреба в нарахуванні компенсації фізичній особі, працівнику за використання такого 
майна. Метою дослідження є вивчення проблемних аспектів оподаткування, а також розробка 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА    99--1100’’22001166[[6655]] 
Науково-виробничий журнал 

 

 191 

теоретичних та практичних рекомендацій щодо нарахування та відображення в бухгалтерському 
обліку компенсації працівнику за використання його майна в діяльності підприємства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Юридична особа будує взаємовідносини з 
фізичними особами, які працюють на підприємстві в розрізі трудових договорів та в межах 
колективного договору. Деколи на підприємстві виникає потреба у використанні не власного майна, 
яке є на балансі, а майна, яке знаходиться у власності інших фізичних осіб. При цьому такими 
фізичними особами (власниками майна, що цікавить підприємство) можуть бути як працівники 
підприємства, так і будь-які інші громадяни.  

Найменш проблемним з точки зору бухгалтерського обліку та податкового законодавства є 
використання майна на умовах договору оренди, адже саме цей вид взаємовідносин є досить простий 
та зрозумілий для облікових фахівців, але такий договір обов’язково підлягає нотаріальному 
посвідченню згідно зі ст. 799 Цивільного кодексу України (ЦКУ), що заставляє підприємство 
звернутися до відносин, пов’язаних з компенсацією працівнику за використання особистого майна. 
Взаємовідносини щодо використання майна, які передбачають виплату компенсації фізичній особі — 
власнику майна регулюються іншими законодавчими нормами, ніж орендні відносини і спричиняють 
різні податкові та, відповідно, облікові наслідки. Саме тому ми зупинимося в цій статті на вивченні 
питання нарахування, обліку та оподаткування компенсації фізичній особі – працівнику підприємства 
за використання ним власного майна в господарській діяльності підприємства. 

Компенсаційні виплати - це грошові виплати, що здійснюються у передбачених законом 
випадках для відшкодування працівникам додаткових витрат, яких вони зазнали у зв’язку: з 
виконанням трудових обов’язків чи переведенням на роботу в іншу місцевість, особливим характером 
роботи тощо. Основні види нарахування таких виплат передбачено Главою VIII «Гарантії та 
компенсації» Кодексу законів про працю від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі - КЗпП) [1].  

Відповідно до ст. 125 КЗпП, працівники, які використовують свої інструменти для потреб 
підприємства, установи, організації, мають право на одержання компенсації за їх зношування 
(амортизацію). При цьому має значення лише фактичне використання. Згода власника, попередня 
домовленість власника і працівника значення не мають, якщо використання інструменту працівника 
було необхідним. Слід зауважити, що у нормі частини першої ст. 125 КзпП мова йде лише про 
інструмент, а, отже, кодекс не передбачає можливості компенсації працівникам за використання для 
потреб підприємства механізмів, верстатів, машин, у тому числі й автомобілів. Тобто використання 
усіх цих перелічених активів є можливим, але на іншій правовій основі [1].  

Розмір і порядок виплати компенсації, якщо вони не встановлені в централізованому порядку 
(на сьогодні норм для госпрозрахункових підприємств законодавством не передбачено), визначаються 
власником або уповноваженим ним органом за погодженням із працівником. За основу при визначенні 
розміру компенсації необхідно брати саме зношування (амортизацію) інструменту, а, отже, вихідною 
для визначення компенсації за зношення є їх вартість, нормативний строк служби та інтенсивність 
використання працівником свого інструмента в інтересах підприємства.  

Згідно норм статті 2 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР до 
структури заробітної плати належать компенсаційні виплати, які виплачуються працівникам в межах 
чинного трудового законодавства [2]. Але найчастіше у підприємства виникає ситуація щодо 
використання майна працівника не як частину виконання ним передбачених в посадовій інструкції 
трудових обов’язків (за винятком ситуацій коли це прямо прописано в умовах трудового договору, 
який укладений з працівником), а з використанням активу працівника для потреб самого 
підприємства – роботодавця. А, отже, таку компенсацію (хоч вона і передбачена законодавством) не 
слід відносити до оплати праці. Крім того, в розділі 3 «Інші виплати, що не належать до фонду оплати 
праці» Наказу державного комітету статистки України «Про затвердження Інструкції зі статистики 
заробітної плати  № 5 від 13.01.2004 р. (Інструкція № 5) наводиться перелік виплат, що не належать 
до фонду оплати праці і, виходячи з її норм, компенсація працівникам за використання для потреб 
виробництва власного інструмента й особистого транспорту згадана у п. 3.22 не належить до фонду 
оплати праці, що спричиняє відповідні податкові та облікові наслідки [3]. 

Отже, згідно норм КзпП, якщо підприємство виплачує своєму працівнику компенсацію за 
використання ним особистих інструментів, тоді ця операція повністю вписується у наведену норму [1]. 
А якщо виплата компенсації відбувається, скажімо, за використання працівником власного автомобіля 
або іншого майна, яке важко назвати інструментом, то стосовно правової природи такої виплати 
можуть виникнути питання. Звісно, автомобіль важко назвати інструментом, тому такий варіант 
використання автомобіля працівника пов’язаний із певними ризиками. В свою чергу, п. 3.22 Інструкції 
№ 5 визначено варіанти використання працівником для потреб виробництва і власного інструменту і 
особистого транспорту [3]. Підсумовуючи сказане вище, ми вважаємо за доцільність розмежування 
поняття власного інструменту та інших видів особистого майна працівника (в т.ч. автомобіля), оскільки 
саме вид особистого майна працівника безпосередньо впливає на податкові наслідки щодо 
нарахування податку з доходів фізичних особі (ПДФО), єдиного внеску на соціальне страхування 
(ЄВСС), військового збору та податку на прибуток в контексті визнання податкових витрат. 
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Використання працівником власного інструменту може бути пов’язане з виконанням ним 
трудової функції, яка або прописується в умовах трудового договору (угоди, контракту), або визначена 
колективним договором підприємства. Відповідно, підприємство може включати витрати на виплату 
компенсації працівнику в собівартість виробленої продукції, наданих послуг, виконаних робіт, а також 
відносити до податкових витрат в процесі нарахування податку на прибуток. 

Нормативною підставою для проведення компенсації за використання працівником іншого 
майна, в тому числі власного автомобіля є положення цивільного законодавства. Виникнення 
цивільних прав і обов’язків згідно норм ст. 11 ЦКУ базується на договорах та інших угодах, створення 
результатів інтелектуальної, творчої діяльності, завдання шкоди іншій особі, інші юридичні факти [4]. 
Найкраще обов’язок підприємства компенсувати працівнику використання ним власного майна і 
відповідне право працівника на отримання компенсації виникають на підставі їх взаємної 
домовленості, що у термінології ЦКУ є договором. У ч. 1 ст. 6 ЦКУ саме зазначено, що допускається 
укладання договорів, непередбачених в ЦКУ, але таких, що відповідають загальним основам 
цивільного законодавства. Для проведення компенсації також можна використовувати форму наказу, 
де прописати її розмір, умови та терміни її виплати. Слід зазначити, що підприємству, укладаючи 
договір щодо використання саме автомобіля працівника з відповідною компенсацією, необхідно 
обережно формулювати умови договору, щоб це не розглядалося як оплата за надання послуг з 
перевезення, адже це вид діяльності, який може трактуватися компетентними органами, як 
провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання, або без 
одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню 
відповідно до закону, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру (ст. 
164 Кодексу України про адміністративні правопорушення) [5]. Тобто у договорі чи наказі чітко повинно 
бути визначено умови виплати компенсації за використання особистого майна працівника, в тому 
числі й автомобіля. Доцільним є, на нашу думку, формулювання виплати компенсації і розрахунок її 
розміру з огляду на знос автомобіля чи іншого активу згідно норм чинного законодавства. Тобто вона 
має бути якимсь чином орієнтована на суму можливої амортизації відповідного майна. А це, у свою 
чергу, вимагає від сторін обґрунтованої схеми визначення вартості використовуваного працівником 
майна (документів на придбання, оцінних актів тощо). Після цього підприємству, очевидно, необхідно 
буде провести розрахунок, в якому визначити можливий метод амортизації такого майна та 
орієнтовний строк його використання, і вже залежно від отриманої суми «можливої амортизації» 
визначати суму компенсації, що нараховується працівникові за використання його майна. Зокрема, 
для автомобіля у договорі слід чітко зафіксувати, як саме працівник підтверджуватиме документально 
використання автомобіля для службових чи виробничих цілях. Це може бути, наприклад, графік 
поїздок чи шляховий лист: усе залежить від специфіки застосування автомобіля. Головне тут — 
побільше підтвердних документів, які б засвідчували, що автомобіль справді використовували в 
господарських цілях, а не для власних потреб фізичної особи чи керівника. Для підтвердження 
відшкодування витрат на паливо, крім обов’язкових шляхових листів, потрібні підтвердні документи 
про купівлю такого пального. Звісно, у цьому випадку бухгалтеру слід чітко визначити, скільки 
автомобіль споживає на 1 км пробігу, щоб розрахувати суму відшкодування витрат на паливо за час 
використання автомобіля в службових цілях. Додатково у наказі керівник погоджує суму 
відшкодування витрат на паливо. 

Зупинимося детальніше на специфічних рисах оподаткування компенсації працівнику за 
використання майна. Відповідно до норм ст.164 і ст.165 Податкового кодексу України (ПКУ) можна 
знайти відповідь на питання, чи є компенсація за використання особистого майна працівника об’єктом 
оподаткування ПДФО. Слід зауважити, що серед норм ст.165 ПКУ, яка встановлює перелік доходів, 
що не є об’єктом оподаткування ПДФО, виплату компенсації прямо не названо. Водночас у пп. «а» пп. 
164.2.17 ст.164 ПКУ, що визначає базу оподаткування ПДФО, передбачено, що до загального 
(місячного) доходу платника ПДФО включається дохід, отриманий як додаткове благо у вигляді 
вартості використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, наданих 
платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім 
випадків, коли таке надання або компенсація зумовлені виконанням платником податку трудової 
функції відповідно до трудового договору (контракту), чи передбачені нормами колективного договору 
або, відповідно до закону, у встановлених ним межах [6]. 

Отже, використання працівником власного інструменту прямо пов’язане саме з виконанням ним 
трудової функції, яка визначається трудовим договором (контрактом) або колективним договором і 
саме компенсація за використання особистого інструменту не є об’єктом оподаткування ПДФО. Крім 
того у пп. «б» пп. 164.2.17 ст.164 ПКУ зазначено, що додатково до винятків, передбачених підпунктом 
«а» цього підпункту, не вважаються додатковим благом платника податку доходи, одержані у формі та 
розмірах, що підлягають включенню роботодавцем до собівартості реалізованих товарів, виконаних 
робіт, наданих послуг згідно із розділом III ПКУ [6]. 

Компенсація працівнику за усі інші види особистого майна працівника, в тому числі і автомобіль, 
класифікується згідно вимог ПКУ, як додаткове благо. Згідно пп. «г» пп.164.2.17 ст.164 ПКУ, відповідно 
до якої до складу додаткового блага, зокрема, включаються «суми грошового або майнового 
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відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов’язково 
відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету». Оскільки така компенсація не є обов’язковою 
для відшкодування згідно із законом за рахунок бюджету, то її також можна назвати додатковим 
благом працівника [6]. 

Ми знаходимо підтвердження своєї думки у листі Міністерства доходів і зборів у м. Києві від 
22.08.2014 р. № 7720/10/26-1517-01-07, де зазначено, що компенсація, яка виплачується юридичною 
особою найманому працівнику за використання ним під час здійснення службових обов’язків власного 
автомобіля, який не перебуває в оренді у юридичної особи, може здійснюватися за рішенням 
керівника підприємства. Така виплата вважатиметься додатковим благом найманого працівника [7].  

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь 
платника податку, зобов’язаний утримувати податок iз суми такого доходу за його рахунок, 
використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ (з 01 січня 2016 р. – 18%) [6]. 

Враховуючи викладене вище, сума компенсації, яка виплачується юридичною особою 
найманому працівнику за використання власного майна (в тому числі автомобіля, який не перебуває в 
оренді у юридичної особи), при виконанні службових обов’язків є додатковим благом такого 
працівника i оподатковується ПДФО на підставі пп. «а» та пп. «г» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ та 
відображається у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою доходу «126» [8]. 

Згідно норм чинного законодавства військовий збір утримується з аналогічних видів доходу як і 
ПДФО і складає 1,5% станом на 01.01.2016 р.  

Відповідно до п. 1 частини 1 ст. 7 Закону України від 8 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», базою нарахування 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄВСС) для підприємств, 
установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору 
(контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, є сума нарахованої заробітної плати 
за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та 
компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону 
України «Про оплату праці» [9]. 

Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати, інших 
заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні ЄВСС передбачено Інструкцією зі 
статистики заробітної плати № 5 [3]. Як ми зазначали вище, згідно з п. 3.22 Інструкції № 5 компенсації 
працівникам за використання для потреб виробництва власного інструменту та особистого транспорту 
не належать до фонду оплати праці. Крім того, зазначені вище компенсації належать до виплат, що 
здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок (п. 7 розділу II 
Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується 
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 1170) [10]. 

Отже, сума компенсації не є об’єктом оподаткування ЄВСС і саме тому при розрахунку бази 
оподаткування ПДФО зменшення доходу відбувається лише на ту суму ЄВСС, яка нараховується на 
заробітну плату працівника. 

Для бухгалтерського обліку та обліку згідно вимог податкового законодавства важливим 
моментом є правомірність віднесення компенсації до витрат в бухгалтерському обліку та податкових 
витрат. Відповідно до пп. 139.1.1 ПКУ, не включаються до складу витрат платника податку на 
прибуток витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності, а зокрема і витрати на 
фінансування особистих потреб фізичних осіб, за винятком виплат, передбачених ст. 142 і 143 ПКУ 
(вище було зазначено, що виплата компенсації не належать до фонду оплати праці), та в інших 
випадках, передбачених нормами р. ІІІ ПКУ. На практиці компетентні органи під поняттям 
«фінансування особистих потреб фізичних осіб» розуміють саме додаткове благо, яке отримав 
працівник. Відповідно, прямої норми, яка б дозволяла включати витрати на компенсацію працівнику за 
використання його власного майна до податкових витрат, немає.  

В бухгалтерському обліку виплату компенсації слід показувати у складі інших витрат. Оскільки 
ПКУ на сьогоднішній день максимально наближений до вимог бухгалтерського обліку, то на підставі 
пп. «в» пп. 138.10.4 та пп. 138.12.2 ПКУ компенсацію також можна визнати як інші витрати, як такі, які 
не заборонено відносити до податкових відповідно до р. ІІІ ПКУ. Адже, згідно з пп. 14.1.27 ПКУ, 
витрати — сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній 
формі, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких 
відбувається зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, 
внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його 
вилучення або розподілу власником). Тобто важливою умовою віднесення витрат до податкових є їх 
зв’язок із господарською діяльністю. Господарська діяльність — діяльність особи, що пов’язана з 
виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, 
спрямована на отримання доходу (пп. 14.1.36 ПКУ). Отже, власне майно (в тому числі і автомобіль) 
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використовували для господарських потреб підприємства (доказом цього будуть відповідні звіти 
працівника та підтвердні документи), а отже — в господарських цілях.  

Витрати за загальними правилами відображають у звітному періоді, у якому вони були здійснені, 
згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку (п. 138.5 ПКУ). Тому виплата компенсації може 
потрапити до податкових витрат за умови їх документального підтвердження (п. 138.2 ПКУ). Якщо 
авто використовується для службових поїздок працівника виробничого відділу, то суми компенсації та 
витрат на пальне потраплять до податкових змінних загальновиробничих витрат і, відповідно, 
відображатимуться за датою визнання доходу (п. 138.4 ПКУ). Але на практиці такий підхід може бути 
визнаним порушенням законодавства у зв’язку з тим, що компенсація, як ми з’ясували раніше є 
додатковим благом для працівника і не може включатися до податкових витрат. Відповідно, 
підприємство може спробувати довести, що виплата компенсації за використання особистого 
транспорту працівника не є додатковим благом, адже фактично працівник використовував автомобіль 
для потреб підприємства і таким чином, можна наполягати на праві на податкові витрати. Але, 
підсумовуючи вищенаведену інформацію, ми вважаємо доцільним розділяти поняття власного 
інструменту, який можна використовувати в процесі виконання працівником своєї трудової функції 
згідно норм ст. 125 КзпП (такі витрати включаються до податкових витрат) і іншого власного майна (в 
тому числі автомобіля), які в роз’ясненнях податкових органів вважаються додатковим благом, а, 
отже, не можуть включатися до податкових витрат.  

Висновки з проведеного дослідження. Процедура оподаткування преставляє собою на 
сьогодні окрему проблему в податковій системі України. Це значною мірою зумовлено недостатнім 
правовим забезпеченням, ускладненням процесу оподаткування, що створює певні складності для 
платників податків, передусім юридичних осіб. Таким чином, податкова система України, у її 
сучасному стані, є однією з найзаплутаніших та несприятливих для розвитку економіки через 
надмірний податковий прес та негативний вплив численних змін в податковому законодавстві.  

Провівши дослідження, можна зробити висновок, що взаємовідносини, за яких фізичній особі 
виплачується компенсація за використання особистого майна, є можливими лише з працівниками 
підприємства і при цьому користуватися майном продовжує сама фізична особа, а підприємство лише 
компенсує їй відповідні витрати. З огляду на специфіку обліку і оподаткування, необхідно розрізняти 
використання двох видів майна: 

1. Використання власного інструменту для потреб виробництва є трудовими, адже їх 
передбачено ст.125 КЗпП і названо в Інструкції зі статистики заробітної плати № 5 як виплата, що не 
включається до фонду оплати праці (п.3.22). Компенсація за використання особистого інструменту не 
є об’єктом оподаткування ПДФО згідно норм пп. «а» та пп «б» пп. 164.2.17 ст.164 ПКУ. ЄВСС не 
нараховуватиметься згідно норм Переліку № 1170. 

2. Компенсація, яка виплачується юридичною особою найманому працівнику за використання 
ним під час здійснення службових обов’язків власного автомобіля, який не перебуває в оренді у 
юридичної особи буде вважатися додатковим благом найманого працівника згідно норм пп. «а» пп. 
164.2.17 ст.164 ПКУ і оподатковуватиметься ПДФО. Обов’язок підприємства компенсувати працівнику 
використання ним власного майна і відповідне право працівника на отримання компенсації виникають 
на підставі їх взаємної домовленості, що у термінології ЦКУ є договором. ЄВСС не 
нараховуватиметься згідно норм Переліку № 1170. 

Підсумовуючи проведене дослідження, необхідно зазначити, що законодавство щодо виплати 
компенсації працівнику за використання ним власного майна в господарській діяльності підприємства 
потребує суттєвих доповнень та уточнень, адже питання стосовно компенсації за використання іншого 
виду майна (в тому числі і автомобіля) крім власного інструменту в процесі господарської діяльності 
викликає багато протиріч в контексті визнання такої компенсації додатковим благом чи ні, оскільки це 
безпосередньо впливає на оподаткування ПДФО та її правомірності включенням до податкових 
витрат. Доцільним також, на нашу думку, було б формування переліку умов, які необхідно прописати в 
договорі щодо виплати компенсації працівнику за використання його майна, а також підтвердних 
документів, які вимагатимуться від працівника обліковим апаратом підприємства. 
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Постановка проблеми. Законодавством України визначено пріоритетними ринкові засади 

розвитку економіки країни [9]. В процесі становлення ринкових відносин перед керівниками 
підприємств часто виникають проблемні ситуації, коли вони вимушені приймати рішення в умовах 
невизначеності. Особливо в умовах фінансової та політичної нестабільності діяльність підприємств 
супроводжується кризовими ситуаціями, результатом яких може стати неплатоспроможність або 
банкрутство. Підґрунтям для виникнення такої ситуації найчастіше стають прорахунки в стратегічних 
планах і в наборі тактичних заходів, які не повною мірою дозволяють підприємству знайти успішний 
вихід з кризової ситуації. Якщо над підприємством нависла загроза банкрутства, воно за власною 
ініціативою може заявити про санацію (оздоровлення, антикризове керування) підприємства й цим 
самим уникнути необґрунтованого банкрутства. Якщо ж підприємство подало заяву про банкрутство й 
суд прийняв її до впровадження, суд може винести рішення про примусову санацію. Процедура 
санації у більшості випадків здійснюється із залученням фінансових ресурсів інвестора. У зв’язку з 
цим, важливе значення набувають питання виявлення інвестора та залучення його до процедури 
санації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми банкрутства та антикризового 
управління знайшли відображення в працях таких учених, як Бланк І.О., Василенко В.О., Копилюк О.І., 
Лігоненко Л.О., Терещенко О.О., Штангрет А.М. та ін. Зокрема питаннями сутності та управління 
санацією, вибору ефективних методів відновлення платоспроможності, створення дієвих механізмів 
управління займалися вітчизняні та зарубіжні вчені: О.М. Поддєрьогін, О.О. Терещенко, А.В. Череп, 
Т.М. Білоконь, М. Титов, І.Н. Карпунь, Т.В. Пепа, В.О. Федорова, А.Б. Кондрашихін, I. Ансофф та інші 
дослідники. Незважаючи на суттєвий вклад, який внесли вчені у теоретичні основи фінансової 
неспроможності і банкрутства підприємств, управління санацією, трактування цього поняття 
залишається досі неоднозначним, адже серед науковців існують розбіжності у формуванні його 
сутнісних характеристик, цілей, класифікації та засобів. Саме тому необхідно всебічно дослідити різні 
підходи до трактування сутності санації, що дозволить визначити її роль і місце в антикризовому 
управлінні та стане передумовою формування дієвих механізмів оздоровлення підприємств. 

Постановка завдання. Основною метою статті є дослідження тенденцій банкрутства в Україні, 
поглиблення науково обґрунтування теоретичних та прикладних засад процедури банкрутства, 
розкриття та уточнення сутності санації шляхом визначення основних функцій і характерних ознак, що 
притаманні їй. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблеми банкрутства підприємств в Україні є 
особливо актуальними в умовах економічної кризи. Одним із чинників банкрутства підприємств є 
неспроможність виконувати своєчасно свої боргові зобов’язання, втрата платоспроможності. 
Зниження платоспроможного попиту на зовнішньому і внутрішньому ринках на товари, роботи і 
послуги українських підприємств справило негативний вплив на їхню діяльність. Скорочення попиту 
призвело до скорочення обігових коштів, що у свою чергу змусило скорочувати витрати за рахунок 
зменшення обсягу випуску продукції, призупинення проектів розвитку і розширення діяльності. Значна 
кількість підприємств в такій ситуації стикнулася з проблемами платоспроможності. За даними 
Державного комітету статистики України в останні роки сума дебіторської та кредиторської 
заборгованості підприємств зростала. При цьому кредиторська заборгованість підприємств значно 
перевищувала суми дебіторської заборгованості.  

У разі нездатності суб’єкта підприємництва після настання встановленого строку виконати свої 
грошові зобов’язання перед іншими особами, територіальною громадою або державою інакше як 
через відновлення його платоспроможності цей суб’єкт (боржник) визнається неспроможним  [2; 8]. 
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З позиції фінансового менеджменту банкрутство характеризує катастрофічний стан 
підприємства в процесі його фінансової діяльності, внаслідок якої воно нездатне вчасно задовольнити 
висунуті з боку кредиторів вимоги і виконати взяті на себе зобов’язання перед бюджетом.  

Підстави порушення процедури банкрутства можна класифікувати за наступними критеріями:  
1) за сферою дії: на загальні та спеціальні. Загальні підстави – це передбачені законом 

юридичні факти, наявність яких необхідна кожного разу для порушення справи про банкрутство, якщо 
законом не встановлено іншого. Спеціальні підстави відрізняються відсутністю певних загальних 
підстав та наявністю додаткових (спеціальних).  

2) за суб’єктивним складом: підстави для порушення справи про банкрутство за заявою 
кредитора, підстави за заявою для порушення справи за заявою боржника.  

3) за юридичними наслідками: правомочні, які породжують право порушити процедуру 
банкрутства; зобов’язальні, які породжують у боржника обов’язок звернутися до суду із заявою про 
банкрутство.  

Економісти розглядають банкрутство як інструмент виведення суб’єктів господарювання з 
кризової фінансово-господарської ситуації, оскільки в основі самої процедури банкрутства лежать 
конкретні юридичні та економічні дії. Для попередження неспроможності підприємства застосовується 
низка резервів для відновлення цієї платоспроможності. До них можна віднести наступні (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Резерви відновлення платоспроможності підприємства 
Джерело: авторська розробка 
 
Як видно з рис. 1, одним із методів відновлення платоспроможності є мобілізація прихованих 

резервів. Часто буває у підприємств, що частина капіталу не відображається у балансі підприємства 
через виникнення різниць між балансовою вартістю окремих майнових об’єктів та їх реальною 
вартістю, якщо ця вартість більша. Тому здійснення даного резерву полягає у реалізації окремих 
майнових об’єктів, які безпосередньо не використовуються у виробничому процесі. Або ж проводити 
дооцінку основних засобів, у випадках, якщо справедлива вартість більша їх балансової вартості.  

Використання такого резерву як зворотний лізинг передбачає продаж майна власником 
фінансовій установі, з одночасним укладанням договору оренди на нього. У результаті такої операції 
підприємство одночасно отримує і майно для розпорядження, і вільні грошові кошти від його реалізації 
для поточних потреб. Таким чином оптимізується структура активів підприємства, компенсуються 
борги чи покриваються витрати на здійснення відновлюваних заходів.  

Здійснюється також рефінансування дебіторської заборгованості як форма реструктуризації 
активів, що полягає в переведенні дебіторської заборгованості в більш ліквідні форми оборотних 
активів (грошові кошти, короткострокові фінансові інвестиції тощо). Основними формами 
рефінансування дебіторської заборгованості вважаються: 

– факторинг – відступлення дебіторської заборгованості на користь факторингової компанії чи 
банку, тобто операція з відступленням першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи іншому 
кредиторові (фактору) з попередньою або наступною компенсацією вартості боргу першому 
кредиторові; 

– облік або дисконтування векселів – банк, придбавши вексель за іменним індосаментом, 
оплачує його пред’явнику з вирахуванням дисконту, а платіж отримує лише при настанні зазначеного 
у векселі терміну погашення; 
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– форфейтинг – кредитування зовнішньоекономічних операцій у формі викупу в експортера 
векселів та інших боргових вимог, які акцептував імпортер; 

– примусове стягнення дебіторської заборгованості – звернення до господарського суду.  
Існування дієвого механізму повернення боргів суттєво знижує ризик діяльності, стимулює 

відповідальність і додаткову активність суб’єктів ринку, оскільки кожне підприємство, що опинилося у 
складній фінансовій ситуації з неможливістю розрахуватися за своїми зобов’язаннями, тим самим 
зменшує ефективність ділових контрагентів.  

Передбачений законодавством процес банкрутства дає можливість застосування до 
неплатоспроможних підприємств реорганізаційних процедур, дозволяє їм відновити статус 
повноцінних суб’єктів ринкових відносин. Крім того, банкрутство повинне бути предметом державного 
регулювання з метою зменшення впливу негативних наслідків діяльності фінансово неспроможних 
суб’єктів господарювання на розвиток економіки країни в цілому [5].  

Теорією і практикою визначено функціонування різних видів та передумов банкрутства (рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основні види банкрутства підприємства 
Джерело: авторська розробка 

 
У випадках, передбачених законом, суб’єкт підприємництва – боржник, його засновники 

(учасники), власник майна, а також інші особи несуть юридичну відповідальність за порушення вимог 
законодавства про банкрутство. Приховування банкрутства, фіктивне банкрутство або умисне 
доведення до банкрутства, а також неправомірні дії у процедурах неплатоспроможності, пов’язані з 
розпорядженням майном боржника, що завдали істотної шкоди інтересам кредиторів та держави, 
тягнуть за собою кримінальну відповідальність винних осіб [2; 4]. 

Доля багатьох підприємств України, що пройшли через процедуру банкрутства, свідчить, що 
вона майже завжди веде до зупинки й фактичної загибелі виробництва, хоча в теоретичному аспекті 
сам по собі метод банкрутства непоганий, але тільки за умови, що потім підприємство відродиться. 
Через непрозорість цілої низки процедур банкрутства воно може використовуватися як дуже зручний 

Види та передумови банкрутства 

Фіктивним банкрутством 

визнається завідомо 

неправдива заява суб’єкта 

підприємництва до суду про 

нездатність виконати 

зобов’язання перед 

кредиторами та державою. 

Встановивши факт фіктивного 

банкрутства, тобто фактичну 

платоспроможність боржника, 

суд відмовляє боржникові у 

задоволенні заяви про 

визнання банкрутом і 

застосовує санкції, 

передбачені законом.  

Умисним банкрутством 

визнається стійка 

неплатоспроможність 

суб’єкта підприємництва, 

викликана 

цілеспрямованими діями 

власника майна або 

посадової особи суб’єкта 

підприємництва, якщо це 

завдало істотної 

матеріальної шкоди 

інтересам держави, 

суспільства або інтересам 

кредиторів, що 

охороняються законом.  

Приховування банкрутства – це 

умисне приховування 

громадянином - засновником або 

власником суб’єкта господарської 

діяльності, а також службовою 

особою суб’єкта господарської 

діяльності майна або майнових 

обов’язків, відомостей про майно, 

передача майна в інше володіння 

або його відчуження чи знищення, 

а також фальсифікація, 

приховування або знищення 

документів, які відображають 

господарську чи фінансову 

діяльність. 

Реальне банкрутство 

характеризується повною нездатністю 

підприємства відновити в майбутньому періоді 

фінансову стійкість і платоспроможність через 

реальні втрати використовуваного капіталу. 

Технічне банкрутство 

характеризується станом неплато-

спроможності підприємства, який 

викликаний суттєвим простроченням його 

дебіторської заборгованості. 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА    99--1100’’22001166[[6655]] 
Науково-виробничий журнал 

 

 199 

інструмент для різних махінацій і зловживань. Прикладами є випадки фіктивного банкрутства або 
доведення до банкрутства. Фіктивне банкрутство характеризує хибне оголошення підприємством про 
свою неплатоспроможність з метою введення в оману кредиторів для отримання у них відстрочки 
щодо виконання своїх кредитних зобов’язань або знижки із суми кредиторської заборгованості. 
Доведення до банкрутства може бути як результатом недобросовісної конкуренції, так і навмисного 
створення (або збільшення) керівником-власником підприємства його неплатоспроможності; 
нанесення економічного збитку підприємству в особистих інтересах або в інтересах інших осіб; 
свідоме некомпетентне фінансове управління.  

Боржник має право звернутися до суду із заявою про порушення процедури банкрутства 
незалежно від розміру своїх зобов’язань, якщо він бажає розрахуватись за своїми боргами шляхом 
банкрутства та має кошти для відшкодування судових витрат. Боржник зобов’язаний порушити 
процедуру банкрутства кожного разу, коли задоволення ним всіх вимог кредиторів за рахунок наявних 
активів неможливе [2].  

Процедура банкрутства, сам термін «неспроможне підприємство» у сприйнятті більшості людей 
асоціюються з руйнуванням. Психологічно процедура банкрутства підприємства сприймається як 
остаточне припинення діяльності. Тобто існує нерозуміння того, що банкрутство далеко не завжди 
супроводжується ліквідацією, а навпаки, частіше означає перерозподіл економічних ресурсів до 
ефективніших власників. Ідея американської концепції банкрутства має назву «новий старт» і полягає 
в тому; що боржник звільняється від фінансових зобов’язань, які існували до початку процедури 
банкрутства, за час якої одержує можливість поліпшити фінансовий стан, здобути фінансову 
незалежність [4].  

Чинним законодавством передбачений план порятунку, згідно з яким існує можливість 
застосування різних реорганізаційних процедур. На жаль, величезний потенціал, закладений у 
реорганізаційних процедурах, й дотепер не використовується повною мірою. Тому виникає як наукова, 
так і практична необхідність вивчення питань теорії і практики антикризового управління за сучасних 
економічних умов і, зокрема, питання санації підприємств.  

У теорії і практиці антикризового управління існує безліч визначень терміна «санація». Найбільш 
універсальне визначення санації – система фінансово-економічних, виробничо-технічних, 
організаційно- правових і соціальних заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності чи 
досягнення ліквідності, прибутковості й конкурентоспроможності підприємства-боржника в 
довгостроковому періоді [1; 3; 7].  

Санація боржника (необов’язкова судова процедура) – це система заходів, що здійснюється під 
час провадження у справі про банкрутство, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського 
становища боржника та задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів. Санація 
боржника або ліквідація банкрута здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист 
економічної конкуренції.  

Санація може включати кредитування, реорганізацію, в тому числі зміну організаційно-правової 
форми боржника, зміну форми власності, системи управління боржника тощо. 

Найбільш популярним серед санаційних заходів, що використовуються західними країнами, є 
реструктуризація. В Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» записано, що «реструктуризація підприємства – здійснення організаційно-господарських, 
фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства 
шляхом його поділу з переходом боргових зобов’язань до юридичної особи, що не підлягає санації, 
якщо це передбачено планом санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової 
форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягу випуску 
конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва й задоволенню вимог 
кредиторів» [5].  

У «Положенні про порядок реструктуризації підприємств» зазначається, що «реструктуризація 
підприємства – це здійснення організаційно- економічних, правових, технічних заходів, спрямованих 
на зміну структури підприємства, його управління, форм власності, організаційно-правових форм, 
здатних привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення обсягів випуску 
конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва» [11].  

Санація проводиться з метою виведення підприємства із кризового стану. Проведення санації 
доцільне за таких умов: 1) вартість активів об’єкта банкрутства суттєво перевищує розмір його 
кредиторської заборгованості; 2) неплатоспроможний суб’єкт підприємницької діяльності є стратегічно 
важливим з точки зору державних інтересів. Якщо санація підприємства проводиться до початку 
порушення провадження у справі про банкрутство, то вона має назву досудової санації.  

Відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом», досудова санація – це система реорганізаційних, організаційно-господарських, 
управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів щодо запобігання 
банкрутству й відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати власник майна 
боржника (орган, уповноважений управляти майном) та інвестор [6].  
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Досудова санація державних і комунальних підприємства здійснюється за рахунок коштів 
державного бюджету. Протягом трьох місяців з дня винесення господарським судом ухвали про 
санацію кредиторам для схвалення подається план санації боржника, в якому визначено строк і 
заходи щодо відновлення платоспроможності боржника [6]. 

План досудової санації державних підприємств «розробляється у місячний термін з дня 
прийняття рішення про її проведення» [8].  

При проведенні досудової санації державного підприємства-боржника план санації повинен 
передбачати погашення його податкового боргу [2]. Санація як захід фінансового-господарського 
оздоровлення суб’єкта господарювання прийшла в Україну зі світової практики, де вона активно 
використовується насамперед для попередження виникнення кризових явищ на підприємстві.  

Загальний алгоритм здійснення процедури санації за участю господарського суду подано на 
рис. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Алгоритм проведення санації підприємства 

Джерело: авторська розробка 
 
Відновлення платоспроможності підприємства розглядається як можливість підприємства 

почати генерувати такий грошовий потік у результаті своєї виробничої діяльності та реалізації 
продукції, який би дозволив йому розрахуватися з усіма кредиторами з дотриманням термінів.  
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ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 

САНАЦІЇ Господарський 

суд України 
від 6 до 12 міс. 

 

вносить пропозицію 
щодо: 

Призначення керуючого 

санацією 

Керуючий 

санацією 

ПЛАН САНАЦІЇ 

Комітет 

кредиторів 

Звіт керуючого санацією 

повинен містити: 

– баланс боржника на останню звітну 
дату; 
– розрахунок прибутків і збитків 
боржника; 
– відомості про наявність у боржника 
грошових коштів, які можуть бути 
спрямовані на задоволення вимог 
кредиторів боржника; 
– відомості про дебіторську 
заборгованість боржника на дату 
подання звіту та про не реалі-зовані 
права вимоги боржника; 
– відомості про стан кредиторської 
заборгованості боржника на дату 
подання звіту. 

– прийняття рішення про дострокове 
припинення процедури санації у 
зв’язку з відновленням платоспромо-
жності боржника; 
– прийняття рішення щодо 
припинення процедури санації і 
укладення мирової угоди; 
– звернення до закінчення строку 
процедури санації, визначеного в 
плані санації, до господарського суду 
з клопотанням про визнання боржника 
банкрутом і відкрит-тя ліквідаційної 
процедури; 
– звернення до господарського суду з 
клопотанням про продовження 
процедури санації. 

до 3 міс. 
 

надає: затверджує: 

за 15 днів до 
завершення 

санації 

 припинення процедури санації у зв’язку з виконанням 
плану санації і відновленням платоспроможності 
боржника; 

 припинення процедури санації, визнання боржника 
банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; 

 припинення або продовження процедури санації та 
укладення мирової угоди. 
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З метою фінансово-господарського оздоровлення підприємств будь-якої форми власності, тобто 
відновлення їх платоспроможності, адаптації до динаміки умов зовнішнього середовища, створення 
передумов для економічного розвитку може проводитися процедура санації. 

Як показує об’єктивна дійсність, санація передбачає не тільки відновлення платоспроможності 
підприємств, а й підвищення їхньої адаптивності до умов ринку. Таким чином, санація представляє 
реальну можливість подолання кризових ситуацій, зумовлених як внутрішніми процесами, так і 
зовнішнім середовищем, яке постійно змінюється [10].  

Законодавством України передбачена можливість проведення досудової санації підприємств та 
санації у процесі судового розгляду справ про банкрутство. Процедура санації, згідно Закону, 
запроваджується після процедури розпорядження майном боржника. У більшості випадків процедура 
санації здійснюється із залученням фінансових ресурсів інвесторів. Законом передбачено, що 
виявлення інвесторів, як і виявлення кредиторів, проводиться шляхом публікації оголошення в 
офіційних друкованих органах про порушення справи про банкрутство. Комітет кредиторів 
підприємства-боржника розглядає заяву інвестора з пропозиціями щодо санації та приймає рішення 
про вибір інвестора. На підставі рішення комітету кредиторів господарський суд виносить ухвалу про 
запровадження процедури санації. Згідно Закону, господарський суд одночасно з винесенням ухвали 
про санацію призначає керуючого санацією (арбітражного керуючого) [6]. 

Однак санація – це не тільки юридична процедура, пов’язана з виконанням завдання сплати 
боргів кредиторам, а насамперед комплекс різноманітних заходів, які дозволяють підприємству 
подолати кризу, сформувати та утримати конкурентні переваги і забезпечити ефективність у 
довгостроковій перспективі.  

У процесі впровадження санації перед підприємством найчастіше постає комплекс проблем, які 
обмежують чи позбавляють його можливості виконати поставлене завдання досягнення ефективності. 
Передусім дані проблеми пов’язані з особами, які беруть участь у процесі оздоровлення підприємства, 
а також нечітко визначеними часовими межами здійснення процедури.  

Законом встановлено, що тривалість процедури санації – 12 місяців, продовження цього строку 
господарським судом можливе ще на 6 місяців. Лише строк санації містоутворюючого підприємства 
може бути продовжений до десяти років. При цьому строк санації обраховується з дати винесення 
ухвали про запровадження процедури санації. Встановлений Законом строк процедури санації для 
більшості підприємств є недостатнім. Упродовж строку санації необхідно виявити інвестора. Але 
правова регламентація можливих заходів з набуття інвестором права власності на майно боржника є 
недостатньою [6].  

Основним документом, який регламентує процедуру, є план санації, що складається 
арбітражним керуючим протягом 3 місяців з моменту введення процедури санації. Потім план санації 
підлягає розгляду на засіданні комітету кредиторів. Скликати його керуючий санацією зобов’язаний у 
чотирьохмісячний термін з дня впровадження процедури. Однак терміни підготовки й схвалення плану 
санації є занадто тривалими. Фактично керуючий санацією здійснює свої повноваження без плану 
протягом тривалого (більш ніж 4 місяці) терміну.  

Разом з тим арбітражний керуючий може відмовитися від невигідних угод тільки в тримісячний 
термін. У результаті таких дій виникають збитки, які повинні відображатися в плані санації й 
сплачуватися за рахунок додаткових джерел фінансування. Однак про інвестування не може бути й 
мови, якщо сума збитку, яка підлягає оплаті контрагентам, перевищує суму коштів реєстрових 
кредиторів. Також через те, що керуючий санацією може здійснювати угоди з розпорядження майном, 
може виникнути ситуація, яку прийнято називати «банкрутством банкрута», коли боржник не в змозі 
виконати зобов’язання, що виникли в процесі зовнішнього керування. В обов’язки арбітражного 
керуючого входить прийняття в господарське ведення майна боржника та його інвентаризація. У 
зв’язку з цим доцільно проводити повний аналіз діяльності підприємства і оцінку його майна вже на 
стадії розпорядження майном, оскільки від якості даного аналізу залежить успішність плану санації і 
його подальшої реалізації.  

Причому у процесі визначення вартості підприємства необхідно робити не просто оцінку майна 
підприємства, а оцінку бізнесу в цілому з обліком і детальним аналізом потенційних можливостей 
підприємства. Це призведе, по-перше, до економії часу на оцінку бізнесу, по-друге, дасть повну 
інформацію про наявні на підприємстві активи та їхню структуру.  

У ході аналізу особливе місце повинне приділятися структурі дебіторської заборгованості та її 
характеру з метою можливості погашення частини боргу за рахунок недотримання вимог. Даний 
механізм необхідно використовувати в процедурі санації, оскільки на практиці у підприємств існують 
взаємні вимоги або дебітори відмовляються сплачувати за своїми рахунками, передбачаючи 
неминуче банкрутство свого кредитора. У даному випадку головну роль повинна відігравати система 
контролінгу, яка надає всю необхідну інформацію з тією метою, щоб не знижувалася 
платоспроможність підприємства, це також допомагає підтримувати рівновагу між інтересами 
кредиторів і боржника.  
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Важливо враховувати також той факт, що при ухваленні рішення про санацію, крім всіх 
офіційних учасників даного процесу, важливу роль відіграють «тіньові» чинники. Парадокс у тому, що 
в ході банкрутства усуваються від управління акціонери і керівники підприємства. Таке становище 
призводить до того, що банкрутство найчастіше використовується як інструмент у боротьбі за вплив 
на великому підприємстві, спосіб заволодіти частиною власності, не витрачаючи при цьому коштів.  

Особливе місце в процесі санації належить заходам фінансово-економічного характеру, які 
відображають відносини, що виникають у процесі мобілізації і використання фінансових джерел 
оздоровлення підприємств: зворотні бюджетні позики, субсидії, дотації, лізингова форма 
фінансування виробничо-технічних санаційних заходів, кошти кредиторів у формі пролонгації термінів 
сплати заборгованості тощо. Відновлення платоспроможності відбувається за рахунок залучення 
засобів:  

1. Інвесторів (третіх осіб), які беруть на себе виконання зобов’язань компанії перед 
кредиторами: вітчизняні чи іноземні приватні компанії, держава.  

2. Третіх осіб, які надають забезпечення виконання зобов’язань компанії перед кредиторами 
(гарантійний лист, банківська гарантія тощо): банки, приватні компанії, держава. Здійснення таких 
заходів дозволить підприємству зменшити обсяг зобов’язань перед кредиторами або знизити ризик 
їхнього невиконання. Однак законодавством не передбачена зміна кредитора в процедурі банкрутства 
(зокрема, санації), що в низці випадків значно ускладнює здійснення цієї процедури [1; 3].  

Висновки з проведеного дослідження. На макрорівні неплатоспроможність одного 
підприємства може викликати цілу низку неплатоспроможностей. Коли одне підприємство втрачає 
можливість виконувати свої зобов’язання перед іншими підприємствами-кредиторами й державою, 
воно автоматично погіршує фінансовий стан свого кредитора й державного бюджету, оскільки в 
останніх збільшуються розміри сумнівної (або безнадійної) дебіторської заборгованості та бракує 
наявних ліквідних коштів. І тоді вже кредитор першого підприємства виявляється неплатоспроможним 
щодо своїх кредиторів. І такий ланцюг послідовно створює цілу низку проблем, коли 
неплатоспроможність одного підприємства може погіршити фінансовий стан десятків інших 
господарюючих суб’єктів й стати причиною утворення кризових станів в окремих галузях або 
національній економіці в цілому. 

Банкрутство, з одного боку, характеризує катастрофічний стан підприємства в процесі його 
фінансової діяльності, внаслідок якої воно нездатне вчасно задовольнити висунуті з боку кредиторів 
вимоги і виконати взяті на себе зобов’язання перед бюджетом, з іншого боку, банкрутство як 
інструмент виведення суб’єктів господарювання з кризової фінансово-господарської ситуації, оскільки 
в основі самої процедури банкрутства лежать конкретні юридичні та економічні дії. Для попередження 
неспроможності підприємства застосовується низка резервів для відновлення цієї платоспроможності. 

Санація боржника – це юридична процедура, пов’язана з виконанням завдання сплати боргів 
кредиторам; це комплекс різноманітних заходів, які дозволяють підприємству подолати кризу, 
сформувати та утримати конкурентні переваги і забезпечити ефективність у довгостроковій 
перспективі; це система заходів, що здійснюється під час провадження у справі про банкрутство, 
спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника та задоволення в 
повному обсязі або частково вимог кредиторів.  
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Стельмащук А.М. КОНВЕРГЕНЦІЯ ГАЛУЗЕЙ ТВАРИННИЦТВА СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ І 
ПІДПРИЄМСТВ ДО СИСТЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Мета. Аналіз і оцінка сучасного стану розвитку галузей тваринництва, систематизація теоретичних 

розробок і практичних рекомендацій щодо загальних процесів економічної конвергенції в ЄС, розкриття 
методологічних основ механізмів конвергенції галузей тваринництва селянських господарств і підприємств до 
системи сталого євроінтеграційного розвитку.  

Методика дослідження. В процесі дослідження застосовані методи: критичного аналізу наукової 

літератури та нормативної бази – при визначенні сутності понять «конвергенція» та «сталий розвиток», для 
обґрунтування ефективного розвитку галузей тваринництва в селянських господарствах і підприємствах в умовах 
євроінтеграційних процесів; індукції та дедукції – при встановленні ключових вимог до факторіальних і 
результативних показників розвитку галузей тваринництва; системний і структурний методи – при обґрунтуванні 
доцільності створення в сільських територіальних громадах сімейних молочних ферм з встановленими 
нормативними показниками концентрації поголів‟я корів та з можливим використанням обслуговуючої кооперації 
окремих технологічних процесів, та використання процесу конвергенції галузей тваринництва селянських 
господарств і підприємств до сталого розвитку ЄС. 

Результати дослідження. Визначено роль і значення тваринництва в національній економіці країни. 

Виявлено причини занепаду і зростання економічної кризи в тваринницькій галузі. Встановлено, що основна 
частка тваринницької, зокрема молочної продукції (біля 80 %) виробляється в селянських господарствах і дрібних 
аграрних підприємствах, які не отримують належної уваги і підтримки з боку держави. Виявлено, що ринок 
продукції тваринництва характеризується незбалансованістю попиту і пропонування, недостатньо розвинутою 
ринковою інфраструктурою, а товарообмін здійснюється здебільшого за допомогою посередників, які 
привласнюють значну частину прибутку, створеного у процесі виробництва. 

Запропоновано створення в сільських територіальних громадах сімейних молочних ферм з встановленими 
нормативними показниками концентрації поголів‟я корів, з можливим використанням обслуговуючої кооперації 
окремих технологічних процесів та державною підтримкою розвитку галузі тваринництва. 

Обґрунтована доцільність використання процесу конвергенції галузей тваринництва селянських 
господарств і підприємств до сталого розвитку ЄС на основі удосконалення всіх технологічних процесів 
функціонування галузей вітчизняного тваринництва, направленого на досягнення рівня європейських стандартів. 

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано доцільність створення в сільських 

територіальних громадах сімейних молочних ферм і використання процесу конвергенції галузей тваринництва 
селянських господарств і підприємств до сталого розвитку ЄС. 

Практична цінність результатів дослідження. Впровадження в сільських територіальних громадах 

отриманих результатів дослідження сприятиме підвищенню ефективності галузей тваринництва в селянських 
господарствах і підприємствах. 

Ключові слова: селянські господарства і підприємства, галузі тваринництва, конвергенція до ЄС, сталий 

розвиток. 
 
Стельмащук А.М. КОНВЕРГЕНЦИЯ ОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ К СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Цель. Анализ и оценка современного состояния развития отраслей животноводства, систематизация 

теоретических разработок и практических рекомендаций относительно общих процессов экономической 
конвергенции в ЕС, раскрытие методологических основ механизмов конвергенции отраслей животноводства 
крестьянских хозяйств и предприятий к системе устойчивого евроинтеграционного развития. 

Методика исследования. В процессе исследования применены методы: критического анализа научной 

литературы и нормативной базы – при определении сущности понятий «конвергенция» и «устойчивое развитие», 
для обоснования эффективного развития отраслей животноводства в крестьянских хозяйствах и предприятиях в 
условиях интеграционных процессов; индукции и дедукции – при установлении ключевых требований к 
факториальным и результативным показателям развития отраслей животноводства; системный и структурный 
методы – ри обосновании целесообразности создания в сельских территориальных общинах семейных 
молочных ферм с установленными нормативными показателями концентрации поголовья коров и с возможным 
использованием обслуживающей кооперации отдельных технологических процессов, и использования процесса 
конвергенции отраслей животноводства крестьянских хозяйств и предприятий к устойчивому развитию ЕС. 

Результаты исследования. Определены роль и значение животноводства в национальной экономике 

страны. Выявлены причины упадка и роста экономического кризиса в животноводческой отрасли. Установлено, 
что основная доля животноводческой, в частности молочной продукции (около 80%) производится в крестьянских 
хозяйствах и мелких аграрных предприятиях, которые не получают должного внимания и поддержки со стороны 
государства. Выявлено, что рынок продукции животноводства характеризуется несбалансированностью спроса и 
предложения, недостаточно развитой рыночной инфраструктурой, а товарообмен осуществляется в основном с 
помощью посредников, которые присваивают значительную часть прибыли, созданного в процессе 
производства. 

Предложено создание в сельских территориальных общинах семейных молочных ферм с установленными 
нормативными показателями концентрации поголовья коров, с возможным использованием обслуживающей 
кооперации отдельных технологических процессов и государственной поддержкой развития отрасли 
животноводства. 

Обоснована целесообразность использования процесса конвергенции отраслей животноводства 
крестьянских хозяйств и предприятий к устойчивому развитию ЕС на основе совершенствования всех 
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технологических процессов функционирования отраслей отечественного животноводства, направленного на 
достижение уровня европейских стандартов. 

Научная новизна результатов исследования. Обоснована целесообразность создания в сельских 

территориальных общинах семейных молочных ферм и использования процесса конвергенции отраслей 
животноводства крестьянских хозяйств и предприятий к устойчивому развитию ЕС. 

Практическая ценность результатов исследования. Внедрение в сельских территориальных общинах 

полученных результатов исследования будет способствовать повышению эффективности отраслей 
животноводства в крестьянских хозяйствах и предприятиях. 

Ключевые слова: крестьянские хозяйства и предприятия, отрасли животноводства, конвергенция в ЕС, 

устойчивое развитие. 
 
Stelmashchuk A.M. CONVERGENCE OF LIVESTOCK SECTORS OF PEASANT FARMS AND 

ENTERPRISES TO THE SYSTEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
Purpose. The aim of the article is the analysis and evaluation of the current state of development of livestock 

industries, systematization of theoretical developments and practical recommendations on the overall process of 
economic convergence in the EU, opening the methodological foundations of the convergence mechanisms of industries 
livestock farms and enterprises to the system of sustainable European integration development. 

Methodology of research. The following methods were used in the research process: a critical analysis of 

scientific literature and regulatory framework – in determining the essence of the concepts of “convergence” and 
“sustainable development” to substantiate the effective development of industries livestock peasant farms and 
enterprises in terms of European integration processes; induction and deduction – in determining key requirements to the 
factorial and productive indicators for the development of livestock industries; systemic and structural techniques – in 
substantiation of the creation of advisability for creating family dairy farms in rural community of with establishing 
normative indicators of concentration of the number of cows and with the possible use of service cooperatives of 
individual technological processes, and the use of convergence process of industries livestock farms and enterprises to 
the sustainable development of the EU. 

Findings. The role and importance of livestock in the national economy of the country was determined. The 

reasons of decline and the growing economic crisis in the livestock industry were revealed. It was established that the 
bulk of livestock, including dairy products (about 80%) is produced in farms and small agricultural enterprises, which do 
not receive adequate attention and support from the state. It was revealed that the market of livestock products is 
characterized by imbalance of demand and offerings, the underdeveloped market infrastructure and exchange of goods 
is carried out largely through intermediaries that assign a significant part of the profit generated in the production 
process. 

The creation of family dairy farms in rural community of with establishing normative indicators of concentration of 
the number of cows and with the possible use of service cooperatives of individual technological processes, and state 
support of animal husbandry sector development was proposed. 

The expediency of using the convergence process of livestock farms areas and enterprises to the sustainable 
development of the EU on the basis of improvement of all technological processes for functioning domestic livestock 
industries, aimed at achieving the level of European standards was substantiated. 

Originality. The expediency of creation in rural communities of family dairy farms and the use of the convergence 

process of industries livestock farms and enterprises to the sustainable development of the EU were substantiated. 
Practical value. Implementation of obtained research results in rural communities will improve the efficiency of 

livestock industries in peasant farms and enterprises.  
Key words: peasant farms and enterprises, animal husbandry sectors, convergence to the EU, sustainable 

development. 
 

 
 
Нікітін Ю.О., Мельник М.В., Хвалінський С.О. ІННОВАЦІЙНІ МСП ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
Мета. Метою статті є аналіз та визначення характерних особливостей та статистичних закономірностей 

розвитку інноваційних підприємств Європи. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи, 

зокрема: метод порівняльного аналізу – для узагальнення наукових праць вітчизняних та зарубіжних економістів; 
метод системного аналізу – для виявлення найбільш інноваційно активних підприємств у Туреччині, Сербії, 
Норвегії та підприємств з найнижчою інноваційною активністю у Болгарії, Польщі та Румунії. 

Результати дослідження. Проаналізовано статистичну інформацію щодо інноваційних підприємств ЄС за 

країнами. Встановлено, що інноваційні підприємства ЄС класифікуються за основними рівнозначними типами 
інновацій, які переважають на підприємстві, а саме: організаційні інновації; маркетингові інновації; продуктові 
інновації та інноваційні процеси. Визначено, що країнами-новаторами за кількістю інноваційних підприємств є: 
Німеччина, Люксембург, Ірландія, Італія, Швеція. Інновації, що впроваджуються: продуктові, процесові, 
організаційні, маркетингові. Встановлено, що джерелами інформації, які використовують інноваційні підприємства 
ЄС для розробки інновацій є: постачальники матеріалів, компонентів, клієнти та споживачі; конференції та 
виставки; конкуренти та інші підприємства сектору; консультанти.  

Наукова новизна результатів дослідження. Визначено інноваційну стратегію МСП, основою якої є: 

впровадження відкритих інновацій на нових ринках, вдосконалення товарів та послуг, зменшення внутрішніх 
операційних витрат. 
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Практична значущість результатів дослідження. МСП ЄС мають відкритий характер та базуються на 

принципах відкритого інноваційного процесу із застосуванням зовнішньої інформації від постачальників, 
споживачів, консультантів, конкурентів та інших підприємств сектору. 

Ключові слова: інновації, інноваційні підприємства, малі та середні підприємства. 

 
Никитин Ю.А., Мельник М.В., Хвалинский С.А. ИННОВАЦИОННЫЕ МСП КАК ОСНОВА 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
Цель. Целью статьи является анализ и определение характерных особенностей и статистических 

закономерностей развития инновационных предприятий Европы. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, 

в частности: метод сравнительного анализа – для обобщения научных работ отечественных и зарубежных 
экономистов; метод системного анализа – для выявления наиболее инновационно активных предприятий в 
Турции, Сербии, Норвегии и предприятий с низкой инновационной активностью в Болгарии, Польше и Румынии. 

Результаты исследования. Проанализирована статистическая информации об инновационных 

предприятиях ЕС по странам. Выявлено, что инновационные предприятия ЕС классифицируются по основным 
равнозначным типам инноваций, которые преобладают на предприятии, а именно: организационные инновации; 
маркетинговые инновации; продуктовые инновации и инновационные процессы. Определено, что странами-
новаторами по количеству инновационных предприятий являются Германия, Люксембург, Ирландия, Италия, 
Швеция. Инновации, внедряемые на предприятиях: продуктовые, процессные, организационные, маркетинговые. 
Установлено, что источниками информации, которые используют инновационные предприятия ЕС для 
разработки инноваций, являются: поставщики материалов, компонентов, клиенты и потребители; конференции и 
выставки; конкуренты и другие предприятия сектора; консультанты. 

Научная новизна результатов исследования. Определена инновационная стратегия МСП, основой 

которой являются: внедрение открытых инноваций на новых рынках, совершенствование товаров и услуг, 
уменьшения внутренних операционных расходов. 

Практическая значимость результатов исследования. МСП ЕС имеют открытый характер и 

базируются на принципах открытого инновационного процесса с применением внешней информации от 
поставщиков, потребителей, консультантов, конкурентов и других компаний сектора. 

Ключевые слова: инновации, инновационные предприятия, малые и средние предприятия. 
 

 
Nikitin Yu.O., Melnik M.V., Khvalinskyi S.A. THE INNOVATIVE SME AS THE BASE OF THE INNOVATIVE 

DEVELOPMENT OF EU 
Purpose. The aim of the article is the analysis and definition of the characteristics and the statistical regularities 

of the development of innovative companies in Europe. 
Methodology of research. In the study used general scientific and special methods, in particular: the 

comparative analysis method - for the summarize the scientific works of domestic and foreign economists; the system 
analysis -for the identify the most innovative companies in Turkey, Serbia, Norway and enterprises with low innovation 
activity in Bulgaria, Poland and Romania. 

Findings. The statistical information on the EU countries to innovative enterprises was analyzed. The innovative 

companies are classified according to the EU equivalent to the basic types of innovation which are prevalent in the 
enterprise was found. The main types of innovations are: the organizational innovation; marketing innovation; product 
innovation and innovation processes. The countries-innovators by the number of innovative companies are Germany, 
Luxembourg, Ireland, Italy, Sweden was determined. The innovation introduced at enterprises is the product innovation, 
the process innovation, organizational and marketing innovations. The information sources that use innovative EU 
companies to develop innovations were found: suppliers of materials, components, customers and consumers; 
conferences and exhibitions; competitors and other sectors of the enterprise; consultants. 

Originality. The innovative SME strategy was identified, which based on the: the introduction of open innovation 

in new markets, improving products and services, reduce internal operating costs. 
Practical value. The innovation from SMEs in EU are opened and based on the principles of the open innovation 

process with the use of external information from suppliers, customers, consultants, competitors and other companies in 
the sector. 

Key words: innovations, the innovative enterprises, small and medium enterprises. 
 

 
 
Колтунович О.С. ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ В 

КРАЇНАХ ЄС ТА ЄАЕС 
Мета. Аналіз та розробка методичних підходів для побудови інституційних передумов інноваційно-

технологічної модернізації на прикладі країн ЄС та ЄАЕС.  
Методика дослідження. В процесі дослідження використовувались методи теоретичного узагальнення – 

для дослідження інституціонального забезпечення інноваційно-технологічної модернізації в країнах ЄС та ЄАЕС; 
системний підхід – для обґрунтування пріоритетних напрямів активізації процесів модернізації та інноваційного 
розвитку; методи аналізу і синтезу – для виявлення конкурентних переваг національних програмних документів. 

Результати дослідження. Виділено пріоритетні напрями інституційного забезпечення процесів 

формування та розвитку інноваційно-технологічної модернізації в країнах ЄС, ЄАЕС і визначена доцільність їх 
використання в Україні. Відзначена важливість для впровадження: фіскальних механізмів з підтримки інноваційної 
діяльності; механізмів забезпечення довгострокового фінансового супроводу проектів за рахунок створення 
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цільових фондів та програм; механізмів кластеризації в окремих секторах економіки та інших елементів 
інноваційної інфраструктури.  

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано до впровадження механізми інноваційно-

технологічної модернізації та активізації інноваційної діяльності, що дозволить підвищити 
конкурентоспроможність вітчизняних підприємств та вийти на нові регіональні економічні інтеграційні об‟єднання.  

Практична значущість результатів дослідження. Запровадження механізмів фіскального та 

регуляторного характеру стимулюватиме модернізацію виробництва та впровадження вітчизняних інноваційних 
розробок, що відповідно сприятиме підвищенню конкурентоспроможності національної економіки. 

Ключові слова: kраїни ЄС та ЄАЕС, інноваційно-технологічна модернізація, інституційне забезпечення, 

кластеризація. 
  
Колтунович А.С. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ ЕС И ЕАЭС 
Цель. Анализ и разработка методических подходов для построения институциональных предпосылок 

инновационно-технологической модернизации на примере стран ЕС и ЕАЭС. 
Методика исследования. В процессе исследования использовались методы теоретического обобщения - 

для исследования институционального обеспечения инновационно-технологической модернизации в странах ЕС 
и ЕАЭС; системный подход – для обоснования приоритетных направлений активизации процессов модернизации 
и инновационного развития; методы анализа и синтеза – для выявления конкурентных преимуществ 
национальных программных документов. 

Результаты исследования. Выделены приоритетные направления институционального обеспечения 

процессов формирования и развития инновационно-технологической модернизации в странах ЕС, ЕАЭС и 
определена целесообразность их использования в Украине. Отмечена важность внедрения: фискальных 
механизмов по поддержке инновационной деятельности; механизмов обеспечения долгосрочного финансового 
сопровождения проектов за счет создания целевых фондов и программ; механизмов кластеризации в отдельных 
секторах экономики и других элементов инновационной инфраструктуры. 

Научная новизна результатов исследования. Предложены к внедрению механизмы инновационно-

технологической модернизации и активизации инновационной деятельности, что позволит повысить 
конкурентоспособность отечественных предприятий и выйти на новые региональные экономические 
интеграционные объединения. 

Практическая значимость результатов исследования. Внедрение механизмов фискального и 

регуляторного характера стимулировать модернизацию производства и внедрение отечественных 
инновационных разработок, в соответствии способствовать повышению конкурентоспособности национальной 
экономики. 

Ключевые слова: cтраны ЕС и ЕАЭС, инновационно-технологическая модернизация, институциональное 

обеспечение, кластеризация. 
 
Koltunovych O.S. INSTITUTIONAL PRECONDITIONS FOR INNOVATIVE AND TECHNOLOGICAL 

MODERNIZATION IN THE EU COUNTRIES AND EAEU 
Purpose. Analysis and development of methodological approaches for the construction of the institutional 

preconditions for innovation and technological modernization by the example the EU countries and the EAEU. 
Methodology of research. The study used the methods of theoretical generalization - for the study of institutional 

support innovation and technological modernization in the EU and the EAEU countries; systems approach - to support 
the priorities of the revitalization process of modernization and innovation development; methods of analysis and 
synthesis - to identify the competitive advantages of the national policy documents. 

Findings. Priority directions of institutional support for the formation and development of innovation and 

technological modernization in the EU, the EAEC and determine the feasibility of their use in Ukraine. The importance of 
implementation: fiscal mechanisms to support innovation; mechanisms to ensure long-term financial support for projects 
through the creation of trust funds and programs; clustering mechanisms in selected sectors of the economy and other 
elements of the innovation infrastructure. 

Originality. It proposed to introduce mechanisms for innovation and technological modernization and innovation 

activity that will enhance the competitiveness of domestic enterprises, and expand into new regional economic 
integration organizations. 

Practical value. The introduction of fiscal mechanisms and regulatory issues to promote the modernization of 

production and introduction of domestic innovations, according to enhance the competitiveness of the national economy. 
Key words: EU and EAEU countries, innovation and technological modernization, institutional support, clustering. 
 

 
 
Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Мялковська В.М. ФОРМУВАННЯ СЕМАНТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
Мета. Метою дослідження є розвиток теоретичних та методологічних складових, що формують семантичну 

систему компетентностей менеджерів корпоративного управління. 
Методика дослідження. У статті використовувались такі методи наукового дослідження: системний та 

логіко-семантичний аналіз, систематизація та узагальнення – для трактування компетентностей та ідентифікації 
елементів системно-семантичної моделі; графічні методи – для наочного відображення формування 
компетентності менеджерів у корпоративному управлінні. 



РЕФЕРАТИ    РЕФЕРАТЫ    ABSTRACTS 

 

 208 

Результати дослідження. Обґрунтовано визначення компетентності як соціально-трудової 

характеристики знань, умінь, навичок, професійно-важливих якостей і мотиваційних характеристик менеджерів, 
які необхідні для успішного виконання роботи, відповідають вимогам посади та стратегічним цілям корпорації. 
Встановлено, що у розробленій семантичній системі формування компетентностей менеджерів корпоративного 
управління знання, уміння, навички, здібності та досвід виступають ресурсами трудової діяльності, а 
компетентність менеджерів є бажаним результатом  діяльності менеджерів корпорації. Виявлено, що на 
результати трудової діяльності впливає якісний склад менеджерів корпорації, їх ефективне мотивування та 
навчання, що у свою чергу формує корпоративні цінності персоналу. 

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено семантичну систему формування 

компетентностей менеджерів корпоративного управління, яка ґрунтується на формуванні знань, умінь, навичок, 
здібностей, досвіду, що формують складові компетентностей персоналу й комплексу заходів з розвитку 
навчальної діяльності менеджерів та управлінської діяльності, що уможливлюють формування корпоративних 
цінностей персоналу. 

Практична значущість результатів дослідження полягає у розроблені методико-прикладних положень 

щодо формування компетентностей менеджерів корпоративного управління з метою отримання додаткових 
економічних переваг. Отримані результати можуть бути використані у діяльності корпоративних промислових 
підприємств. 

Ключові слова: знання, трудова діяльність, професійні уміння та навички, професійний і соціальний 

досвід, інтелектуальна діяльність, мотивування.  
 
Липыч Л.Г., Хилуха О.А., Мялковская В.М. ФОРМИРОВАНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Цель. Целью исследования является развитие теоретических и методологических составляющих, 

формирующих семантическую систему компетенций менеджеров корпоративного управления 
Методика исследования. В статье использовались такие методы научного исследования: системный и 

логико-семантический анализ, систематизация и обобщение – для трактовки компетенций и идентификации 
элементов семантической системы; графические методы – для наглядного отображения формирования 
компетентности менеджеров корпоративного управления. 

Результаты исследования. Обосновано определение компетентности как социально-трудовой 

характеристики знаний, умений, навыков, профессионально важных качеств и мотивационных характеристик 
менеджеров, которые необходимы для успешного выполнения работы, соответствуют требованиям должности и 
стратегическим целям компании. Установлено, что в разработанной семантической системе формирования 
компетенций менеджеров корпоративного управления знания, умения, навыки, способности и опыт выступают 
ресурсами трудовой деятельности, а компетентность менеджеров является желаемым результатом трудовой 
деятельности менеджеров компании. Выявлено, что на результаты трудовой деятельности влияет качественный 
состав менеджеров корпорации, их эффективное мотивирование и обучение, что формирует корпоративные 
ценности персонала. 

Научная новизна результатов исследования. Разработано семантическую систему формирования 

компетенций менеджеров корпоративного управления. Она основана на знаниях, умениях, навыках, 
способностях и опыте, что формируют составляющие компетенций персонала, а так же комплекса мероприятий 
по развитию учебной деятельности менеджеров и управленческой деятельности с целью формирования 
корпоративных ценностей персонала. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в разработке методик прикладных 

положений по формированию компетенций менеджеров корпоративного управления с целью получения 
дополнительных экономических преимуществ. Полученные результаты могут быть использованы в деятельности 
корпоративных промышленных предприятий. 

Ключевые слова: знания, трудовая деятельность, профессиональные умения и навыки, 

профессиональный и социальный опыт, интеллектуальная деятельность, мотивация. 
 
Lipych L.G., Khilukha O.A., Myalkovska V.M. FORMATION OF SEMANTIC SYSTEM OF COMPETENCE FOR 

MANAGERS IN THE CORPORATE GOVERNANCE 
Purpose. It is developed the theoretical and methodological components of the semantic system of competencies 

for managers in the corporate governance because the competency profiles of successful managers play key roles in 
corporations. 

Methodology of research. The paper uses such methods of scientific research: a system and logical-semantic 

analysis, systematization and generalization to identify the elements of the semantic system; graphical methods for 
visualization the formation of competence for managers in the corporate governance. 

Findings. It is formed the definition of competence as social and labor characteristics of knowledge, skills, 

professional qualities of the employee, which are necessary for successful performance of the corporation. It is 
discovered that the knowledge which is familiarity, awareness or understanding of someone or something, such as facts, 
information, descriptions, abilities, skills, and experience are the resources of business activity, and competency, which 
is the capacity of a person to understand a situation and to act reasonably is the result of corporation activity. It is 
discovered that the results of the system of competence for managers in the corporate governance influence the quality 
of the corporation managers, their effective motivation and training that forms the corporate values of staff. 

Originality. It is used the semantic system of competence for managers in the corporate governance, which is 

based on their knowledge, skills, abilities, experience. It forms the competence of managers and their corporate values, 
as well as set the measures to develop training and managerial activities of managers and create corporate values of 
staff. 
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Practical value. In the article it is developed the practical procedure which form the competencies of managers in 

corporate governance and achieve additional economic benefits. The methodological and practical statements of the 
competencies for managers in the corporate governances should use for the industrial corporation. 

Key words: knowledge, corporate activity, professional skills and knowledge, professional and social experience, 

intellectual activity, motivation. 
 

 
 

Варченко О.М., Рудич О.О. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНО-ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В 
УКРАЇНІ 

Мета. Розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо земельного-іпотечного 

кредитування в умовах розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використовувалися такі методи: монографічний – при 

обґрунтуванні актуальності земельно-іпотечного кредитування у фінансуванні сільського господарства; економіко-
статистичний метод – при вивченні наслідків використання іпотеки; абстрактно-логічний – для визначення 
основних завдань, принципів та напрямів активізації іпотечного кредитування під заставу земель 
сільськогосподарського призначення. 

Результати дослідження. Висвітлено зарубіжний досвід використання іпотечного кредитування в 

сільському господарстві. Визначено, що в механізмі іпотечного кредитування важливе місце займає мінімізація 
ризиків на основі використання різних способів: оподаткування, страхування, рефінансування, ціноутворення а 
також система стимулів і санкцій. Встановлено, що впровадження механізму іпотечного кредитування під заставу 
земель сільськогосподарського призначення передбачає приватизацію земель сільськогосподарського 
призначення; розроблення єдиної методики оцінки заставної вартості; запровадження системи вивчення попиту і 
пропозиції; забезпечення розвитку маркетингу й менеджменту на ринку землі.  

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано модель земельно-іпотечного кредитування в 

умовах розвитку ринку землі.  
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження направлені на 

активізацію іпотечного кредитування та ефективне впровадження механізму іпотечного кредитування під заставу 
земель сільськогосподарського призначення. 

Ключові слова: земельно-іпотечне кредитування, механізм іпотечного кредитування, застава земельних 

ділянок, ринок землі. 
 
Варченко О.М., Рудич О.А. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

УКРАИНЕ 
Цель. Разработка теоретических положений и практических рекомендаций по земельно-ипотечному 

кредитованию в условиях развития рынка земель сельскохозяйственного назначения. 
Методика исследования. В процессе исследования использовались следующие методы: 

монографический – при обосновании актуальности земельно-ипотечного кредитования в финансировании 
сельского хозяйства; экономико-статистический метод – при изучении последствий использования ипотеки; 
абстрактно-логический – для определения основных задач, принципов и направлений активизации ипотечного 
кредитования под залог земель сельскохозяйственного назначения. 

Результаты исследования. Освещен зарубежный опыт использования ипотечного кредитования в 

сельском хозяйстве. Определено, что в механизме ипотечного кредитования важное место занимает 
минимизация рисков на основе использования различных способов: налогообложение, страхование, 
рефинансирование, ценообразования а также система стимулов и санкций. Установлено, что внедрение 
механизма ипотечного кредитования под залог земель сельскохозяйственного назначения предусматривает 
приватизацию земель сельскохозяйственного назначения; разработка единой методики оценки залоговой 
стоимости; внедрение системы изучения спроса и предложения; обеспечение развития маркетинга и 
менеджмента на рынке земли. 

Научная новизна результатов исследования. Обоснована модель земельно-ипотечного кредитования в 

условиях развития рынка земли. 
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

направлены на активизацию ипотечного кредитования и эффективное внедрение механизма ипотечного 
кредитования под залог земель сельскохозяйственного назначения. 

Ключевые слова: земельно-ипотечное кредитование, механизм ипотечного кредитования, залог 

земельных участков, рынок земли. 
 
Varchenko O.M., Rudych O.O. PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF LAND AND MORTGAGE 

LENDING IN UKRAINE 
Purpose. The aim of the article is the development of theoretical principles and practical recommendations for 

land and mortgage lending in the development of market agricultural lands.  
Methodology of research. The following methods are used the study: monographic – in substantiating relevance 

of land and mortgage lending in financing agriculture; economical and statistical method – in studying the effects of the 
use of mortgage; abstract and logical – to determine the main objectives, principles and directions of activization of 
mortgage loans secured by agricultural lands. 

Findings. The international experience of mortgage lending in agriculture is highlighted. It is determined that the 

mechanism of mortgage lending occupies an important place to minimize risks through the use of different ways: 
taxation, insurance, refinancing, pricing and system of incentives and sanctions. 
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It was established that the introduction of a mechanism of mortgage loans secured by agricultural lands involves 
the privatization of agricultural land; develop a common methodology for assessing the value of collateral; introduction of 
the study of supply and demand; providing marketing and management development of the land market. 

Originality. The model of land mortgage lending in the development of land market is substantiated. 
Practical value. The obtained results of research aimed at enhancing the mortgage and effective implementation 

of the mechanism of mortgage loans secured by agricultural lands.  
Key words: land and mortgage lending, mechanism of mortgage lending, mortgage of land, land market.  
 

 
 
Шаповал В.М., Герасименко Т.В. ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
Мета. Метою даної статті є формування теоретичних і методологічних основ стратегічного управління 

розвитком туристичної галузі та її просуванням на внутрішньому і міжнародному ринках туристичних послуг, а 
також у розробці відповідних практичних рекомендацій. 

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є наукові розробки 

вітчизняних і закордонних вчених, пов‟язані з розробкою стратегій ефективного управління розвитком вітчизняних 
підприємств туристичного комплексу, законодавчі і нормативні акти України в даній сфері, матеріали 
спеціалізованих наукових конференцій і симпозіумів. У процесі дослідження використовувалися такі методи: 
групування – для визначення факторів, що впливають на формування стратегії туристичного підприємства; 
узагальнення – для розкриття економічного змісту туристичного продукту і особливостей його відтворення, для 
доповнення існуючої в економічній практиці сукупності заходів щодо повноцінного, пропорційного і якісного 
забезпечення розвитку туріндустрії різними ресурсами на основі туристичної ренти. 

Результати дослідження. У статті розкрито економічний зміст туристичного продукту та особливості його 

відтворення в області, що складається з цілісної сукупності матеріальних і нематеріальних товарів, 
відтворюваних не тільки на обласній, а й міжрегіональній та міжгалузевій основі. Розглянуто напрями розвитку 
туристичного потенціалу області, що включають його інноваційне перетворення. На основі узагальнення кращої 
вітчизняної практики розвитку туризму доповнено існуючу в економічній практиці сукупність заходів щодо 
повноцінного, пропорційного та якісного забезпечення розвитку туріндустрії різними ресурсами на основі 
туристичної ренти. 

Наукова новизна результатів дослідження. Авторами узагальнено найкращі зарубіжні і вітчизняні 

практики розвитку туризму, що дозволило доповнити існуючу в економічній практиці сукупність заходів щодо 
повноцінного, пропорційного і якісного забезпечення розвитку туріндустрії різними ресурсами: інвестиційними, 
кадровими та підприємницькими. До запропонованих авторами статті відноситься туристська рента. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є підґрунтям для 

ефективного стратегічного управління розвитком туристичних підприємств України, здатного підвищити 
конкурентоспроможність галузі. 

Ключові слова: підприємство туристичного комплексу, ефективність діяльності, стратегія туристичної 

галузі, туристична рента. 
 
Шаповал В.М., Герасименко Т.В. ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ 
Цель. Целью данной статьи является формирование теоретических и методологических основ 

стратегического управления развитием туристической отрясли и ее продвижением на внутреннем и 
международном рынках туристических услуг, а также в разработке соответствующих практических рекомендаций. 

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются научные 

разработки отечественных и зарубежных ученых, связанные с разработкой стратегий эффективного управления 
развитием отечественных предприятий туристического комплекса, законодательные и нормативные акты 
Украины в данной сфере, материалы специализированных научных конференций и симпозиумов. В процессе 
исследования использовались следующие методы: группировки – для определения факторов, влияющих на 
формирование стратегии туристического предприятия; обобщения – для раскрытия экономического содержания 
туристического продукта и особенностей его воспроизводства, для дополнения существующей в экономической 
практике совокупности мер для полноценного, пропорционального и качественного обеспечения развития 
туриндустрии различными ресурсами на основе туристической ренты. 

Результаты исследования. В статье раскрыто экономическое содержание турпродукта и особенности 

его воспроизводства в области, состоящего из целостной совокупности материальных и нематериальных 
товаров, воспроизводимых не только на областной, но и межрегиональной и межотраслевой основе. 
Рассмотрены направления развития туристического потенциала области, включающие его инновационное 
преобразование. На основе обобщения лучшей отечественной практики развития туризма дополнена 
существующая в экономической практике совокупность мер по полноценному, пропорциональному и 
качественному обеспечению развития туриндустрии различными ресурсами на основе туристической ренты. 

Научная новизна результатов исследования. Авторами обобщены лучшие зарубежные и 

отечественные практики развития туризма, что позволило дополнить существующую в экономической практике 
совокупность мер по полноценному, пропорциональному и качественному обеспечению развития туриндустрии 
различными ресурсами: инвестиционными, кадровыми и предпринимательскими. К предложенным авторами 
статьи относится туристическая рента. 
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Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

являются основой для эффективного стратегического управления развитием туристических предприятий 
Украины, способного повысить конкурентоспособность отрасли. 

Ключевые слова: предприятие туристического комплекса, эффективность деятельности, стратегия 

туристической отрасли, туристическая рента. 
 
Shapoval V.M., Herasymenko Т.V. FOUNDATIONS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF TOURISM 

INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE 
Purpose. The purpose of this article is to establish theoretical and methodological foundations of strategic 

management by development of the tourist industry and its promotion in the domestic and international markets of tourist 
services, and to develop practical recommendations. 

Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the study are research and development of 

Ukrainian and foreign scientists, related to the development of strategies for effective management of development of 
domestic enterprises of the tourist complex, legislative and regulatory acts of Ukraine in this field, the specialized 
materials of scientific conferences and symposia. The study used the following methods: grouping – to determine the 
factors affecting the formation of the strategy of the tourism enterprise; generalization – to disclose the content of the 
economic characteristics of the tourism product and its reproduction, to complemente existing in economic practice set of 
measures for the full, proportional and qualitative development of the tourism industry to ensure a variety of resources 
based on tourism rent. 

Findings. In the article the economic content of tourism products and the features of its reproduction in the 

region, consisting of a coherent set of tangible and intangible goods, not only reproduced on the regional, but also inter-
regional and cross-sectoral basis is disclosed. The directions of the tourist potential of the area, including its innovative 
transformation are considered. On the basis of generalization of the best national tourism development practices was 
complemented existing in economic practice set of measures for the full, proportional and qualitative development of the 
tourism industry to ensure a variety of resources based on tourism rent. 

Originality lies in the generalization of the best practices of foreign and domestic tourism development that would 

complement existing economic practice, a set of measures for the full, proportional and qualitative development of the 
tourism industry to ensure a variety of resources: investment, human resources and business. By the authors of the 
proposed article refers tourist rent. 

Practical value. The results of the study are the basis for effective strategic management of tourism enterprises 

of Ukraine, capable to enhance the competitiveness of the industry. 
Key words: enterprise tourist complex, efficiency of activity, the strategy of the tourism industry, tourism rent. 

 

 
 
Турило А.М., Корнух О.В. ЕКОНОМІКО-ІННОВАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 
Мета. Подальше дослідження сутності категорій «інтелектуальна власність» і «трансформація 

інтелектуальної власності» і, на цих засадах, визначення їх особливостей в процесі економіко-інноваційного 
розвитку економічних систем.   

Методика дослідження. У статті використано такі загальнонаукові принципи дослідження як: історичний й 

термінологічний  підходи; функціональний та системний, зокрема структурно-функціональний та системно-
діяльнісний. 

Результати дослідження. Підтверджено, що інтелектуальна власність – це багатоаспектна складна 

категорія, яка має ознаки міждисциплінарності й різну специфіку в економічних підходах до її тлумачення. 
Відзначено, що інтелектуальна власність пов‟язана з трансформаційними процесами. Загострено увагу на 
проблемах функціонування системи інтелектуальної власності України. Визначено об‟єктивні та суб‟єктивні 
чинники трансформації інтелектуальної власності. Доведено взаємозв‟язок інтелектуальної власності, її 
динамічних процесів з сутністю економічної трансформації, на підставі чого розкрито сутність економічної 
трансформації інтелектуальної власності. 

Наукова новизна результатів дослідження. Об‟єктивне існування та взаємозв‟язок таких явищ як 

економічна трансформація й інноваційний розвиток дозволило визначити і досліджувати такі важливі категорії 
діяльності всіх суб‟єктів господарювання як «економіко-інноваційний розвиток» і «економіко-інноваційна 
трансформація інтелектуальної власності». Введення таких категорій в економічний оборот пов‟язано із 
закономірностями функціонування економічних систем, змінами технологічних укладів, існуванням економічних 
циклів М. Кондратьєва та розвитком теорії інноваційного розвитку, що дозволить різним рівням господарювання 
ґрунтовно і комплексно підходити до розробки стратегії економіко-інноваційного розвитку з урахуванням ролі та 
впливу процесів трансформації інтелектуальної власності. 

Практична значущість результатів дослідження. Розглянуті в даному дослідженні теоретико-

методологічні положення й практичні рекомендації дозволяють більш глибоко досліджувати процес 
трансформації інтелектуальної власності на різних рівнях господарювання і розробляти, на цій основі, 
обґрунтовану політику щодо управління процесом економіко-інноваційної трансформації інтелектуальної 
власності корпорації.  

Ключові слова: трансформація, інноваційний розвиток, інтелектуальна власність, трансформація 

інтелектуальної власності, інноваційна інтелектуальна власність 
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Турило А.М., Корнух О.В. ЭКОНОМИКО-ИННОВАЦИОННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

Цель. Дальнейшее исследование сущности категорий «интеллектуальная собственность» и 

«трансформация интеллектуальной собственности» и, на этих принципах, определения их особенностей в 
процессе экономико-инновационного развития экономических систем. 

Методика исследования. В статье использованы такие общенаучные принципы исследования как: 

исторический и терминологический подходы; функциональный и системный, в частности структурно-
функциональный и системно-деятельностный. 

Результаты исследования. Подтверждено, что интеллектуальная собственность - это многоаспектная 

сложная категория, которая имеет признаки междисциплинарности и различную специфику в экономических 
подходах к ее толкованию. Отмечено, что интеллектуальная собственность связана с трансформационными 
процессами. Заострено внимание на проблемах функционирования системы интеллектуальной собственности 
Украины. Определены объективные и субъективные факторы трансформации интеллектуальной собственности. 
Доказана взаимосвязь интеллектуальной собственности, ее динамических процессов с сущностью 
экономической трансформации, на основании чего раскрыта сущность экономической трансформации 
интеллектуальной собственности. 

Научная новизна результатов исследования. Объективное существование и взаимосвязь таких 

явлений как экономическая трансформация и инновационное развитие позволило определить и исследовать 
такие важные категории деятельности всех субъектов хозяйствования как «экономико-инновационное развитие» 
и «экономико-инновационная трансформация интеллектуальной собственности». Введение таких категорий в 
экономический оборот связано с закономерностями функционирования экономических систем, изменениями 
технологических укладов, существованием экономических циклов Н. Кондратьева и развитием теории 
инновационного развития, что позволит различным уровням хозяйствования основательно и комплексно 
подходить к разработке стратегии экономико-инновационного развития с учетом роли и влияния процессов 
трансформации интеллектуальной собственности. 

Практическая значимость результатов исследования. Рассмотрены в данном исследовании 

теоретико-методологические положения и практические рекомендации позволяют более глубоко исследовать 
процесс трансформации интеллектуальной собственности на различных уровнях хозяйствования и 
разрабатывать на этой основе, обоснованную политику по управлению процессом экономико-инновационной 
трансформации интеллектуальной собственности корпорации. 

Ключевые слова: трансформация, инновационное развитие, интеллектуальная собственность, 

трансформация интеллектуальной собственности, инновационная интеллектуальная собственность 
 
Turylo A.M., Kornukh O.V. ЕCONOMIC AND INNOVATIVE TRANSFORMATION OF INTELLECTUAL 

PROPERTY 
Purpose. Further research of essence of categories “intellectual property” and “transformation of intellectual 

property”, on that basis determination their features in process of economic and innovation development of economic 
systems. 

Methodology of research. In the article general scientific principles of research were used: historical and 

terminological approaches; functional and systematic including structural and functional and systematic and activity 
approaches. 

Findings. It is confirmed that intellectual property is a complex multidimensional category that has features of 

interdisciplinarity and different specificity in economic approaches to its interpretation. It is confirmed that intellectual 
property is associated with transformation processes. Attention is pointed at problems of system functioning of 
intellectual property of Ukraine. Objective and subjective factors of transformation of intellectual property were identified. 
Interrelation of intellectual property and its dynamic processes with essence of economic transformation was proved. On 
that basis essence of economic transformation of intellectual property was disclosed. 

Originality. Objective existence and interrelation of phenomena such as economic transformation and innovative 

development were allowed to define and explore important category of activity of all business entities like “economic and 
innovative development” and „economic and innovative transformation of intellectual property”. Introduction of such 
categories to economic cycle is associated with laws of functioning of economic systems, changes of technological 
structures, existence of M. Kondratieff‟s economic cycles and development of theory of innovative development. This will 
allow different levels of management to approach fundamentally and comprehensively to development of strategy of 
economic and innovation development considering role and impact of transformation processes of intellectual property. 

Practical value. Considered theoretical and methodological provisions and practical recommendations in this 

research allow to explore more deeply transformation of intellectual property in different levels of management and on 
that basis to develop justified policy of manage of process of economic and innovation transformation of intellectual 
property of corporation.  

Key words: transformation, innovative development, intellectual property, transformation of intellectual property, 

innovative intellectual property 

 
 
Івашина О.Ф., Ковальчук М.В. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ 

ІМПЕРАТИВІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Мета. Метою статті є розробка рекомендацій щодо пріоритетних напрямків удосконалення імперативів 

економічної безпеки держави.  
Методика дослідження. В процесі дослідження використано різні методи і методичні підходи, зокрема: 

монографічний і абстрактно-логічний методи – при дослідженні ключових проблемних аспектів якості державних 
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інститутів; системний метод – при обґрунтуванні доцільності впровадження дворівневого моніторингу та 
діагностики інституціональних імперативів в соціально-економічних відносинах; відповідно до формату загроз 
економічній безпеці держави застосовано інституціональний підхід в процесі дослідження домінуючих в 
соціально-економічних відносинах інституціональних імперативів. 

Результати дослідження. Встановлено, що ключовими проблемними аспектами якості державних 

інститутів є відсутність в сфері державного управління стійких принципів законності та, як наслідок, посилення 
деформацій в нормативно-правовому полі відповідно до поточних, а не стратегічних цілей державного 
регулювання. З метою нівеляції загрозливого впливу таких деформацій на інституціональне середовище та його 
безпеку обґрунтовано доцільність впровадження дворівневого моніторингу та діагностики інституціональних 
імперативів в соціально-економічних відносинах, що забезпечить паралельний аналіз перетворень і гармонізацію 
розвитку регулюючих інститутів та інституціонального середовища в умовах інституціональних трансформацій. 

Виявлено, що низька якість державних інститутів посилює деструктивні інституціональні імперативи 
соціально-економічних відносин: тінізацію та схильність до опортуністичної поведінки. З метою підвищення 
стійкості інституціональної системи держави до загроз зовнішнього та внутрішнього характеру і забезпечення 
розвитку соціально-економічних відносин державі визначено необхідним забезпечити наступні інституціональні 
імперативи: довіру до державних та приватних інститутів, комплекс умов для формування сприятливого 
середовища активізації бізнес-діяльності, захищеність прав інституціональних акторів в процесі соціально-
економічних відносин всіх рівнів.  

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано доцільність впровадження дворівневого 

моніторингу та діагностики інституціональних імперативів в соціально-економічних відносинах для нівеляції 
загрозливого впливу таких деформацій на інституціональне середовище та його безпеку. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть 

удосконаленню інституціональних імперативів економічної безпеки України. 
Ключові слова: економічна безпека України, деструктивні інституціональні імперативи, державне 

управління, соціально-економічні відносини. 
 
Ивашина А.Ф., Ковальчук М.В. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИМПЕРАТИВОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ 
Цель. Целью статьи является разработка рекомендаций по приоритетным направлениям 

совершенствования императивов экономической безопасности государства. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы различные методы и методические 

подходы, в частности: монографический и абстрактно-логический методы – при исследовании ключевых 
проблемных аспектов качества государственных институтов; системный метод – при обосновании 
целесообразности внедрения двухуровневого мониторинга и диагностики институциональных императивов в 
социально-экономических отношениях; в соответствии с форматом угроз экономической безопасности 
государства применен институциональный подход в процессе исследования доминирующих в социально-
экономических отношениях институциональных императивов. 

Результаты исследования. Установлено, что ключевыми проблемными аспектами качества 

государственных институтов является отсутствие в сфере государственного управления устойчивых принципов 
законности и, как следствие, усиление деформаций в нормативно-правовом поле в соответствии с текущими, а 
не стратегическиими целями государственного регулирования. С целью нивелирования угрожающего 
воздействия таких деформаций на институциональную среду и обеспечения ее безопасности обоснована 
целесообразность внедрения двухуровневого мониторинга и диагностики институциональных императивов в 
социально-экономических отношениях, что обеспечит параллельный анализ преобразований и гармонизацию 
развития регулирующих институтов и институциональной среды в условиях институциональных трансформаций. 

Выявлено, что низкое качество государственных институтов усиливает деструктивные институциональные 
императивы социально-экономических отношений: тенизацию и склонность к оппортунистическому поведению. С 
целью повышения устойчивости институциональной системы государства к угрозам внешнего и внутреннего 
характера и обеспечения развития социально-экономических отношений государства необходимо обеспечить 
следующие институциональные императивы: доверие к государственным и частным институтам, комплекс 
условий для формирования благоприятной среды активизации бизнес-деятельности, защищенность прав 
институциональных актеров в процессе социально-экономических отношений на всех уровнях. 

Научная новизна результатов исследования. Обоснована целесообразность внедрения 

двухуровневого мониторинга и диагностики институциональных императивов в социально-экономических 
отношениях для нивелирования угрожающего воздействия таких деформаций на институциональную среду и ее 
безопасность. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования будут 

способствовать совершенствованию институциональных императивов экономической безопасности Украины. 
Ключевые слова: экономическая безопасность Украины, деструктивные институциональные императивы, 

государственное управление, социально-экономические отношения. 
 
Ivashyna O.F., Kovalchuk M.V. PRIORITY AREAS FOR IMPROVEMENT OF INSTITUTIONAL IMPERATIVES 

OF ECONOMIC SECURITY IN UKRAINE 
Purpose. The aim of the article is to develop recommendations on priorities areas for improving imperatives of 

the economic security of the state. 
Methodology of research. Different methods and methodological approaches are used during the study, 

including: monographic, abstract and logical methods – in the study of the key problematic aspects of quality of public 
institutions; systematic method – at the substantiation of expediency the introduction of a two-level monitoring and 
diagnostics of institutional imperatives in social and economic relations; institutional approach used in the study of the 
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dominant institutional relations in the social and economic imperatives according to the format of threats to economic 
security of the state.  

Findings. It is established that the key problematic aspects of quality of public institutions is the lack of stable 

public principles of law in the sphere of administration and, consequently, increasing strains in the legal and normative 
area according to the current, but not the strategic objectives of state regulation. 

The expediency of introducing two-level monitoring and diagnostics of institutional imperatives in social and 
economic relations is substantiated in order of levelling threatening effects of such strains on the institutional 
environment and its security. It will provide a parallel analysis of changes and the harmonization for the development of 
regulatory institutions and institutional environment in terms of institutional transformations. It is revealed that low quality 
of state institutions strengthens destructive institutional imperatives of social and economic relations: shadowing and 
susceptibility to opportunistic behaviour. 

It is determined that it is necessary to provide the following institutional imperatives in order to improve the 
stability of the institutional system of the state to threats of external and internal nature and provision of social and 
economic relations of the state: confidence to the public and private institutions, the complex of conditions for forming of 
favourable environment for enhance business activities, protection of rights of institutional actors in the process of social 
and economic relations at all levels. 

Originality. The expediency of introducing two-level monitoring and diagnostics of institutional imperatives of 

social and economic relations for leveling threatening effects of such strains on the institutional environment and its 
safety has been substantiated. 

Practical value. The obtained results of research will help to improve the institutional imperatives of economic 

security of Ukraine.  
Key words: economic security of Ukraine, destructive institutional imperatives, public administration, social and 

economic relations. 
 

 
 

Меведовська Т.П. СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ: ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

Мета дослідження полягає у визначенні проблем соціально-економічного розвитку підприємств 

туристичної сфери в Україні. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використано різні методи і методичні підходи, зокрема: 

– аналіз, систематизація й узагальнення наукових і архівних джерел, періодичних видань з метою 
визначення нових сучасних організаційних форм управління підприємствами туристичної сфери. 

– контент-аналіз для ґрунтовного й всебічного вивчення нормативно-правових документів, дефініцій 
понять; 

– інтерпретації, узагальнення, прогнозування для формулювання висновків, рекомендацій, визначення 
шляхів подальшого розвитку туризму.  

Результати дослідження. Запропоновано ефективні економічні, соціальні методи і методи управління в 

сфері туризму для подальшого поліпшення його роботи. Одним із таких методів є збагачення та диверсифікація 
туристичних послуг.  

Для вирішення завдань щодо розвитку сфери туристичних послуг України запропоновано: внести 
відповідні зміни та доповнення до діючого законодавства з питань туризму; здійснити програму створення 
розгалуженої інфраструктури в галузі, провести реконструкцію матеріальної бази туризму; забезпечити 
цивілізовані умови щодо перетину кордону (прикордонний, митний контроль); відкрити туристичні представництва 
в зарубіжних країнах 

Реалізація запропонованих управлінських заходів дасть змогу: посилити темпи розвитку туристичної 
сфери; проводити активну загальнодержавну політику у цій важливій складовій економіки України; забезпечити 
дійову координацію заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій, що 
сприятиме збільшенню туристичних потоків на внутрішньому ринку туристичних послуг; створити необхідні умови 
для швидкого розвитку суміжних галузей, організації нових робочих місць, збільшенню надходжень до бюджетів 
усіх рівнів. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що в ньому: 

– розглянуто і узагальнено існуючі теоретичні підходи до соціально-економічної орієнтації розвитку 
підприємств туризму; 

– визначено напрями удосконалення пріоритетних завдань щодо розвитку туристичної індустрії; 
Практична значущість результатів дослідження. Теоретичні положення й висновки, що містяться 

дослідженні, можуть бути використанні: у науково-дослідницькій сфері для розробки й визначення основних 
напрямів подальших наукових досліджень в сфері туризму. 

Ключові слова: туристичне підприємство, туристична сфера, туристичний потенціал, туристична послуга. 

 
Медведовская Т.П. СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ:  ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
Цель исследования заключается в определении проблем социально-экономического развития 

предприятий туристической сферы в Украине. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы различные методы и методические 

подходы, в частности: 
– анализ, систематизация и обобщение научных и архивных источников, периодических изданий с целью 

определения новых современных организационных форм управления предприятиями туристической сферы. 
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– контент-анализ для основательного и всестороннего изучения нормативно-правовых документов, 
дефиниций понятий; 

– интерпретации, обобщения, прогнозирования для формулирования выводов, рекомендаций, 
определение путей дальнейшего развития туризма. 

Результаты исследования. Предложены эффективные экономические, социальные методы и методы 

управления в сфере туризма для дальнейшего улучшения его работы. Одним из таких методов является 
обогащение и диверсификация туристических услуг. 

Для решения задач по развитию сферы туристических услуг Украины предложено: внести 
соответствующие изменения и дополнения в действующее законодательство по вопросам туризма; осуществить 
программу создания разветвленной инфраструктуры в области, провести реконструкцию материальной базы 
туризма; обеспечить цивилизованные условия для пересечения границы (пограничный, таможенный контроль); 
открыть туристические представительства в зарубежных странах 

Реализация предложенных управленческих мероприятий позволит: усилить темпы развития 
туристической сферы; проводить активную общегосударственную политику в этой важной составляющей 
экономики Украины; обеспечить действенную координацию мероприятий центральных и местных органов 
исполнительной власти, общественных организаций, что будет способствовать увеличению туристических 
потоков на внутреннем рынке туристических услуг; создать необходимые условия для быстрого развития 
смежных отраслей, организации новых рабочих мест, увеличению поступлений в бюджеты всех уровней. 

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что в нем: 

– рассмотрены и обобщены существующие теоретические подходы к социально-экономической 
ориентации развития предприятий туризма; 

– определены направления совершенствования приоритетных задач по развитию туристической 
индустрии; 

Практическая значимость результатов исследования. Теоретические положения и выводы, 

содержащиеся в исследовании, могут быть использованы в научно-исследовательской сфере для разработки и 
определения основных направлений дальнейших научных исследований в сфере туризма. 

Ключевые слова: туристическое предприятие, туристическая сфера, туристический потенциал, 

туристическая услуга. 
 
Medvedovska T.P. MODERN DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY: PROBLEMS OF THE SOCIAL 

AND ECONOMIC CHARACTER  
Purpose of the study is to identify the problems of socio-economic development of the tourism industry 

enterprises in Ukraine. 
Methodology of research: In research process used by different methods and methodological approaches, 

including: 
– analysis, systematization and generalization of scientific and archival sources, periodicals to identify new, 

modern organizational forms of business management tourism industry. 
– content analysis for a thorough and comprehensive examination of legal documents, definitions of concepts; 
– interpretation, synthesis, prediction for the formulation of conclusions, recommendations, definition of further 

development of tourism ways. 
Findings. The efficient economic, social methods and management methods in tourism to further improve its 

performance are offered. One of these methods is the enrichment and diversification of tourist services. 
To meet the challenges of development of the sphere of tourist services in Ukraine is also invited: to make the 

appropriate changes and additions to the existing legislation on tourism; to implement a program to create extensive 
infrastructure in the region to carry out reconstruction of the material base of tourism; provide civilized conditions for 
crossing the border (border, customs control); open tourist offices in foreign countries 

The implementation of the proposed management measures will allow: to strengthen the pace of tourism 
development;  pursue an active national policy in this important component of the economy of Ukraine; ensure effective 
coordination of the activities of central and local executive authorities, public organizations, which will help to increase 
tourist flows in the domestic market of tourist services; create the necessary conditions for the rapid development of 
related industries, creation of new jobs, increase revenues to budgets of all levels. 

Originality: 

– the existing theoretical approaches to social and economic orientation of the development of tourism enterprises 
are reviewed and summarized; 

– the directions of improvement of the priorities for the development of the tourism industry are defined; 
Practical value. The theoretical propositions and conclusions contained in the study can be used in the research 

area for the development and definition of the main directions of further scientific research in the field of tourism. 
Key words: business travel, tourism sector, tourism potential, tourist service. 
 

 
 
Артімонова І.В., Герасименко І.О. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ 
Мета. Розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо формування ефективної системи 

фінансового забезпечення діяльності особистих селянських господарств. 
Методика дослідження. Методичний інструментарій дослідження ґрунтується на методах економіко-

статистичного аналізу, зокрема порівняльного аналізу при визначенні частки витрат на особисте підсобне 
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господарство в структурі грошових витрат, а також монографічному та структурно-логічному методах 
дослідження при визначенні основних джерел кредитування та напрямів їх використання. 

Результати дослідження. Встановлено, що розвиток сільськогосподарського виробництва в ОСГ 

передбачає використання переважно внутрішніх джерел інвестування внаслідок ускладнення доступу до 
фінансових ресурсів через віддаленість банківських структур, відсутність застави, складність процедури 
оформлення кредиту. Визначено специфічні умови здійснення фінансової  діяльності представників торгово-
посередницьких структур, кредитних спілок, що діють на ринку сільськогосподарської продукції та правила 
погашення позики і сплати відсотків. Обґрунтована роль та основні напрями державної підтримки фінансового 
забезпечення особистих селянських господарств. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в пропозиції формування ефективної системи 

фінансового забезпечення діяльності особистих селянських господарств. 
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження доводять 

необхідність забезпечення системного та комплексного характеру заходів державної підтримки фінансового 
забезпечення особистих селянських господарств. 

Ключові слова: особисті селянські господарства, джерела фінансування, кредитування, державна 

підтримка. 
 
Артимонова И.В., Герасименко И.А. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНЫХ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ В УКРАИНЕ 
Цель. Разработка теоретических положений и практических рекомендаций по формированию 

эффективной системы финансового обеспечения деятельности личных крестьянских хозяйств. 
Методика исследования. Методический инструментарий исследования основывается на методах 

эконмико-статистического анализа, в частности сравнительного анализа при определении доли расходов на 
личное подсобное хозяйство в структуре денежных расходов, а также монографическом и структурно-логическом 
методах исследования при определении основных источников кредитования и направлений их использования. 

Результаты исследования. Установлено, что развитие сельскохозяйственного производства в ЛКХ 

предусматривает использование преимущественно внутренних источников инвестирования в результате 
осложненного доступа к финансовым ресурсам из-за отдаленности банковских структур, отсутствия залога, 
сложности процедуры оформления кредита. Определены специфические условия осуществления финансовой 
деятельности представителей торгово-посреднических структур, кредитных союзов, действующих на рынке 
сельскохозяйственной продукции и правила погашения займа и уплаты процентов. Обоснована роль и основные 
направления государственной поддержки финансового обеспечения личных крестьянских хозяйств. 

Научная новизна результатов исследования заключается в предложении формирования эффективной 

системы финансового обеспечения деятельности личных крестьянских хозяйств. 
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

доказывают необходимость обеспечения системного и комплексного характера мер государственной поддержки 
финансового обеспечения личных крестьянских хозяйств. 

Ключевые слова. Личные крестьянские хозяйства, источники финансирования, кредитования, 

государственная поддержка. 
 
Artimonova I.V., Herasymenko I.O. MODERN STATE AND PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF 

FINANCIAL SUPPORT OF PERSONAL PEASANT FARMS IN UKRAINE 
Purpose. The aim of the article is the development of theoretical principles and practical recommendations for the 

formation of an effective system of financial support of private peasant farms. 
Methodology of research. Methodical research tools are based on methods of economic and statistical analysis, 

including comparative analysis in determining the proportion of expenditure on private holding in the structure of 
expenses, as well as monographic, structural and logic research methods in determining the main sources of financing 
and areas of their use. 

Findings. It is established that the development of agricultural production in PPF foresees the use of mostly 

domestic sources of investment due to complications of access to financial resources through distance of banking 
institutions, lack of collateral and complexity of the procedure for loan processing. 

Specific terms of the financial activities of representatives of trade and intermediaries, credit unions operating in 
the market of agricultural products and the rules of repayment of the loan and payment of interest are determined. The 
role and the main directions of state support for financial security of private peasant farms are substantiated. 

Originality. Scientific novelty of research results lies in proposals of formation of an effective system of financial 

support of private peasant farms.  
Practical value. The obtained results of research demonstrate the need to provide systematic and 

comprehensive nature of the measures of state support for financial security of private peasant farms. 
Key words: private peasant farms, sources of financing, financing, government support.  

 

 
 
Пасічник Т.О., Літвінчук А.В., Мороз Я.В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 
Мета. Висвітлення сучасного стану розвитку інноваційного середовища в Україні, зокрема, діяльності 

венчурних фондів та бізнес-інкубаторів, а також виявлення основних проблем венчурного інвестування у 
вітчизняні інноваційні проекти. 
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Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є загальні закони економічного 

розвитку, положення теорій економічного зростання, інституціоналізму, нормативні та законодавчі акти України з 
питань інвестування. В процесі дослідження використовувалися такі методи: порівняння (під час встановлення 
спільних і відмінних ознак розвитку венчурного інвестування в Україні і закордоном), системного аналізу (при 
дослідженні можливостей удосконалення системи венчурного інвестування), монографічний (при вивченні 
особливостей розвитку компаній-стартапів в Україні). 

Результати дослідження. Визначено стадії розвитку стартап-проектів, обґрунтовано алгоритм 

формування бюджету комерційних витрат проектів. Проаналізовано динаміку показників розвитку венчурних 
фондів в Україні. Обґрунтовано основні чинники, які уповільнюють розвиток венчурного інвестування в Україні 
(недосконалість законодавства, нестача фінансування, високий рівень тіньової економіки, політична 
нестабільність, слабкий розвиток фондового ринку, нестача висококваліфікованих фахівців у цій сфері тощо). 
Показано динаміку зміни основних показників інновацій та технологічної готовності України у 2014-2015 рр. за 
методикою «Глобального індексу конкурентоспроможності країн». 

Наукова новизна результатів дослідження. Визначено основні тенденції розвитку інститутів венчурного 

інвестування та стартапів в Україні. 
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є підґрунтям для 

вирішення практичних проблем щодо вдосконалення інституційного середовища системи венчурного 
інвестування в Україні. 

Ключові слова: інвестиції, венчурне інвестування, стартапи, інститути спільного інвестування, бізнес-

інкубатори. 
 
Пасечник Т.О., Литвинчук А.В., Мороз Я.В. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ 
Цель. Освещение современного состояния развития инновационной среды в Украине, в частности, 

деятельности венчурных фондов и бизнес-инкубаторов, а также выявление основных проблем венчурного 
инвестирования в отечественные инновационные проекты. 

Методика исследования. Теоретико-методологической основой исследования являются общие законы 

экономического развития, положения теорий экономического роста, институционализма, нормативные и 
законодательные акты Украины по вопросам инвестирования. В процессе исследования использовались такие 
методы: сравнения (в ходе определения общих и отличительных признак развития венчурного инвестирования в 
Украине и заграницей), системного анализа (при исследовании возможностей усовершенствования системы 
венчурного инвестирования), монографический (при исследовании особенностей развития компаний-стартапов в 
Украине). 

Результаты исследования. Определены стадии развития стартап-проектов, обоснован алгоритм 

формирования бюджета коммерческих расходов проектов. Проанализирована динамика показателей развития 
венчурных фондов в Украине. Обоснованы основные факторы, которые замедляют развитие венчурного 
инвестирования в Украине (несовершенство законодательства, недостаток финансирования, высокий уровень 
теневой экономики, политическая нестабильность, слабое развитие фондового рынка, нехватка 
высококвалифицированных специалистов в этой сфере и т.д.). Показана динамика изменения основных 
показателей инноваций и технологической готовности Украины в 2014-2015 гг. по методике «Глобального 
индекса конкурентоспособности стран». 

Научная новизна результатов исследования. Определены основные тенденции развития институтов 

венчурного инвестирования и стартапов в Украине. 
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

являются основой для решения практических проблем по совершенствованию институциональной среды 
системы венчурного инвестирования в Украине. 

Ключевые слова: инвестиции, венчурное инвестирование, стартапы, институты совместного 

инвестирования, бизнес-инкубаторы. 
 
Pasichnyk T.O., Litvinchuk A.V., Moroz Ya.V. DEVELOPMENT FEATURES OF VENTURE INVESTMENT IN 

UKRAINE 
Purpose. The aim of the article is analysis of the current state of development of innovative environment in 

Ukraine. In particular, the activities of venture capital funds and business incubators, as well as identifying the main 
issues of venture investment in national innovation projects.  

Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the study are the general laws of economic 

development, the situation of the economic growth theory of the institutionalism, regulatory and legislative acts of Ukraine 
on investment.  

The study used the following methods: a comparison (with the establishment of common and distinctive features 
of the development of venture capital investments in Ukraine and abroad), system analysis (the study of the possibilities 
of improving venture investment system), monographic (the study of peculiarities of startup companies in the Ukraine).  

Findings. The stages of development of start-up projects are determined, algorithm formation of the budget of 

commercial cost projects are substantiated. 
The dynamics of indicators of development of venture capital funds in Ukraine substantiates the main factors that 

hamper the development of venture capital investment in Ukraine (imperfect legislation, lack of financing, the high level 
of the shadow economy, political instability, weak development of the stock market, the lack of highly qualified specialists 
in this field, etc.). It presents dynamics of changes in the main indicators of innovation and technological readiness of 
Ukraine in 2014-2015, according to the procedure "Global competitiveness index countries." 

Originality. The main tendencies of development of venture investment institutions and start-ups in Ukraine were 

identified. 
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Practical value. The results of the study are the basis for solving practical problems on the improvement of the 

institutional environment of venture investment system in Ukraine.  
Key words: investments, venture capital investment, start-ups, joint investment institutions, business incubators. 

 

 
 
Шаціло Н.І., Зубченко В.В. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ПРИБУТКУ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ 
Мета – узагальнення зарубіжних та вітчизняних підходів до оцінки формування і використання прибутку в 

акціонерних товариствах, обґрунтування їх з позиції можливості управління прибутком в умовах невизначеності 
та ризику. 

Методика дослідження. В процесі дослідження використано: метод аналізу і синтезу та метод аналогій 

(при узагальненні та аналізі підходів до оцінки формування та використання прибутку в акціонерних товариствах), 
діалектичний і системний підходи (для виділення абсолютних та відносних показників оцінки формування та 
використання прибутку); логічний метод, методи індукції та дедукції використано для обґрунтування підходу 
оцінки формування та використання прибутку акціонерних товариств в умовах невизначеності та ризику. 

Результати дослідження. Проаналізовано і узагальнено зарубіжні та вітчизняні методичні підходи до 

оцінки формування та використання прибутку в акціонерних товариствах. Виділено абсолютні та відносні 
показники оцінки формування та використання прибутку акціонерних товариств. Встановлено, що для проведення 
комплексного аналізу рентабельності акціонерних товариств доцільно використовувати модифіковану модель, у 
якій серед численних показників ефективності необхідно обрати у якості результативного показника – 
рентабельність власного капіталу (ROE). Виявлено основні недоліки методичних підходів до оцінки формування 
та використання прибутку акціонерних товариств, які обмежують їх використання на практиці.  

Наукова новизна результатів дослідження. Визначено доцільність введення в умовах невизначеності та 

ризику спеціальних показників рентабельності, таких як, фондова капіталізація, що дозволить охарактеризувати 
імовірність покриття поточних втрат прибутком, та коефіцієнт збереження капіталу, що характеризуватиме 
фінансову стабільність акціонерних товариств. 

Практична значущість результатів дослідження. Запропонована комплексна система показників 

дозволить зробити більш обґрунтований висновок про фінансові результати АТ, а поєднання численних методик 
оцінки прибутку забезпечить формування дієвих управлінських рішень щодо проведення їх раціональної 
дивідендної політики. 

Ключові слова: валовий прибуток, чистий прибуток, рентабельність активів, рентабельність капіталу 

 
Шацило Н.И., Зубченко В.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ 
Цель – обобщение зарубежных и отечественных подходов к оценке формирования и использования 

прибыли в акционерных обществах, обоснование их с позиции возможности управления прибылью в условиях 
неопределенности и риска. 

Методика исследования. В процессе исследования использован метод анализа и синтеза и метод 

аналогий (при обобщении и анализе подходов к оценке формирования и использования прибыли в акционерных 
обществах), диалектический и системный подходы (для выделения абсолютных и относительных показателей 
оценки формирования и использования прибыли), логический метод, методы индукции и дедукции использовано 
для обоснования подхода к оценке формирования и использования прибыли акционерных обществ в условиях 
неопределенности и риска. 

Результаты исследования. Проанализированы и обобщены зарубежные и отечественные методические 

подходы к оценке формирования и использования прибыли в акционерных обществах. Выделены абсолютные и 
относительные показатели оценки формирования и использования прибыли акционерных обществ. Установлено, 
что для проведения комплексного анализа рентабельности акционерных обществ целесообразно использовать 
модифицированную модель, в которой среди многочисленных показателей эффективности необходимо выбрать 
в качестве результативного показателя – рентабельность собственного капитала (ROE). Выявлены основные 
недостатки методических подходов к оценке формирования и использования прибыли акционерных обществ, 
которые ограничивают их использование на практике. 

Научная новизна результатов исследования. Определена целесообразность введения в условиях 

неопределенности и риска специальных показателей рентабельности, таких как, фондовая капитализация, что 
позволит охарактеризовать вероятность покрытия текущих потерь прибыли, и коэффициент сохранения 
капитала, характеризовать финансовую стабильность акционерных обществ. 

Практическая значимость результатов исследования. Предложена комплексная система показателей, 

которая позволит сделать более обоснованный вывод о финансовых результатах акционерных обществ, а 
сочетание многочисленных методик оценки прибыли обеспечит формирование действенных управленческих 
решений по проведению их рациональной дивидендной политики. 

Ключевые слова: валовая прибыль, чистая прибыль, рентабельность активов, рентабельность капитала 
 
Shatsilo N.I., Zubchenko V.V. METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE FORMATION AND 

USE OF PROFIT IN JOINT STOCK COMPANIES 
Purpose. The aim of the article is the generalization of foreign and domestic approaches to assessing the 

formation and use of profit in joint stock companies, substantiation of their position with the possibility of profit under 
uncertainty and risk. 
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Methodology of research. The following methods are used during the study: a method of analysis and synthesis 

and the method of analogy (in the generalization and analysis of approaches to assessing the formation and use of profit 
in joint stock companies), dialectical and systemic approaches (to highlight the absolute and relative indicators to 
measure the formation and use of income), logical method, methods of induction and deduction are used to justify the 
assessment of approach and formation of profit of joint stock companies under uncertainty and risk. 

Findings. Foreign and domestic methodological approaches to assessing the formation and use of profit in joint 

stock companies are analyzed and generalized. Absolute and relative indicators for assessing the development and use 
of profit of joint stock companies are highlighted. 

It was established that it is advisable to use a modified model for the conducting comprehensive analysis of 
profitability of corporations, where we need to choose as the effective rate - return on equity (ROE) among the 
performance indicators. The basic drawbacks of methodological approaches to assessing the formation and use of profit 
of joint stock companies that limit their use in practice are revealed. 

Originality. It is determined feasibility of entry specific profitability indicators under uncertainty and risk, such as 

stock market capitalization, which will describe the probability of cover operating losses by profit and rate of capital 
preservation that characterize the financial stability of joint stock companies. 

Practical value. The suggested complex system of indicators will make a reasoned opinion on the financial 

results of JSC and the combination of multiple valuation techniques will provide income formation of effective 
management of their decisions on their rational dividend policy. 

Key words: gross profit, net profit, profitability of assets, profitability of capital. 

 

 
 
Васильцова С.О., Татаренко А.Е., Зубенко Е.О. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 
Мета. Провести аналіз показників ефективності роботи СК «ЕТАЛОН» та визначити перспективи 

подальшого економічного розвитку підприємства. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використано: метод оцінки вартості компанії, який 

ґрунтується на цілях компанії і визначенні суб‟єктів, заінтересованих у її здійсненні; методи аналізу і синтезу – при 
обґрунтована методика аналізу показників ефективності діяльності підприємства в сучасних умовах, яка є 
елементом управління і сприяє ефективному використанню фінансів підприємства та для виявлення 
конкурентних переваг страхової компанії, які будуть сприяти її конкурентоспроможності. 

Результати дослідження. Розроблена класифікація факторів ефективності господарської діяльності, яка 

надає можливість систематизувати проблеми компанії, виявити шляхи їх вирішення та за рахунок цього 
збільшити її прибутковість. Обґрунтована методика аналізу показників ефективності діяльності підприємства в 
сучасних умовах, яка є елементом управління і сприяє ефективному використанню фінансів підприємства. 
Запропоновано аналіз та оцінку ефективності діяльності підприємства, як завершального етапу фінансової 
діяльності підприємства та шляхи підвищення ефективної роботи підприємства. Виділено особливості страхових 
компаній, які мають вплив на їх вартісну оцінку: окремих елементів власного капіталу страховика; окремих 
елементів залученого капіталу страхової компанії; середньозважену вартість капіталу страховика. Сформовано 
бізнес-план компанії, в якому відображаються основні напрями діяльності підприємства та передбачені можливі 
перешкоди на шляху до мети. 

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтована методика аналізу показників ефективності 

діяльності підприємства в сучасних умовах, яка є елементом управління і сприяє ефективному використанню 
фінансів підприємства.  

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути 

використані як в сфері страхування, так і інших сферах надання послуг. Вони дадуть можливість збільшити 
обсяги продажу і, відповідно, прибуток підприємства. 

Ключові слова: підприємство, ефективність, показники, фінансовий стан, прибутковість, витрати, 

інформація. 
 
Васильцова С.А., Татаренко А.Е., Зубенко Е.О. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ  
Цель. Провести анализ показателей эффективности работы СК «ЭТАЛОН» и определить перспективы 

дальнейшего экономического развития предприятия. 
Методика исследования. В процессе исследования были использованы: метод оценки стоимости 

компании, основанный на целях компании и определении субъектов, заинтересованных в ее совершении, 
методы анализа и синтеза – при обоснованная методика анализа показателей эффективности деятельности 
предприятия в современных условиях, которая является элементом управления и способствует эффективному 
использованию финансов предприятия для выявления конкурентных преимуществ страховой компании, которые 
будут способствовать ее конкурентоспособности. 

Результаты исследования. Разработана классификация факторов эффективности хозяйственной 

деятельности, которая позволяет систематизировать проблемы компании, выявить пути их решения и за счет 
этого увеличить ее доходность. Обосновано методику анализа показателей эффективности деятельности 
предприятия в современных условиях, которая является элементом управления и способствует эффективному 
использованию финансов предприятия. Предложен анализ и оценка эффективности деятельности предприятия, 
как завершающего этапа финансовой деятельности предприятия и пути повышения эффективной работы 
предприятия. Выделены особенности страховых компаний, которые имеют влияние на их стоимостную оценку: 
отдельных элементов собственного капитала страховщика; отдельных элементов привлеченного капитала 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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страховой компании; средневзвешенную стоимость капитала страховщика. Сформирован бизнес-план компании, 
в котором отражаются основные направления деятельности предприятия и предусмотрены возможные 
препятствия на пути к цели. 

Научная новизна результатов исследования. Обоснована методика анализа показателей 

эффективности деятельности предприятия в современных условиях, которая является элементом управления и 
способствует эффективному использованию финансов предприятия. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут 

быть использованы как в сфере страхования, так и других сферах оказания услуг. Они дадут возможность 
увеличить объемы продаж и, соответственно, прибыль предприятия. 

Ключевые слова: предприятие, эффективность, показатели, финансовое состояние, прибыльность, 

расходы, информация. 
 
Vasyltsova S.O., Tatarenko A.Ye., Zubenko Ye.O. EFFICIENCY ESTIMATION OF ENTERPRISE WORK AND 

WAYS FOR ITS IMPROVING 
Purpose. The aim of the article is to analyze of performance efficiency works of IC "Etalon" and determine the 

prospects for further economic development of the enterprise. 
Methodology of research. The study used: the method of valuation of the company based on the company‟s 

goals and identifying the entities interested in its implementation, methods of analysis and synthesis - with a reasonable 
method for analyzing the performance of the enterprise in modern conditions, which is an element of management and 
promotes the effective use of enterprise finance for revealing the competitive advantages of the insurance company, 
which will contribute of its competitiveness. 

Findings. The classification performance factors of economic activity, which allows systematizing the problems of 

the company, to identify ways to address them and through this to increase its profitability. Are substantiated 
methodologies for analyzing of performance indicators of the enterprise in modern conditions, which is element of 
management and promotes the effective use of finances of the enterprise. Is proposed the analysis and of efficiency 
estimation of enterprise work, as the final stage of the financial activity of the enterprise and ways to enhance of effective 
work of the enterprise. It is allocated features of insurance companies, which have an impact on their valuation, individual 
elements of equity insurer; individual elements of capital raised insurance company; weighted average cost of capital of 
the insurer. It is formed business plan, which reflects the main activities of the company and provided possible obstacles 
to the goal. 

Originality. It is substantiated the technique performance metrics of the company in current conditions, which are 

part of the management and promotes the efficient use of finance companies. 
Practical value. The results of research can be used in the insurance industry and other areas of service. They 

give an opportunity to increase sales and therefore profits. 
Key words: enterprise, efficiency, performance, financial position, profitability, cost information. 
 

 
 
Гриб С.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ РОСЛИННИЦТВА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Мета. Дослідження теоретичних підходів до визначення сутності поняття витрати, формулювання вимог до 

показників витрат, що забезпечують можливість оцінювання їх ефективності, визначення інформаційних джерел, 
придатних для аналізу економічної ефективності витрат з позицій процесно-орієнтованого підходу. 

Методика дослідження. Застосовані: метод критичного аналізу наукової літератури та нормативної бази, 

термінологічний аналіз для визначення сутності поняття витрати; індукції та дедукції – при визначенні ключових 
вимог до показників витрат, що забезпечують можливість оцінки їх ефективності; метод групування, метод 
розрахунку відносних показників (структури) та середніх величин – для визначення загальних тенденцій 
залежності ефективності господарювання від рівня собівартості продукції. 

Результати дослідження. Сформульовано ключові вимоги до показників витрат, що забезпечують 

можливість оцінки їх ефективності, а саме, визначено, що витрати мають бути представлені у вартісній формі, 
бути безпосередньо пов‟язаними з господарською діяльністю підприємства та забезпечувати процес створення 
цінності. Визначено, що в якості основного інформаційного джерела, придатного для аналізу економічної 
ефективності витрат з позицій процесно-орієнтованого підходу, може розглядатись спеціалізована форма 
державного статистичного спостереження N 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських 
підприємств». 

Наукова новизна результатів дослідження. Сформульовано ключові вимоги до показників витрат з 

позицій процесно-орієнтованого підходу. 
Практична значущість результатів дослідження. Проведені теоретичні дослідження створюють 

теоретичне підґрунтя для аналізу показників ефективності витрат у рослинництві сільськогосподарських 
підприємств з метою визначення їх рівня, динаміки, факторів впливу та обґрунтування шляхів підвищення 
ефективності витрат у рослинництві сільськогосподарських підприємств. 

Ключові слова: витрати, собівартість, сільськогосподарське виробництво, рослинництво, бізнес-процес. 

 
Гриб С.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАТРАТ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Цель. Исследование теоретических подходов к определению сущности понятия затраты, 

формулирование требований к показателям затрат, обеспечивающих возможность оценивания их 
эффективности, определение информационных источников, пригодных для анализа экономической 
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эффективности затрат с позиций процессно-ориентированного подхода. 
Методика исследования. Применены: метод критического анализа научной литературы и нормативной 

базы, терминологический анализ для определения сущности понятия затраты; индукции и дедукции при 
определении ключевых требований к показателям затрат, обеспечивающих возможность оценки их 
эффективности; метод группировки, метод расчета относительных показателей (структуры) и средних значений - 
для определения общих тенденций зависимости эффективности хозяйствования от уровня себестоимости 
продукции. 

Результаты исследования. Сформулированы ключевые требования к показателям затрат, 

обеспечивающие возможность оценки их эффективности, а именно, определено, что расходы должны быть 
представлены в стоимостной форме, быть непосредственно связанными с хозяйственной деятельностью 
предприятия и обеспечивать процесс создания ценности. Определено, что в качестве основного 
информационного источника, пригодного для анализа экономической эффективности затрат с позиций 
процессно-ориентированного подхода, может рассматриваться специализированная форма государственного 
статистического наблюдения N 50-сг «Основные экономические показатели работы сельскохозяйственных 
предприятий». 

Научная новизна результатов исследования. Сформулированы ключевые требования к показателям 

затрат с позиций процессно-ориентированного подхода. 
Практическая значимость результатов исследования. Проведенные теоретические исследования 

создают теоретическую основу для анализа показателей эффективности затрат в растениеводстве 
сельскохозяйственных предприятий с целью определения их уровня, динамики, факторов влияния и 
обоснования путей повышения эффективности затрат в растениеводстве сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: затраты, себестоимость, сельскохозяйственное производство, растениеводство, 

бизнес-процесс. 
 
Gryb S.V. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ANALYSIS OF COST 

EFFECTIVENESS IN CROP PRODUCTION AT AGRICULTURAL ENTERPRISES 
Purpose. The aim of the article is to study the theoretical approaches to defining the essence of the concept of 

cost, formulation requirements to the indicators of costs, enabling assessment their effectiveness, determination of 
information sources suitable for the analysis of economic cost effectiveness from the standpoint of process and oriented 
approach. 

Methodology of research. The following methods are used in the article: the method of critical analysis of 

scientific literature and regulatory framework, terminology analysis to determine the nature of the concept of costs; 
induction and deduction in determining key requirements to the indicators of costs, enabling evaluation of their 
effectiveness; clustering method, the method of calculation of ratios (structure) and averages to determine general trends 
of economic efficiency depending on the level of production costs. 

Findings. Key requirements to the indicators of costs are formulated providing the opportunity to assess their 

effectiveness, in particular, determined that the costs should be presented in financial form, be directly related to 
economic activity of the enterprise and ensure value creation process. 

It is determined that a specialized form of statistical observation N 50 sh “The main economic indicators of 
agricultural enterprises” can be considered as the main source of information suitable for the analysis of economic cost 
effectiveness from the standpoint of process and oriented approach.  

Originality. Key requirements to the indicators of costs from the standpoint of process and oriented approach are 

formulated. 
Practical value. The conducted theoretical studies provide a theoretical basis for the analysis of performance 

indicators of cost in crop production at agricultural enterprises to determine their level, dynamics and factors of influence 
and substantiation of ways for improving cost efficiency in crop production at agricultural enterprises.  

Key words: expenditures, cost, agricultural production, crop production, business process. 

 

 
 
Боришкевич І.І. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Мета. Визначення сутності стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств через дослідження 

підходів різних науковців, а також обґрунтування необхідності формування та впровадження стратегії для 
успішного досягнення підприємством поставленої місії. 

Методика дослідження. В процесі дослідження використано теоретичні методи наукового пізнання: 

індукція та дедукція, узагальнення і логічний аналіз – для обґрунтування існуючих понять стратегії; метод 
теоретичного моделювання - для розробки понять стратегії та стратегії розвитку сільськогосподарських 
підприємств. 

Результати дослідження. Проаналізовано різні підходи до визначення сутності понять “стратегія” та 

“стратегія розвитку” у контексті сільськогосподарських підприємств. Визначено передумови, що сприяють 
розвитку стратегії та підвищення її значимості для підприємства. Запропоновано інтерпретацію термінів 
“стратегія” та “стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств”. Встановлено, що стратегія дозволяє не 
тільки спрогнозувати майбутнє, але й скорегувати його відповідно до поставлених цілей, враховуючи умови 
внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Наукова новизна результатів дослідження. Узагальнено та поглиблено теоретичні положення щодо 

стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств та удосконаленні понятійно-категоріального апарату, 
зокрема в напрямку інноваційності формування стратегії. 
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Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження формують підґрунтя 

щодо подальшого обґрунтування необхідності стратегії розвитку для сільськогосподарських підприємств з метою 
успішного досягнення ними поставлених цілей та окресленої місії як основної мети функціонування підприємства. 

Ключові слова: стратегія, план, прогноз, розвиток, стратегія розвитку, сільськогосподарські підприємства, 

інновації. 
 

Боришкевич И.И. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СУЩНОСТИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Целью данной статьи является определение сущности стратегии развития сельскохозяйственных 

предприятий через исследование подходов различных ученых, а также обоснование необходимости 
формирования и внедрения стратегии для успешного достижения предприятием поставленной миссии. 

Методика исследования. В процессе исследования использованы теоретические методы научного 

познания: индукция и дедукция, обобщение и логический анализ – для обоснования существующих понятий 
стратегии; метод теоретического моделирования – для разработки понятий стратегии и стратегии развития 
сельскохозяйственных предприятий. 

Результаты исследования. В статье проанализированы различные подходы к определению сущности 

понятий “стратегия” и “стратегия развития” в контексте сельскохозяйственных предприятий. Определены 
предпосылки, способствующие развитию стратегии и повышения ее значимости для предприятия. Предложена 
интерпретация терминов “стратегия” и “стратегия развития сельскохозяйственных предприятий”. Установлено, 
что стратегия позволяет не только прогнозировать будущее, но и скорректировать его в соответствии с 
поставленными целями, учитывая условия внутренней и внешней среды. 

Научная новизна результатов исследования заключается в обобщении и углублении теоретических 

положений относительно стратегии развития сельскохозяйственных предприятий и совершенствовании 
понятийно-категориального аппарата, в частности в направлении инновационности формирования стратегии. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

формируют основу для дальнейшего обоснования необходимости стратегии развития для сельскохозяйственных 
предприятий с целью успешного достижения ими поставленных целей и очерченной миссии как основной цели 
функционирования предприятия. 

Ключевые слова: стратегия, план, прогноз, развитие, стратегия развития, сельскохозяйственные 

предприятия, инновации. 
 
Boryshkevych I.I. THEORETICAL APPROACHES TO UNDERSTANDING OF THE ESSENCE OF THE 

DEVELOPMENT STRATEGY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
Purpose. The aim of this article is to determine the essence of the development strategy of agricultural 

enterprises through researching the approaches of different scientists and to ground the necessity of the formation and 
implementation of the strategy for achieving the successful mission set by the enterprise. 

Methodology of research. The following theoretical methods of scientific knowledge were used in the research: 

induction and deduction, generalization and logical analysis for substantiation of the existing concepts of strategic 
activity; theoretical modeling method for developing the concepts of strategy and development strategy of agricultural 
enterprises. 

Findings. The article analyzes the different approaches to defining the nature of the concepts of “strategy” and 

“development strategy” in the context of agricultural enterprises. The preconditions that contribute to the development of 
strategy and increase its importance for the enterprise have been determines. The interpretation of the terms “strategy” 
and “strategy of agricultural enterprises” has been offer. It was established that the strategy can not only predict the 
future, but adjust it according to their goals, given conditions of internal and external environment. 

Originality. The scientific novelty of the results is the synthesis and deepening theoretical principals concerning 

the strategy of agricultural enterprises development and improvement of conceptual and categorical apparatus, 
particularly in innovation strategy formation. 

Practical value. The results of the research form the basis for further rationale for the development strategy for 

agricultural enterprises to successfully achieve their goals and mission outlined as the main purpose of the enterprise. 
Key words: strategy, plan, forecast, development, strategy development, agricultural enterprises, innovation. 

 

 
 
Нікітішин А.О. РОЗШИРЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БАЗИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
Мета. Метою статті є розробка теоретичних та практичних рекомендацій щодо розширення податкової 

бази органів місцевого самоврядування для зміцнення їхньої фінансової незалежності.  
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою статті є фундаментальні положення 

сучасної економічної науки, праці вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі дослідження застосовувались 
методи: аналізу і синтезу – для вивчення об‟єкта і предмета дослідження; абстрактно-логічний – для 
теоретичного узагальнення та формулювання висновків.  

Результати дослідження. Визначено, що в умовах реформи місцевого самоврядування, важливого 

значення набуває розширення податкової бази на місцях, яке надасть можливість органам місцевого 
самоврядування підвищити власну фінансову незалежність за рахунок додатково отриманих податкових 
надходжень. Запропоновано кроки зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування з урахуванням 
сучасних реалій. 

Наукова новизна результатів дослідження. В статті систематизовано сучасні головні чинники, які 
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впливають на фінансові ресурси органів місцевого самоврядування. Виділено особливі ознаки, що властиві 
поняттю «фінансова незалежність». Визначено шляхи зміцнення фінансової незалежності місцевого 
самоврядування шляхом реалізації запропонованих заходів із забезпечення їхньої бюджетної автономії та 
фінансової самостійності, зміцнення податкової бази. 

Практична значущість результатів дослідження. Встановлено, що розширення податкової бази органів 

місцевого самоврядування є важливим інструментом їх фінансової незалежності. Пропонуються шляхи 
використання податкової складової у зміцненні фінансової незалежності місцевого самоврядування. 

Ключові слова: податок, податкова база, фінансова незалежність, органи місцевого самоврядування, 

фінансові ресурси, місцеві бюджети, бюджетна автономія.  
 
Никитишин А.А. РАСШИРЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Цель. Целью статьи является разработка теоретических и практических рекомендаций по расширению 

налоговой базы органов местного самоуправления с целью укрепления их финансовой независимости. 
Методика исследования. Теоретической и методологической основой статьи являются 

фундаментальные положения современной экономической науки, труды отечественных и зарубежных ученых. В 
процессе исследования применялись методы: анализа и синтеза – для изучения объекта и предмета 
исследования; абстрактно-логический – для теоретического обобщения и формулирования выводов. 

Результаты исследования. Определено, что в условиях реформы местного самоуправления, важное 

значение приобретает расширение налоговой базы на местах, что позволит органам местного самоуправления 
повысить собственную финансовую независимость за счет дополнительно полученных налоговых поступлений. 
Предложено шаги укрепления финансовой независимости местного самоуправления с учетом современных 
реалий. 

Научная новизна результатов исследования. В статье систематизированы современные главные 

факторы, которые влияют на финансовые ресурсы органов местного самоуправления. Выделены особые 
признаки, присущие понятию «финансовая независимость». Определены пути укрепления финансовой 
независимости местного самоуправления путем реализации предложенных мер по обеспечению их бюджетной 
автономии и финансовой самостоятельности, укрепления налоговой базы. 

Практическая значимость результатов исследования. Установлено, что расширение налоговой базы 

органов местного самоуправления является важным инструментом их финансовой независимости. 
Предлагаются пути использования налоговой составляющей в укреплении финансовой независимости местного 
самоуправления. 

Ключевые слова: налог, налоговая база, финансовая независимость, органы местного самоуправления, 

финансовые ресурсы, местные бюджеты, бюджетная автономия. 
 

Nikitishin A.О. EXPANDING THE TAX BASE IN THE SYSTEM OF FINANCIAL INDEPENDENCE OF LOCAL 
AUTHORITIES 

Purpose. The aim of the article is to develop theoretical and practical recommendations on expanding the tax 

base of local governments to strengthen their financial independence.  
Methodology of research. Fundamental provisions of modern economic science, works of domestic and foreign 

scientists are the theoretical and methodological basis of the article. The following research methods were used: analysis 
and synthesis – to study the object and subject of study; abstract and logical (theoretical generalizations and drawing 
conclusions). 

Findings. It was determined that in terms of local government reform, expanding the tax base at the local level is 

very important that will enable local authorities to increase their own financial independence through additional received 
tax revenues. Steps to strengthen the financial independence of local government with current realities are proposed. 

Originality. The modern main factors that affect the financial resources of local authorities are systematized in 

the article. Special features that are inherent to the concept of “financial independence” are highlighted. Ways to 
strengthen the financial independence of local government through the implementation of the proposed measures to 
ensure their fiscal autonomy and financial independence, strengthening the tax base. 

Practical value. It was found that expanding the tax base of local governments is an important tool for their 

financial independence. Ways to use tax component in strengthening the financial independence of local government are 
proposed. 

Key words: tax, tax base, financial independence, local authorities, financial resources, local budgets, budgetary 

autonomy.  

 
 
Серьогіна Д.О. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК 

ІНСТРУМЕНТУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
Мета. Метою  дослідження стала розробка рекомендацій щодо вирішення проблеми використання коштів 

місцевих бюджетів як інструменту реалізації пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України.  
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи 

дослідження, зокрема: економіко-статистичний метод – для аналізу динаміки видатків зведеного, державного та 
місцевих бюджетів, їх співвідношення з ВВП, а також для визначення структури видатків місцевих бюджетів 
України за функціональною ознакою; метод порівняльного аналізу – для аналізу системи бюджетного 
регулювання як основної складової бюджетної політики держави в умовах трансформаційних перетворень 
економіки; структурно-функціональний та графічний методи – для дослідження та наочного відображення 
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тенденцій централізації бюджетних ресурсів на державному рівні при одночасному розширенні перед місцевою 
владою кола зобов‟язань без передачі їм необхідних повноважень та дохідних джерел.  

Результати дослідження. У статті досліджено питання функціонування державного та місцевих бюджетів, 

пов‟язаного з організацією місцевого самоврядування та належного фінансування видаткових потреб 
територіальних громад. Наведено результати аналізу динаміки видатків зведеного, державного та місцевих 
бюджетів, їх співвідношення з ВВП, а також результати проведених розрахунків структури видатків місцевих 
бюджетів України за функціональною ознакою. Визначено наявні асиметрії системи бюджетного регулювання як 
основної складової бюджетної політики держави в умовах трансформаційних перетворень економіки. Виявлено 
негативний процес посилення тенденції централізації бюджетних ресурсів на державному рівні при одночасному 
розширенні перед місцевою владою кола зобов‟язань без передачі їм необхідних повноважень та дохідних 
джерел.  

Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено, що трансформація бюджетної політики 

держави у рамках відповідної бюджетної системи під впливом глобалізаційних процесів обумовила необхідність 
дослідження особливостей її конвергенції з країнами ЄС як обов‟язкової умови поглиблення інтеграційних 
зв‟язків.  

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження доводять, що 

важливим сегментом у цих процесах є бюджети місцевих органів самоврядування, за кошти яких здійснюється 
переважна більшість гарантованих соціальних послуг.  

Ключові слова: місцеві бюджети, видатки бюджетів, структура видатків, конвергенція бюджетної системи. 

 
Серѐгина Д.А. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ КАК 

ИНСТРУМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ 

Цель. Целью исследования стала разработка рекомендаций по решению проблемы использования 

средств местных бюджетов как инструмента реализации приоритетных направлений социально-экономического 
развития Украины. 

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы 

исследования, в частности: экономико-статистический метод – для анализа динамики расходов сводного, 
государственного и местных бюджетов, их соотношение с ВВП, а также для определения структуры расходов 
местных бюджетов Украины по функциональному признаку; метод сравнительного анализа – для анализа 
системы бюджетного регулирования как основной составляющей бюджетной политики государства в условиях 
трансформационных преобразований экономики; структурно-функциональный и графический методы – для 
исследования и наглядного отображения тенденций централизации бюджетных ресурсов на государственном 
уровне при одновременном расширении перед местными властями круга обязательств без передачи им 
необходимых полномочий и доходных источников. 

Результаты исследования. В статье исследованы вопросы функционирования государственного и 

местных бюджетов, связанного с организацией местного самоуправления и надлежащего финансирования 
расходных потребностей территориальных общин. Приведены результаты анализа динамики расходов сводного, 
государственного и местных бюджетов, их соотношение с ВВП, а также результаты проведенных расчетов 
структуры расходов местных бюджетов Украины по функциональному признаку. Определены имеющиеся 
асимметрии системы бюджетного регулирования как основной составляющей бюджетной политики государства в 
условиях трансформационных преобразований экономики. Выявлено негативный процесс усиления тенденции 
централизации бюджетных ресурсов на государственном уровне при одновременном расширении перед 
местными властями круга обязательств без передачи им необходимых полномочий и доходных источников. 

Научная новизна результатов исследования. Установлено, что трансформация бюджетной политики 

государства в рамках соответствующей бюджетной системы под влиянием глобализационных процессов 
обусловила необходимость исследования особенностей ее конвергенции со странами ЕС в качестве 
обязательного условия углубления интеграционных связей. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

доказывают, что важным сегментом в этих процессах являются бюджеты местных органов самоуправления, за 
счет которых осуществляется подавляющее большинство гарантированных социальных услуг. 

Ключевые слова: местные бюджеты, расходы бюджетов, структура расходов, конвергенция бюджетной 

системы. 
 
Serohina D.O. ANALYSIS OF THE PROBLEM OF USING FUNDS FROM LOCAL BUDGETS AS A TOOL FOR 

THE IMPLEMENTATION OF PRIORITY AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE 
Purpose. The aim of the article is to develop recommendations to address the problem of use of local budgets as 

a tool for the implementation of priority areas of social and economic development of Ukraine. 
Methodology of research. General scientific and special methods of research are used during the study, 

including: economic and statistical method – to analyze the dynamics of aggregate expenditures, state and local 
budgets, their ratio to GDP and to determine the structure of local budget expenditures of Ukraine on functional grounds; 
the method of comparative analysis – to analyze the budget management system as the main component of fiscal policy 
of the state in terms of transformations of the economy; structural and functional and graphical methods – for research 
and visual display trends of centralization of budgetary resources at the national level while expanding the range of 
commitments without transfer of the necessary powers and revenue sources for the local authority. 

Findings. The issue of functioning the state and local budgets associated with the organization of local authorities 

and adequate financing of expenditure needs for territorial communities is studied in the article. The results of the 
analysis of the dynamics of the consolidated expenditures, state and local budgets, their ratio to GDP, and the results of 
calculations of the structure of local budget expenditures of Ukraine on functional grounds are proposed. The existing 
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asymmetry of budget management system as the main component of fiscal policy in terms of transformations of the 
economy is defined. 

Originality. It is established that the transformation of fiscal policy of the state within the respective budget 

system under the influence of globalization processes has led to the need to study the characteristics of its convergence 
with the EU countries as mandatory condition for deepening of integration relations. 

Practical value. The obtained results of research show that budgets of local governments are an important 

segment in these processes, the vast majority of social guaranteed services are implemented with the help of their the 
funds. 

Key words: local budgets, expenditures of budgets, structure of expenditures, convergence of budget system. 

 

 
 
Яворська В.В. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ІВАНО-

ФРАНКІВЩИНИ 
Мета. Метою дослідження є виявлення та узагальнення на основі аналізу тенденцій розвитку 

підприємництва в сільському господарстві Івано-Франківщини загалом та в зонально-районному розрізі. 
Методи дослідження. В процесі дослідження використано такі методи дослідження, як: аналізу та синтезу 

– при дослідженні розвитку сільського господарства в розрізі рослинництва та тваринництва, а також для аналізу 
розвитку підприємництва у сільському господарстві в розрізі зон і районів та області загалом; порівняння та 
прогнозування – при оцінці в динаміці тенденцій розвитку підприємництва; формалізації – для відображення 
результатів дослідження з використанням формул; узагальнення – при формуванні висновків. 

Результати дослідження. Проведено аналіз динаміки виробництва валової продукції загалом, а також у 

розрізі рослинництва і тваринництва сільськогосподарськими підприємствами Івано-Франківської області. 
Розраховано прогнозні значення обсягів виробництва валової продукції та на їх основі обґрунтовано 
перспективність розвитку підприємництва у сільському господарстві. Критично оцінено динаміку діяльності 
сільськогосподарських підприємств у зонально-районному розрізі. Встановлено, що проведений аналіз дає змогу 
враховувати особливості розвитку підприємництва при удосконаленні механізму їхнього функціонування та 
формуванні стратегій розвитку. 

Наукова новизна результатів дослідження. Здійснено актуальний  аналіз розвитку підприємництва у 

сільському господарстві Івано-Франківської області, визначено ключові проблемні аспекти діяльності 
сільськогосподарських підприємств. 

Практична значущість результатів дослідження. Аналіз тенденцій розвитку підприємництва в 

сільському господарстві, а також оцінка його особливостей у розрізі зон та районів області можуть бути 
використані для удосконалення механізму функціонування та формування стратегій розвитку 
сільськогосподарських підприємств. 

Ключові слова: підприємництво, сільськогосподарські підприємства, аналіз, рентабельність. 

 
Яворская В.В. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ИВАНО-

ФРАНКОВЩИНЫ 
Цель. Целью исследования является обнаружение и обобщение на основе анализа тенденций развития 

предпринимательства в сельском хозяйстве Ивано-Франковской области целиком и в зонально-районном 
разрезе. 

Методы исследования. В процессе исследования использованы такие методы, как анализа и синтеза – 

при исследовании развития сельского хозяйства в разрезе растениеводства и животноводства, а также для 
анализа развития предпринимательства в сельском хозяйстве в разрезе зон и районов и области в целом; 
сравнения и прогнозирования – при оценке в динамике тенденций развития предпринимательства; 
формализации – для отображения результатов исследования с использованием формул; обобщения – при 
формулировке выводов. 

Результаты исследования. Проведен анализ динамики производства валовой продукции в целом, а 

также в разрезе растениеводства и животноводства сельскохозяйственными предприятиями Ивано-Франковской 
области. Рассчитано прогнозные значения объемов производства валовой продукции и на их основе 
обоснованно перспективность развития предпринимательства в сельском хозяйстве. Критически оценено 
динамику деятельности сельскохозяйственных предприятий в зонально-районном разрезе. Установлено, что 
проведенный анализ позволяет учитывать особенности развития предпринимательства при совершенствовании 
механизма их функционирования и формировании стратегий развития. 

Научная новизна результатов исследования. Осуществлен анализ актуального состояния 

предпринимательства в сельском хозяйстве Ивано-Франковской области и определены ключевые проблемные 
аспекты деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

Практическая значимость результатов исследования. Анализ тенденций развития 

предпринимательства в сельском хозяйстве, а также оценка его особенностей в разрезе зон и районов области 
могут быть использованы для совершенствования механизма функционирования и формирования стратегий 
развития сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: предпринимательство, сельскохозяйственные предприятия, анализ, рентабельность. 
 
Yavorska V.V. ANALYSIS OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN AGRICULTURE OF IVANO-

FRANKIVSK REGION 
Purpose. The purpose of the research work is to identify and summarize based on analysis trends of 

entrepreneurship development in agriculture of Ivano-Frankivsk region in general and in terms of zones and districts. 
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Methods of research. In the process of investigation it was used such research methods as analysis and 

synthesis – while studying the agriculture development in terms of crops and livestock, as well as for analyzing the 
development of entrepreneurship in agriculture in terms of zones and districts and the region as a whole; comparison 
and forecasting - in assessing in the dynamic trends of entrepreneurship development; formalization - for displaying the 
results of investigation using formulas; synthesis – for conclusions formulation. 

Findings. The analysis of the dynamics of gross production in general and in terms of crop and livestock 

production of agricultural enterprises in Ivano-Frankivsk region is conducted. The predictive values of gross production 
quantity were calculated and on their basis the reasonable prospects of entrepreneurship development in agriculture is 
grounded. The tendency of agricultural enterprises activity in the zonal-regional context is critically evaluated. It was 
established that the analysis allows us to consider the features of entrepreneurship development at improving the 
mechanism of their operation and formation the development strategies. 

Originality. The actual analysis of entrepreneurship development in agriculture of Ivano-Frankivsk region is 

conducted. The key problematic aspects in agricultural enterprises activities in Ivano-Frankivsk region are defined. 
Practical value. Analysis of trends in entrepreneurship development in agriculture and assessment of its features 

in terms of zones and districts can be used to improve the mechanism of operation and strategy development of 
agricultural enterprises. 

Key words: entrepreneurship, agricultural enterprises, analysis, profitability. 

 

 
 
Дзядикевич Ю.В., Гевко Б.Р. ДЕЯКІ АСПЕКТИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСІВ 
Мета: є аналіз теоретичних і практичних аспектів, які впливають на раціональне використання природних 

ресурсів. 
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. 

Були використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження,  а саме: абстрактно-логічний – при 
визначенні основних напрямів раціонального використання природних ресурсів і вдосконалення управління 
природокористуванням в Україні; дедуктивний метод – при розробці механізму ефективного регулювання 
процесом природокористування; метод узагальнення наукових джерел, присвячених проблемі 
природокористування – при дослідженні теоретичних та практичних аспектів, які сприяють вирішенню проблеми 
раціонального використання природних ресурсів. 

Результати дослідження. Встановлено, що найбільш поширеними в Європі є комбіновані системи 

регулювання якістю довкілля, оскільки вони стимулюють ресурсозбереження та захист довкілля і підтримується 
низкою організаційних заходів. Визначено, що з метою раціонального використання природних ресурсів в Україні 
необхідно поєднати адміністративно-контрольні та економічні інструменти. Обґрунтовано доцільність 
використання в системі планового управління раціональним природокористуванням територіального підходу, в 
якому передбачено, що повноправним розпорядником природних ресурсів є Ради народних депутатів. 
Обґрунтовано, що надані місцевим Радам права повинні використовуватися як найефективніше, поєднувати в 
собі територіальні і галузеві інтереси, орієнтувати виробничо-господарську та експлуатаційну діяльність 
підприємств, фірм, відомств і міністерств на вирішення актуальних екологічних проблем. Виявлено, що органи 
місцевого самоврядування відіграють важливу роль в управлінні процесами регіонального використання 
природних ресурсів, оскільки вони відповідають за економічний і соціально-екологічний розвиток своїх територій. 
Визначено основні напрямами раціонального використання природних ресурсів і вдосконалення управління 
природокористуванням в Україні. 

Наукова новизна результатів дослідження. Доведено, що з метою раціонального використання 

природних ресурсів і захисту довкілля від забруднення необхідно застосовувати механізм екологічного 
управління. Важливу роль у цьому відіграють органи місцевого самоврядування, оскільки вони відповідають за 
економічний і соціальний розвиток своїх територій. 

Практична значущість результатів дослідження. Одержані результати дослідження сприяють 

раціональному використанню природних ресурсів. 
Ключові слова: природокористування, довкілля, природні ресурси, екологія, самоврядування, механізм, 

управління, ресурсозбереження. 
 
Дзядыкевич Ю.В., Гевко Б.Р. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Цель. Выявление теоретических и практических аспектов, влияющих на рациональное использование 

природных ресурсов. 
Методика исследования. Методологической основой исследования является диалектический метод 

научного познания. Были использованы общенаучные и специальные методы исследования, а именно: а именно: 
абстрактно-логический – при определении основных направлений рационального использования природных 
ресурсов и совершенствования управления природопользованием в Украине; дедуктивный метод – при 
разработке механизма эффективного регулирования процессом природопользования; метод обобщения научных 
источников, посвященных проблеме природопользования – при исследовании теоретических и практических 
аспектов, способствующих решению проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Результаты исследования. Установлено, что наиболее распространенными в Европе являются 

комбинированные системы регулирования качеством окружающей среды, поскольку они стимулируют 
ресурсосбережение и защиту окружающей среды и поддерживаются рядом организационых мероприятий. 
Показано, что с целью рационального использования природных ресурсов в Украине необходимо объеденить 
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административно-контрольные и экономические инструменты. Обосновано целесообразность использования в 
системе планового управления рациональным природопользованием территориального подхода, в котором 
предусмотрено, что полноправным распорядителем природных ресурсов являются Советы народных депутатов. 
Обосновано, что предоставленные местным Советам права должны использоваться наиболее эффективно, 
объединяя в себе территориальные и отраслевые интересы, ориентирующие производственно-хозяйственную и 
эксплуатационную деятельность предприятий, фирм, ведомств и министерств на решения актуальных 
экологических проблем. Выявлено, что органы местного самоуправления играють важную роль в управлении 
процессами регионального использования природных ресурсов, поскольку они отвечают за економическое и 
социально-экологическое развитие своих территорий. Определены основные направления рационального 
использования природных ресурсов и усовершенствование управления природопользованием в Украине. 

Научная новизна результатов исследования. Доведено, что с целью рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды от загрязнения необходимо применить механизм 
экологического управления. Важную роль в этом играют органы местного самоуправления, поскольку они 
отвечают за экономическое и социальное  развитие своих территорий. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты способствуют 

рациональному использованию природных ресурсов. 
Ключевые слова: природопользование, окружающая среда, природные ресурсы, самоуправление, 

механизм, экология, управление, ресурсосбережение. 
 
Dziadykevych Yu.V., Hevko B.R. SOME ASPECTS OF RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES 
Purpose. The aim of the article is to analyze the theoretical and practical aspects that affect the sustainable use 

of natural resources.  
Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific 

knowledge. General scientific and special methods of investigation were used in the article, namely: abstract and logical 
– in determining the basic directions of rational use of natural resources and improving environmental management in 
Ukraine; deductive method – in the development of the mechanism of effective regulation of natural resources; the 
method of synthesis of scientific sources that are devoted to the issue of nature use – in the study of theoretical and 
practical aspects that contribute to solving the problem of rational use of natural resources.  

Findings. It is established that the most common in Europe is a combined systems of regulation of the quality of 

the environment because they encourage resource conservation and environmental protection and are supported by a 
number of organizational measures. It is determined that with the purpose of rational use of natural resources in Ukraine 
is necessary to combine administrative control and economic instruments. The expediency of using a territorial approach 
in the system of planned management of rational nature, which provides that a full administrator of natural resources is 
the Council of People‟s Deputies. 

It is substantiated that the rights given to local councils should be used as effectively, combine territorial and 
industrial interests to target production and orient economic and operational activity of enterprises, companies, agencies 
and ministries to address the pressing environmental problems. It is revealed that local governments play an important 
role in managing the process of regional natural resources, as they are responsible for the economic, social and 
environmental development of their territories. The main areas of rational use of natural resources and improving 
environmental management in Ukraine are determined.  

Originality. It is proved that it is necessary to apply the mechanism of environmental management for the rational 

use of natural resources and and environmental protection from pollution. Local authorities played the important role in 
this as they are responsible for the economic and social development of their territories. 

Practical value. The obtained results of research contribute to the rational use of natural resources.  
Key words: nature use, environment, natural resources, ecology, government, mechanism, management, 

resource saving. 

 
 
Павліха Н.В., Хомюк Н.Л. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ПЛАТЕЖІВ ЗА 

КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЯМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
Мета – обґрунтування концептуальних засад трансформації системи платежів за користування землями 

сільськогосподарського призначення.  
Методика дослідження. Методологічні засади трансформації системи платежів за користування землями 

сільськогосподарського призначення базуються на фундаментальних положеннях економічної теорії, класичних і 
сучасних теоріях природокористування. У процесі дослідження застосовувалися загальноприйняті в економічній 
науці методи наукового узагальнення та синтезу (для обґрунтування напрямів трансформації системи платежів за 
користування землями сільськогосподарського призначення). 

Результати дослідження. Визначено, що трансформація системи платежів за користування землями 

сільськогосподарського призначення – це процес кардинальних перетворень у системі платежів за користування 
землями сільськогосподарського призначення, спрямований на оптимізацію даної структури платежів з метою їх 
раціонального використання та охорони. Встановлено, що механізм трансформації системи платежів за 
користування землями сільськогосподарського призначення передбачає застосування спеціальних інструментів, 
методів, форм, спрямованих на оптимізацію структури даної системи платежів. Запропоновано заходи 
трансформації системи платежів за користування землями сільськогосподарського призначення. 

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено концептуальні засади трансформації системи 

платежів за користування землями сільськогосподарського призначення, що передбачають запровадження 
механізму та застосування заходів, комплексна дія яких дозволить отримати синергетичний ефект, який 
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базується на балансі між сумою витрат на фінансування заходів щодо охорони земель сільськогосподарського 
призначення та розмірами платежів за користування цими землями. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є підґрунтям для 

вирішення практичних проблем щодо трансформації системи платежів за користування землями 
сільськогосподарського призначення як ключового елементу земельних відносин в Україні.  

Ключові слова: трансформація, система платежів за користування землями сільськогосподарського 

призначення, земельний податок, орендна плата. 
 
Павлиха Н.В., Хомюк Н.Л. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ПЛАТЕЖЕЙ 

ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Цель – обоснование концептуальных основ трансформации системы платежей за пользование земель 

сельскохозяйственного назначения. 
Методика исследования. Методологические основы трансформации системы платежей за пользование 

земель сельскохозяйственного назначения базируются на фундаментальных положениях экономической теории, 
классических и современных теориях природопользования. В процессе исследования применялись 
общепринятые в экономической науке методы научного обобщения и синтеза (для обоснования направлений 
трансформации системы платежей за пользование земель сельскохозяйственного назначения). 

Результаты исследования. Определено, что трансформация системы платежей за пользование земель 

сельскохозяйственного назначения – это процесс кардинальных преобразований в системе платежей за 
пользование земель сельскохозяйственного назначения, направленный на оптимизацию данной структуры 
платежей с целью их рационального использования и охраны. Установлено, что механизм трансформации 
системы платежей за пользование земель сельскохозяйственного назначения предусматривает применение 
специальных инструментов, методов, форм, направленных на оптимизацию структуры  этой системы платежей. 
Предложены мероприятия трансформации системы платежей за пользование земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Научная новизна результатов исследования. Усовершенствовано концептуальные основы 

трансформации системы платежей за использование земель сельскохозяйственного назначения, что 
предусматривают введение механизма и применения мер, комплексное воздействие которых позволит получить 
синергетический эффект, основанный на балансе между суммой расходов на финансирование мероприятий по 
охране земель сельскохозяйственного назначения и размерами платежей за использование этих земель. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

являются основой для решения практических проблем по трансформации системы платежей за использование 
земель сельскохозяйственного назначения как ключевого элемента земельных отношений в Украине. 

Ключевые слова: трансформация, система платежей за использование земель сельскохозяйственного 

назначения, земельный налог, арендная плата. 
 
Pavlikha N.V, Khomiuk N.L. THE CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF TRANSFORMATION IN PAYMENT 

SYSTEM FOR THE USE OF AGRICULTURAL LAND 
Purpose is conceptual foundations of the transformation in payment system for the use of agricultural land. 
Methodology of research. Methodological principles of transformation in payment system for the use of 

agricultural land are based on the fundamental tenets of economic theory, classical and modern theories of nature. The 
study used generally in economics methods of scientific analysis and synthesis (to found the transformation trends in 
payment for the use of agricultural land). 

Findings. It was determined that the transformation of payment system for use of agricultural land is a process of 

radical change in the payment system for the use of agricultural land, aiming at optimizing the structure of the payments 
for their rational use and protection. It is established that the mechanism of transformation in payment system for the use 
of agricultural land involves the use of special tools, techniques, forms, aimed at optimizing the structure of payment 
system for the use of agricultural land. The measures transformation of payment system for use of agricultural land is 
proposed. 

Originality. Conceptual basis of transformation in payment system for the use of agricultural land are improved, 

which provide implementation mechanism and the measures the combined effect of which will provide a synergistic 
effect, which is based on the balance between the amount in respect of measures to protect agricultural land and the 
size of payments for the use of these lands. 

Practical value. The results of research are based for solving practical problems of transformation of payment 

system for use of agricultural land as a key element of land relations in Ukraine. 
Key words: transformation, payment system for use of for agricultural land, land tax, rent. 

 

 
 
Бєлобородова М.В. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНІЦІАТИВИ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Мета дослідження. Удосконалення наявних методологічних підходів до визначення власної екологічної 

ініціативи підприємств.  
Методика дослідження. Об‟єктом дослідження є екологічна ініціатива промислового підприємства. 

Предметом даного дослідження є процес оцінки рівня власної екологічної ініціативи. В процесі дослідження 
використано: методи якісного визначення показників, зокрема, експертне оцінювання і анкетування – при 
проведенні аналізу рівня екологічної ініціативи підприємств гірничо-металургійного комплексу; методи синтезу та 
наукового аналізу – при уточненні визначення екологічної ініціативи із врахуванням специфіки діяльності 
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промислового підприємства і, зокрема, підприємства гірничо-металургійного комплексу та при розробці системи 
показників її оцінки. 

Результати дослідження. Проведено аналіз рівня екологічної ініціативи підприємств гірничо-

металургійного комплексу. Запропоновано уточнене визначення екологічної ініціативи із врахуванням специфіки 
діяльності промислового підприємства і, зокрема, підприємства гірничо-металургійного комплексу. З урахуванням 
запропонованого визначення екологічної ініціативи промислового підприємства, розроблено систему показників 
для оцінки її рівня. До системи оціночних категорій включено 10 показників, які були оцінені за 10-бальною 
шкалою а також в грошовому вираженні. Також проведено оцінку рівнів значущості кожної оціночної категорії.  

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано удосконалену методику визначення рівня 

екологічної ініціативи промислового підприємства із застосуванням вагових коефіцієнтів та в грошовому вимірі. 
Виявлено низький рівень задоволеності запроваджуваними заходами в найбільш вагомих оціночних категоріях, 
що дозволило зробити висновок про недостатню зацікавленість аналізованих підприємств в реалізації власної 
екологічної ініціативи.  

Практична значущість результатів дослідження. Визначено резерви підвищення рівня екологічної 

ініціативи підприємства.Обґрунтовано можливість оптимізації екологічних витрат з урахуванням важливості 
запроваджуваних заходів на конкретних промислових підприємствах.  

Ключові слова: екологічна відповідальність, ініціатива, гірничо-металургійний комплекс, анкетування, 

удосконалення, оптимізація, екологічні витрати. 
 
Белобородова М.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Целью исследования является совершенствование имеющихся методологических подходов к 

определению собственной экологической инициативы предприятий.  
Методика исследования. Объектом исследования является экологическая инициатива промышленного 

предприятия. Предметом данного исследования является процесс оценки уровня собственной экологической 
инициативы. В процессе исследования использованы: методы качественного определения показателей, в 
частности, экспертная оценка и анкетирование – при проведении анализа уровня экологической инициативы 
предприятий горно-металлургического комплекса; методы синтеза и научного анализа – при уточнении 
определения экологической инициативы с учетом специфики деятельности промышленного предприятия и, в 
частности, предприятия горно-металлургического комплекса и при разработке системы показателей ее оценки. 

Результаты исследования. Проведен анализ уровня экологической инициативы предприятий горно-

металлургического комплекса. Предложено уточненное определение экологической инициативы с учетом 
специфики деятельности промышленного предприятия и, в частности, предприятия горно-металлургического 
комплекса. С учетом предложенного определения экологической инициативы промышленного предприятия, 
разработана система показателей для оценки ее уровня. В систему оценочных категорий включены 10 
показателей, которые были оценены по 10-балльной шкале, а также в денежном выражении. Также проведена 
оценка уровней значимости каждой оценочной категории.  

Научная новизна результатов исследования. Предложена усовершенствованная методика 

определения уровня экологической инициативы промышленного предприятия с применением весовых 
коэффициентов и в денежном выражении. Выявлен низкий уровень удовлетворенности внедряемыми 
мероприятиями в наиболее весомых оценочных категориях, что позволило сделать вывод о недостаточной 
заинтересованности анализируемых предприятий в реализации собственной экологической инициативы.  

Практическая значимость результатов исследования. Определены резервы повышения уровня 

экологической инициативе предприятия. Обоснована возможность оптимизации экологических издержек с 
учетом важности внедряемых мероприятий на конкретных промышленных предприятиях. 

Ключевые слова: экологическая ответственность, инициатива, горно-металлургический комплекс, 

анкетирование, совершенствование, оптимизация, экологические издержки. 
 
Bieloborodova M.V. IMPROVEMENT OF A METHODOLOGY FOR DETERMINING THE LEVEL OF 

INDUSTRIAL ENTERPRISES’ ECOLOGICAL INITIATIVES 
Purpose. The aim of the research presented in the article is to improve the existing methodological approaches 

for definition the own environmental initiative of industrial enterprises. 
Methodology of research. The object of research is the environmental initiative of the industrial enterprise. 

Subject of this research is the process of assessing the level of the own environmental initiatives of enterprise. To define 
the purpose of the research methods for the qualitative detection of indicators, such as expert assessment and 
questionnaires, were used in the process of the analysis of the level of environmental initiatives of mining and 
metallurgical complex. Also methods of scientific analysis ant synthesis were used to determine environmental initiatives, 
taking into account the specifics of the industrial enterprise and, in particular, the enterprise of mining and metallurgical 
complex. Also these methods were used in the development of indicators of the evaluation system of the ecological 
initiatives. 

Findings. The analysis of the environmental initiatives of enterprises of mining and metallurgical complex is done. 

A refined definition of environmental initiatives, taking into account the specifics of the industrial enterprises, and in 
particular enterprises of mining and metallurgical complex, is given. In view of the proposed definition of the 
environmental initiatives of the industrial enterprise, a system of indicators for estimation its level was developed. The 
estimation system includes 10 categories of indicators which were evaluated on a 10-point scale, as well as in monetary 
terms. Estimation of the importance of each category was also held. 

Originality. An improved method for determining the level of environmental initiatives of industrial enterprises 

using the weight coefficients and monetary terms was proposed. Results of the research showed a low level of 
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satisfaction with the most significant indicators. This fact leads us to the conclusion that analyzed companies are not 
interested in the realization their own environmental initiatives.  

Practical value. Reserves to improve environmental initiatives of the industrial enterprise are determined. The 

possibility of optimization environmental costs with taking into account the importance of devising measures in specific 
industrial enterprise is substantiated. 

Key words: environmental responsibility, initiative, mining and metallurgical complex, questioning, improvement, 

optimization, environmental costs. 
 

 
 
Павлюк Т.І. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: ІНВЕСТИЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ 
Мета. Дослідити особливості формування інвестицій в людський капітал. 
Методика дослідження. Методологічну основу роботи складають фундаментальні концепції, що надані в 

роботах зарубіжних та вітчизняних економістів, які зробили значний внесок у розвиток теорії людського капіталу. 
У роботі використані загальнонаукові методи дослідження: діалектичний – при розкритті теоретичних аспектів 
розвитку людського капіталу та особливостей людського капіталу в Україні; методи аналізу та синтезу - при оцінці 
стану інвестування у відтворення людського капіталу і його розвиток та при визначенні проблем і перспектив 
розвитку людського капіталу в України. 

Результати дослідження. Проаналізовано теоретичні аспекти розвитку людського капіталу. Розкрито 

особливості людського капіталу в Україні. Визначено проблеми та перспективи розвитку людського капіталу 
України в сучасних умовах. Оцінено стан інвестування у відтворення людського капіталу та його розвиток. 
Визначено, що одним зі способів накопичення людського капіталу є інвестування в людину, її здоров‟я та освіту. 

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано роль і значення інвестицій в людський капітал 

на рівні сім‟ї, де відбувається накопичення інтелектуальних і психофізіологічних здібностей людини, які є 
фундаментом для подальшого розвитку і постійного удосконалення людського капіталу індивіда.  

Практична значущість результатів дослідження Отримані результати дослідження підтверджують різке 

зростання інтересу до людських творчих здібностей, до шляхів їх становлення і розвитку. В більшості компаній 
починають надавати велике значення накопиченню людського капіталу, як найціннішого з усіх його видів. 
Правильна оцінка людського капіталу визначає об‟єктивнийстан всього капіталу підприємства, а також добробуту 
суспільства в цілому. 

Ключові слова: людський капітал, розвиток економіки, інвестиції в людський капітал, кваліфікація, освіта, 

навички, досвід роботи. 
 
Павлюк Т.И. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: ИНВЕСТИЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ В 

УКРАИНЕ 
Цель. Исследовать особенности формирования инвестиций в человеческий капитал.  
Методика исследования. Методологическую основу работы составляют фундаментальные концепции, 

которые предоставлены в работах зарубежных и отечественных экономистов, которые сделали значительный 
вклад в развитие теории человеческого капитала. В работе использованы общенаучные методы исследования: 
диалектический – при раскрытии теоретических аспектов развития человеческого капитала и особенностей 
человеческого капитала в Украине; методы анализа и синтеза – при оценке состояния инвестирования в 
воспроизводство человеческого капитала и его развитие и при определении проблем и перспектив развития 
человеческого капитала в Украине. 

Результаты исследования. Проанализированы теоретические аспекты развития человеческого 

капитала. Раскрыты особенности человеческого капитала в Украине. Определены проблемы и перспективы 
развития человеческого капитала Украины в современных условиях. Оценено состояние инвестирования в 
воспроизводство человеческого капитала и его развитие. Определено, что одним из способов накопления 
человеческого капитала является инвестирование в человека, его здоровье и образование. 

Научная новизна результатов исследования. Обоснована роль и значение инвестиций в человеческий 

капитал на уровне семьи, где происходит накопление интеллектуальных и психофизиологических способностей 
человека, которые являются фундаментом для дальнейшего развития и постоянного усовершенствования 
человеческого капитала индивида.  

Практическая значимость результатов исследования Полученные результаты исследования 

подтверждают резкий рост интереса к человеческим творческих способностей, к путям их становления и 
развития. В большинстве компаний начинают придавать большое значение накоплению человеческого капитала, 
как самого ценного из всех его видов. Правильная оценка человеческого капитала определяет объективное 
состояние всего капитала предприятия, а также благосостояния общества в целом. 

Ключевые слова: человеческий капитал, развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, 

квалификация, образование, навыки, опыт 
 
Pavliuk T.I. HUMAN CAPITAL: INVESTMENT AND FEATURES OF ITS FORMATION IN UKRAINE 
Purpose. Investigate the features of the formation of human capital investment. 
Methodology of research. Methodological basis of work is made by fundamental conceptions, that is given in 

works of foreign and home economists that did a considerable contribution to development of theory of human capital. 
The study used general scientific methods: dialectic – the disclosure of theoretical aspects of human capital development 
and features of human capital in Ukraine; methods of analysis and synthesis for assessing the status of investment in the 
reproduction of human capital and its development and in the determination of problems and prospects of human capital 
development in Ukraine. 
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Findings. The theoretical aspects of human capital development have been analyzed. The features of human 

capital in Ukraine are revealed. The problems and prospects of human capital of Ukraine in modern conditions are 
identified. The current state of investment in the reproduction of human capital and its development are evaluated. It is 
determined that one of the ways of building human capital is investing in people, health and education.  

Originality. Substantiates the role and importance of investment in human capital at the level of family, where an 

accumulation of intellectual and physiology capabilities of man, that are foundation for further development and 
permanent improvement of human capital of individual, is.  

Practical value. The obtained results confirm a sharp increase in the interest in human creative abilities, to ways 

of their formation and development. Most companies begin to attach great importance to the accumulation of human 
capital as the most valuable of all his species. Correct assessment of human capital determines the objective condition of 
the capital of the company and the welfare of society as a whole. 

Key words: human capital, economic development, investment in human capital, skills, education, skills and 

experience. 

 
 
Степура Л.О. ЗАЙНЯТІСТЬ В СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ 

ВИРІШЕННЯ  
Мета Метою дослідження є розробка  практичних рекомендацій щодо формування  робочих місць жителів 

сільських населених пунктів 
Методика дослідження При вирішенні конкретних завдань в роботі використані: методи порівняльного 

аналізу (при оцінці стану та динаміки зайнятості сільського населення в умовах різних форм господарювання на 
селі); метод класифікації та типології (при дослідженні факторів, що впливають на зайнятість та доходи 
мешканців села); статистичний (при аналізі економічної діяльності сільськогосподарських підприємств та її впливу 
на створення робочих місць для сільського населення). 

Результати дослідження. Здійснено оцінку формування занятості населення в сільській місцевості. 

Обґрунтовано заходи розв‟язання проблеми зайнятості шляхом створення нових робочих місць в сферах 
виробничої діяльності, які не пов‟язані з виробництвом сільськогосподарської продукції. Встановлено, що міграція 
сільського населення спричинить старіння українського села та підвищить показник демографічного 
навантаження (відношення осіб непрацездатного віку до осіб працездатного віку); у результаті зменшення 
людності (густоти) сільських жителів пришвидшиться процес руйнування поселенської мережі. 

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновані напрямки розвитку несільськогосподарської 

зайнятості, що сприятиме зменшенню залежності сільських територій від економічно розвинутих міст, а також 
надасть можливість збільшити чисельність зайнятого населення серед категорій, які потребують додаткової 
підтримки на ринку праці 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження щодо 

багатофункціонального розвитку сільських територій сприятимуть зменшенню залежності від економічно 
розвинутих міст, а також нададуть можливість збільшити чисельність зайнятого населення серед категорій, які 
потребують додаткової підтримки на ринку праці. 

Ключові слова: зайнятість, безробіття, сільські населені пункти, міграція. 

 
Степура Л.А. ЗАНЯТОСТЬ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЯ 
Цель. Целью исследования является разработка практических рекомендаций по формированию рабочих 

мест жителей сельских населенных пунктов 
Методика исследования. При решении конкретных задач в работе использованы: методы 

сравнительного анализа (при оценке состояния и динамики занятости сельского населения в условиях 
различных форм хозяйствования на селе); метод классификации и типологии (при исследовании факторов, 
влияющих на занятость и доходы жителей села); статистический (при анализе экономической деятельности 
сельскохозяйственных предприятий и ее влияния на создание рабочих мест для сельского населения). 

Результаты исследования. Осуществлена оценка формирования занятости населения в сельской 

местности. Обоснованы мероприятия решения проблемы занятости путем создания новых рабочих мест в 
сферах производственной деятельности, которые не связаны с производством сельскохозяйственной продукции. 
Установлено, что миграция сельского населения приведет к старению украинского села и повысит показатель 
демографической нагрузки (отношение лиц нетрудоспособного возраста к лицам трудоспособного возраста); в 
результате уменьшения населения (густоты) сельских жителей ускорится процесс разрушения поселенческой 
сети. 

Научная новизна результатов исследования. Предложены обоснованные направления развития 

несельскохозяйственной занятости, что будет способствовать уменьшению зависимости сельских территорий от 
экономически развитых городов, а также предоставит возможность увеличить численность занятого населения 
среди категорий, которые нуждаются в дополнительной поддержке на рынке труда 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

многофункционального развития сельских территорий будут способствовать уменьшению зависимости от 
экономически развитых городов, а также предоставят возможность увеличить численность занятого населения 
среди категорий, которые нуждаются в дополнительной поддержке на рынке труда. 

Ключевые слова: занятость, безработица, сельские населенные пункты, миграция. 
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Stepura L.O. EMPLOYMENT IN RURAL SETTLEMENTS: CURRENT SITUATION AND PROBLEMS OF 
SOLVING 

Purpose. The aim of the article is the development of practical recommendations on forming jobs for inhabitants 

of rural settlements.  
Methodology of research. The following methods are used in solving of concrete tasks: a comparative analysis 

(in assessing the status and dynamics of rural employment under different forms of management in the countryside); 
method of classification and typology (in the study of factors affecting employment and income of rural residents); 
statistical (in the analysis of the economic activity of agricultural enterprises and its impact on job creation for rural 
populations). 

Findings. The estimation of formation of employment in rural areas is carried out. Steps for solving employment 

problems by creating new jobs in areas of industrial activity that are not related to agricultural production are 
substantiated. 

It was found that the migration of rural population will lead to the aging of Ukrainian village and improve the rate of 
demographic burden (the ratio of disabled age people to people of working age); as a result of a decrease population 
size (density) of rural residents will accelerate the destruction process of settlement network. 

Originality. It is proposed areas for the development of the non-agricultural employment, which will reduce the 

dependence of rural areas from economically developed cities, but also enable to increase the number of employed 
among the categories that need additional support in the labor market. 

Practical value. The obtained results of research on multifunctional rural development will help to reduce 

dependence on economically developed cities, as well as provide an opportunity to increase the number of employed 
among the categories that need additional support in the labor market. 

Key words: employment, unemployment, rural settlements, migration.  

 

 
 
Дорошук Г.А., Чернишова Л.І., Бусигіна А.О. БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
Мета. Метою статті є обґрунтування можливостей використання бенчмаркінгу як інструменту 

організаційного розвитку, вивчення особливостей бенчмаркінгу теплоенергетичних підприємств, виділення рівней 
проведення бенчмаркінгу. 

Методика дослідження. Для досягнення мети і вирішення визначених завдань в статті використано 

історичний метод пізнання та метод теоретичного узагальнення – для визначення теоретичних основ 
бенчмаркінга; метод порівняння – при вивченні та аналізі досвіду розвитку теплоенергетичного комплексу різних 
країн, також при аналізі використання методів бенчмаркінгу в різних країнах та галузях енергетики; системного 
підходу – для обґрунтування рівней пошуку об‟єктів бенчмаркінгу в організаційному розвитку; абстрактно-логічний 
– для побудови схеми бенчмаркінгу в організаційному розвитку та для теоретичного узагальнення і 
формулювання висновків. 

Результати дослідження. Визначено теоретичні основи бенчмаркінгу, сформовано етапи проведення 

бенчмаркінгу в організаційному розвитку, визначено об‟єкти та цілі бенчмаркінгу на макро-, мезо- та мікрорівнях, 
проаналізовано світову практику енергоефективності та особливості використання методів бенчмаркінгу в 
енергетиці. 

Наукова новизна результатів дослідження. Застосовано комплексний підхід до аналізу особливостей 

використання технології бенчмаркінгу в енергетиці при організаційному розвитку та визначено об‟єкти та цілі 
бенчмаркінгу на макро-, мезо-та мікрорівнях. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження  дають можливість: 

використання запропонованих у статті етапів проведення бенчмаркінгу; застосування кращого світового досвіду 
роботи теплоенергетичного комплексу; вибору методів бенчмаркінгу в різних сферах енергетики. 

Ключові слова: бенчмаркінг, організаційний розвиток, методи бенчмаркінгу, теплоенергетичне 

підприємство, рівні бенчмаркінгу. 
 

Дорошук А.А., Чернышева Л.И., Бусыгина A.А. БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цель. Целью статьи является обоснование возможности использования бенчмаркинга как инструмента 

организационного развития, изучение особенностей бенчмаркинга теплоэнергетических предприятий, выделение 
уровней проведения бенчмаркинга. 

Методика исследования. Для достижения цели и решения поставленных задач в статье использован 

исторический метод познания и метод теоретического обобщения – для определения теоретических основ 
бенчмаркинга; метод сравнения – при изучении и анализе опыта развития теплоэнергетического комплекса 
разных стран, также при анализе использования методов бенчмаркинга в разных странах и сферах енергетики; 
системный подход – для обоснования уровне поиска объектов бенчмаркинга в организационном 
развитии;абстрактно-логический – для построения схемы бенчмаркинга в организационном развитии и для 
теоретического обоснования и формулирования выводов. 

Результаты исследования. Определены теоретические основы бенчмаркинга, сформированы этапы 

проведения бенчмаркинга в организационном развитии, определены объекты и цели бенчмаркинга на макро-, 
мезо- та микроуровнях, проанализирована мировая практика энергоеффективности и особенности 
использования методов бенчмаркинга в энергетике. 
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Научная новизна результатов исследования. Применен комплексный подход к анализу особенностей 

использования технологии бенчмаркинга в энергетике при организационном развитии и определены объекты и 
цели бенчмаркинга на макро-, мезо- и микроуровнях. 

Практическаязначимость результатов исследования. Полученные результаты исследования дают 

возможность: использования предложенных в статье этапов проведения бенчмаркинга; применения лучшего 
мирового опыта работы теплоэнергетического комплекса; выбора методов бенчмаркинга в различных сферах 
энергетики. 

Ключевыеслова: бенчмаркинг, организационное развитие, методы бенчмаркинга, теплоэнергетическое 

предприятие, уровни бенчмаркинга. 
 
Doroshuk H.A., Chernyshova L.I., Busyhina A.O. BENCHMARKING AS A TOOL OF ORGANIZATIONAL 

DEVELOPVENT OF HEAT ENERGY ENTERPRISE 
Purpose. The purpose of this article is grounding the using the benchmarking as a tool of organizational 

development, studying the benchmarking of communal heat energy enterprises, determining of benchmarking levels. 
Methodology of research. To achieve the purpose and solve the tasks in the article such scientific methods are 

used: historical method of cognition and the method of theoretical generalization – to determine the theoretical 
foundations of benchmarking; comparison method – to study and analyze of the experience of development of heat 
energy sector of different countries, also in the analysis of the use of benchmarking methods in different countries and 
spheres of energy; systematic approach – to justify the level of search facilities of benchmarking in organizational 
development; abstract and logical – to form a scheme of benchmarking in organizational development and for the 
theoretical study and formulation of conclusions. 

Findings. The theoretical foundations of benchmarking, the steps of benchmarking in organizational development 

are defined; the objects and purposes of benchmarking at the macro-, meso-, micro-levels are determined; the world 
practice of efficiency and features of benchmarking methods in the energy sector are analyzed. 

Originality. A comprehensive approach was applied to the analysis features of using benchmarking technology in 

energy with organizational development and defined the objects and purposes of benchmarking at the macro, meso, and 
micro levels. 

Practical value. These findings make it possible to use suggested in the article stages of benchmarking; applying 

the best world experience of thermal power complex; the choice of benchmarking techniques in various fields of energy. 
Key words: benchmarking, organizational development, methods of benchmarking, heat energy company, the 

benchmarking levels. 
 

 
 
Лойко С.В. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
Метою статті є розкриття сутності права власності на земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення та визначення основних видів та форм власності на землю.  
Методика дослідження. Теоретичною основою роботи є діалектичний метод пізнання. Для досягнення 

поставленої мети використовувалися такі методи: історичний і правовий – для визначення ролі і значення права 
власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення; для характеристики видів користування та 
володіння землею згідно законодавства України; при дослідженні законодавчих аспектів форм власності на землі 
сільськогосподарського призначення; порівняльний метод – при розгляді структури сільськогосподарських угідь 
України за формами власності згідно даних Державного земельного кадастру та при розгляді можливості окремих 
правомочностей, та відмінності між ними; абстрактно-логічний метод – при розгляді зміни форм власності на 
землю в результаті проведеної земельної реформи. 

Результати дослідження. Визначено роль і значення права власності на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення та розглянуто різні підходи до визначення їх економічної сутності та 
досліджено законодавчі аспекти форм власності на землі сільськогосподарського призначення. Здійснено аналіз 
правомочностей права власності (володіння, користування та розпорядження). і окреслено структуру права 
власності на землю та надано характеристику видам користування та володіння згідно законодавства України. 
Розглянуто структуру сільськогосподарських угідь України за формами власності згідно даних Державного 
земельного кадастру та встановлено, що в Україні переважає приватна форма власності оскільки у її 
користування перебуває 74,8% сільськогосподарських угідь. Проаналізовано наявні підходи щодо класифікації 
власності і визначено перелік підстав за якими здобувається право на землі державної, комунальної, приватної та 
колективної форм власності. Розглянуто зміну форм власності на землю в результаті проведеної земельної 
реформи і встановлено, що правовий статус права власності на землі колективних сільськогосподарських 
підприємств залишається законодавчо неврегульованим. 

Наукова новизна результатів дослідження. Використано системний підхід при дослідженні питань 

державного регулювання процесів і результатів земельної реформи та співіснування форм власності на землю в 
умовах різних форм господарювання. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть 

об‟єктивному забезпеченню реалізації права власності на землі сільськогосподарського призначення. 
Ключові слова: землі сільськогосподарського призначення, права власності на землю, право володіння, 

користування, розпорядження, форми власності на землі сільськогосподарського призначення.  
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Лойко С.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Целью статьи является раскрытие сущности права собственности на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения и определения основных видов и форм собственности на землю. 
Методика исследования. Теоретической основой работы является диалектический метод познания. Для 

достижения поставленной цели использовались следующие методы: исторический и правовой – для 
определения роли и значения права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения; 
для характеристики видов пользования и владения землей в соответствии с законодательством Украины; при 
исследовании законодательных аспектов форм собственности на земли сельскохозяйственного назначения; 
сравнительный метод – при рассмотрении структуры сельскохозяйственных угодий Украины по формам 
собственности по данным Государственного земельного кадастра и при рассмотрении возможности отдельных 
правомочий, и различия между ними; абстрактно-логический метод – при рассмотрении изменения форм 
собственности на землю в результате проведенной земельной реформы. 

Результаты исследования. Определены роль и значение права собственности на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения и рассмотрены различные подходы к определению их экономической 
сущности и исследованы законодательные аспекты форм собственности на земли сельскохозяйственного 
назначения. Осуществлен анализ правомочий права собственности (владения, пользования и распоряжения), и 
представлена структура права собственности на землю и охарактеризованы виды пользования и владения в 
соответствии с законодательством Украины. Рассмотрена структура сельскохозяйственных угодий Украины по 
формам собственности по данным Государственного земельного кадастра и установлено, что в Украине 
преобладает частная форма собственности, поскольку в ее пользование находится 74,8% сельскохозяйственных 
угодий. Проанализированы имеющиеся подходы к классификации собственности и определен перечень 
оснований по которым приобретается право на земли государственной, коммунальной, частной и коллективной 
форм собственности. Рассмотрено изменение форм собственности на землю в результате проведенной 
земельной реформы и установлено, что правовой статус права собственности на земли коллективных 
сельскохозяйственных предприятий остается законодательно неурегулированным. 

Научная новизна результатов исследования. Использован системный подход при исследовании 

вопросов государственного регулирования процессов и результатов земельной реформы и сосуществования 
форм собственности на землю в условиях различных форм хозяйствования. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования будут 

способствовать объективному обеспечению реализации права собственности на земли сельскохозяйственного 
назначения. 

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, права собственности на землю, право 

владения, пользования, распоряжения, формы собственности на земли сельскохозяйственного назначения. 
 
Loiko S.V. THEORETICAL FOUNDATIONS FOR IMPLEMENTATION OF PROPERTY RIGHTS ON 

AGRICULTURAL LAND 
Purpose. The purpose of the article is to reveal the nature of ownership of agricultural land and identify the main 

types and forms of land ownership.  
Methodology of research. The theoretical basis of knowledge is the dialectical method. . To achieve this goal, 

the following methods were used: historical and legal - to determine the role and importance of ownership of agricultural 
land; to characterize the types of use and ownership of land under the law of Ukraine; to study the legal aspects of 
ownership of agricultural land; comparative method - when considering the structure of agricultural land ownership of 
Ukraine according to data from the State Land Cadastre and opportunities when considering some of the powers and the 
differences between them; abstract logical method - when considering change of ownership of land as a result of land 
reform. 

Findings. The role and importance of ownership of agricultural land were determined, different approaches to 

determining their economic substance were  considered and the legal aspects of ownership of agricultural land were 
investigated. Analysis of the powers of ownership (possession, use and disposal) was made and the structure of land 
ownership was outlined and the characteristics of types of use and ownership under the laws of Ukraine were given. The 
structure of agricultural land ownership of Ukraine under the State Land Cadastre data has been reviewed and it was 
found that in Ukraine private ownership dominates as it uses 74.8% of agricultural land. Existing approaches to 
classification of property were analyzed and the list of grounds on which the right to the ground state, municipal, private 
and collective forms of property is acquired was determined. Changing the ownership of land as a result of land reform 
was examined and it was found that the legal status of land ownership of collective farms remains legally unsettled.  

Originality. Systematic approach in the study of state regulation of the processes and outcomes of land reform 

and coexistence of ownership of land under different forms of management was used.  
Practical value. The received results of research will help ensure objective implementation of ownership of 

agricultural land.  
Key words: agricultural land, land ownership, the right to possess, use, disposal, ownership of agricultural land. 

 

 
 
Мурована Л.В. МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 
Мета. Дослідити економіко-правові основи здійснення публічних закупівель та особливості їх проведення 

вищими навчальними закладами України з урахуванням ключових змін в законодавстві. 
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Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є системний підхід до 

аналізу економіко-правових основ функціонування сфери державних закупівель. В ході проведення дослідження 
застосовувались методи: аналізу і синтезу – для вивчення об‟єкта і предмета дослідження; абстрактно-логічний 
(теоретичні узагальнення та формулювання висновків); системного аналізу і графічний – при формуванні 
поетапної моделі проведення публічних закупівель вищими навчальними закладами України. 

Результати дослідження. Проведено аналіз і висвітлено ключові зміни у сфері державних закупівель, 

зокрема детально розглянуто правові та економічні засади здійснення публічних закупівель. Досліджено і 
висвітлено процес планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель. Визначено 
особливості проведення допорогових закупівель товарів, робіт/послуг. Сформовано поетапну модель проведення 
публічних закупівель вищими навчальними закладами України з урахуванням  вимог чинного законодавства. 

Наукова новизна результатів дослідження. Враховуючи ключові зміни законодавства у сфері 

державних закупівель та особливості галузі освіти, сформовано поетапну модель проведення публічних 
закупівель вищими навчальними закладами України.  

Практична значущість результатів дослідження. Розроблена схематична модель здійснення публічних 

закупівель, яка може бути використана вищими навчальними закладами, як методичний матеріал під час 
планування та проведення тендерів. 

Ключові слова: публічні закупівлі, бюджетні кошти, тендерні закупівлі, видатки бюджету, кошторис, річний 

план закупівель, замовник, тендерний комітет, уповноважена особа, електронна система закупівель, 
авторизований електронний майданчик, аукціон. 

 
Мурованая Л.В. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ 
Цель. Исследовать экономическо-правовые основы проведения публичных закупок и особенности их 

проведения высшими учебными заведениями Украины с учетом ключевых изменений в законодательстве.  
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования был использован 

системный подход к анализу экономическо-правовых базы функционирования среды государственных закупок. В 
ходе написания статьи использовались методы: анализа и синтеза – для изучения объекта и предмета 
исследования; абстрактно-логический (теоретическое обобщение и формирование итогов); системного анализу и 
графический - при формировании поэтапной модели проведения публичных закупок высшими учебными 
заведениями Украины.  

Результаты исследования. Проведен анализ и освещены ключевые изменения в сфере 

государственных закупок, более детально рассмотрено правовые и экономические основы проведения 
публичных закупок. Исследовано и освещено процесс планирования закупок, и другие предусловия проведения 
публичных процедур закупок. Определены особенности проведения допороговых закупок товаров, робот/услуг. 
Сформировано поэтапную модель проведения публичных закупок высшими учебными заведениями Украины с 
учетом требований действующего законодательства. 

Научная новизна результатов исследования. Учитывая ключевые изменения законодательства с среде 

государственных закупок и особенности отрасли образования, сформировано поэтапную модель проведения 
публичных закупок высшими учебными  заведениями Украины. 

Практическая значимость результатов исследования. Разработана схематическая модель проведения 

публичных закупок, которая может быть использована высшими учебными заведениями, как методический 
материал во время планирования и проведения тендеров. 

Ключевые слова: публичная закупка, бюджетные деньги, тендерные закупки, издержки бюджета, смета, 

годовой план закупок, заказчик, тендерный комитет, уполномоченное лицо, электронная система закупок, 
авторизированная электронная площадка,  аукцион.  

 
Murovana L.V. METHODOLOGY FOR THE PUBLIC PROCUREMENT IMPLEMENTATION IN HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE 
Purpose. The aim of the article is to investigate the economic and legal framework for holding public procurement 

and features of their conducting by the universities of Ukraine with taking into account key changes in legislation.  
Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the study is a systematic approach to the 

analysis of economic and legal foundations of the functioning the sphere of public procurement. The following methods 
were used during the research: analysis and synthesis – to study the object and subject of study; abstract and logical 
(theoretical generalizations and drawing conclusions); system analysis and graphics – in the formation of gradual model 
for conducting public procurement by the universities of Ukraine. 

Findings.  The analysis is conducted and key changes in the sphere of public procurement are highlighted, in 

particular the legal and economic principles for conducting public procurement are considered in detail. The process of 
planning procurement and other prerequisites for the implementation of procurement procedures are studied and 
highlighted.  

The features of conducting sub-threshold of procurement of goods, works / services are determined. The phased 
model of conducting public procurement by the universities of Ukraine with the requirements of current legislation is 
formed. 

Originality. The phased model of conducting public procurement by the universities of Ukraine is formed taking 

into account the key changes of the legislation in the sphere of public procurement and peculiarities of education.  
Practical value. The schematic model for implementation of public procurement, which can be used by higher 

education institutions, as methodical material during the planning and tendering is developed. 
Key words: public procurement, budget funds, tender procurement, budget expenditures, cost estimates, annual 

procurement plan, customer, tender committee, authorized person, electronic procurement system, authorized electronic 
platform, auction. 
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Кичко І.І. МІСЦЕ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ 

ЗАДОВОЛЕННЯ ОСОБИСТИХ ПОТРЕБ 
Мета – визначення ролі венчурного інвестування у інтенсифікації діяльності підприємств переробної 

промисловості та задоволенні особистих потреб. 
Методика дослідження. Для одержання результатів щодо встановлення закономірностей задоволення 

особистих потреб при венчурному інвестуванні переробних підприємств використано загальнонаукові методи 
дослідження та аналізу економічних процесів: методи логічного узагальнення – для забезпечення послідовності 
проведення наукового дослідження; економіко-статистичний, порівняння, табличний – для дослідження та 
наочного відображення тенденцій функціонування підприємств переробної промисловості; структурно-
функціональний – для виявлення особливостей функціонування венчурного інвестування. 

Результати дослідження. Встановлені місце та роль венчурного інвестування переробних підприємств у 

процесі задоволення особистих потреб, визначені теоретичні основи системного дослідження сутності венчурної 
діяльності. Доведено, що венчурне інвестування необхідно здійснювати при поєднанні різних організаційних 
форм, зокрема, малих венчурних фірм та венчурних відділів великих фірм. Оцінено структуру реалізованої 
промислової продукції за видами діяльності, з‟ясовано, що відмічається тенденція до зниження частки 
реалізованої промислової продукції переробними підприємствами на користь видобувних, що суттєво знижує 
надходження до бюджету у силу низької доданої вартості, зменшує потенційну кількість працюючих. 
Обґрунтований науковий підхід до розроблення та реалізації стратегії задоволення особистих потреб за рахунок 
товарів вітчизняного виробництва, розвитку переробних підприємств при активному використанні інституту 
венчурного інвестування. Розроблені рекомендації щодо залучення вільних коштів населення як додаткового 
інвестиційного ресурсу. 

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено концептуальні засади обґрунтування 

стратегічних напрямів задоволення особистих потреб, що базуються на основі інтенсифікації діяльності 
підприємств переробної промисловості у процесі використання різних організаційних форм венчурного 
інвестування. 

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані заходи сприятимуть інтенсифікації 

інноваційної діяльності в Україні, більш високому рівню задоволення особистих потреб, структурним зрушенням в 
економіці та процесам імпортозаміщення. 

Ключові слова: венчурне інвестування, особисті потреби, переробні підприємства, структурні зрушення в 

економіці, інвестиційний ресурс. 
 
Кичко И.И. МЕСТО ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

ПРОЦЕССЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЛИЧНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
Цель – определение роли венчурного инвестирования в интенсификации деятельности предприятий 

перерабатывающей промышленности и удовлетворении личных потребностей. 
Методика исследования. Для получения результатов по установлению закономерностей удовлетворения 

личных потребностей при венчурном инвестировании перерабатывающих предприятий использованы 
общенаучные методы исследования и анализа экономических процессов: методы логического обобщения – для 
обеспечения последовательности проведения научного исследования; экономико-статистический, сравнения, 
табличный – для исследования и наглядного отображения тенденций функционирования предприятий 
перерабатывающей промышленности; структурно-функциональный – для выявления особенностей 
функционирования венчурного инвестирования. 

Результаты исследования. Установлены место и роль венчурного инвестирования перерабатывающих 

предприятий в процессе удовлетворения личных потребностей, определенны теоретические основы системного 
исследования сущности венчурной деятельности. Доказано, что венчурное инвестирование необходимо 
осуществлять при сочетании различных организационных форм, в частности, малых венчурных фирм и 
венчурных отделов крупных фирм. Оценено структуру реализованной промышленной продукции по видам 
деятельности, установлено, что отмечается тенденция к снижению доли реализованной промышленной 
продукции перерабатывающими предприятиями в пользу добывающих, что существенно снижает поступления в 
бюджет в силу низкой прибавочной стоимости, уменьшает потенциальное количество работающих. Обоснован 
научный подход к разработке и реализации стратегии удовлетворения личных потребностей за счет товаров 
отечественного производства, развития перерабатывающих предприятий при активном использовании института 
венчурного инвестирования. Разработаны рекомендации по привлечению свободных средств населения в 
качестве дополнительного инвестиционного ресурса. 

Научная новизна результатов исследования. Усовершенствовано концептуальные основы 

обоснования стратегических направлений удовлетворения личных потребностей, которые базируются на основе 
интенсификации деятельности предприятий перерабатывающей промышленности в процессе использования 
различных организационных форм венчурного инвестирования. 

Практическая значимость результатов исследования. Предложенные меры будут способствовать 

интенсификации инновационной деятельности в Украине, более высокому уровню удовлетворения личных 
потребностей, структурным сдвигам в экономике и процессам импортозамещения. 

Ключевые слова: венчурное инвестирование, личные потребности, перерабатывающие предприятия, 

структурные сдвиги в экономике, инвестиционный ресурс. 
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Kychko І.І. VENTURE INVESTMENT PLACE OF PROCESSING ENTERPRISES WHILE SATISFYING 
PERSONAL NEEDS  

Purpose. The aim is to define the role of venture investment directed at intensifying the activity of processing 

enterprises and satisfying personal needs. 
Methodology of research. To obtain the results concerning establishing peculiarities of satisfying personal 

needs while providing venture investment of the processing enterprises general scientific methods and the methods of 
economic process analysis have been used, in particular:  methods of logical summarization have been directed at 
providing order of scientific research implementation; economical and statistical, comparative, tabular methods have 

been applied to  research and provide visual presentation of tendencies of processing enterprises functioning; structural 
and functional methods – while identifying the peculiarities of venture investment. 

Findings. The place and the role of processing enterprises venture investment while satisfying the personal 

needs have been explained, the theoretical background of the systematic research of the venture activity essence has 
been defined. It has been proved that venture investment must be exercised while combining different organizational 
forms, in particular, those ones of small venture firms and venture departments of the large firms. The structure of the 
realized industrial production by the type of activity has been evaluated; it has been cleared out that there is a tendency 
to decrease the amount of the realized industrial production by the processing enterprises in favour of the extractive 
industry, that, in its turn, greatly decreases budget proceeds as the result of the low surplus value, potential number of 
the working people. The scientific approach for working out and realizing the strategy of satisfying personal needs using 
the commodities of the domestic production, processing enterprises developing while actively using the venture 
investment has been grounded. The recommendations for involving spare cash of the population as the additional 
investment resource have been given. 

Originality. The conceptual principles of grounding the strategic directions of satisfying the personal needs that 

are based on intensifying the enterprises‟ activity of the processing industry while performing different organizational 
forms of venture investment have been improved. 

Practical value. The proposed measures will promote intensifying the innovative activity in Ukraine, more higher 

level of satisfying personal needs, structure improvement in the economy and the process of import displacement. 
Key words: venture investment, personal needs, processing enterprises, structural improvement in the economy, 

investment resource 

 
 
Багацька К.В., Рябуха О.Д. ОЦІНКА СТАНУ КОМПАНІЙ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ФАКТОР ЇХ 

РИНКОВОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ 
Мета. Метою дослідження є обґрунтування важливості ринкової капіталізації як ключового показника його 

стану, результатів і перспектив діяльності та дослідження провідних змін у традиційних підходах проведення 
оцінки стану підприємства.  

Методика дослідження. В процесі дослідження використано такі загальнонаукові і специфічні методи, як 

історичний метод, абстрактно-логічний метод (визначення ролі показника ринкової капіталізації), метод 
порівняння (дослідження зарубіжних підходів до оцінки компаній), аналіз і синтез (оцінка показників компаній 
харчової галузі). 

Результати дослідження. Обґрунтовано роль ринкової капіталізації як провідного показника стану і 

перспектив розвитку компаній. Досліджено методичні підходи до оцінки зарубіжних компаній харчової 
промисловості, встановлено вагомість впливу зовнішніх макроекономічних факторів на показники стану 
підприємства та виявлено основні зовнішні фактори впливу на стан виробників продуктів харчування. На основі 
вивчених підходів проаналізовано українські і зарубіжні компанії за показниками, рекомендованими зарубіжними 
аналітиками, і розроблено рекомендації щодо удосконалення оцінки стану компаній харчової промисловості. 

Наукова новизна результатів дослідження. В результаті дослідження встановлено необхідність зміни 

підходів до оцінки традиційних фінансових показників з метою врахування ринкових факторів в діяльності 
компаній та зміни підходів до викладання фінансового аналізу як навчальної дисципліни.   

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати можуть бути використані 

аналітичними і консалтинговими агенціями в процесі оцінки компаній. 
Ключові слова: капіталізація, оцінка, фінансова стійкість, прибуток на акцію, баланс. 

 
Багацкая Е.В., Рябуха А.Д. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОМПАНИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК 

ФАКТОР ИХ РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ 
Цель. Целью исследования является обоснование важности рыночной капитализации как ключевого 

показателя его состояния, результатов и перспектив деятельности и исследования ведущих изменений в 
традиционных подходах проведения оценки состояния предприятия. 

Методика исследования. В процессе исследования использованы такие общенаучные и специфические 

методы, как исторический метод, абстрактно-логический метод (определение роли показателя рыночной 
капитализации), метод сравнения (исследование зарубежных подходов к оценке компаний), анализ и синтез 
(оценка показателей компаний пищевой промышленности).  

Результаты исследования. Обоснована роль рыночной капитализации как ведущего показателя 

состояния и перспектив развития компаний, исследованы методические подходы к оценке зарубежных компаний 
пищевой промышленности, установлена весомость влияния внешних макроэкономических факторов на 
показатели состояния предприятия и выявлены основные факторы влияния на состояние производителей 
пищевых продуктов. На основании изученных подходов проанализированы украинские и зарубежные компании 
по показателям, рекомендованным зарубежными аналитиками, и разработаны рекомендации по 
усовершенствованию оценки состояния компаний пищевой промышленности. 
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Научная новизна результатов исследования. В результате исследования установлена необходимость 

изменения подходов к оценке традиционных финансовых показателей с целью учета рыночных факторов в 
деятельности компаний и изменения подходов к преподаванию финансового анализа как учебной дисциплины. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты могут быть 

использованы аналитическими и консалтинговыми агентствами в процессе оценки компаний. 
Ключевые слова: капитализация, оценка, финансовая устойчивость, прибыль на акцию, баланс. 

 
Bagatska K.V., Riabukha O.D. EVALUATION OF FOOD PROCESSING COMPANIES AS FACTOR OF THEIR 

MARKET CAPITALIZATION 
Purpose. The aim of this study is to justification the importance of market capitalization as a key indicator of its 

condition, results of activity and prospects and investigations of leading change in the traditional approach of evaluating 
the state of of the enterprise. 

Methodology of research. The research process used such general scientific and specific methods as historical 

method, abstract-logical method (the definition of the role of market capitalization), the method of comparison (the study 
of foreign approaches to assess companies), analysis and synthesis (evaluation of performance of companies in the food 
industry). 

Findings. The role of market capitalization as the leading indicator of the state and prospects of the companies 

studied methodological approaches to the assessment of foreign food companies, set the weight of the influence of 
external macroeconomic factors on the performance of state enterprises and the main factors of influence on the state of 
food manufacturers. Based on the investigated approaches we have analyzed Ukrainian and foreign companies on the 
indicators recommended by the international analysts, and developed recommendations for improving the evaluation of 
food industry companies.  

Originality. The study established the need of changing approaches to the traditional financial indicators 

evaluation to reflect market factors in a company‟s activities and approaches to teaching financial analysis as an 
academic discipline. 

Practical value. The obtained results can be used analytical and consulting agencies in the evaluation process of 

companies. 
Key words: capitalization, evaluation, financial stability, earnings per share, balance. 

 

 
 

Липкань О.В., Ткаченко К.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАХУВАННЯ 
ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ РИЗИКІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Мета. Метою статті є дослідження особливостей страхування сільськогосподарських товаровиробників в 

Україні та обґрунтування методики розрахунку страхового відшкодування. 
Методика дослідження. У процесі дослідження використані такі загальнонаукові методи, як аналіз і 

синтез, індукція і дедукція. Завдяки аналізу та синтезу було проведено дослідження стану страхового 
забезпечення аграрного сектору: згруповані основні показники, визначено рівень страхування. Завдяки прийомам 
індукції та дедукції були визначені перспективи розвитку галузей страхування в аграрній сфері. 

Результати дослідження. Встановлено, що ринок страхових послуг в аграрній сфері розвивається, хоча 

займає досить незначну частку. Обґрунтовано основні причини низького попиту на страхові послуги 
сільськогосподарських підприємств. Встановлено, що основним індикатором, який характеризує вплив природно-
кліматичних ризиків, є рівень варіації урожайності видів зернових культур. Уточнено критерії, що дають 
можливість оцінювати посуху всебічно, комплексно, їх використання протягом тривалого періоду дає достовірну 
оцінку інтенсивності посухи та її наслідків для більшості сільськогосподарських культур, а також для розрахунку 
очікуваних збитків. Обґрунтовано необхідність визначення незалежних погодних індикаторів посухи для розвитку 
схем параметричного страхування в Україні. 

Наукова новизна результатів дослідження. Охарактеризовано основні ризики, які виникають в аграрній 

сфері, які можуть бути покриті страховим захистом. Обґрунтовано методику розрахунку страхового 
відшкодування. Встановлено, що збільшення рівня страхування зменшує ризики в сільському господарстві, а 
відтак сприяє його розвитку. 

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути застосовані для 

всіх сільськогосподарських підприємств. Застосування цих страхових послуг зменшить ризики банкрутства 
господарств. 

Ключові слова: страхування, врожай, збитки, страхова послуга. 

 
Липкань О.В., Ткаченко Е.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТРАХОВАНИЯ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Цель. Целью статьи является исследование особенностей страхования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в Украине и обоснование методики расчета страхового возмещения. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы такие общенаучные методы, как 

анализ и синтез, индукция и дедукция. Благодаря анализу и синтезу было проведено исследование состояния 
страхового обеспечения аграрного сектора: сгруппированы основные показатели, определен уровень 
страхования. Благодаря приемам индукции и дедукции были определены перспективы развития отраслей 
страхования в аграрной сфере. 

Результаты исследования. Установлено, что рынок страховых услуг в аграрной сфере развивается, хотя 

занимает весьма незначительную долю. Обоснованы причины низкого спроса на страховые услуги 
сельскохозяйственных предприятий. 
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Установлено, что основным индикатором, который характеризует влияние природно-климатических 
рисков, является уровень вариации урожайности видов зерновых культур. Уточнены критерии, позволяющие 
оценивать засухи всесторонне, комплексно, их использование в течение длительного периода дает достоверную 
оценку интенсивности засухи и ее последствий для большинства сельскохозяйственных культур, а также для 
расчета ожидаемых убытков. Обоснована необходимость определения независимых погодных индикаторов 
засухи для развития схем параметрического страхования в Украине. 

Научная новизна результатов исследования. Охарактеризованы основные риски, которые возникают в 

аграрной сфере, которые могут быть покрыты страховой защитой. Обоснована методика расчета страхового 
возмещения. Установлено, что увеличение уровня страхования уменьшает риски в сельском хозяйстве и 
способствует его развитию. 

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования могут быть 

применены для всех сельскохозяйственных предприятий. Применение этих страховых продуктов уменьшит риски 
банкротства хозяйств. 

Ключевые слова: страхование, урожай, убытки, страховая услуга. 

 
Lypkan O.V., Tkachenko K.V. THEORETICAL AND METHODICAL BASES OF FORMATION OF INSURANCE 

OF CLIMATIC RISKS IN AGRICULTURE 
Purpose. The purpose of this article is to study the peculiarities of insurance of agricultural producers in Ukraine 

and substantiation of the method of calculating the insurance compensation. 
Methodology of research. The author used general scientific methods such as analysis and synthesis, induction 

and deduction. Through analysis and synthesis, a study was conducted of the status of insurance coverage of the 
agricultural sector: grouped key indicators, the level of insurance. Thanks to the techniques of induction and deduction 
were identified the prospects of development of the insurance industry in the agricultural sector. 

Findings. It is established that the insurance market in the agricultural sector is growing, though in a pretty small 

proportion. The main reasons for the low level of insurance of subjects of agrarian sphere have been substantiated. 
It is established that the main indicator that characterizes the impact of climatic risks is the level of variation in the 

yield of crops. 
Specified criteria, enabling to evaluate the drought thoroughly, comprehensively, in their use over a long period 

gives a reliable estimate of drought severity and its consequences for most agricultural crops, as well as to calculate 
expected losses. The necessity of defining independent weather drought indicators for the development of parametric 
insurance schemes in Ukraine has been substantiated. 

Originality. It is characterized the main risks that arise in the agricultural sector, which can be covered by the 

insurance. Methodology of calculation of insurance compensation has been substantiated. The increase of the level of 
insurance reduces risks in agriculture, and therefore contributes to its development. 

Practical value. The results of the study can be applied to all agricultural enterprises. The application of these 

insurance services will reduce the risk of bankruptcy farms. 
Key words: insurance, crop, damage, insurance services. 

 

 
 
Волощук В.Р. ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ І МЕХАНІЗМИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ ПРИ 

КРЕДИТУВАННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 
Мета – аналіз інноваційних форм та механізмів нейтралізації банківських кредитних ризиків для зниження 

їх рівня та відновлення і підвищення ефективності банківського кредитування сільськогосподарського 
виробництва.  

Методика дослідження. Для дослідження використовувались методи: діалектичний, системний і 

структурний методи – при обґрунтуванні інноваційних форм диверсифікації ризиків та механізми банківського 
кредитування; методи конкретного і абстрактного оцінювання процесів – при доведенні, що банки, слідуючи 
стратегії оптимальної диверсифікації бізнесу, отримують можливість своєчасно відповідати на зростаючі потреби 
клієнтів і реагувати на зміну показників прибутковості та ризиків різних сфер ринку послуг.  

Результати дослідження. Обґрунтовано інноваційні форми диверсифікації ризиків та механізми 

банківського кредитування, що полягають у розподілі банківських ресурсів між різними контрагентами, клієнтами, 
продуктами, об`єктами при обов`язковому забезпеченні еквівалентної участі власними активами і наданні 
достатньої суми кредиту позичальнику для успішної реалізації бізнес-проектів та програм ефективного розвитку. 

Доведено, що банки, слідуючи стратегії оптимальної диверсифікації бізнесу, отримують можливість 
своєчасно відповідати на зростаючі потреби клієнтів різноманітністю і якістю банківського обслуговування, 
реагувати на зміну показників прибутковості і ризиків різних сфер ринку послуг, підвищувати адаптивність до 
змінних умов зовнішнього і внутрішнього середовища, укріплювати здатність швидкої реструктуризації робочих 
активів, сприяти збереженню фінансової стійкості.  

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано науковий підхід щодо використання 

інноваційних форм нейтралізації ризиків та механізмів банківського кредитування. 
Практична значущість результатів дослідження полягає у розробці науково-практичних рекомендацій 

щодо використання інноваційних форми і механізми нейтралізації банківських ризиків при кредитуванні 
сільськогосподарського виробництва. 

Ключові слова: банк, кредит, диверсифікація, ризики, інноваційні банківські продукти, 

сільськогосподарського підприємства. 
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Волощук В.Р. ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 
ПРИ КРЕДИТОВАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цель – анализ инновационных форм и механизмов нейтрализации банковских кредитных рисков для 

снижения их уровня и восстановления и повышения эффективности банковского кредитования 
сельскохозяйственного производства. 

Методика исследования. Для исследования использовались различные методы: диалектический, 

системный и структурный методы – при обосновании инновационных форм диверсификации рисков и 
механизмов банковского кредитования; методы конкретного и абстрактного оценивания процессов – при 
доказательстве, что банки, следуя стратегии оптимальной диверсификации бизнеса, получают возможность 
своевременно отвечать на растущие потребности клиентов и реагировать на изменение показателей 
прибыльности и рисков различных сфер рынка услуг. 

Результаты исследования. Обосновано инновационные формы диверсификации рисков и механизмы 

банковского кредитования, заключающиеся в распределении банковских ресурсов между различными 
контрагентами, клиентами, продуктами, объектами при обязательном обеспечении эквивалентного участия 
собственными активами и предоставлении достаточной суммы кредита заемщику для успешной реализации 
бизнес-проектов и программ эффективного развития. 

Доказано, что банки, следуя стратегии оптимальной диверсификации бизнеса, получают возможность 
своевременно отвечать на растущие потребности клиентов разнообразием и качеством банковского 
обслуживания, реагировать на изменение показателей прибыльности и рисков рисков различных сфер рынка 
услуг, повышать адаптивность к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, укреплять способность 
быстрой реструктуризации рабочих активов, способствовать сохранению финансовой устойчивости. 

Научная новизна результатов исследования. Обоснован научный подход по использованию 

инновационных форм нейтрализации рисков и механизмов банковского кредитования. 
Практическая значимость результатов исследования заключается в разработке научно-практических 

рекомендаций по использованию инновационных формы и механизмы нейтрализации банковских рисков при 
кредитовании сельскохозяйственного производства. 

Ключевые слова: банк, кредит, диверсификация, риски, инновационные банковские продукты, 

сельскохозяйственные предприятия. 
 
Voloshchuk V.R. INNOVATIVE FORMS AND MECHANISMS OF NEUTRALIZATION OF BANK RISKS WHEN 

CREDITING AGRICULTURAL PRODUCTION 
Purpose - the analysis of innovative forms and mechanisms of neutralization of bank credit risks for decrease in 

their level and restoration and increase in efficiency of bank crediting of agricultural production. 
Methodology of research. For a research various methods were used: dialectic, systemic and structural 

techniques - at a justification of forms of diversification of risks and mechanisms of bank crediting; methods of concrete 
and abstract assessment process - for the proof that banks, following the strategy of optimum diversification of business, 
have an opportunity in due time to respond to the growing needs of clients with a variety and quality of bank service, to 
react to change of indicators of profitability and risks of various fields of the market of services. 

Findings. Reasonably the innovative forms of diversification of risks and mechanisms of bank crediting consisting 

in distribution of bank resources between various contractors, clients, products, objects at obligatory providing equivalent 
participations by own assets and granting the sufficient sum of the credit to the borrower for successful implementation of 
business projects and programs of effective development. 

It is proved that banks, following the strategy of optimum diversification of business, have an opportunity in due 
time to respond to the growing needs of clients with a variety and quality of bank service, to react to change of indicators 
of profitability and risks of various fields of the market of services, to increase adaptability to the changing conditions of 
external and internal environment, to strengthen the ability of the rapid restructuring of working assets, to promote 
preservation of financial stability. 

Originality. Substantiated scientific approach on use of innovative forms of neutralization of risks and 

mechanisms of bank crediting is reasonable. 
Practical value. It is to develop scientific and practical recommendations for the use of innovative forms and 

mechanisms of neutralization of banking risks in crediting to agricultural production. 
Key words: bank, credit, diversification, risks, innovative banking products, agricultural enterprises. 

 

 
 
Колдовський А.В., Чернега К.В. ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
Мета. Визначення основних напрямків розвитку валютного ринку України та особливостей його 

регулювання в умовах економічної нестабільності. Розвиток теоретико-методологічних основ, науково-
методичного забезпечення та практичних рекомендацій щодо організації системи валютного регулювання в 
Україні в контексті фінансової нестабільності економіки. 

Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися наступні методи: емпіричних і 

теоретичних досліджень (аналіз, синтез і групування) – при розкритті сутності поняття валютний ринок, а також 
механізму валютного регулювання в умовах трансформації світової валютної системи та дослідження ролі і місця 
валютного регулювання в умовах нестабільності економіки; логічного узагальнення – при визначенні 
особливостей ретроспективного аналізу впровадження валютного регулювання; порівняльний і статистичний 
аналізи – при дослідженні особливостей розвитку системи валютного регулювання в Україні.  
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Інформаційну та фактологічну базу наукового дослідження складають закони України, укази Президента 
України, нормативні акти Кабінету Міністрів України, офіційні дані Національного банку України, Державного 
комітету статистики України, Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, аналітична 
інформація Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського центрального банку, Федеральної 
резервної системи США та інших фінансових організацій, статистичні звіти науково-дослідних установ, а також 
наукові публікації вітчизняних і зарубіжних дослідників. 

Результати дослідження. Представлені сучасні тенденції та перспективи розвитку українського 

валютного ринку. Здійснено аналіз основних трендів розвитку валютного ринку України в умовах світової 
фінансової кризи, досліджено проблемні аспекти функціонування вітчизняної системи валютного регулювання. 
Виявлено основні проблемні показники, до яких можна віднести: можливість поступової девальвації гривні, яка в 
свою чергу негативно впливає на макроекономічні показники розвитку, зростання рівня доларизації й необхідність 
подальшого стимулювання ринку. З метою мінімізації впливу негативних наслідків світової фінансово-економічної 
кризи запропоновано проводити комплекс заходів, спрямованих на лібералізацію валютного ринку. 

Наукова новизна результатів дослідження. Проаналізовано та систематизовано сучасний стан, 

виявлено проблеми і визначено перспективи розвитку валютного ринку в Україні, теоретико-методологічні засади 
і науково-методичний інструментарій системи валютного регулювання в контексті фінансової нестабільності 
економіки; встановлено особливості забезпечення збалансованого антикризового валютного регулювання; 
обґрунтовано шляхи вдосконалення валютного регулювання з метою попередження негативних наслідків 
економічних потрясінь. 

Практична значущість результатів дослідження. Використання теоретичних узагальнень і практичних 

рекомендацій щодо розробки системи валютного регулювання країни, стійкої до кризових потрясінь. 
Ключові слова: Національний банк України, валютний ринок, іноземна валюта, обмінний курс, інтервенції. 

 
Колдовский А.В., Чернега Е.В. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК УКРАИНЫ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Цель. Определение основных направлений развития валютного рынка Украины и особенностей его 

регулирования в условиях экономической нестабильности. Развитие теоретико-методологических основ, научно-
методического обеспечения и практических рекомендаций по организации системы валютного регулирования в 
Украине в контексте финансовой нестабильности экономики. 

Методика исследования. В процессе исследования применялись следующие методы: эмпирических и 

теоретических исследований (анализ, синтез и группировка) – при раскрытии сущности понятия валютный рынок, 
а также механизма валютного регулирования в условиях трансформации мировой валютной системы, и 
исследование роли и места валютного регулирования в условиях нестабильности экономики; логического 
обобщения – при определении особенностей ретроспективного анализа внедрения валютного регулирования; 
сравнительный и статистический анализы – при исследовании особенностей развития системы валютного 
регулирования в Украине. 

Информационную и фактологическую базу научного исследования составляют законы Украины, указы 
Президента Украины, нормативные акты Кабинета Министров Украины, официальные данные Национального 
банка Украины, Государственного комитета статистики Украины, Национальной комиссии по регулированию 
рынков финансовых услуг Украины, аналитическая информация Международного валютного фонда, Всемирного 
банка, Европейского центрального банка, Федеральной резервной системы США и других финансовых 
организаций, статистические отчеты научно-исследовательских учреждений, а также научные публикации 
отечественных и зарубежных исследователей. 

Результаты исследования. В данной статье представлены современные тенденции и перспективы 

развития украинского валютного рынка. В статье проведен анализ основных трендов развития валютного рынка 
Украины в условиях мирового финансового кризиса, исследованы проблемные аспекты функционирования 
отечественной системы валютного регулирования. Выявлены основные проблемные показатели, к которым 
можно отнести: возможность постепенной девальвации гривны, которая в свою очередь негативно влияет на 
макроэкономические показатели развития, рост уровня долларизации и необходимость дальнейшего 
стимулирования рынка. С целью минимизации влияния негативных последствий мирового финансово-
экономического кризиса предложено проводить комплекс мероприятий, направленных на либерализацию 
валютного рынка. 

Научная новизна результатов исследования. Проанализированы и систематизированы современное 

состояние, проблемы и перспективы развития валютного рынка в Украине, теоретико-методологические основы 
и научно-методический инструментарий системы валютного регулирования в контексте финансовой 
нестабильности экономики; определены особенности обеспечения сбалансированного антикризисного валютного 
регулирования; обоснованы пути совершенствования валютного регулирования в целях предупреждения 
негативных последствий экономических потрясений. 

Практическая значимость результатов исследования. Использование теоретических обобщений и 

практических рекомендаций по разработке системы валютного регулирования страны, устойчивой к кризисным 
потрясениям. 

Ключевые слова: Национальный банк Украины, валютный рынок, иностранная валюта, обменный курс, 

интервенции. 
 
Koldovskyi A.V., Chernega K.V. UKRAINIAN FOREIGN EXCHANGE MARKET: CURRENT TENDENCIES 

AND PERSPECTIVE DEVELOPMENT 
Purpose. Defining vital trends of Ukrainian foreign exchange market and peculiarities of it‟s regulation in terms of 

economic instability. Development of theoretical and methodological foundations, scientific and methodological support 
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and practical recommendations on organization of the system of currency regulation in Ukraine in the context of financial 
instability of the economy. 

Methodology of research. The study used the following methods: empirical and theoretical research (analysis, 

synthesis and clustering) - the disclosure of the essence of the concept of the foreign exchange market and currency 
regulation mechanism in terms of transformation of the global monetary system and study of the role and position of 
currency regulation in an unstable economy; logical synthesis - in determining the characteristics of a retrospective 
analysis of the implementation of currency regulation; comparative and statistical analysis - the study of the features of 
the system of currency regulation in Ukraine. 

Information and evidence base of scientific research form the laws of Ukraine, decrees of the President of 
Ukraine, regulations of the Cabinet of Ministers of Ukraine, the official data from the National Bank of Ukraine, the State 
Statistics Committee of Ukraine, the National Commission for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine, 
analytical information of the International Monetary Fund, World Bank, European central bank, the US Federal Reserve 
and other financial institutions, statistical reports of research institutions and scientific publications of domestic and 
foreign researchers. 

Findings. This article presents the current trends and prospects of the Ukrainian currency market. The article 

analyzes the main trends of the currency market of Ukraine in the global financial crisis, investigates the problematic 
aspects of the domestic system of currency regulation. The basic problem indicators, which include: the possibility of 
gradual devaluation of the hryvnia, which in turn adversely affects the macroeconomic development, the growth of 
dollarization and the need to further stimulate the market. To minimize the adverse effects of the global financial crisis 
prompted spending measures aimed at liberalizing the currency market. 

Originality. The current situation, problems and prospects of the currency market in Ukraine, theoretical and 

methodological principles of scientific and methodological tools of the system of currency regulation in the context of the 
financial instability of the economy are analyzed and systematized; the features ensure balanced crisis currency 
regulation were determined; the ways of improvement of currency regulations in order to prevent the negative effects of 
economic shocks its substantiated. 

Practical value. The use of theoretical generalizations and practical recommendations for developing a system of 

currency regulation countries resistant to crisis shocks. 
Key words: National Bank of Ukraine, foreign exchange market, foreign currency, exchange rate, intervention. 

 

 
 
Баланюк І.Ф., Гой Н.В. ОПЕРАТИВНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ 

ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
Мета – дослідження значення оперативного аналізу в системі менеджменту підприємств із переробки 

сільськогосподарської продукції в умовах конкурентного середовища.  
Методика дослідження. У процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи, зокрема: 

абстрактно-логічний – для виявлення сутності понять оперативний аналіз, управлінський процес, менеджмент; 
прогнозування – при визначенні перспектив розвитку системи менеджменту та організаційного забезпечення 
оперативного аналізу; діалектичного пізнання – для з‟ясування стану розвитку підприємства в конкурентних 
умовах; монографічний – у вивченні основних принципів оперативного аналізу; порівняння – з метою формування 
ефективної методики оперативного аналізу для належної організації менеджменту та коригування виробничих 
процесів.  

Результати дослідження. Визначено, що оперативний аналіз є невід‟ємною частиною роботи менеджерів 

у процесі прийняття управлінських рішень та реалізації функцій управління. Доведено, що в сучасних умовах 
господарська діяльність підприємств із переробки сільськогосподарської продукції супроводжується 
безперервним обміном інформацією між його структурними ланками. Обґрунтовано завдання, принципи, 
переваги, основні етапи та напрями удосконалення оперативного аналізу в системі менеджменту підприємства. 
Деталізовано схему організації оперативного аналізу у виробничих підрозділах підприємств із переробки 
сільськогосподарської продукції. Встановлено, що основою побудови ефективної системи менеджменту на 
підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції є оперативний облік та аналіз, за допомогою яких 
фактичні дані про хід виробництва порівнюються із нормативними. Запропоновано порядок організації 
оперативного аналізу, що забезпечить системність і послідовність управлінських процесів, сприятиме 
формуванню результативного інформаційно-аналітичного забезпечення менеджменту. Конкретизовано структуру 
оперативного аналізу відповідно до особливостей діяльності підприємств із переробки сільськогосподарської 
продукції. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає у визначенні оперативного аналізу як важливої 

невід‟ємної частини діяльності менеджерів у процесі прийняття управлінських рішень та реалізації функцій 
управління. Обґрунтовано, що в умовах конкурентного середовища оперативний аналіз забезпечує щоденне 
комплексне дослідження економічних явищ і виробничих процесів, їх зміни та відхилення від плану для 
здійснення оперативного контролю на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати наукового дослідження можуть 

бути використані для вирішення порушеної проблеми щодо оцінки наявного методичного інструментарію 
оперативного аналізу та розробки напрямків його удосконалення, що можливе за умови одночасної реалізації 
технічних і організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності аналітичного забезпечення. 

Ключові слова: оперативний аналіз, менеджмент, система, управлінський процес, підприємства із 

переробки сільськогосподарської продукції. 
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Баланюк И.Ф., Гой Н.В. ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Цель – исследование значения оперативного анализа в системе менеджмента предприятий по 

переработке сельскохозяйственной продукции в условиях конкурентной среды.  
Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные методы, в частности: 

абстрактно-логический – для выявления сущности понятий оперативный анализ, управленческий процесс, 
менеджмент; прогнозирования – при определении перспектив развития системы менеджмента и 
организационного обеспечения оперативного анализа; диалектического познания, который использовался при 
рассмотрении состояния развития предприятий в конкурентных условиях; монографический – при изучении 
основных принципов оперативного анализа; сравнения – для формирования эффективной методики 
оперативного анализа и надлежащей организации менеджмента, корректировки производственных процессов. 

Результаты исследования. Отмечено, что оперативный анализ является неотъемлемой частью работы 

менеджеров в процессе принятия управленческих решений и реализации функций управления. Доказано, что в 
современных условиях хозяйственная деятельность предприятий по переработке сельскохозяйственной 
продукции сопровождается непрерывным обменом информацией между его структурными звеньями.  

Обоснованы задачи, принципы, преимущества, основные этапы и направления совершенствования 
оперативного анализа в системе менеджмента предприятия. Детализировано схему организации оперативного 
анализа в производственных подразделениях предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции 

Отмечено, что основой построения эффективной системы менеджмента на предприятиях по переработке 
сельскохозяйственной продукции является оперативный учет и анализ, с помощью которых фактические данные 
о ходе производства сравниваются с нормативными. Предложено порядок организации оперативного анализа 
для обеспечения системности и последовательности управленческих процессов, способствующий 
формированию результативного информационно-аналитического обеспечения управления. Конкретизирована 
структура оперативного анализа в соответствии с особенностями производственной деятельности предприятий 
по переработке сельскохозяйственной продукции. 

Научная новизна результатов исследования заключается в определении оперативного анализа как 

важной неотъемлемой части деятельности менеджеров в процессе принятия управленческих решений и 
реализации функций управления. Обосновано, что в условиях конкурентной среды оперативный анализ 
обеспечивает ежедневное комплексное исследование экономических явлений и производственных процессов, их 
изменения и отклонения от плана для осуществления оперативного контроля на предприятиях по переработке 
сельскохозяйственной продукции. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты научного исследования 

могут быть использованы для решения проблемы оценки имеющегося методического инструментария 
оперативного анализа, для разработки направлений его совершенствования, что возможно при условии 
одновременной реализации технических и организационных мероприятий для повышения эффективности 
аналитического обеспечения. 

Ключевые слова: оперативный анализ, менеджмент, система, управленческий процесс, предприятия по 

переработке сельскохозяйственной продукции. 
 

Balaniuk I.F, Goy N.V. OPERATIONAL ANALYSIS IN THE SYSTEM OF MANAGING THE ENTERPRISES 
FOR PROCESSING AGRICULTURAL PRODUCTS 

Purpose. The purpose of research is the significance of operational analysis in the system of managing the 

processing agricultural products enterprises in a competitive environment.  
Methodology of research. In the course of study the general scientific methods have been used, including an 

abstract logic one - to identify the nature of operational analysis concepts, management process, management; 
forecasting method – to determine the prospects of the managing system development and organizational support of  
operational analysis; dialectical cognition method – to clarify the state of the company progress in a competitive 
environment; monographic method – to study the basic principles of operational analysis; comparison method – to 
develop effective methods of operational analysis for proper management organization and production processes 
adjustment. 

Findings. It has been noted that operational analysis is an integral part of managers‟ work in decision-making 

and management functions implementation. It is proved that in contemporary situation the business activity of enterprises 
for processing agricultural products is accompanied by continuous exchange of information between the structural units.  

The objectives, principles, advantages, basic stages and directions of operational analysis improvement in the 
system of company management have been substantiated. The scheme of organizing the operational analysis in 
enterprise production units for processing agricultural products has been worked out in detail. 

It is noted that the operational accounting and analysis, by means of which the actual data of company progress 
are compared with the performance benchmarks, are the foundation of an effective management system at the 
enterprises for processing agricultural products. The organizational procedure of operational analysis has been 
suggested that will provide consistency and continuity of administrative processes, facilitate the formation of effective 
information and analytical support to management. The operational analysis structure has been specified according to 
the business characteristics of the enterprises for processing agricultural products. 

Originality. The scientific novelty of the study results is in determination of the operational analysis as an 

important integral part of managers‟ activity in decision-making and management functions implementation. It has been 
proved that in a competitive environment the operational analysis provides a daily complex research of economic 
phenomena and production processes, their changes and deviations from the plan for carrying out the operational control 
at the enterprises for processing agricultural products. 

Practical value. The results of scientific research can be used to solve the issues raised in assessing of existing 

methodological tools for operational analysis and development of trends for their improvement, which is possible only 
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under condition of simultaneous implementation of technical and organizational measures intended to improve the 
efficiency of analytical support. 

Key words: operational analysis, management, system, management process, enterprises for processing 

agricultural products. 
 

 
 
Кріль Я.Я., Юрченко О.Б. ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ПРАЦІВНИКУ ЗА 

ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТОГО МАЙНА 
Мета. Метою дослідження є вивчення проблемних аспектів оподаткування, а також розробка теоретичних 

та практичних рекомендацій щодо нарахування та відображення в бухгалтерському обліку компенсації працівнику 
за використання його майна в діяльності підприємства.  

Методика дослідження. У процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи, такі як 

методи теоретичного узагальнення – для дослідження теоретичних основ та існуючих нормативно-правових 
засад обліку і оподаткування виплати компенсації працівнику за використання ним власного майна, системний 
підхід – для обґрунтування доцільності розмежування компенсації з огляду на вид майна працівника, оскільки, це 
впливає на вид цивільно-правових відносин та оподаткування.  

Результати дослідження. Охарактеризовано основні засади використання власного майна працівника з 

огляду на його вид та сферу застосування. Визначено правові основи розмежування власного інструменту 
працівника, який використовується в процесі виконання ним трудової функції і згідно норм ПКУ не 
оподатковується ПДФО та іншого майна (в тому числі автомобіля), компенсація за використання якого 
вважається додатковим благом і включається до оподатковуваного доходу фізичної особи. Сформовано перелік 
проблемних питань, які потребують уточнення з боку компетентних органів в процесі внесення змін до 
законодавства.  

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано, що облік та оподаткування компенсації 

працівнику за використання його особистого майна в господарській діяльності підприємства залежить, 
насамперед, від виду майна працівника, форми цивільно-правових відносин щодо виплати компенсації, а також 
сфери використання майна в розрізі видів діяльності підприємства.  

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є основою для 

вирішення проблемних питань оподаткування нарахування та виплати компенсації працівнику за використання 
його власного майна в господарській діяльності підприємства усіх секторі економіки і можуть використовуватися 
обліковим апаратом будь-якого вітчизняного підприємства 

Ключові слова: додаткове благо, єдиний внесок на соціальне страхування, компенсація, податок з 

доходів фізичних осіб, податкові витрати. 
 
Криль Я.Я., Юрченко О.Б. УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКУ ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА 
Цель. Целью исследования является изучение проблемных аспектов налогообложения, а также 

разработка теоретических и практических рекомендаций относительно начисления и отражения в бухгалтерском 
учете компенсации работнику за использование его имущества в деятельности предприятия. 

Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные методы, такие как 

методы теоретического обобщения – для исследования теоретических основ и существующих правовых основ 
учета и налогообложения выплаты компенсации работнику за использование им собственного имущества, 
системный подход – для обоснования целесообразности разграничения компенсации, учитывая вид имущества 
работника, поскольку это влияет на вид гражданско-правовых отношений и налогообложения. 

Результаты исследования. Охарактеризованы основные направления использования собственного 

имущества работника с учетом его вида и сферы применения. Определены правовые основы разграничения 
собственного инструмента работника, который используется в процессе выполнения им трудовой функции и, 
согласно норм НКУ, не облагается НДФЛ и иного имущества (в том числе автомобиля), компенсация за 
использование которого считается дополнительным благом и включается в налогооблагаемый доход 
физического лица. Сформирован перечень проблемных вопросов, которые требуют уточнения со стороны 
компетентных органов в процессе внесения изменений в законодательство. 

Научная новизна результатов исследования. Обосновано, что учет и налогообложение компенсации 

работнику за использование его личного имущества в хозяйственной деятельности предприятия зависит, прежде 
всего, от вида имущества работника, формы гражданско-правовых отношений по выплате компенсации, а также 
сферы использования имущества в разрезе видов деятельности предприятия. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

являются основой для решения проблемных вопросов налогообложения начисления и выплаты компенсации 
работнику за использование его личного имущества в хозяйственной деятельности предприятия всех секторов 
экономики и могут использоваться учетным аппаратом любого отечественного предприятия. 

Ключевые слова: дополнительное благо, единый взнос на социальное страхование, компенсация, налог 

с доходов физических лиц, налоговые расходы. 
 
Kril Ya.Ya., Yurchenko O.B. ACCOUNTING AND TAXATION OF EMPLOYEE COMPENSATION FOR THE 

USE OF PERSONAL PROPERTY 
Purpose. The aim of this research is to study problematic aspects of taxation and development of theoretical and 

practical recommendations for the calculation and display the accounting of employee compensation for the use of his 
property in the activity of the enterprise. 
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Methodology of research. General scientific methods such as methods of theoretical generalization were used 

during the study – to study the theoretical foundations and the existing regulatory and legal framework of accounting and 
taxation compensate to the employee for the use of his own property; a systematic approach – for substantiation of 
expediency for the distinction of compensation due to the type of property officer, because it affects the kind of civil and 
legal relations and taxation. 

Findings. The main principles for using of personal property of the employee given its kind and the scope of 

application are characterized in the article. The legal basis for delimitation of worker own tool used in the performance of 
work functions by them and according to the norms of TCU is not taxable by personal income tax and other property 
(including vehicles), compensation for the use of which is considered as extra good and additional benefit and included 
to the taxable income of an individual are determined in the article. The lists of problematic issues that need clarification 
from the competent authorities in the process of amending to legislation are formed. 

Originality. It was substantiated that the accounting and taxation of employee compensation for the use of his 

personal property in the business activity of the enterprise depends primarily on the type of property personnel, forms of 
civil and legal relations concerning the payment of compensation and areas of property use in the context of types of the 
enterprise activity. 

Practical value. The obtained results of research are the basis for solving issues of tax calculation and payment 

of employee compensation for the using his own property in the business activity of the enterprise of all economic sector 
and can be used by accounting device of any domestic enterprise. 

Key words: additional benefit, the only contribution to social insurance, compensation, income tax of individuals, 

tax expenses.  

 
 
Кундеус О.М. ПРОЦЕДУРНІ МЕХАНІЗМИ БАНКРУТСТВА І САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета. Дослідження тенденцій банкрутства в Україні, поглиблення наукового обґрунтування теоретичних та 

прикладних засад процедури банкрутства, розкриття та уточнення сутності санації шляхом визначення основних 
функцій і характерних ознак, що притаманні їй. 

Методика дослідження. В процесі дослідження використано: діалектичний метод і системний підхід до 

вивчення проблеми функціонування підприємств в умовах фінансово-економічної кризи; системно-логічний метод 
– при обґрунтуванні сутності банкрутства і санації підприємств; аналізу і синтезу – при визначенні процедурних 
механізмів банкрутства і санації підприємства; логічно-монографічний метод – при обґрунтуванні 
фундаментальних положень класиків і сучасних дослідників; абстрактно-логічний метод - для узагальнення 
результатів дослідження і формулювання висновків. 

Результати дослідження. Обґрунтовано двояку сутність банкрутства в умовах функціонування ринкових 

відносин: з одного боку, як такого, що характеризує катастрофічний стан підприємства в процесі його фінансової 
діяльності, внаслідок якої воно нездатне вчасно задовольнити висунуті з боку кредиторів вимоги і виконати взяті 
на себе зобов‟язання перед бюджетом, з іншого боку, як інструмент виведення суб‟єктів господарювання з 
кризової фінансово-господарської ситуації, оскільки в основі самої процедури банкрутства лежать конкретні 
юридичні та економічні дії. Визначено причини і наслідки банкрутства та засоби для його попередження, а також 
відновлення платоспроможності. Обґрунтована сутність санації боржника та процедура оздоровлення його 
фінансово-господарського становища. 

Наукова новизна результатів дослідження. Використано комплексний підхід до обґрунтування сутності і 

визначення процедурних механізмів банкрутства і санації підприємства. 
Практична цінність результатів дослідження. Отримані результати дослідження направлені на 

вирішення проблеми запобігання банкрутства підприємств в Україні, відновлення їх платоспроможності та 
оздоровлення фінансово-господарського становища, що є особливо актуальним в умовах економічної кризи.  

Ключові слова: підприємство, банкрутство, механізми, платоспроможність, санація, оздоровлення, 

фінанси.  
 

Кундеус А.М. ПРОЦЕДУРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ БАНКРОТСТВА И САНАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель. Исследование тенденций банкротства в Украине, углубление научного обоснования теоретических 

и прикладных основ процедуры банкротства, раскрытия и уточнения сущности санации путем определения 
основных функций и характерных признаков, присущих ей. 

Методика исследования. В процессе исследования использованы: диалектический метод и системный 

подход к изучению проблемы функционирования предприятий в условиях финансово-экономического кризиса; 
системно-логический метод - при обосновании сущности банкротства и санации предприятий; анализа и синтеза 
- при определении процедурных механизмов банкротства и санации предприятия; логически-монографический 
метод - при обосновании фундаментальных положений классиков и современных исследователей; абстрактно-
логический метод - для обобщения результатов исследования и формулирования выводов. 

Результаты исследования. Обоснованно двоякую сущность банкротства в условиях функционирования 

рыночных отношений: с одной стороны, как такового, который характеризует катастрофическое состояние 
предприятия в процессе его финансовой деятельности, в результате которой оно неспособно своевременно 
удовлетворить выдвинутые со стороны кредиторов требования и выполнить взятые на себя обязательства перед 
бюджетом, с другой стороны, как инструмент вывода субъектов хозяйствования из кризисной финансово-
хозяйственной ситуации, поскольку в основе самой процедуры банкротства лежат конкретные юридические и 
экономические действия. Определены причины и последствия банкротства и средства для его предупреждения, 
а также восстановления платежеспособности. Обоснована сущность санации должника и процедура 
оздоровления его финансово-хозяйственного положения. 
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Научная новизна результатов исследования. Использован комплексный подход к обоснованию 

сущности и определения процедурных механизмов банкротства и санации предприятия. 
Практическая ценность результатов исследования. Полученные результаты исследования 

направлены на решение проблемы предотвращения банкротства предприятий в Украине, восстановления их 
платежеспособности и оздоровления финансово-хозяйственного положения, что особенно актуально в условиях 
экономического кризиса. 

Ключевые слова: предприятие, банкротство, механизмы, платежеспособность, санация, оздоровление, 

финансы. 
 
Kundeus O.M. PROCEDURAL MECHANISMS OF BANKRUPTCY AND SANITATION OF THE ENTERPRISE 
Purpose. The aim of the article is to study trends of bankruptcy in Ukraine, deepening scientific substantiation of 

theoretical and applied principles of bankruptcy proceedings, disclosure and clarification of the essence of sanitation by 
determination of basic features and characteristic features that are inherent it. 

Methodology of research. The following methods were used during the study: dialectical method and systematic 

approach to studying the problems of functioning enterprises in the financial and economic crisis; systematic and logical 
method – in substantiating the essence of bankruptcy and sanitation of enterprises; analysis and synthesis – in 
determining procedural mechanisms of bankruptcy and sanitation of the enterprises; logically and monographic method – 
in substantiating of fundamental provisions of classics and modern scholars; abstract logical method – to summarize the 
research results and drawing conclusions. 

Findings. The dual essence of bankruptcy under conditions of functioning market relations: on the one hand, as 

such, characterizing the catastrophic state of the enterprises during its financial activity, by which time it is unable to 
meet the advanced demands of creditors and fulfill its obligations to the budget, on the other hand, as an instrument of 
economic output of crisis financial and economic situation, because specific legal and economic steps in the basis of the 
bankruptcy procedures are substantiated in the article. 

The reasons and consequences of bankruptcy and the means to prevent it, and restore of solvency are 
determined. The essence of the debtor sanitation and procedure for improving its financial and economic situation is 
substantiated in the article. 

Originality. Comprehensive approach to study the essence and definition of procedural mechanisms of 

bankruptcy and sanitation of the enterprise was used.  
Practical value. The obtained results of research are aimed at solving the problem for preventing bankruptcy in 

Ukraine, restoring their solvency and sanitation of the financial and economic situation, which is especially important in 
times of economic crisis. 

Key words: enterprise, bankruptcy, mechanisms, solvency, sanitation, finances. 

 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 


