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Постановка проблеми. Україна обрала європейський вектор свого розвитку. Одним з 

найважливіших орієнтирів руху України до європейської співтовариства є стратегія сталого розвитку, 
яка схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 року. Метою Стратегії є впровадження в 
Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі.  

Визначений Стратегією вектор розвитку країни передбачає проведення структурних реформ, за 
рахунок яких Україна має стати державою з сильною економікою та з передовими інноваціями.  

Особливо важлива роль відводиться розвитку аграрного сектора економіки, який забезпечує 
населення продуктами харчування, промисловість сировиною, а також є альтернативним ресурсом 
для виробництва біопалива і створення додаткових робочих місць. Згідно «Стратегії розвитку 
аграрного сектору економіки України на період до 2020 року», основними цілями його розвитку є [1]: 

- гарантування продовольчої безпеки держави; 
- забезпечення прогнозованості розвитку та довгострокової стійкості аграрного сектору на основі 

його багатоукладності; 
- сприяння розвитку сільських поселень та формування середнього класу на селі через 

забезпечення зайнятості сільського населення та підвищення їх доходів; 
- підвищення інвестиційної привабливості галузей аграрного сектору та фінансової безпеки 

сільськогосподарських підприємств; 
- підвищення конкурентоспроможності продукції, ефективності галузей, стабільність ринків; 
- розширення участі України у забезпеченні світового ринку продукцією сільського господарства 

та продовольства; 

http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Fjournals.uran.ua%2Findex.php%2Fwissn021%2Farticle%2Fdownload%2F53164%2F49106
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- раціональне використання сільськогосподарських земель та зменшення техногенного 
навантаження аграрного сектору на довкілля. 

Для забезпечення сталого розвитку аграрної сфери, формування конкурентоспроможних 
суб’єктів господарювання, направлених на підвищення добробуту і здоров’я населення, необхідно 
активізувати інноваційну діяльність, використовуючи зарубіжний досвід та вітчизняне законодавство, 
передусім Закони України "Про інноваційну діяльність" [13] та "Про державне регулювання діяльності 
у сфері трансферу технологій" [12].  

Аналіз діючих формальних норм у сфері розвитку аграрних відносин та модернізаційних змін 
агропромислового виробництва свідчить про те, що як в концептуальному плані, так й в 
обґрунтуваннях прикладного характеру інституціональне регулювання розвитку інновацій 
здійснюється в умовах відсутності єдиного системного підходу, чіткої методології та комплексної 
оцінки трансформацій, які відбуваються в цій сфері [2]. 

Дослідженням інформаційних даних Державної служби статистики України встановлено, що 
сільське господарство не є осередком або центром впровадження інноваційних розробок. Так, 
кількість підприємств, що виконували роботи по створенню і використанню об’єктів промислової 
власності та раціоналізаторських пропозицій за останні роки не зростає. Як наслідок, відсоток 
виробленої продукції, яка містить сучасні передові досягнення науково-технічного прогресу, постійно 
знижується, що в кінцевому підсумку не сприяє розвитку сільського господарства на інноваційній 
основі. Це свідчить про пасивне відношення до інноваційної діяльності в сільськогосподарському 
виробництві і про переважання екстенсивного типу господарювання [5; 7; 10].  

Наведені проблеми мають системний характер, оскільки пов’язані з використанням природних 
(земельних), матеріальних (основні й обігові засоби), трудових ресурсів, які для забезпечення 
оптимального формування і раціонального використання в умовах становлення європейського 
співробітництва вимагають комплексного, інноваційного підходу.  

Визначено, що головною метою державного регулювання інноваційної діяльності у сільському 
господарстві і пов’язаних з ним галузях має стати організація трансферу технологій для забезпечення 
розвитку науково-технічного потенціалу, його ефективного використання і вирішення соціально-
економічних завдань з урахуванням світового досвіду [6; 16]. 

Для ефективного вирішення на інноваційній основі проблемних організаційно-технологічних, 
фінансово-економічних, соціально-екологічних та євро-інституційних питань, виникає об’єктивна 
необхідність створення інноваційного транскордонного центру євроінтеграційної конвергенції 
сільського господарства на основі розвитку трансферу інновацій задля сприяння сталому розвитку 
сільських територіальних громад, добробуту і здоров’я населення. Важливість вирішення зазначених 
проблем визначає актуальність теми статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд літературних джерел підтверджує, що 
питання інновацій, розвитку інноваційної інфраструктури та інноваційної діяльності і виявлення шляхів 
її активізації та підвищення ефективності знаходиться в центрі уваги не тільки вітчизняних вчених. 
Воно завжди привертало увагу дослідників різних за рівнем економічного розвитку країн.  

Встановлено, що вивченню поставленої проблеми присвятили свої наукові праці відомі 
зарубіжні вчені: Д. Бессант, П. Друкер, Р. Ерроу, К. Павітт, М. Портер, Х. Рігс, Б. Санто, Б. Твісс, 
Д. Тідд, В. Хіпель, М. Хучек, Й. Шумпетер та інші. 

Велику групу вітчизняних вчених, які досліджують проблеми інноваційного розвитку 
національного господарства країни представляють такі відомі наукові особистості, як: В. Александров, 
Л. Антонюк, Ю. Бажал, Л. Безчасний, В. Василенко, П. Гайдуцький, А. Гальчинський, М. Гаман, 
В. Геєць, С. Захарін, В. Зянько, Н. Краснокутська, О. Лапко, Б. Маліцький, О. Мозіль, С. Онишко, 
В. Осецький, І. Павленко, Р. Патора, М. Пашута, А. Пересада, П. Саблук, В. Савчук, В. Семиноженко, 
О. Стороженко, І. Ткачук, Л. Федулова та інші.  

Аналіз результатів їх досліджень підтверджує достатньо високий рівень вивчення проблемних 
питань інноваційного розвитку економіки на макро-мікро рівнях та обґрунтування шляхів їх розвитку. 
Однак сучасні євроінтеграційні процеси, що супроводжуються відповідними інституційними змінами, 
вимагають використання нових напрямів і методичних підходів дослідження. Майже недосліджені 
окремі питання аграрного розвитку сільських громад в умовах становлення української моделі 
місцевого самоврядування, модернізації та перспективного розвитку інституту місцевого 
самоврядування в Україні зумовлює особливу актуальність цієї проблеми.  

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування концептуально-теоретичних 
основ, науково-методичних і практичних рекомендацій інноваційного проекту щодо створення 
інноваційного транскордонного Центру євроінтеграційної конвергенції сільського господарства на 
основі розвитку трансферу інновацій задля сталого розвитку сільських територіальних громад, 
добробуту і здоров’я населення. 

Як видно з назви і мети дослідження, запропонована тема проектного дослідження є системною, 
регіональною і багатоаспектною. За тривалістю дії проект є середньостроковим. Однак, враховуючи 
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турбулентність зовнішнього середовища, допускається можливе внесення корективів у тривалість 
проекту. При реалізації проекту використовується проектно-цільовий метод дослідження. 

Основними етапами формування запропонованої теми проектної програми є [25-30]: 
- попередній аналіз стану програмної системи, визначення тенденцій її розвитку, проведення 

оцінки інноваційного потенціалу наявних виробничих ресурсів, існуючих проблем, внутрішніх і 
зовнішніх чинників інноваційного розвитку. Тут же попередньо формують всі наступні завдання, 
обґрунтовують прогнозні показники розвитку досліджуваної системи;  

 - складання планових виробничих завдань, визначення планової потреби в матеріально-
технологічних ресурсах та кола учасників – виконавців проекту; 

- визначення забезпечувальної інфраструктури проектної програми. 
Реалізацію поставленої мети намічено здійснювати у формі інноваційного проекту приватного 

підприємства «Інститут економіки, технологій і підприємництва», яке є головним партнером 
створеного при ПДАТУ Інноваційного центру «ХАБ - Поділля» [15; 25-30].   

Ідея проекту полягає у формуванні інноваційно розвинутих, самодостатніх і 
конкурентоспроможних суб’єктів сільських територіальних громад для забезпечення європейських 
стандартів безвідходного виробництва органічної агропромислової продовольчої продукції і створення 
нормальних умов життя на селі [15; 25-30].  

Об’єктом проектного дослідження є процеси організації трансферу інноваційних технологій та 
механізмів формування і функціонування європейського співробітництва, які сприятимуть сталому 
розвитку сільських територіальних громад. 

Предметом проектного дослідження є сукупність теоретичних і методичних аспектів та 
практичних заходів щодо інноваційного забезпечення сталого розвитку сільських територіальних 
громад в умовах становлення транскордонної співпраці. 

В запропонованому інноваційному проекті передбачені наукові дослідження для вирішення 
таких проблемних питань:  

- підвищення рівня освіченості населення і компетентності персоналу сільських територіальних 
громад; 

- створення інфраструктури і механізму функціонування трансферу інноваційних технологій; 
- проектування й організація процесу виробництва органічної продовольчої продукції; 
- проектування й організація енергетичних кооперативів з виробництва і використання 

біопалива; 
- проектування багатофункціонального і сталого розвитку сільських територіальних громад; 
- проектування і створення у сільських територіальних громадах валеологічних центрів. 
Поставлені в проекті на дослідження питання є актуальними, оскільки узгоджуються з 

програмою і векторами Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020" та відображають комплексний 
підхід до вирішення проблеми сталого розвитку сільських територіальних громад на шляху 
становлення європейського транскордонного співробітництва. 

Метою інноваційного проекту є створення інноваційного транскордонного Центру 
євроінтеграційної конвергенції сільського господарства і обґрунтування моделі та механізмів 
трансферу інноваційних технологій сталого розвитку аграрних формувань сільських територіальних 
громад [15; 25-30]. 

Для досягнення зазначеної мети дослідження запропоновано такі завдання [4; 7]:  
- дослідити сутність трансферу інноваційних технологій у взаємозв’язку із становленням 

інформаційного суспільства та економіки знань; 
- обґрунтувати теоретико-методологічні та нормативно-правові передумови трансферу інновацій 

і технологій; проаналізувати й доповнити понятійно-категоріальний апарат предметної сфери 
дослідження;  

- встановити іманентні зв’язки моделі трансферу інноваційних технологій з ризикогенним 
середовищем і з програмно-цільовими та інтегрованими мережевими підходами до реалізації 
концепції сталого розвитку;  

- визначити умови функціонування механізмів трансферу інноваційних технологій в просторі 
інформаційного суспільства;  

- розкрити в контексті євроінтеграційних орієнтирів концептуальні засади менеджмент-
орієнтованого трансферу інноваційних технологій в контексті сталого розвитку сільських 
територіальних громад;  

- визначити потенціал трансферу інноваційних технологій щодо сталого розвитку суб’єктів 
сільських територіальних громад в умовах європейського співробітництва. 

При розробці проекту запропоновано використання широкого кола методів від загальних 
(системний підхід, комплексний підхід, історичний підхід, моделювання, експериментування, 
соціологічні дослідження) до спеціальних - складання планів певного виду. При плануванні 
рекомендовано використати весь спектр методів пошуку, обґрунтування і вибору економічних 
показників: експериментування, нормативний, балансовий, системно-аналітичний, програмно-
цільовий, евристичний, економіко-математичний, інженерно-економічний, проектно-варіантний і т.д.). 
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В основу методики комплексного дослідження передбачено використання програмно-цільового 
методу, суть якого полягає у застосуванні системного аналізу у вирішенні досліджуваної проблеми на 
основі взаємопов’язаних заходів науково-технічного, організаційного, соціально-економічного, 
екологічного, технологічного характеру, необхідного для досягнення поставленої мети. 

Для обґрунтування прогнозних і планових показників проекту, зокрема у випадку відсутності 
техніко-економічних нормативів, запропоновано використовувати розрахунково-аналітичний метод 
планування на основі аналізу динамічних рядів і зв’язків, методів факторного аналізу й експертної 
оцінки.  

Для досягнення ефектів підвищення продуктивності праці, ресурсозбереження і прибутковості 
виробництва рекомендовано застосовувати методи економіко-математичного моделювання й 
оптимізації структури виробництва, раціонального поєднання галузей і міжгалузевих зв’язків.  

Серед заходів для раціоналізації управлінської праці запропоновано використання графічних 
методів і сіткового планування, оскільки сітковий графік є моделлю процесу запланованих і вже 
здійснюваних реформ з необхідним ступенем деталізації і відображенням цього процесу у часі і 
збереженням логічного зв’язку його окремих елементів.  

В проекті рекомендовано використовувати також балансовий метод планування, який є 
базовим, оскільки забезпечує вирішення основного завдання економіки - задоволення суспільних 
потреб в умовах обмежених ресурсів. При застосуванні балансового методу відбувається пошук і 
ув'язка ресурсів під намічені потреби, а також відбувається їх співвимірність за показниками витрат і 
результатів. У процесі досягнення балансу між бажаними цілями і наявними ресурсами можливе 
виявлення господарських резервів і джерел залучення ресурсів. Результатом даного процесу є 
встановлення матеріально-речових, вартісних і трудових пропорцій, відповідних цілям і завданням 
розвитку суб’єктів господарювання. 

За очікуваними результатами проекту «Створення інноваційного транскордонного Центру 
євроінтеграційної конвергенції сільського господарства на основі розвитку трансферу інновацій» 
передбачено відкрити таку інноваційну інфраструктуру [15; 25-30]: 

1) Центр транскордонного ринку праці і кадрового забезпечення сільських територіальних 
громад, який має в своєму складі:  

- Народний університет компетентності, що функціонуватиме на засадах дистанційного 
безперервного самонавчання протягом всього життя; 

- Бізнес-кадровий інкубатор «Універсальний» - для формування і забезпечення ділової 
компетентності, який має відділи – «учнівський інкубатор», «студентський інкубатор» і «професійний 
бізнес - кадровий інкубатор»; 

- Транскордонне кадрово-рекрутингове агентство, яке формує ринок праці.  
Інноваційна діяльність всіх цих утворень відповідає Національній стратегії розвитку освіти 

України на 2012–2020 роки і взаємопов’язана виходом на транскордонний ринок праці, що 
підтверджує актуальність і наукову новизну пропозиції;  

2) Транскордонний Центр трансферу інноваційних технологій - для підвищення рівня 
інноваційного розвитку сільських територіальних громад, який стане учасником Українського центру 
трансферу технологій", єдиної мережі трансферу технологій з перспективою подальшої інтеграції в 
європейську мережу EEN;  

3) Консорціум інноваційних малих і середніх підприємств (МСП) з виробництва і 
транскордонного ринку органічної продовольчої продукції з перспективою входження її в Європейську 
мережу інноваційних МСП; 

4) Консорціум енергетичних кооперативів сільських територіальних громад і транскордонного 
ринку біопалива; 

5) Транскордонний логістичний Центр дистрибуції для управління транскордонним ринком 
продукції сільських територіальних громад; 

6) Транскордонний валеологічний навчально-практичний Центр сприяння і підтримки здоров’я 
населення. 

Дослідженням факторів інноваційного розвитку організаційних формувань сільського 
господарства визначено, що спонукальним мотивом до застосування інновацій є необхідність 
підвищення ефективності їх діяльності, тобто інновації повинні позитивно проявлятись в різних видах 
людської діяльності.  

Серед причин виникнення інновацій виділяють протиріччя між зростаючими потребами і 
обмеженими можливостями їх задоволення та нагромаджений суспільством ресурсний потенціал, в 
тому числі інтелектуальний. Основними факторами виникнення інновацій визнано економічні 
(конкуренція, максимізація прибутку), технологічні (скорочення періоду оновлення технологій), 
підприємницькі. Отже, виникнення інновацій детермінувалось наявним попитом та технологічним 
прогресом. 

Дослідженням процесу формування сутності інноваційної теорії виявлено, що у наукових працях 
вітчизняних вчених термін «інновація» почав використовуватись в контексті обґрунтування переваг 
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ринкової моделі розвитку і поширився в процесі трансформаційних змін національної економіки. До 
цього в економічних дослідженнях інноваційна проблематика розглядалась у наукових працях, 
присвячених розвитку науки й технологій, поширенню науково-технічного прогресу [6; 8; 10; 14].  

Сучасний етап розвитку інноваційній теорії означився різноманітністю методологічних підходів 
та широким контекстом досліджень. Дослідники проблем інноваційного розвитку значну увагу 
приділяють управлінню знаннями як основою інноваційного розвитку економіки.  

До сучасних теорій інноваційного розвитку відносять теорію інтелектуальної технології Ф.-
А. Хайєка, теорію інноваційної економіки і підприємницького суспільства П. Друкера, теорію ТАМО 
Ф. Янсена, теорію підривних інновацій К. Кристенсена. В сучасній економічній літературі [17; 18; 24; 
30; 37] поширені два підходи щодо визначення поняття „інновація‖: перший підхід - статичний, де 
інновація виступає як „інновація-продукт‖, коли вона представляється як результат інноваційного 
процесу у вигляді нової техніки (продукції), технології, нового методу, що впроваджується на ринку; 
другий підхід -  инамічний, де інновація виступає як „інновація-процес‖, коли в динаміці розглядається 
процес, що охоплює дослідження, проектування, розроблення, організацію виробництва, 
комерціалізацію та поширення нових виробів, технологій, принципів замість існуючих. Тобто, в 
першому випадку інновація розглядається: як будь-який впроваджений новий продукт (послуга) або 
продукт з новими якостями, новий засіб його виробництва, освоєння нових джерел сировини, нових 
ринків збуту, нові організаційно-технічні, управлінські, соціально-економічні рішення виробничого, 
фінансового, комерційного і т.д. характеру; в другому випадку - інновація як процес: суспільний 
техніко-економічний процес, що охоплює дослідження, проектування, розроблення, організацію 
виробництва, комерціалізацію та поширення нового продукту, процесу або системи. При цьому метою 
інновації (і як одиничного акту, і як процесу) має бути спрямованість на забезпечення суспільного 
прогресу в обсягах і якості продукції, в економії витрат, підвищенні рівня ефективності 
господарювання, рентабельності виробництва, на сприяння добробуту і здоров’я населення. 

Дослідженням обґрунтовано, що первинним продуктом інноваційного процесу є нові знання про 
те, як виробляти нові продукти або послуги. Самі знання знаходяться в неконкурентному середовищі і 
вони можуть бути використані незалежно один від одного різними суб’єктами господарювання або 
державами [4; 17]. Єдиним ґрунтовним обмеженням виступають патенти і авторські права [20; 34]. 

В агропромисловому виробництві інновації є реалізацією в господарській практиці результатів 
наукових досліджень, які втілюються у нові сорти рослин, породи і види тварин, нові або поліпшені 
продукти харчування, матеріали, нові технології в тваринництві, рослинництві й переробній 
промисловості, нові засоби і методи захисту рослин і тварин, нові форми і методи організації й 
управління виробництва та праці, які сприяють підвищенню ефективності виробництва і забезпечують 
відповідний економічний, екологічний та соціальний ефекти [1; 16; 33].  

В інноваційній діяльності слід чітко розрізняти поняття інновації та нововведення (новації). Під 
новацією розуміють новий порядок, новий підхід, новий метод, винахід, нове явище (відкриття). Багато 
новацій можуть бути не придатними до впровадження на ринку і тому не мати комерційної 
привабливості. Такі новації не можна вважати інноваціями [18].  

Практичне використання новації з моменту її появи та розповсюдження як нових продуктів або 
послуг є інновацією. Інноваціям притаманні такі основні ознаки:  

- науково-технічна новизна, яка оцінюється технологічними параметрами, а також ринковими 
показниками;  

- здатність до матеріалізації у нові технічно досконалі види промислової продукції, засоби і 
предмети праці, технології й організації виробництва;  

- здатність до комерціалізації самої інновації та (або) результатів її впровадження [8].  
За результатами авторського дослідження виявлено, що сучасні дослідження авторів проекту 

базуються на формуванні інноваційної моделі розвитку галузей національної економіки [26], яка 
забезпечує підвищення конкурентоспроможності підприємств і галузей сільського господарства [30] та 
інших галузей національної економіки [28].  

Проведені дослідження направлені також на забезпечення ефективності агробізнесу в умовах 
глобалізації та інтернаціоналізації світової економіки [25], і сприяння процесу формування й 
ефективного функціонування місцевого самоврядування на засадах забезпечення сталого розвитку 
29].  

Результатами досліджень підтверджено важливість розвитку місцевого самоврядування 
сільських територіальних громад в напрямі транскордонного співробітництва і в перспективі 
розширення євроінтеграційних процесів як стратегічного напряму розвитку України, який є її 
зовнішньоекономічним вектором та орієнтиром цінностей для всього українського суспільства [27; 32].  

Авторський колектив проекту розглядає європейську інтеграцію України як шлях модернізації 
національної аграрної економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій 
і новітніх технологій формування і функціонування місцевого самоврядування, розвиток малого і 
середнього підприємництва на селі, підвищення рівня освіченості сільського населення і 
компетентності фахівців, створення нових робочих місць та інших передумов для повноцінної 
зайнятості сільського населення, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного аграрного 
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товаровиробника, вирішення продовольчої, енергетичної, екологічної і соціальної проблем, 
забезпечення активного виходу на світові ринки, насамперед на ринок ЄС [15].  

Встановлено, що для успішного управління інноваційними процесами необхідно ретельно 
вивчити інновації та знати їх класифікацію. По-перше, слід розрізняти псевдоінновації, тобто несуттєві 
видозмінення в продуктах і технологічних процесах. По-друге, інновацією є лише те нововведення, що 
задовольняє певну суспільну потребу і, відповідно, має споживчу вартість та є об’єктом 
інтелектуальної власності [8; 14].  

У сучасній спеціальній літературі інновації часто ототожнюється з технологіями, оскільки більша 
їх частина, що підлягає передачі та обміну, є технологічними. За своєю сутністю технологія – це 
результат науково-технічної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, 
організаційних та інших рішень щодо переліку, строку, порядку та послідовності виконання операцій, 
процесу виробництва та (або) реалізації і зберігання продукції, надання послуг. ―Технологія‖ 
характеризує собою інформацію, яка призначена для використання і досягнення певної мети, або 
знання про те, як треба зробити [10; 18].  

Щодо ринку технологій (міжнародного чи національного) – це сукупність економічних відносин 
його суб’єктів стосовно прибуткового використання прав власності на його об’єкти – технології 
продуктів, процесів та управління. Ринок технологій виконує не тільки головну функцію – 
комерціалізацію технологій, а ще і низку інших – важливих: 

 - інформаційну (координація потоків науково-технічної інформації, розсіяної серед окремих 
індивідуальних споживачів і підприємств;  

- сануючу (очищує суспільне виробництво від економічно слабких підприємств, які 
використовують застарілі технології);  

- стимулюючу (загострення конкуренції створює потужні стимули для пошуку нововведень, які 
мають більшу ефективність);  

- регулювальну (регулює розвиток національних інноваційних систем, прискорює інноваційний 
процес);  

- алокаційну (забезпечує оптимальну комбінацію факторів виробництва для функціонування 
ефективного виробництва товарів і послуг);  

- інтеграційну (об’єднує суб’єктів економічної діяльності в одне ціле, сприяючи формуванню 
єдиного науково-технологічного простору) [7; 22].  

Об’єкти ринку технологій існують як в уречевленому, так і в неуречевленому вигляді. До об’єктів 
ринку технологій в уречевленому вигляді належить товарна продукція виробничої сфери (обладнання, 
устаткування, агрегати, інструменти, технологічні лінії тощо). Ці товари є матеріальними носіями 
втіленої в них технології продукту.  

Враховуючи, що технологічна місткість окремих товарів сильно відрізняється, тому учасниками 
конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) був розроблений коефіцієнт технологічної місткості 
торгівлі (ТМТ), який відображає частку витрат на дослідження та розробки в загальному обсязі витрат 
на виробництво товарів і торгівлю ними [20; 22]. 

У сучасних умовах наукові установи та наукові відділи університетів мають бути все більше 
зацікавлені у прикладному використанні результатів своїх наукових та дослідно-конструкторських 
досліджень, оскільки у всьому світі все більшою мірою їх робота оцінюється з точки зору економічної 
ефективності комерціалізації та використання технологій як на внутрішньому, так і на міжнародному 
ринках.  

Інновації у завершеному вигляді характеризують собою готові до впровадження технології, які 
вже на виробництві здатні підвищити ефективність господарської діяльності будь-якого виду 
підприємницької діяльності. Тому для споживачів актуальним є процес одержання та впровадження у 
виробництво таких новітніх технологій, який називається трансфером [35]. 

У широкому розумінні трансфер технологій (англ. transfer, фр. transfert – передавати) – можна 
визначити як сукупність економічних відносин у сфері використання нових систематизованих знань 
про виробництво продукції, застосування процесу чи надання послуги між її власником (розробником) і 
споживачем – резидентами в одній країні, а для випадку міжнародного трансферу технологій – 
резидентів з нерезидентами країни [35]. 

Дослідженням виявлено, що різні автори вкладають власне неоднакове розуміння у тлумаченні 
поняття ―трансфер технологій‖. Так, Н.І. Чухрай бачить його як вид комунікації між людьми, коли 
наводить таке визначення: ―Трансфер технологій – це особливий вид комунікації, який передбачає 
застосування знань, цільове їх використання і вимагає злагоджених дій двох або більше індивідуумів 
або функціональних підрозділів, розділених культурними, структурними і/або організаційними 
бар’єрами‖ [33, с. 160-166]. 

Окремі дослідники характеризують трансфер технологій як процес взаємодії та взаємообміну 
інформації між людьми протягом тривалого періоду часу з урахуванням людського фактору [20; 22]. 
Інші автори [20; 36] визначають трансфер технологій, як послідовність дій, у ході яких у результаті 
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фундаментальних і прикладних досліджень в університетах здобувається ноу-хау, що в майбутньому 
переводиться на промислові підприємства та впроваджується як продукт або процес. 

А.А. Шапошніков під трансфером технологій розуміє певну послідовність дій і наводить таке 
визначення даного поняття, як послідовність дій, у ході яких знання, досвід, промислова власність, 
отримана в результаті фундаментальних та прикладних досліджень в університетах та науково-
дослідних інститутах, вільно розповсюджується, передається за допомогою надання науково-
технічних послуг або купується підприємствами для впровадження в якості продукту або 
процесу [34, с. 57-60]. 

На основі результатів огляду літературних джерел і зведеної їх характеристики визначено, що 
ринок інноваційної продукції – це сукупність економічних, організаційних, фінансових і правових 
відносин, що виникають між науково-дослідними організаціями, посередниками та споживачами під 
час процесу обміну результатами інноваційної діяльності. До посередницьких інститутів на ринку 
інноваційної продукції належать: біржі нових ідей і технологій, лізингові компанії, патентне бюро, 
спеціалізовані торгові компанії, що займаються патентуванням, ліцензуванням, стандартизацією, 
сертифікацією інноваційної продукції. 

Шляхом порівняльного аналітичного дослідження стану розвитку інноваційної впроваджувальної 
інфраструктури в розвинутих країнах і в Україні встановлено значне відставання останньої. Тому, 
незважаючи на те, що за кількістю захищених дисертацій ВНЗ України випереджають провідні країни 
світу, однак рівень впровадження результатів дисертаційних досліджень у виробництво значно 
відстає, що негативно позначається на стані інноваційного суспільного розвитку [14; 17; 31].  

Про недостатню увагу в Україні розвитку науки підтверджує також той факт, що у структурі 
робочого часу професора дослідницького університету США на викладання виділяється 40%, а на 
наукові дослідження – 60%, тоді як для науково-педагогічного працівника вітчизняної вищої школи – 
80 і 20% відповідно [20; 24].  

За результатами дослідження зарубіжного досвіду і вітчизняної практики визначено, що носіями 
прогресу в сучасному світі, безперечно, є вчені-дослідники, які відкривають нові явища та процеси, 
розробляють інноваційні технології виробництва в різних сферах і галузях національної економіки. 
Однак лише одиниці з багатьох вчених спільно з інвесторами приймають участь у комерціалізації 
найсучасніших наукових ідей – кожний переслідує власну ціль. Виявлено, що інновації 
впроваджуються не вченими, яких цікавить сам процес отримання нових знань, а підприємцями, які 
прагматично знаходять нові ідеї, розповсюджують і випускають на їх основі конкурентоспроможну 
продукцію, очікуючи зростання успішного ринку в цій сфері [17; 18; 21]. Зі свого боку вчений, який 
займається прикладними дослідженнями має думати і про потенціал нового методу, адже, якщо 
напрям перспективний, то ринок величезний. Необхідно рекламувати свої дослідження, представляти 
його в демонстраційних залах при регіональних державних центрах науки, інновацій та інформатизації 
для інформування підприємців.  

Зарубіжний досвід функціонування університетської науки і науково-дослідних організацій 
підтверджує, що на сучасному етапі розвитку системи менеджменту інноваційної діяльності, трансфер 
технологій стає метою менеджерів-керівників науково-дослідних організацій, який включає низку 
організаційних, інформаційних та поведінкових рішень, направлених на своєчасне просування 
технологій від дослідницьких лабораторій до ринку економічно ефективним шляхом. Саме тому у 
вітчизняних університетах доцільно створювати відділи трансферу технологій, метою яких стане 
комерційне використання результатів наукових досліджень, а на регіональному рівні - відкривати 
Центри трансферу технологій. Трансфер технологій – це передавання науково-технічних знань і 
досвіду для надання науково-технічних послуг, застосування технологічних процесів, випуск продукції 
[11; 22].  

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [12] 
визначає трансфер технології як передачу технології, що оформляється шляхом укладення між 
фізичними та/ або юридичними особами двостороннього або багатостороннього договору, яким 
установлюються, змінюються або припиняються майнові права та обов'язки щодо технології та/або її 
складників. Законом визначено повноваження суб’єктів державного регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій, зокрема уповноваженого органу, центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, Національної та галузевих академій наук, визначена роль державної експертизи, встановлена 
форма договору про трансфер технологій.  

Щодо практичного використання трансферу інноваційних технологій можливі два варіанти його 
застосування: „прямого трансферу‖ - через центри трансферу технологій у великих наукових і 
промислових центрах (досвід США); „непрямого трансферу технологій‖, тобто провайдинг інновацій за 
участі професійних посередників (досвід Німеччини) - може бути використаний в регіонах з більш 
низьким науковим потенціалом і низькою концентрацією виробництв [22; 35]. 

В даний час, у зв’язку з негативним станом інноваційної діяльності в Україні: скороченням 
кількості інноваційно-активних підприємств; відтоком кваліфікованих наукових та технічних кадрів; 
постійним зменшенням обсягів виконаних наукових та науково-технічних робіт; великим розривом між 
отриманням результатів НДДКР і їх комерціалізацією виникає об’єктивна необхідність пошуку шляхів 
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удосконалення системи перетворення наукових знань на ринковий конкурентоздатний продукт. Тобто 
потребують розгляду питання саме провайдингу інновацій в Україні як інструментарію організаційно-
економічного забезпечення активізації трансферу технологій [21; 24; 35].  

Слово «провайдинг» з англійської означає «забезпечення» або «той, що забезпечує». І хоча в 
міжнародній практиці найбільше цей термін використовується у сфері інформаційно-технологічного 
маркетингового забезпечення постачання послуг (Інтернет-провайдинг, хост-провайдинг, контент-
провайдинг, провайдер і т. п.), останнім часом усе більшого застосування зазначений термін набуває 
в загальному розумінні забезпечення інноваційної діяльності.  

Досвід розвинених країн показує, що в умовах глобалізації запорукою успіху є наявність саме 
розвиненої інноваційної інфраструктури та економічно ефективної реалізації провайдингу інновацій. 
Встановлено, що ефективність будь-якої діяльності, а тим більш інноваційної неможлива без 
ресурсного забезпечення, під яким слід розуміти всі можливі види матеріальних і нематеріальних 
ресурсів: кадрів, грошей, часу, інформації, обладнання та ін. Тому практична реалізація інноваційної 
діяльності має здійснюватися за допомогою ефективного впровадження її організаційно-економічного 
інструментарію.  

Сучасний вітчизняний досвід репрезентує провайдинг як найважливіший інструмент активізації 
трансферу світових технологій у практику та розвиток ринку інновацій в Україні. У дослідженнях 
науковців висвітлюються загальні економічні проблеми організації та сталого інноваційного розвитку; 
сучасні підходи до провайдингу інновацій; розглядаються особливості трансферу технологій в ринкову 
економіку держав.  

Вітчизняні економісти розглядають «провайдинг інновацій» як систему перетворення наукових 
знань на ринковий продукт з урахуванням інтересів усіх учасників інноваційного процесу. За їх 
визначенням, провайдинг інновацій – це комплексне організаційно-економічне забезпечення процесу 
створення і виведення на ринок інноваційних проектів (товарів, послуг), що охоплює всі стадії 
інноваційного циклу товару (послуги). Тобто, сутність категорії «провайдинг інновацій» тісно 
взаємопов’язана з офіційним визначенням поняття «трансфер технологій» [9; 11]. 

Суб’єкт підприємницької діяльності, що виступає інноваційним провайдером здійснює апробацію 
та впровадження інноваційних проектів, аналіз інформаційних потоків і потреб в інноваціях, реалізацію 
цих процесів  

Зарубіжний досвід підтверджує, що процес провайдингу інновацій у структурі трансферу 
технологій неможливий без створення трансферних мереж, які  відіграють важливу роль у життєвому 
циклі інновацій.  

У світі існують такі основні мережі трансферу: Enterprise Europe Network (EEN), Innovation Relay 
Centre network (IRC), Innovation Relay Centers (IRC).  

Enterprise Europe Network (EEN) – це мережа, робота якої ґрунтується на використанні 
адаптованих до місцевих ринків існуючих інноваційних технологій. 

Innovation Relay Centre network (IRC) – це Європейська мережа інноваційних Релей-центрів 
(ІРЦ), що дає змогу здійснити обмін інформацією про технології з усіма європейськими інноваційними 
центрами. EEN складається з 250 Релей-центрів, перші з яких були створені в 1995 р. за підтримки 
Європейської Комісії [37].  

В Україні існують такі трансферні мережі, як: Ukrainian Technology Transfer Network (UTTN), 
National Technology Transfer Network (NTTN) [23].  

Українська мережа трансферу технологій (Ukrainian Technology Transfer Network – UTTN) є 
складовою частиною інноваційної інфраструктури, яка сприяє комерціалізації науково-технічного 
потенціалу.  

Мережа розміщує у своїх публічних базах як пропозиції, так і запити на технології. Національна 
мережа трансферу технологій (National Technology Transfer Network – NTTN) будується відповідно до 
методології та за моделями Європейської мережі інноваційних Релей-центрів та Української мережі 
трансферу технологій.  

Національна мережа надає такі послуги, як: експертиза інноваційних проектів, технологічний 
аудит і аудит інтелектуальної власності, консультації по трансферу і комерціалізації технологій, пошук 
і залучення інвестицій.  

Основними характерними рисами іноземних трансферних мереж є те, що вони мають прямий 
вихід на зарубіжні платформи, можуть безпосередньо співпрацювати з різними країнами світу, у той 
час як наші мережі таких умов поки-що ще не мають [19; 22; 23].  

Також важливо відзначити, що світові мережі інтегровані між собою, а вітчизняні мережі 
працюють паралельно, що створює перешкоди на шляху вільного і швидкого доступу до всіх наявних 
профілів для потенційного покупця і продавця.  

В зарубіжній практиці здійснюється практика активного стимулювання розвитку інноваційного 
підприємництва. Так, ще у 1979 р. Міністерство економіки Нідерландів запропонувало схему 
субсидування інновацій, орієнтованих на науково-дослідні програми. Цей механізм був створений із 
метою направити результати фундаментальних досліджень, отриманих у науково-дослідних 
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інститутах і університетах, на задоволення стратегічних проблем бізнес-сектора. Вже традиційно 
витрати на дослідження і розвиток становлять у США близько 2,5% ВВП. У країнах ЄС прийнятою 
нормою фінансування науки є 3%, у той час як в Україні щорічний розмір бюджетних витрат на науку 
становив 0,3–0,5% ВВП, а сумарно всіх джерел – 1,2% [19; 37].  

Із метою стимулювання інноваційного підприємництва в США досить успішно використовується 
податковий кредит, який становить 20% від суми приросту витрат на НДДКР порівняно із середнім 
значенням за останні три роки. Досвід США показує, що, використовуючи механізм податкового 
кредиту, держава виступає в ролі стратегічного інвестора і заохочує інноваційну активність 
підприємства. У країнах ЄС лідерами за видатками на інновації є Швеція, Данія, Фінляндія, Німеччина, 
Франція і Нідерланди, де рівень цих витрат становить 3,8–7% від загального обсягу виробництва і 
продажу продукції [19; 37]. 

Застосування такого механізму в Україні могло б зняти чимало протиріч і ліквідувати безліч 
бар'єрів взаємодії між галузями національної економіки і науково-дослідними інститутами та 
університетами.  

Серед проблем, що перешкоджають розвитку міжнародного трансферу технологій в Україні 
можна виділити [20; 21; 22]:  

1) недостатнє державне фінансування НДДКР і практично повна відсутність активної 
інноваційної політики;  

2) фінансування інновацій за рахунок власних коштів підприємств. Понад 95% промислових 
підприємств здійснюють інновації за рахунок власних коштів, обсяг яких становив майже три чверті 
загального обсягу витрат;  

3) низьку частку науково-технічної продукції в товарній структурі українського експорту. В Україні 
обсяги експорту формуються переважно за рахунок сировинних галузей, тому частка країни на ринку 
високотехнологічної продукції становить приблизно 0,05–0,1%;  

4) неефективне та нецільове використання коштів на інновації, адже часто має місце 
спрямування інноваційних коштів на проекти, які не мають інноваційного характеру;  

5) відтік з України кваліфікованих наукових та технічних кадрів, занепад багатьох наукових шкіл, 
стрімку деградацію матеріально-технічної бази наукових та науково-технологічних досліджень, 
переважне впровадження в Україні запозичених технологій не найвищого рівня новизни;  

6) відсутність попиту на науково-технічні розробки з боку держави та приватного сектору. 
Низькими залишаються обсяги державного замовлення на новітні технології, які щорічно становлять 
близько 1% бюджетного фінансування наукової сфери. Венчурне фінансування в Україні не отримало 
належного розвитку;  

7) неефективне використання вітчизняного інноваційного потенціалу. Спостерігається тенденція 
щодо подальшого відставання України в технологічному розвитку від розвинутих країн світу.  

Дослідженням виявлено, що багато країн, до яких насамперед відносяться країни з високим 
рівнем доходів – Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та США запровадили політику 
стимулювання патентної діяльності в університетах і державних дослідницьких організаціях з 
наступною комерційною розробкою їхніх винаходів. Активне запровадження такої практики 
спостерігається також у багатьох країнах із середнім рівнем доходу. Що стосується університетів, то у 
відповідному рейтингу таких країн лідирує Китай, за ним ідуть Бразилія, Індія та Південна Африка. 
Встановлено, що визначальну роль у поширенні об’єктів права інтелектуальної власності в названих 
країнах відіграє трансфер технологій. У більшості країн світу центри трансферу технологій 
створюються на некомерційній основі й становлять частину державної підтримки процесу 
комерціалізації технологій. 

Висновки з проведеного дослідження.  
1.Дослідженням виявлено, що в Україні формується сучасна інфраструктура інноваційної 

політики, дієвим механізмом якої, згідно зі світовим досвідом, є мережі трансферу технологій. При 
цьому виявлено відсутність комплексного підходу щодо нововведення. Встановлено існування різних 
мереж, котрими опікуються різні органи державної влади та установи, що призводить до 
розбалансованості технологічного потенціалу і неефективного його використання. Запропоновано 
скоординувати діяльність існуючих мереж трансферу технологій шляхом створення єдиного органу 
управління.  

2. Виявлено проблеми інформаційного забезпечення трансферу технологій. Не приведено до 
оптимального стану інформаційний супровід діяльності окремих мереж трансферу технологій, що не 
дає можливості оцінити ефективність їхньої діяльності. Це свідчить про відсутність належного 
регулювання взаємини у сфері трансферу технологій. На основі аналізу зарубіжного досвіду США та 
Європейського Союзу визначено особливі підходи та напрями розвитку провайдингу інновацій в 
Україні, а саме: поліпшення фінансування інноваційного розвитку; проведення цілеспрямованої 
підготовки кадрів високої кваліфікації для високотехнологічних галузей, а також менеджерів 
інноваційної діяльності. 

3. Запропоновано інноваційний проект створення інноваційного транскордонного центру 
євроінтеграційної конвергенції сільського господарства на основі розвитку трансферу інновацій, яким 
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передбачено організацію мережі трансферу технологій для консолідації інформаційних ресурсів 
державних, громадських, приватних інноваційних структур, підприємств, установ та організацій в 
єдину мережу трансферу технологій та подальшу її інтеграцію до європейської мережі EEN.  
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Постановка проблеми. Ефективне існування різних ланок освіти, як основи формування 

суспільства, створює здорову конкуренцію на ринку освітніх послуг, зумовлюючи їх розвиток, дає 
поштовх науково-технічному прогресу, соціальному та економічному розвитку держав. На жаль, 
українська освіта, орієнтуючись на нові суспільні виклики, через певні причини не зуміла 
трансформуватися за короткий період та, на жаль, втратила кращі надбання за часів радянської 
школи. Реконструкції і вдосконалення, постійні неоправдані зміни без орієнтації на кращі здобутки і 
надбання, не чітка визначеність стратегічних цілей трансформації в освіті стали причиною соціальної 
нестабільності, нервозності та стресовості громадян. Одним із прикладів ефективного функціонування 
системи якісної освіти є Польща. Це країна, яка за останнє десятиріччя зробила великий економічний 
прорив, країна з найоптимальніше сформованою, з точки зору адаптації в Україні, вищої системи 
освіти, країна, де навчається найбільша кількість українських студентів та країна з найпрозорішою 
системою вищої приватної школи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема трансформації освіти в Україні, в т.ч. 
вищої, і надалі залишається достатньо актуальною, зокрема це стосується створення конкурентного 
середовища на ринку освітніх послуг. Національною наукою постійно звертається увагу суспільства та 
органів управління на необхідність формування конкурентної системи освіти, яка покликана 
підвищувати якість надання освітніх послуг за рахунок конкуренції. Зокрема І. П. Яфонкіна [6], 
вважаючи приватну освіту як чинник демократизації українського суспільства, розглядає позитивні й 
негативні наслідки її становлення, значимість державного управління приватно-освітнім сектором. 
Конкурентоздатність польської системи приватної освіти на ринку освітніх послуг, рекомендації щодо 
пристосування їх здобутків до реалій України частково розглядаються в працях С. О. Сисоєва та 
Н.В. Мосьпан [3]. І.А. Добрянського [1] та В.С. Майбороди [2]. Однак, в світлі змін, які відбулися в 
останні роки, а саме катастрофічне збільшення витоку студентів з України за кордон, змін в 
національній та польській системі освіті зумовлюють необхідність подальшого дослідження системи 
польської вищої освіти та можливостей імплементації її кращих здобутків в Україні. 

Постановка завдання. Основною ціллю статті є виявити основні тенденції розвитку 
недержавного сектору освіти Польщі та основні тенденції освітньої галузі з можливістю використання 
їх для вдосконалення системи вищої освіти України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Трансформація польської економіки зумовила 
трансформацію і в системі освіти. У 2016 році відмічалося 25-річчя діяльності приватних університетів 
в Польській республіці. Протягом цього періоду приватні університети відіграли дуже важливу роль у 
розвитку освіти в Польщі, створивши необхідне конкурентне середовище для розвитку системи освіти. 

                                                 
1
 Стаття підготовлена в процесі стажування у Старопольській вищій школі, м. Кельце, 

Польща 
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На піку розвитку вищої освіти кожен третій студент отримував освіту в недержавному 
університеті. На даний час в Польщі існує 19 університетів та 415 вищих шкіл, які в нашому вимірі 
прирівнюються до університетів та інститутів, а також професійних коледжів. Ці школи були створені 
дуже часто за межами традиційних академічних центрів, як місця для навчання «ближче до дому» 
студентів, адже такий вид освіти був переважно платним. Це стало важливою передумовою створення 
можливості отримати вищу освіту для людей з невеликих міст, а також з сільських районів. 

Це спричинило зростання кількості закладів, а їх якісний розвиток залежить від багатьох 
факторів, в тому числі таких, як система управління університетом, його місцезнаходження, підтримка 
місцевих органів влади, місцевого та регіонального конкурсу. Проте, всі приватні університети були 
змушені конкурувати з сильними державними закладами. Економічна кризи 2008 року, погіршення 
демографічної ситуації і виїзду за кордон громадян країни, переважно молоді, спричинили пошук 
приватними університетами шляхів виживання на ринку освітніх послуг. 

Прикладом цього є Старопольська вища школа, яка постійно розвивається, а саме відкриває 
нові відділення в Польщі та за кордоном (Україна та Ірландія), нові спеціальності, напрями тощо. Ця 
робота суттєво спрощується з використанням коштів ЄС, навчальними та програмами практик 
(ЕРАСМУС). Держава всіляко сприяє цьому через дофінансування освіти та спрощену систему 
відкриття нових спеціальностей, де основною вимогою є лише якісне кадрове забезпечення. 

У Польщі вищі навчальні заклади діють відповідно до Закону про вищу освіту від 27 липня 2005 
року [12], за яким навчальним закладом вважається установа, що проводить навчання у сфері вищої 
освіти та створена згідно даного закону. Згідно з цим законом навчальні заклади можуть бути 
згруповані за декількома критеріями. Одним з них є сфера її повноважень, що стосуються надання 
ступеня доктор філософії. Відповідно, існують такі структури: 

 «університет» - назва закладу, який має право присвоювати ступені доктора філософії, 
принаймні з десяти дисциплін, в тому числі щонайменше в двох різних галузях науки; 

 «технічний університет» - може бути в імені вищого навчального закладу, що має право 
присвоювати докторські ступені, принаймні з десяти дисциплін, в тому числі щонайменше шість 
ступенів в галузі технічних наук; 

 «університет» - доповнюється прикметником або прикметниками, з метою визначення 
профілю і може бути використаний в назві університету, що має право присвоювати звання доктора, 
принаймні з шести дисциплін, в тому числі щонайменше з чотирьох ступенів з профілю університету; 

 «політехніка» - у своїй назві може використовувати заклад, який надає звання доктора 
філософії як мінімум з шести дисциплін, з яких щонайменше чотири в галузі технічних наук; 

 «академія» - використовується в назві закладу освіти, організаційні підрозділи якого мають 
право присвоювати щонайменше 2 види звань доктора філософії.  

Протягом останнього десятиріччя, і зокрема й у період з 2012/2013 по 2014/2015, в Польщі 
спостерігалася чітка тенденція до зменшення загальної кількості вищих навчальних закладів (табл. 1). 
Це було пов'язано зі скороченням економічних ВНЗ (на 6 одиниць), а також педагогічних закладів (у 
порівнянні з 17 в 2012/2013 навчальному році до 15 в 2014/2015 навчальному році). Як свідчить 
статистика, найбільшого скорочення зазнали економічні заклади, хоча, оцінюючи польський ринок 
праці, саме економічні спеціальності і надалі достатньо популярні. За вказаний період в багатьох 
вузах зменшилася і кількість спеціальностей. Це змушує кожен ВНЗ постійно моніторити ринок праці 
та тенденції у зміні видів та назв спеціальностей, які є та будуть популярними в найближчому 
майбутньому. Такий підхід закладений в стратегіях розвитку, які опрацьовані в кожному навчальному 
закладі. 

Таблиця 1  
Вищі навчальні заклади Польщі за типами  

 

Показник 
ВНЗ Зміна 2014/2015 до 

2012/2013н.р., +;- 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

1 2 3 4 5 

Всього  453 438 434 -19 

Університети  19 19 19 0 

Вищі технічні школи 25 25 25 0 

Вищі школи рільничі 7 7 7 0 

Вищі економічні школи  76 72 70 -6 

Вищі педагогічні школи 17 15 15 -2 

Вищі морські школи 2 2 2 0 

Медичні університети 9 9 9 0 

Академії фізичного виховання 6 6 6 0 
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продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 

Вищі мистецькі школи 23 23 23 0 

Вищі теологічні школи 15 14 15 0 

Школи Міністерства національної 
оборони 

7 7 7 0 

Інші навчальні заклади  247 239 236 -11 

Джерело: розраховано за [10]  

 
Важливим критерієм класифікації вищих навчальних закладів є форма власності. Вони в Польщі 

діють в одному юридичному полі, відсутня будь-яка дискримінація між державними (публічними) та 
недержавними (приватними) закладами. 

У 2014/2015 році в Польщі нараховувалося в цілому 434 вищих навчальних заклади (табл. 2), з 
яких тільки 132 (29,1 %) були державними. В них отримували освіту в той час понад 1,1 млн студентів 
(75,6 %). Лише кожен четвертий студент навчався в недержавних вищих навчальних закладах. В 
середньому в одному закладі навчалося 3385 студентів, хоча у державних ВНЗ цей показник склав 
8410 студентів, а у приватних – лише 1189 студентів.  

Таблиця 2  
Кількість ВНЗ і студентів в 2014/2015 н.р. 

 

Тип ВНЗ Кількість ВНЗ 
Чисельність 

студентів 
Кількість студентів в розрахунку на 

1 ВНЗ 

Всього  434 1469386 3385 

Державні заклади 132 1110208 8410 

Приватні заклади 302 359178 1189 

Джерело: розраховано за [11, с.31]  

 
Громадяни Польщі більше віддають перевагу саме державним навчальним закладам, де вища 

якість підготовки, потужніший кадровий потенціал та науково-дослідницька база. Стосовно якості 
послуг, що надаються українськими та польськими ВНЗ, то вони також відрізняються, свідченням чого 
є їх місце в міжнародних рейтингах. Зокрема, у Шанхайському рейтингу до топ-500 кращих світових 
університетів увійшло два польські університети (Ягеллонський та Варшавський) та жодного 
українського [5]. 

Згідно з даними табл. 3, кількість державних університетів залишається стабільною. В той час 
зменшилася загальна чисельність студентів, що в них навчаються. Тільки за останні три роки в 
державних ВНЗ навчалося на 107,3 тисяч студентів менше. Це пов'язано з демографічною ситуацією 
в Польщі та сприятливішими можливостями здобуття освіти за кордоном, зокрема в країнах 
Європейського Союзу. 

Таблиця 3 
Розрахунок кількості студентів державних ВНЗ Польщі 

 

Академічний рік Кількість ВНЗ Кількість студентів 
Кількість студентів на 1 

ВНЗ 

2012/2013 132 1217477 9223 

2013/2014 132 1151315 8722 

2014/2015 132 1110208 8411 

Джерело: опрацьовано на основі [11]  
 

Аналогічні, хоча і більш інтенсивними є тенденції, характерні для приватних ВНЗ Польщі 
(табл. 4). 

Таблиця 4 
Динаміка показників розвитку недержавних ВНЗ у Польщі 

 

Навчальний рік Кількість ВНЗ 
Студентів – 
всього, осіб 

Викладачів, осіб 

Студентів 

на один 
заклад 

на одного 
викладача 

1 2 3 4 5 6 

1997/98 146 226929 5545 1554 41 

2000/01 195 472340 9343 2422 51 

2007/08 324 660467 16661 2038 40 
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продовження табл. 4 
1 2 3 4 5 6 

2008/09 325 659396 16847 2029 39 

2009/10 330 633097 18167 1918 35 

2010/11 328 580076 17896 1769 32 

2011/12 328 518196 17008 1580 30 

2012/13 321 459450 15726 1431 29 

2013/14 306 398562 14456 1302 28 

2014/15 302 359178 13074 1189 27 

2014/15 в % до: 
2013/14 

98,7 90,1 90,4 91,3 99,6 

2008/09 92,9 54,5 77,6 58,6 70,2 

1997/98 206,8 158,3 235,8 76,5 67,1 

Джерело: розраховано за [11] 

 
Насамперед відмітимо загальне зростання кількості приватних ВНЗ за розглядуваний період 

більш як вдвічі. Переломним в Польщі, як і в Україні, був 2008/2009 н.р., оскільки економічна криза 
наклала відбиток на фінансових можливостях громадян, зокрема і сфері отримання платних освітніх 
послуг. В наступні роки спостерігаємо постійне скорочення недержавних навчальних закладів. Значно 
гіршою є статистика щодо чисельності студентів, яка скоротилася в звітному році порівняно з 
2008/2009 н.р на 45,5 %. Аналогічно скоротилася чисельність викладачів (на 22,4 %) та навантаження 
студентів на одного викладача (на 29,8 %). 

Дані таблиці 5 підтверджують більшу популярність державних навчальних закладів, які мають 
переважну більшість випускників. Для прикладу, в найсприятливіший для приватної освіти 2007/2008 
н.р. в державних закладах навчалося 65,8 %, а у 2014/2015 н.р. – понад 75 % студентів.  

Таблиця 5  
Студенти польських ВНЗ за навчальними роками 

 

Навчальний рік 
Кількість студентів 

Всього Державні ВНЗ Недержавні ВНЗ 

2005/2006 1 953 832 1 333 032 620 800 

2006/2007 1 941 445 1 301 132 640 313 

2007/2008 1 937 404 1 276 937 660 467 

2008/2009 1 927 762 1 268 366 659 396 

2009/2010 1 900 014 1 266 917 633 097 

2010/2011 1 841 251 1 261 175 580 076 

2011/2012 1 764 060 1 245 864 518 196 

2012/2013 1 676 927 1 217 477 459 450 

2013/2014 1 549 877 1 151 315 398 562 

2014/2015 1 469 386 1 110 208 359 178 

Джерело: розраховано за [11] 

 
Загальна кількість студентів за період з 2005 по 2015 рр. скоротилася на 24,8 % при тому, що 

кількість студентів державних університетів скоротилася на 16,8 %, а кількість студентів приватних 
закладів – на 42,2 %. Спостерігається стабільніша ситуація з державними закладами, хоча діяльність 
недержавних закладів забезпечує конкурентоспроможність та спонукає до ефективнішого розвитку 
ринку освітніх послуг. 

Наявність приватних закладів вплинула на співвідношення студентів денної до заочної форми 
навчання в розрізі державних та приватних навчальних закладів. Всього в Польщі на денній та заочній 
формі навчання в обраний період навчається приблизно однакова кількість студентів, хоча 
зберігається тенденція до зменшення кількості студентів заочної форми. Аналіз за формою власності 
свідчить про те, що частка студентів заочної форми навчання в державних закладах складає 30,4 %, а 
в недержавних навчальних закладах – 35,8 %.  

У Польщі найбільшими університетами є державні університети і технічні школи. Найбільші 
наукові центри розташовані, як правило, в містах з великою кількістю жителів і розподілені досить 
рівномірно (табл. 6). В даний час найбільший навчальний центр розташований у Варшаві, де в 
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2014/2015 навчальному році у 78 ВНЗ навчалося більше 200 тис. студентів (14 % від загальної 
кількості). 

Таблиця 6  
Найбільші навчальні заклади Польщі за кількістю студентів в 2014/2015 н.р. 

 

№ п/п Назва ВНЗ Місцезнаходження Кількість студентів 

1 Варшавський університет Варшава 45059 

2 Ягеллонський університет Краків 42403 

3 Університет ім. А.Міцкевича Познань 39178 

4 Лодзький університет Лодзь 35090 

5 Варшавська політехніка Варшава 34269 

6 Вроцлавська політехніка Вроцлав 34100 

7 
Університет гірничої справи та металургії ім. 
С.Сташіка 

Краків 32245 

8 Університет ім. М.Коперніка Торунь 27036 

9 Гданський університет Гданськ 26896 

10 Університет Вармінсько-Мазурський Ольштин 25380 

Джерело: розраховано за [11]  

 
Згідно з даними, наведеними в таблиці 6, серед найбільших університетів є Варшавський 

університет і Ягеллонський університет у Кракові, де в 2014/2015 навчальному році навчалось разом 
близько 90 тис. осіб. Третє місце займає університет Адама Міцкевича в Познані, де навчалося 39,2 
тис. студентів. До найбільших навчальних закладів належать також Університет в Лодзі, Варшавський 
технологічний університет, Вроцлавський університет і Академія гірничої справи та металургії в 
Кракові.  

Студенти з України віддають перевагу польським приватним навчальним закладам. Це 
спричинено відсутністю сертифікату ЗНО та нижчою оплатою, ніж у більшості європейських 
університетів. Серед українських студентів, які навчаються в Польщі, 8469 осіб є студентами 
державних, а 12224 - приватних ВНЗ [4]. 

Міграція українців за кордон, в тому числі і студентська, набуває катастрофічних розмірів. Так, в 
Польщі у 2015 році працювало близько мільйона українців. За попередніми прогнозами у минулому 
навчальному році за кордоном навчалось щонайменше 53 тис. українців. Це така ж кількість студентів, 
як у двох найбільших українських університетах разом взятих - Львівській політехніці та КПІ, або це 
стільки ж студентів, скільки сукупно навчається у вишах Рівненської та Волинської області. За даними 
головного управління статистики Польщі минулого навчального року в польських університетах 
навчалось 20,6 тис. українських громадян [4]. Ця, а також багато інших причин негативно 
відобразилися як на кількості навчальних закладів в Україні, так і на контингенті студентів (табл. 7). 

Таблиця 7 
Кількість ВНЗ та студентів в Україні 

 

Навчальний рік 

Кількість ВНЗ, од. 
Кількість студентів у ВНЗ закладах, 

тис. 

I-II рівнів 
акредитації 

III-IV рівнів 
акредитації 

I-II рівнів 
акредитації 

III-IV рівнів 
акредитації 

2000/01 664 315 528,0 1402,9 

2007/08 553 351 441,3 2372,5 

2012/13 489 334 345,2 1824,9 

2013/14 478 325 329,0 1723,7 

2014/15 387 277 251,3 1438,0 

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html 

 
Кількість студентів в українських університетах у відношенні 2015 р. до 2007 р. скоротилася на 

39,4% і практично досягла рівня 2000 року, що пояснюється складною демографічною передумовою 
та світовими тенденціями. 

Одним із представників недержавної системи освіти в Польщі є Старопольська вища школа, яка 
була заснована в 2001 році. У перший рік роботи в закладі навчалося 111 студентів. З кожним роком 
кількість студентів зростала і в даний час перевищила 3 тис. осіб. Старопольська школа в м Кельце 
надає за 3 роки ступінь бакалавра, інженерське навчання триває 3,5 роки, ступінь магістра 2 роки.  
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Старопольська школа в даний час має 5 національних відділень (Кельце, Варшава, Жирардув, 
Мислєніце і Бохні) і 2 іноземних (Україна і Ірландія). Навчальний заклад проводить активну 
міжнародну діяльність у сфері залучення фінансування та обміну студентами за програмою Erasmus 
Plus до 58 університетів. 

Загалом багато навчальних закладів задіяно у співпраці між університетами, активною є участь 
в грантах із структурних фондів Європейського Союзу. Як випливає з прийнятої стратегії «Європа 
2020», у фінансовій перспективі 2014-2020 ключову роль будуть мати фінансові ресурси, призначені 
для розвитку економіки, заснованої на знаннях і інноваціях [7]. 

Навчальний процес в приватних університетах Польщі побудований на використанні нових 
рішень і впровадженні сучасних технологій. Навчання в приватних закладах практично нічим не 
відрізняється від державних. Хоча у світлі останніх нововведень, коли вузи Польщі розподіляють за 
науковим та практичним спрямуванням, приватні університети за недостатнього фінансування 
обирають практичне.  

Приватні університети застосовують новітні освітні технології. Досить популярним є режим 
змішаного навчання, що практично як українське, хоча рівень настільки ж високий як денного, а 
більшість спілкування між студентом та викладачем відбувається в інтернеті. Для цього кожен студент 
отримує індивідуальний згенерований логін і пароль, які забезпечують доступ до освітнього контенту, 
опублікованого в Інтернеті. Студенту, для навчання, необхідно увійти в систему Інтернет-платформи 
та взяти активну участь в заняттях. Більшість часу викладача з даними студентами – це робота на 
форумах. Студенти отримують наукові знання віддалено, але для того, щоб завершити курс він 
повинен зв’язатися з навчальним центром і пройти реальний іспит.  

Двадцять років розвитку приватних університетів в Польщі є історією порушення державної 
монополії на вищу освіту. Однією з головних переваг приватних університетів є створення 
альтернативної існуючої системи освіти і забезпечення доступу до освіти бажаючим особам. 
Починаючи з 1991 року, випускниками приватних університетів стало близько 1,6 млн осіб. 

Польські інтернет-видання наводять порівняння, що в Польщі, країні з населенням близько 
38 млн осіб така ж кількість університетів, як і в Сполучених Штатах, де проживає понад 300 мільйонів 
осіб. Це показує, що кількість таких об'єктів має бути адекватним і, звичайно, їх надлишок не є 
корисним для будь-якої країни [8]. Певною мірою це стосується і України. 

Висновки з проведеного дослідження. Система освіти Польщі та України має спільні цілі, 
спільні корені, проте досить відмінний рівень фінансування та розвитку. Досить повчальним є досвід 
Польщі стосовно формування навчальних програм і планів, співпраці з виробництвом, стратегій 
захисту власних освітніх інтересів, розвитку приватного сектора освіти, формування конкурентного 
ринку освітніх послуг.  

Українським навчальним закладам варто перейняти основні методи та прийоми, які 
застосовуються на міжнародних ринках освітніх послуг. Зокрема активна маркетингова діяльність на 
ринку освітніх послуг переважає в питаннях щодо кількості студентів, децентралізації та збільшення 
спеціальностей і спеціалізацій, які змінюються до потреб ринку, а не в змінах керівництва міністерств, 
спрощення можливості адаптації до ринку праці, вищої еластичності навчальних законів, ширшої 
співпраці із закордонними закладами в сфері підготовки кадрів та проведення досліджень тощо. 

В цілому система освіти України не суттєво відрізняється від системи освіти Польщі, хоча 
важливою проблемою для українців є відсутність визнання українського диплома та компетенцій 
студентів в цивілізованих країнах, що стає переконливим фактом при виборі навчального закладу 
потенційними студентами. 
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Постановка проблеми. На даний момент корупція в Україні має певні особливості, які значно 

відрізняють її від корупції в розвинутих країнах. Це корупція кризового типу, яка характеризується 
економічною стагнацією, кризою українського суспільства, неефективністю кримінальної юстиції, 
значною загрозою економічній безпеці держави. За оцінками населення та експертів, які були 
отримані шляхом соціального опитування, корупційні схеми є масштабним явищем, котре трапляється 
в різних установах та промислових підприємствах.  

Саме тому корупція сприяє поширенню тінізації економіки, що в свою чергу викликає значне 
зниження притоку іноземного капіталу, який є необхідним джерелом фінансування економічного 
розвитку України в сучасних економіко-політичних реаліях. Саме тому виокремлення заходів у 
боротьбі з корупцією та використання досвіду країн ЄС свідчить про актуальність досліджуваного 
питання. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Проблеми корумпованості країни досліджували 
та аналізували такі вчені, як Мельник М., Ваулина О., Костенко О., Керницька М., Коткіна С., 
Розлуцький Н. 

Вагомий внесок вітчизняних та зарубіжних вчених є важливим, були створені нові методи оцінки 
та викриття корупційних схем, розроблені науково обґрунтовані аспекти вдосконалення законодавчої 
влади в рамках сучасної нормативно-правової бази.  

Постановка завдання. Метою статті є аналіз основних методологічних засад боротьби країн 
Європейського Союзу з корупцією, створення пропозицій щодо перейняття їх досвіду для України, 
дослідження причин постійного підвищення рівня корумпованості на промислових підприємствах, 
формування методики зменшення її рівня та усунення наслідків, формування рекомендацій щодо 
боротьби з корупцією на підприємствах, аналіз рейтингу місця корупції та рейтингу України в ньому, 
дослідження антикорупційних заходів ЄС та можливості їх використання в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Корупція є негативним явищем у суспільстві, 
вона викликає зменшення рівня інвестицій у виробництво, зниження економічного зростання, 
погіршення якості соціального обслуговування та нераціональний розподіл і вкладання державних 
коштів чи ресурсів, формує збиток політичної легітимності влади. У світовому Індексі сприйняття 
корупції (СРІ) станом на 2016 р. Україна отримала 29 балів зі 100 можливих. В даному рейтингу СРІ 
Україна в 2016 р. займає 131 місце зі 176 країн. Такі самі показники мають Kaзaхстан, Pоcія, Hепaл та 
Іpан [1]. 

Корупція – послідовність дій, які є протиправними та проявляються у лобіюванні посадовими 
особами їх повноважень та прав для підвищення рівня власного матеріального стану [2]. 

Закон України «Про боротьбу з корупцією» трактує корупцію як «діяльність осіб, уповноважених 
на виконання функції держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень 
для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, які не передбачаються чинним 
законодавством» [3]. 

Для України в сучасних реаліях характерні такі види корупції: 
1) хабарництво в торгівельних операціях; 
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2) патронажна система – незаконні угоди формуються та проводяться серед обмеженого кола 
осіб, підприємств чи організацій, які прагнуть повної монополізації влади та повного контролю за 
дійсним урядом [4]; 

3) непотизм (кумівство) – призначення на вагомі посади друзів та родичів, які не завжди мають 
кваліфікацію та досвід для виконання ключових обов’язків; 

4) кризова корупція – протиправні дії бізнесменів та підприємців в ризикових умова. Предметом 
угод є рішення, які можуть вплинути на важливі політичні зрушення [5].  

Відповідно корумпованість в нашій державі є системним явищем, та всі чотири види є 
поширеними і вони проникли в усі вагомі структури, промислову підприємницьку діяльність.  

Доцільно визначити, що до основних причин виникнення корупції на промислових підприємствах 
в Україні можна віднести ті, що наведені в табл. 1 [6].  

Таблиця 1 
Причини виникнення корупції на промислових підприємствах в Україні 

 

№ 
Причини корупції на промислових підприємствах 

України 
Рекомендації по боротьбі з корупцією в Україні 

1. Абсолютно відсутня стратегія утворення нового 
суспільного механізму. 

Активна громадська протидія, підтримка 
правоохоронних органів. 

2. Пасивна роль держави в перетвореннях. Вдосконалення діючого законодавства. 

3. Присутність впливових осіб в правовій верхівці 
які не зацікавленні в антикорупційних змінах. 

Часткова зміна політичної влади. 

4. Діє стара система державної влади, яка має 
дуже широкий спектр повноважень. 

Розділення повноважень, щоб уникнути 
зосередження влади в одних руках. 

5. Оновлено законодавчо-правничу базу, але 
відсутній задовільний контроль за виконанням 
цих законів. 

Підтримка належного соціального захисту для 
населення. 

6. Перетворення всіх форм власності та створення 
кланів та корпоративних угрупувань. 

Дотримання соціальних стандартів фінансовими 
посередниками та фінансовими організаціями. 

7. Масове підвищення кількості іноземних 
інвесторів та підприємців, які не є обізнаними у 
вітчизняному законодавстві.  

Постійна антикорупційна експертиза операцій, які 
проводять юридичні особи. 

8. Низький культурний рівень підприємницької 
діяльності та правової культури. 

Розширення міжнародних фінансових досліджень, 
підвищення ролі кримінологічної, бухгалтерської та 
правової антикорупційної експертизи. 

9. Функціональне сприйняття корупції.   

10. Відсутність прозорості в системі закупівель 
підприємства. 

 

Джерело: [6, с. 12-20] 

 
Наведені причини є історичними, викликані менталітетом населення, недосконалістю 

державного регулювання та неефективністю контролю.  
На нашу думку, проблема корупції постає не тільки перед Україною, але перед багатьма країни 

світу [7].  
Відповідно за індексом сприйняття корупції, щорічним рейтингом країн світу, який складається 

організацією Transparency International було наведено перелік корумпованості країн у 2015 р. [8]. 
Лідерами серед країн з низьким рівнем корупції є Данія, Швеція, Фінляндія, Нова Зеландія, 
Нідерланди, Сінгапур, Норвегія, які займають 92-86 місця. В рейтингу середній рівень корупції мають 
Польща, Ізраїль, Чехія, Кіпр, Іспанія, Мальта. Поряд з цим Україна, Непал, Росія, Таджикистан, 
Нігерія, Лаос, Кенія, Гвінея відносяться до країн з високим рівнем корупції і замикають рейтинг, 
знаходяться на 30-25 місцях [9]. 

Зауважимо, що ЄС при боротьбі з корупцією використовує два законодавчих документа: Конвенція 
ЄС по боротьбі з корупцією серед державних службовців ЄС або посадових осіб країн-учасників ЄС від 
1997 р. та Рамкове рішення про боротьбу з корупцією у приватному секторі 2003 р. [10]. 

Учасники «Щорічного форуму з боротьби з корупцією в ЄС-2010» виробили практичні та 
методичні заходи, рекомендації щодо вирішення найважливіших міжнародно-правових та 
європейських проблем боротьби з корупцією, до яких віднесено: 

- підвищення ефективності міжнародного співробітництва ЄС у боротьбі з фінансовою 
злочинністю та посилення антикорупційних заходів Європейської Комісії, що проводяться через 
Службу ЄК по боротьбі з шахрайством; 

- вдосконалення функцій Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) по 
антишахрайській і антикорупційній експертизі фінансових операцій юридичних осіб держав-членів ЄС 
з бюджетними коштами ЄС в умовах збільшення кількості членів ЄС до 27 і вступу в силу 
Лісабонського Договору [11]; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
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- імплементацію міжнародних норм Конвенції ООН проти корупції в кримінальне, 
адміністративне, банківське, бюджетне, податкове, митне, інвестиційне законодавство європейських 
держав; 

- визначення основних підходів OLAF до здійснення правових заходів боротьби з корупцією, що 
включають: 1) уніфіковане на міжнародному рівні і гармонізоване в європейському праві юридичне 
визначення «корупції»; 2) розробка Кодексу антикорупційної поведінки і Зводу типових фінансових 
контрактів, що забезпечують прозорість фінансових операцій і можливість «виявлення» (контролю) 
відправника й одержувача фінансових коштів; 3) встановлення в кримінальному законодавстві держав 
ЄС повного переліку фінансових злочинів відповідно до Конвенції ООН проти корупції [12]; 

- встановлення державами ЄС відповідно до основоположних принципів європейського права і 
своєї правової системи належних заходів для сприяння прозорості й звітності в управлінні 
державними фінансами; 

- прозорість затвердження бюджету ЄС і національних бюджетів держав-членів ЄС;  
- реформа законодавчого процесу, орієнтація на виявлення й усунення в законопроектах і 

діючих нормах законодавства країн ЄС положень, що сприяють корупції, запровадження посади 
Європейського прокурора; 

- міжнародне співробітництво з третіми державами, що не входять в ЄС (особливо Африки і Азії) 
по укладенню нових спеціальних угод між ними з урахуванням вимог ЄС по боротьбі з корупцією в 
сфері торгівлі, митного режиму, оподаткування, сільського господарства; 

- співпраця ЄС з міжнародними організаціями, такими як Комітет ООН з Координації дій держав-
членів ООН в реалізації положень Конвенції ООН проти корупції; Міжнародна асоціація державних 
антикорупційних органів (IAACA), Група експертів Інтерполу з протидії корупції (IGEC); 

- використання Стокгольмської програми щодо подальшого формування простору свободи, 
безпеки та законності ЄС як стратегічної основи всебічної антикорупційної політики, яка формує 
процесуальні основи контролю транснаціональних фінансових операцій; 

- розширення міжнародних фінансових досліджень, підвищення ролі кримінологічної, 
бухгалтерської та правової антикорупційної експертизи. 

Учасники «Щорічного форуму з боротьби з корупцією в ЄС-2010» особливо відзначили 
застосування норм європейського права в діяльності ОЛАФ. Право ЄС регулює не тільки відносини 
між державами-членами, а й встановлює права і обов'язки приватних осіб і організацій, будучи 
частиною національного правопорядку [9, с. 18-26]. 

Для України найкращою методикою при боротьбі з корупцією є вдосконалення системи 
законодавства, співпраця з міжнародними організаціями, антикорупційні проекти на підприємствах та 
регулярна антикорупційна експертиза. 

Висновки з проведеного дослідження. В статті проаналізовано основні методологічні засади 
боротьби країн ЄС з корупцією, досліджено основні причини постійного підвищення рівня 
корумпованості на промислових підприємствах, сформовано методику зменшення її рівня та усунення 
наслідків. 

Корупція є негативним явищем в країні, так як вона сприяє тінізації економіки, зменшенню 
податкових надходжень. Існують декілька видів корумпованості та різні способи боротьби з ними. 
Згідно останніх рейтингів та опитувань – Україна є корумпованою державою. Висока корумпованість 
зупиняє приток іноземних інвестицій, які так необхідні нашій державі в сучасних умовах.  

Забезпечення фінансової безпеки ЄС стало основним стимулом у вирішенні створити ОЛАФ, як 
незалежну службу по виявленню сумнівних, шахрайських фінансових операцій, що по суті є 
корупційними. Фінансовий вплив таких операцій на бюджет ЄС може бути гранично негативним, а 
може і не спричинити «спочатку» руйнівні для бюджету наслідки, не здійснивши на нього прямого 
негативного впливу. Однак, систематичні сумнівні фінансові операції можуть створювати «ефект 
корозії» в бюджетну систему ЄС. Тому ОЛАФ, застосовуючи відповідні адміністративні, фінансові, 
дисциплінарні, кримінальні заходи, вносить істотний внесок в боротьбу з корупцією.  

Особливо негативно на розвиток економіки впливає рівень корупції в сфері підприємницької 
діяльності. Дана проблема не є одиничною, вже багато часу з нею боротися не тільки наша держава, 
а й інші країни світу, в тому числі – країни-учасники ЄС.  

Досвід ЄС для України є актуальним, так як програми даної організації можна застосовувати в 
нашій державі, за врахуванням ресурсних та фінансових особливостей, менталітету народу.  

Ефективність національного режиму боротьби з корупцією залежить від того, наскільки строго 
дотримуються відповідні стандарти усіма фінансовими посередниками, включаючи фінансові 
установи та інші особи, які забезпечують доступ до фінансової системи. 

Боротьба з корупцією в рамках ОЛАФ включає допомогу митним службам держав-членів ЄС у 
виявленні комерційних операцій, які позбавляють європейський бюджет доходу. Норми європейського 
права щодо взаємної адміністративної допомоги є основою для обміну інформацією та взаємної 
допомоги між Європейською Комісією та державами-членами. 
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Постановка проблеми. Європейська Комісія (ЄК) у 2012 р. затвердила нову стратегію 

біоекономіки, яка складається зі Стратегії стійкого розвитку біоекономіки та Плану Дій. Обидві складові 
мають на меті створити ресурсозберігаюче та конкурентоздатне суспільство, що поєднує продовольчу 
безпеку з раціональним використанням відновлювальних ресурсів. План Дій зосереджує увагу на: 
інвестиції у дослідження, інновації та рівень підготовки; посилення політики взаємодії та саме 
взаємодія із зацікавленими сторонами; вдосконалення ринків та конкурентоздатності у біоекономіці. 
Стратегія стійкого розвитку біоекономіки має на меті вирішувати соціальні завдання, що стосуються 
біоекономіки:  

– забезпечення продовольчої безпеки, ведення раціонального використання природних 
ресурсів;  

– зменшення залежності від невідновлюваних ресурсів;  
– мінімізація та адаптація до кліматичних змін;  
– створення робочих місць; 
– підтримування європейської конкурентоздатності.  
Розвиток біоекономіки в Україні є актуальним, враховуючи низку передумов, які охоплюють 

необхідність зменшення залежності від невідновлюваних ресурсів, зниження навантаження на 
довкілля, покращення соціально-економічних показників життя населення. Тому необхідним і 
доцільним є вивчення впливу біоекономіки на функціонування національної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Крістіан Патерманн (Christian Patermann), якого 
часто називають батьком біоекономіки в Європі, подає таку трактовку біоекономіки, заснованої на 
знаннях: “економіка, заснована на широкому застосуванні біотехнології, що використовує поновлювані 
біоресурси для виробництва цінних продуктів та енергії” [1]. А. Аблаев зазначає, що “біоекономіка” 
означає усі види промисловості і сектори економіки, залучені у виробництво, комерціалізацію і 
управління біоресурсами (сільське господарство, харчова, лісова, целюлозно-паперова 
промисловість, рибництво та ін.) [2, с. 25]. У соціальній сфері – це диверсифікація економіки сільського 
господарства і її зростання; розвиток сільських регіонів; поліпшення соціальної ситуації в містах; 
поліпшення здоров’я людини, екології і якості життя. У свою чергу, В. Байдала підкреслює, що 
біоекономіка – це сукупність відносин між людьми, що виникають в процесі виробництва, обміну, 
розподілу і споживання продукції, що одержана в результаті використання поновлюваних біоресурсів 
на основі біологічних технологій, які базуються на принципах збереження ресурсів, рециклінгу, 
незабруднення довкілля, з метою покращення якості та тривалості життя людини, приймаючи до уваги 
інтереси майбутніх поколінь [3, с. 23; 4, c. 39]. Водночас, вважаємо за необхідне зауважити, що в 
науковій літературі відсутня як одностайність щодо визначення сутності поняття біоекономіки, так і 
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ґрунтовні дослідження її впливу на національну економіку в цілому. 
Постановка завдання. Метою даного дослідження є окреслення основних наукових засад 

впливу розвитку біоекономіки. 
Виклад основного матеріалу дослідження. На даний момент не існує комплексної 

“супермоделі”, яка б забезпечувала повноцінний опис функціонування біоекономіки відносно 
економіки загалом. Навіть якщо б така супермодель існувала, вона б не була достатньо 
деталізованою, у ній не було б достатньої гнучкості та правильності, щоб справлятися з питаннями, які 
швидко з’являються у цій сфері. Більше того, вже існує багато моделей та інструментів, які можна 
використати для оцінки певних аспектів біоекономіки, хоча вони й не були розроблені саме з цією 
метою. Це показує, наскільки необхідним є категоризувати та пов’язати ці моделі, а також інструменти. 
Комплементарною необхідністю є знаходження математичних алгоритмів або істинно 
концептуального апарату, який дозволить інтерпретувати результати кількісної моделі у зв’язку між 
собою, з метою мати більш збалансовані результати для прогнозування, розробки передбачень або 
оцінки впливу. З цією метою для моніторингу та оцінки впливу біоекономіки на зміну у використанні 
земельних ресурсів та продовольчої безпеки потрібно використовувати, а у деяких випадках вже 
використовуються, різноманітні існуючі моделі та інструменти (Edwards et al. (та ін.) 2010, Laborde 
2011, Plevin et al. 2013) (Rathmann et al. 2010, Tyner 2010, Banse et al. 2011, Ciaian et al. 2011, Kim et al. 
2011, Timilsina et al. 2011, Kavallari et al. 2014) [5, c. 150]. 

Дослідження, проведене Nowicki et al. (2010) показує, що за допомогою використання 
експертних знань можливо інтегрувати технічні біологічні дані в первинну економічну базу даних 
моделі [6, c. 56]. Національна модель CGE для Нідерландів ORANGE використовується для 
моделювання наслідків заміни продуктів нафтової індустрії екологічно-дружнім полілактидом (PLA) як 
проміжним продуктом. Були обчислені наслідки не тільки для національної економіки, а й також для 
цін на сільськогосподарську продукцію та ринок землі. Результати показують, що біоекономіка 
створить новий попит на сільськогосподарську продукцію, з якої можна буде виробляти продукти, що 
зараз виробляються із використанням первинних або проміжних продуктів нафтової промисловості. 
Перехід від однієї системи до іншої створить більший попит на сільськогосподарську продукцію, а 
також потребу у розширені площ сільськогосподарських угідь. В цей час у Нідерландах проводиться 
більш детальне оцінювання макроекономічного впливу біоекономіки із використанням вказаних вище 
моделей ORANGE та MAGNET. 

У той же час ЄС прагне подолати кліматичні зміни та підвищити безпеку енергетичної галузі. З 
цією метою були поставлені задачі зниження викидів парникових газів та споживання енергії, відомі 
під назвою Задачі “20-20-20” до 2020 р.: зниження викидів парникових газів у ЄС 20 % у порівнянні з 
рівнем 1990 р.; зростання споживання відновлюваної енергії країнами ЄС на 20 %; покращення 
енергоефективності у країнах ЄС на 20 %. Заплановане завдання у підвищенні споживання 
відновлюваної енергії 20 % передбачається Директивою по відновлюваній енергії (RED) [7, с. 2]. Крім 
того, Директива передбачає обов’язкове впровадження 10 % частину відновлюваної енергії у галузі 
транспорту кожної країни-учасниці. Запровадження цієї Директиви Європейської Комісії та 
різноманітної національної політики, такої як Ініціатива по сталому виробництву енергії у Нідерландах, 
призвело до швидкого зростання у споживанні відновлюваної енергії у ЄС з 8,5 % у 2005 р. до 12,7 % 
у 2010 р. (ЄК 2013). При цьому енергія, отримана з біомаси, на даний момент складає 2/3 з усього 
об’єму виробництва відновлюваної енергії у ЄС (ЄК 2014). Під біомасою розуміють частки продуктів, 
що можуть розкладатись, відходи та залишки біологічного походження у сільському господарстві 
(включаючи речовини рослинного та тваринного походження), лісовому господарстві та подібних 
галузях, у тому числі рибному та водному господарстві, а також відходи промислового виробництва та 
побутові відходи. Біомасу використовують для виробництва різних видів енергії, таких як тепло та 
електроенергія, а також рідкого палива для транспорту та біопаливо. 

Біоенергія на даний час є найважливішим джерелом відновлюваної енергії як на світовому рівні, 
так і у ЄС, і ця тенденція буде зберігатись. Частка біоенергії у загальному постачанні первинної енергії 
у ЄС зросла з 2,8 % у 1990 р. до 7,7 % у 2011 р. і має зрости до 10,2 % у 2020 р. (Міжнародна 
Енергетична Агенція, IEA 2013). Це означає, що біоенергія забезпечить більше 60 % від об’єму 
відновлюваної енергії. 

Виробництво тепла та електроенергії із твердої біомаси є найбільш важливим типом біоенергії і 
її частка у остаточному споживанні буде зростати з 4,9 % у 2010 р. до 8 % у 2020 р. (Atanasiu 2010). 
Споживання біогазу та рідкого біопалива також зростатиме у ЄС у наступному десятиріччі, але це 
досить слабко вплине на досягнення завдання по відновлюваній енергії 2020 р. у більшості країн-
учасниць. 

Тим не менш, зростає не тільки потреба у біомасі для виробництва енергії. Швидкий 
економічний розвиток у деяких країнах світу та збільшення населення Землі до 9 мільярдів осіб у 
2050 р. вимагає більш сталих типів первинного виробництва “потрійної дії”, що беруть до уваги 
економічні, соціальні та екологічні завдання. 

Далі структуровані проблеми, що перешкоджають розвитку біоенергетики в Україні (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Перешкоди на шляху розвитку біоенергетики в Україні 

 

Вид Проблеми Пропозиції щодо вирішення 

Нормативно-
правові 

– відсутність чіткої державної політики щодо 
розвитку біоенергетики; 
– відсутність діючої державної програми 
комплексного розвитку біоенергетики; 
– недосконалість чинної законодавчої бази 
стосовно біоенергетики 

– прийняти декларацію на державному рівні з 
конкретною часткою біопалива в загальному 
споживанні енергії; 
– визначити державний орган, відповідальний 
за розвиток біоенергетики в Україні; 
– внести зміни в існуючі, а також розробити та 
прийняти нові закони. 

Фінансово-
економічні 

– відсутність економічних стимулів для 
впровадження біоенергетичних проектів; 
– низький рівень фінансової спроможності 
українських компаній; 
– висока вартість банківських кредитів; 
– відсутність фінансових стимулів для 
підприємств по переведенню котелень 
муніципальної та державної форм власності 
з природного газу на біопаливо; 

– забезпечити фінансову підтримку 
споживачам біоенергетичного обладнання 
(субсидії тощо); 
– надати податкові пільги (звільнення від 
ПДВ, нарахування податку на прибуток за 
пільговими ставками); 
– надати пільги по сплаті податків та мита у 
випадку імпорту котлів та іншої 
біоенергетичної техніки; 
– надати адресну фінансову підтримку 
науково-дослідним інститутам в галузі 
біоенергетики. 

Виробничі 

– недосконалий розвиток ринку сировини 
для виробництва біопалива в Україні. 

– визначити реальні обсяги сировини для 
виробництва біопалива та напрями її 
використання; 

Технологічні 
– обмеженість постачальників відповідного 
обладнання; 
– слабкий розвиток інфраструктури 

– забезпечити повну фінансову підтримку 
науково-дослідних розробок щодо 
виробництва відповідного обладнання; 

Інформаційні 

– недостатній обмін інформацією між всіма 
державними установами, що працюють в 
сфері біоенергетики; низький рівень 
обізнаності споживачів. 

– застосовувати нові методи розповсюдження 
інформації щодо біологічної енергетики, 
наприклад дорадчі служби. 

Джерело: на основі [8, с. 132]. 

 
На сьогоднішній день правові та економічні умови для розвитку біоенергетики не створені. 

Можна виділити такі основні напрямки державного регулювання біоенергетики, які могли б дати 
поштовх її розвитку. По-перше, організаційно-правовий напрямок, який має забезпечити формування 
довгострокової стратегії розвитку біоенергетики, створити досконалу законодавчу базу, прийняти 
довготривалу державну програму розвитку галузі, спрощення ліцензійного порядку, створення 
технічних умов та стандартів виробництва. По-друге, фінансово-економічний напрямок, який має 
включати заходи щодо формування привабливого інвестиційного клімату для залучення іноземних 
інвестицій для будівництва заводів, створення податкових канікул як для виробників, так і для 
споживачів біопалива протягом певного періоду, надання їм інших преференцій на початкових етапах. 
По-третє, техніко-технологічний напрямок державного регулювання має бути направлений на 
обґрунтування схем територіального розміщення та встановлення оптимальних потужностей з 
виробництва енергії з біомаси, виявлення найкращих технологічних схем виробництва, формування 
найбільшого потенціалу сировинної бази. Комплексний та системний підхід дасть змогу створити 
систему державного регулювання розвитку альтернативних джерел енергії в Україні [8, с. 133]. 
Забезпечивши в сукупності нормативно-правові, фінансово-економічні, виробничі, технологічні, 
інформаційні умови розвитку біоекономіки буде сприяти піднесенню рівня національної економіки. 

Висновки з проведеного дослідження. Гостра актуальність розвитку біоекономіки в Україні не 
викликає жодних сумнівів. Формуючи власну стратегію розвитку біоекономіки, варто за орієнтир брати 
європейську Стратегію біоекономіки, котра враховує досягнення економічних, соціальних та 
екологічних параметрів. В даному випадку необхідною є інноваційна політика, яка сприяє трансферу 
знань та технологій; впливає на напрями досліджень та визначення можливостей; управляє 
підприємницькими ризиками; впливає на формування ринку; мобілізує ресурси; формує правове поле; 
розвиває позитивні екстерналії, які включають широке застосування зовнішніх ефектів при вирішенні 
екологічних проблем.  
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Постановка проблеми. У складних умовах стабілізації ринкових відносин відродження і 

подальший інтенсивний розвиток тваринництва у регіонах України потребує залучення у виробництво 
таких обсягів інвестицій, які б забезпечували потребу в усіх видах матеріально-технічних ресурсів, 
створювали необхідні умови для здійснення економічної модернізації та ефективної діяльності 
тваринницьких підприємств. Водночас для формування і нарощування генетичного потенціалу 
знадобляться додаткові фінансові ресурси, які можна буде використати для забезпечення 
сільськогосподарських тварин сучасними модернізованими тваринницькими фермами і виробничими 
приміщеннями. 

Встановлено, що від високого рівня інноваційних змін у тваринництві залежить його 
конкурентоспроможність. Однак, завадою для широкого відродження і стабільного розвитку 
тваринництва стала відсутність та неналагодженість дієвого механізму залучення інвестицій у 
економічну модернізацію, що спричинило появу руйнівних процесів у цій, раніше прибутковій галузі. 
Усе це характеризує актуальність даної проблеми, а тому вимагає значного покращення існуючих 
ситуацій за рахунок залучення із різних джерел інвестиційних ресурсів, які можуть бути спрямовані на 
техніко-технологічну модернізацію виробничих процесів і забезпечення у послідуючі роки 
інноваційного та ефективного розвитку тваринництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці інвестиційно-інноваційного 
забезпечення аграрного виробництва й інших галузей аграрної економіки, розробці стратегічних 
напрямів розвитку тваринництва та підвищення ефективності виробництва м’яса і молока в 
сільськогосподарських підприємствах надається особлива увага вітчизняними вченими (Т. Божидарнік 
[1], В. Геєць [3], О. Ґудзь, М. [4] М. Дем’яненко, Н. Демчук [5], О. Другов [6], М. Кісіль [8], Ю. Лупенко 
[12], В. Месель-Веселяк [12], П. Саблук, А. Стельмащук [11], О. Шпичак і ін.). Проте, у теоретичному та 
методологічному аспектах питання особливостей системи державної підтримки і спрямування 
інвестицій на економічну модернізацію й ефективний розвиток тваринництва до цих пір залишаються 
недостатньо вивченими, а тому потребують подальших поглиблених досліджень.   

Постановка завдання. Метою статті є дослідження практичної значимості і основних тенденцій 
інвестиційної підтримки економічної модернізації з метою інтенсивного розвитку тваринництва та 
підвищення ефективності виробництва тваринницької продукції. Усе це спонукає до вирішення 
наступних завдань: обґрунтування процесу інвестиційної підтримки модернізації тваринницької галузі, 
визначення можливих шляхів та джерел залучення інвестицій у розвиток тваринництва, оцінка впливу 
освоєних інвестицій на інтенсивність відтворювальних процесів у тваринництві, виявлення основних 
чинників, що обумовлюють необхідність й особливості інвестиційного забезпечення модернізаційних 
процесів і розвитку тваринництва на основі інноваційних технологій для підвищення його 
конкурентоспроможності 

Виклад основного матеріалу дослідження. Існуючі проблеми із самостійним залученням 
тваринниками інвестицій ураховують важливі причини (обмежені можливості швидкого генетичного 
оновлення високопродуктивних тварин, тривала продовжність виробничого циклу, залежність від 
природно-кліматичних умов) неповної реалізації стратегічних можливостей галузей тваринництва, які 
підтримуються функціональними стратегіями та програмами, що визначають основних конкурентів, 
обсяги необхідних інвестицій та напрями їхнього цільового використання. 

Підприємствам тваринницького напряму розвитку дуже важливо мати постійну інвестиційну 
підтримку техніко-технологічного оновлення виробництва, формування стійких цін на тваринницьку 
продукцію, підготовку кваліфікованих працівників, забезпечення лізингової діяльності, науково-
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дослідних робіт і інформаційно-консультаційного обслуговування. Усі ці питання, як і багато інших, 
потребують обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку тваринництва та активізації відповідної 
державної політики [9; 12]. 

Встановлення першочергових об’єктів інвестування для проведення модернізації, відповідно до 
вибраних ефективних інвестиційних проектів, потребує мати у наявності необхідні (бажано власні) 
фінансові ресурси. Але найбільш вагомою перешкодою для здійснення економічної модернізації 
тваринництва є відсутність джерел довгострокового фінансування інвестицій. Водночас за останні 
роки у більшості підприємств регіонів тваринництво було збитковим, а тому фінансування 
інвестиційної діяльності за рахунок власних коштів було практично нездійсненним. 

У більшості випадків джерелами інвестиційних вкладень залишались позикові кошти (різні види 
кредиту, лізинг), але через підвищення рівня кредитної ставки для окремих підприємств вони стали 
неефективними. У даний час, ураховуючи досвід світової практики інвестування проектів модернізації, 
доцільно було би скористатися такими джерелами залучення інвестиційних ресурсів, як інвестиційний 
селінг, факторинг, інжиніринг, форфейтинг та коштів приватних інвесторів на основі державно-
приватного партнерства. 

Тваринництво є однією з найбільш енерговитратних галузей кожного підприємства, а рівень 
зношення його основних засобів коливається по регіонах країни у межах 55-70%. Усе це потребує 
значних капіталовкладень. Однак, фінансово-інвестиційних ресурсів на оновлення застарілих і 
зношених фермських машин і обладнання за рахунок власних джерел не вистачає. А тому одним із 
напрямів його подальшого розвитку є не тільки модернізація найбільш важливих галузей, але й 
впровадження енергозберігаючих новітніх технологій виробництва продукції з використанням сучасних 
альтернативних видів палива. В основному досягають значних успіхів ті підприємства, які за рахунок 
інвестицій зробили реконструкцію тваринницьких ферм, оновили на інноваційній основі виробничі 
потужності та збільшили обсяги якісної й екологічно чистої продукції. 

Ефективна політика інвестиційно-економічної і технологічної модернізації тваринництва у 
регіонах повинна базуватися на:  

 визначенні і розвитку пріоритетних галузей тваринництва; 

 формуванні інвестиційного потенціалу; 

 створенні привабливого інвестиційного клімату; 

 першочерговому освоєнні інвестицій у стратегічно важливих галузях; 

 впровадженні безризикових і ефективних інвестиційних проектів економічної модернізації; 

 формуванні складу й обслуговуванні портфелю інвестиційних проектів. 
У більшості випадків процес залучення інвестицій і ефективність їхнього використання дає 

можливість розв’язувати цілу низку проблем не тільки тваринництва, але й підприємств у цілому. 
Водночас інвестиційна привабливість може характеризуватися досить тривалим виробничим циклом, 
постійним попитом на тваринницьку продукцію, а це позитивно впливає на рівень задоволення 
інвесторів щодо періоду окупності інвестиційних проектів, оскільки кожен із них зацікавлений у 
ефективному використанні інвестованих коштів. Окрім цього інвесторів хвилює не тільки фінансова 
сторона діяльності підприємств, але й їхня здатність залишатися конкурентоздатними на 
внутрішньому ринку у період виникнення кризових та непередбачуваних ситуацій. 

Широке залучення інвестицій дасть можливість розширити границі експорту продукції, 
своєчасно проводити висококваліфікованими працівниками економічну модернізацію і забезпечити 
інтенсивний розвиток тваринництва за рахунок застосування сучасних інтенсивних технологій 
виробництва і переробки тваринницької продукції. Окрім цього, реалізація програм здійснення 
економічної модернізації і залучення різних видів інвестицій у інфраструктурні об’єкти тваринництва 
сприятиме збільшенню обсягів виробництва продукції з високою доданою вартістю, забезпечить 
створення додаткових робочих місць та зростання експортних можливостей країни. 

Слід зазначити, що оновлення основного капіталу, впровадження нових технологій і активізація 
інвестиційної діяльності є важливими напрямами процесу модернізації не тільки тваринництва, але й у 
цілої низки підприємств. Залишається лише забезпечити відновлення і розвиток матеріальної 
економічної бази та розробку програм техніко-технологічної модернізації виробництва. А тому 
основним завданням при переході тваринницьких підприємств України до інноваційного розвитку 
повинно стати кардинальне покращення фінансового забезпечення інвестиційного клімату та 
інвестиційно-інноваційних процесів у галузях тваринництва. Тим більше, що механізм інвестиційного 
забезпечення сприяє створенню …необхідних умов для інновацій через систему елементів, 
організаційних та економічних форм і важелів розподілу та перерозподілу інвестиційних ресурсів у 
процесі їх створення, обробки, накопичення, передачі та комерціалізації [6, с. 262]. 

Спостереження показали, що більшість сільськогосподарських підприємств окремих регіонів 
знаходяться на грані виживання, хоча стараються отримати мінімальний прибуток. Водночас вони 
мають низьку інвестиційну привабливість, а тому щорічно знижується їхня інвестиційна активність. 
Зокрема, порівняно високий індекс капітальних інвестицій у Хмельницькій (136,5), Волинській (137,7), 
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Чернівецькій (132,4), а найнижчий – у Запорізькій (84,9), Одеській (79,6) і Полтавській (70) областях. 
До цього прибавляється ще й повна відсутність довгострокового банківського кредитування, 
залучення вітчизняних і іноземних інвестицій та неефективна амортизаційна політика. Така ситуація 
потребує покращення інвестиційної діяльності за рахунок налагодження системи організаційно-
економічних, регулюючих і правових дій, які можуть позитивно впливати на рівномірне протікання 
інвестиційних процесів у основних галузях сільського господарства України. 

Розглянемо зміни у розмірі використаних капітальних інвестицій (у фактичних цінах) за різними 

видами активів в Україні (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка капітальних інвестицій у матеріальні активи  

за видами основних засобів, млн.грн. 
 

Види активів 
Рік  2015р. у 

% до 
2010р.  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Усього 189061 259932 293692 267728 219420 273116 144,5 

інвестиції у 
матеріальні активи 

173663 231910 264854 239393 212035 254731 146,7 

з них: земля 1182 2270 1756 1019 999 1442 122,0 

машини, обладнання 
та інвентар 

54059 71771 77015 79033 68949 84423 156,2 

інженерні споруди 39063 57935 61380 51844 46599 50949 130,4 

транспортні засоби 11025 17014 27016 16247 13830 19650 178,2 

довгострокові 
біологічні активи: 
тваринництва 961 1056 1292 1974 1645 2349 244,4 

рослинництва 836 1834 651 482 389 413 49,4 

біологічні активи 
галузей у % до 
обсягу матеріальних 
активів 

1,03 1,25 0,67 0,98 0,95 1,08 0,05в.п. 

інвестиції у 
нематеріальні активи 

6913 9376 8402 10480 7385 18385 265,9 

Джерело: розраховано за даними [7, с. 34, 35] 

 
Можна побачити, що за досліджуваний період капітальні інвестиції у розрізі усіх видів активів 

збільшилися, особливо нематеріальні, де на програмне забезпечення до інформаційних систем і ПК 
припадає 26,7%. Найбільшу частку у загальному розмірі капітальних інвестицій складають матеріальні 
активи (окрім названих сюди ще входять житлові і нежитлові будівлі, на які припадає 34,9%), яка за 
цей час збільшилася з 91,6 до 93,3%.  

Значну частку (33,1%) серед матеріальних активів займають машини, обладнання і інвентар, 
інженерні споруди (20%) та транспортні засоби (7,7%), тоді як довгострокові біологічні активи 
рослинництва та тваринництва (у їхній загальній сумі на цю галузь припадає 85%) складають лише 
1,08%. Тут же слід зазначити, що найбільша сума капітальних інвестицій була спрямована на останні 
види активів і використана у таких областях: Київська (990 млн грн), Полтавська (250 млн) і 
Чернігівська (137 млн), а найменша – Кіровоградська (23 млн), Тернопільська (20 млн), Закарпатська 
(12 млн грн). 

Для більш детального вивчення проблеми інвестиційного забезпечення тваринництва регіонів 
України проводився багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз з метою виявлення впливу 
окремих факторних ознак, які розраховувалися на одну умовну голову сільськогосподарських тварин 
(Х1 – обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну умовну голову сільськогосподарських тварин, 
грн, Х2 – вартість основних засобів у розрахунку на одну умовну голову тварин, тис. грн, Х3 – 
виробничі витрати тваринництва у розрахунку на одну умовну голову тварин, грн) на вартість валової 
продукції тваринництва у розрахунку на одну умовну голову, грн (У). У результаті проведених 
розрахунків на персональному комп’ютері при допомозі стандартних додатків MS Excel було отримано 
таку кореляційно-регресійну модель по встановленню тісноти зв’язку між досліджуваними факторами:  

 
                              У= 3450,9775 + 0,3959Х1 + 1,6912Х2 + 0,8071Х3   

 
У отриманому рівнянні множинної регресії його кожний коефіцієнт характеризує ступінь впливу 

прийнятих до уваги факторів на обсяг валової продукції тваринництва у розрахунку на одну умовну 
голову тварин при фіксованому значенні решти факторів, тобто як зі зміною окремого фактора на 
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одиницю змінюється результативний показник. У даному випадку розрахований коефіцієнт множинної 
кореляційної моделі (R=0,8154) свідчить про те, що ступінь тісноти зв’язку між результативною і 
факторіальними ознаками досить високий. При цьому коефіцієнт множинної детермінації (R

2
=0,665) 

характеризує 66,5% суттєвого впливу вибраних факторів на обсяг виробництва валової тваринницької 
продукції у розрахунку на одну умовну голову сільськогосподарських тварин.  

У сучасних умовах господарювання тваринництво більшості регіонів країни потребує залучення 
значних обсягів інвестицій та організації якісного інвестиційного процесу з метою глибокої структурної 
перебудови і модернізації найбільш перспективних тваринницьких галузей. Велику роль у цьому 
відношенні відіграють внутрішні і зовнішні інвестиції, які у змозі визначити основні тенденції і 
перспективи подальшого розвитку тваринництва та забезпечити йому високу інвестиційну 
привабливість. 

Стверджується, що інвестиційна привабливість підприємств аграрного сектора забезпечується 
сукупністю заходів щодо підвищення рівня їх прибутковості, формування інвестиційних ресурсів 
переважно за рахунок власних джерел товаровиробників, створення сприятливих умов для залучення 
у секторі зовнішньо галузевих, зокрема іноземних інвестицій, розвитку кредитного обслуговування 
підприємств та інших заходів [8, с. 82]. 

Встановлено, що із збільшенням обсягів капітальних інвестицій у розрахунку на одиницю 
земельних ресурсів, які вкладаються у сільське господарство зростає обсяг валової продукції 
тваринництва у сільськогосподарських підприємствах України (рис. 1). 
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Капітальні інвестиції у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, тис.грн.

Валова продукція тваринництва у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, тис.грн.

Линейный (Капітальні інвестиції у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь,

тис.грн.)
Линейный (Капітальні інвестиції у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь,

тис.грн.)
Линейный (Капітальні інвестиції у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь,

тис.грн.)
Линейный (Валова продукція тваринництва у розрахунку на 100 га сільськогосподарських

угідь, тис.грн.)

 
Рис.1. Динаміка обсягів освоєних у сільському господарстві інвестицій і валової 

продукції тваринництва 
Джерело: [2, с. 6; 10, с. 33]  

 
При інвестуванні процесу економічної модернізації і забезпеченні конкурентоспроможності 

тваринництва необхідно передусім ураховувати наявний тваринницький генетичний потенціал 
сільських територій регіонів, наявність наукових ідей і пропозицій, набутий техніко-технологічний 
досвід спеціалістів, а також працівників, обслуговуючих галузі тваринництва відповідно до їхньої 
спеціалізації. Від успішного виконання цього завдання, як і багатьох інших (покращення цінової 
політики, збалансування попиту, виробництва і реалізації тваринницької продукції) значною мірою 
будуть залежати кінцеві результати господарської діяльності тваринницьких підприємств. 

Отже, за досліджуваний період обсяг капітальних інвестицій, освоєних у сільському господарстві 
зріс у 2,6 раза, а валової продукції тваринництва – у 1,3 раза. А тому, щоб збільшити обсяги 
виробництва тваринницької продукції у послідуючі роки необхідно більш ефективно використовувати 
виділені тваринництву грошові кошти, які насамперед слід направляти на реконструкцію і 
модернізацію виробничих процесів та придбання сучасних фермських машин і обладнання. 
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З’ясовано, що у даний час для залучення інвестицій у тваринництво пріоритетними є такі галузі, 
як свинарство і птахівництво, які поглинають значну кількість інвестиційних проектів, що спрямовані на 
стабілізацію і покращення структури споживання м’яса і молока населенням в окремих регіонах 
країни. Однак, фонд споживання м’яса і м’ясопродуктів зменшився з 2384 тис. тонн у 2010 р. до 2178,7 
тис. тонн у 2015 р., молока і молочних продуктів з 9469,8 до 8995 тис. тонн, або ж відповідно на 8,6 і 
5%. Зокрема, у структурі м’яса за видами яловичина і телятина складала 15,9%, свинина – 35,6%, 
м’ясо птиці – 47%, інші види м’яса – 1,5%. 

В останні роки окремі галузі тваринництва (молочне і м’ясне скотарство та свинарство) 
показують позитивну динаміку свого розвитку. Натомість існують ще нерозв’язані питання, які 
стосуються комплексної техніко-технологічної модернізації тваринництва. З огляду на цю ситуацію 
підприємствам більшості регіонів виникає потреба шукати різні шляхи інвестування оновлення, 
реконструкції і будівництва сучасних тваринницьких ферм, комплексів та виробництва інноваційних 
видів тваринницької продукції. 

Насамперед необхідно заохочувати інвесторів вкладати інвестиційні ресурси і субсидійні 
кредити у молочне скотарство. Цей шлях досить тернистий, оскільки інвестори зважують своє 
бажання інвестувати довгострокові проекти (при ризиковій результативності і низькій реалізації 
можливостей), а тому надають перевагу свинарству і птахівництву, тобто тим галузям, де дуже 
швидко можна отримати прибуток. 

Результати дослідження дають можливість розглянути зміни, які відбулися в інвестиційному 
забезпеченні тваринництва та їх вплив на результати господарської діяльності підприємств (табл. 2). 
За проведеними розрахунками щорічний розмір капітальних інвестицій, освоєних у сільському 
господарстві мав тенденцію до зростання. 

Таблиця 2 
Показники ефективності інвестиційних вкладень  

у сільське господарство України 
 

Показники 
Рік  2015 р. до 

2010 р., % 2010 2012 2014 2015 

Частка використаних у сільському господарстві 
капітальних інвестицій у їхньому загальному 
обсязі,% 6,0 6,5 8,3 10,7 4,7 в.п. 

Обсяг капітальних інвестицій вкладених у 
довгострокові біологічні активи рослинництва і 
тваринництва, млн грн 1797 1780 2034 2762 153,7 

Припадає інвестицій, використаних у 
сільському господарстві, грн на:       

1га сільськогосподарських угідь 525,4 898,3 894,8 1412,7 268,9 

одну особу 4164,9 6343,4 5122,9 6399,9 153,6 

одну умовну голову тварин 1042,1 1761,8 1867,9 3100,7 297,5 

одного працівника, зайнятого у тваринництві, 
тис. грн 54,4 107,7 122,9 215,5 396,1 

100 грн основних засобів 25,8 13,5 11,0 14,3 55,4 

Вироблено у сільськогосподарських 
підприємствах продукції тваринництва, грн на:      

1га сільськогосподарських угідь 1259,4 1432,8 1631,7 1560,3 123,9 

одну грн інвестицій 6,19 3,81 4,01 2,42 39,1 

одного працівника, зайнятого у тваринництві, 
тис. грн 130,5 171,8 224,1 237,9 182,3 

Рівень рентабельності сільськогосподарської 
діяльності,%  17,5 16,3 9,3 30,5 13 в.п. 

Рівень рентабельності виробництва продукції 
тваринництва, % 7,8 14,3 13,4 15,3 7,5 в.п. 

Джерело: розраховано за даними [7, с. 32; 10, с. 30, 33, 44, 47]  

 
При цьому обсяг інвестицій у довгострокові біологічні активи рослинництва і тваринництва 

збільшився на 53,7%. У результаті обсяг інвестицій у розрахунку на одиницю земельної площі, умовну 
голову тварин і одного працюючого зріс відповідно в 2,7 раза, майже у 3 і 4 рази, але по відношенню 
до основних засобів - скоротився на 44,6%. Водночас окупність тваринницькою продукцією вкладених 
інвестицій зменшилася на 60,9%. Позитивним явищем є ріст продуктивності праці і рівня 
рентабельності. Усе це спонукає дати позитивну оцінку інвестиційному процесу у тваринництві. Проте 
здійснення економічної модернізації галузі і виробництво інноваційних видів тваринницької продукції 
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потребує удосконалення державної інвестиційної підтримки для забезпечення продовольчої безпеки 
країни і формування експортних продовольчих ресурсів. 

Висновки з проведеного дослідження. У результаті дослідження встановлено, що економічна 
модернізація тваринництва є одним з важливих чинників його інтенсивного розвитку. Вона являє 
собою сукупність розроблених заходів, які ураховують сучасні досягнення науки і техніки та 
спрямовуються на покращення оновлення фермських машин, обладнання, технологічних процесів 
відповідно до встановлених вимог, нормативів і технічних умов. Водночас реконструкція характеризує 
здійснення інвестиційного процесу реорганізації і технічного переозброєння (підготовка виробничих 
потужностей) тваринництва з метою збільшення виробництва тваринницької продукції. У цьому 
контексті рекомендоване технічне переозброєння тваринництва, яке є різновидністю інноваційного 
процесу реконструкції, що передбачає заміну технологічних процесів і засобів технологічного 
оснащення тваринницьких ферм більш сучасними, для забезпечення виробництва нових видів 
конкурентоспроможної тваринницької продукції. 

Доведено, що однією із важливих умов розвитку тваринництва у перспективі є поєднання і 
взаємозв’язок інвестиційної та інноваційної діяльності щодо збільшення вкладення грошових коштів 
(власних, державних, приватних) у сучасні інноваційні технології та виробництво інноваційних 
продуктів. При цьому держава повинна забезпечити регулювання і контроль інвестиційного 
забезпечення інноваційного розвитку тваринництва за рахунок поєднання наукової і виробничої 
діяльності, спрощення процедури фінансово-кредитної підтримки інноваційної діяльності, 
впровадження інвестиційних проектів і страхування на випадок ризикових нововведень. 
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Постановка проблеми. Адміністративна реформа в Україні на сьогоднішній день явище 

багатоаспектне, багатоперспективне та багатовекторне.  
Не стало виключенням і те, що адміністративна реформа в Україні зачепила і сільські території. 

Під час проведення реформи виникла проблема виявлення сільських лідерів, громадян сільської 
місцевості, які стануть взірцем для загалу, на авторитет яких опиратимуться представники 
адміністрації об’єднаних територіальних громад. 

Сучасний розвиток сільських територій України, як уже зазначалося в літературі, відбувається в 
умовах загострення значної кількості проблем у різних сферах життєдіяльності. Як наслідок, з кожним 
роком дедалі більше зростає значимість заходів, спрямованих на покращення соціально-економічного 
стану вітчизняного села [2]. 

Глобалізаційні процеси, у тому числі в аграрній сфері, є об’єктивною та невідворотною 
реальністю. Суспільство змушене адаптуватися як до позитивних, так і негативних наслідків 
глобалізації. Завдання суспільства – максимально використати позитивні наслідки глобалізації та 
мінімізувати негативні процеси. Оцінюючи наслідки глобалізаційних процесів для аграрної сфери, 
варто мати на увазі концепцію багатофункціональності сільського господарства. Однією з причин 
фінансової вразливості сільського господарства є його некомерційна функція. Це, зокрема, 
впорядкування сільських територій, збереження сільських поселень, агроландшафтів, 
агрозаповідників, біорозмаїття, рекреаційні функції та захист суспільства від негативних наслідків 
надурбанізації [9]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1877-15
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та практичні аспекти даної проблеми 
досліджували вченні різних галузей і спрямувань, а саме менеджменту, управління, психології, 
соціології та інші. Розвитку сільських територій нині приділяється підвищена увага як з боку держави, 
так з боку сільської громади, громадських організацій та науковців. Нині цій проблемі присвячують свої 
праці та дослідження провідні економісти України В.В. Іванишин, Р.І. Тринько [9], Л.В. Забуранна, 
Н.В. Попрозман.  

Однак, незважаючи на цінність проведених досліджень, окремі питання, пов’язані з виявленням 
характерних особливостей розвитку сільських територій та адаптації їх до сучасних умов потребують 
подальшого вивчення.    

Постановка завдання. Метою статі є дослідження розвитку сільських територій за допомогою 
ефекту лідерства на селі та ініціативності сільських жителів України, його позитивні та негативні 
сторони.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчаючи історію розвитку сільських територій 
України, можна відмітити трансформацію особистості українського селянина, побачити різні чинники, 
що мали безпосередній вплив на ментальність, але завжди протягом історичних змін та реформ чітко 
прослідковуємо вплив на ці процеси лідерів, що і були найпершими реформаторами на селі. 

Так, Ю.О. Бажал зазначає, що за часів економічної політики СРСР обмеження приватної 
власності (крім особистого підсобного господарства) гальмувало формування підприємницьких 
здібностей, а низька винагорода за кращі результати (винахідництво, раціоналізації) породжувала 
безініціативність селян. 

Низький рівень їх оплати праці у більшості сфер суспільного виробництва призвів до її низької 
якості та продуктивності: тут панував принцип – “як ви нам платите, так ми вам працюємо”. Фактичне 
відсторонення працівників від “загальнонародної” власності, низька заробітна плата породили 
поширення крадійства, особливо – на виробництві. Наявність дешевих енергоносіїв, їх низька частка 
як у витратах виробництва, так і домогосподарств обумовили стійке марнотратство при використанні 
природних ресурсів – газу, вугілля, деревини, нафтопродуктів тощо [1].  

Сучасний стан соціальної-економічної інфраструктури сільських територій підтверджує 
наявність глибокої кризи. Скрутне становище економіки села, тривале недофінансування соціальної 
сфери призвели до загрози фізичного руйнування її матеріально-технічного потенціалу. Динаміка 
введення в експлуатацію загальної площі житла в розрізі міських і сільських поселень дає можливість 
зробити висновок про тимчасове нарощування обсягів збудованого житла як у міських поселеннях, так 
і в сільській місцевості. Але навіть до показників 1990 р. ще надто далеко [6]. 

Державне регулювання виступає основним напрямом забезпечення сталого розвитку 
українського села та засобом забезпечення рівноваги економіки України. Методи, форми й масштаби 
державного регулювання визначаються характером і гостротою економічних, соціальних, екологічних 
та інших проблем в конкретних умовах місця й часу . 

Державне регулювання сучасної вітчизняної економіки передбачає її переведення на 
інтенсивний шлях розвитку з послідовним скороченням видатків на екстенсивне зростання і 
забезпеченням вкладень в інтенсифікацію ефективного використання й оновлення вже створеного 
господарського потенціалу . В період здійснення в У країні низки економічних реформ потрібні 

зусилля для пожвавлення розвитку сільських територій з метою забезпечення їх стабілізації й 
економічного піднесення. Такі перспективи вимагають використання певних засобів, механізмів та 
інструментарію державного регулювання економіки [4]. 

Варто погодитися з думкою А.В. Ключник, що соціально-економічний і екологічний розвиток 
сільських територій є одним із найбільш пріоритетних напрямків стратегії розвитку більшості розвинених 
держав світу та Європейського союзу зокрема. Ефективна реалізація державних програм стратегічного 
розвитку залежить від соціально-політичних особливостей кожної країни, від географічних і кліматичних 
умов, від сучасного стану економічного розвитку та рівня життя населення [5]. 

Сільські території є надзвичайно складним об’єктом управлінського впливу. Аналіз статики та 
динаміки соціально-економічного розвитку сільських територій дає змогу виокремити пріоритетні 
напрями державної політики, спрямованої безпосередньо на забезпечення стійкого підвищення рівня 
та якості життя сільського населення. Сучасний рівень соціальної інфраструктури села створює 
реальні передумови для погіршення соціально-демографічної ситуації в сільській місцевості. 
Подолання проблем, що склалися в цій галузі, вимагає безпосереднього втручання держави шляхом 
фінансування конкретних цільових програм соціального розвитку села [5]. 

Варто зауважити, що з огляду на активізацію розвитку сільських територій, акцентуванні уваги 
на роль та місце громади у цьому, можна виділити групу людського капіталу громади. Науковці і 
практики, а особливо управлінці відзначають значну диференціацію людського капіталу різних 
сільських громад. Тому можна вважати, що людський капітал громад є значним ресурсом розвитку 
сільських територій та інституціалізації самих громад. 

Встановлено, що розвиток місцевих ініціатив, у випадку їх успішної або більш-менш 
результативної реалізації обумовлюється наростанням креативного (творчого) потенціалу громади. 
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Оскільки реальні потреби громади та їх потенціал дуже диференційовані, то й самі місцеві ініціативи 
можуть мати різне спрямування. 

Незважаючи на певні досягнення у застосуванні інституційно-еволюційної методології до 
досліджень актуальних соціально-економічних проблем, важко однозначно стверджувати, що 
сформовані на сьогодні теоретичні уявлення про інституціональний устрій сільської економіки досить 
повні та всебічні. 

Як стверджують психологи, лідер (від англ. leader - провідний) – це член групи, якому вона 
надає право приймати найвідповідальніші рішення, що стосуються інтересів усієї групи. Лідер – 
особистість авторитетна. 

Лідерство – це вплив стосунків у процесі взаємодії, що ґрунтуються на особистісних 
характеристиках, де простежується факт домінування і підкорення [7]. 

Отже, якщо зробити висновки зі сказаного вище, то сільський лідер – це авторитетна 
особистість, яка проживає в сільській місцевості та від імені громади села має право приймати 
відповідальні рішення, що стосуються інтересів громади, яка йому довіряє. 

Сільське лідерство, як будь яке соціально-економічне явище, має свої позитивні та негативні 
сторони (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Позитивні та негативні сторони сільського лідирування 

Джерело: розроблено автором 
 

З наведеного рисунка 1 можна зробити висновки, що сільський лідер, хоч особа авторитетна, 
ініціативна та винахідлива, але бере на себе чимале психологічне навантаження. Адже не всім 
подобаються його ініціативи, погляди, стиль життя, статки і доходи, часто односельчани йому 
заздрять і забагато від нього очікують. 

Дуже часто сільським лідерам доводиться переживати осуд і невдоволення своїх односельців 
через свою ініціативу і новаторство, тому не кожен може бути повноцінним сільським лідером, а лише 
сильні особистості. 

Варто чітко зауважити, що позитивний розвиток сільських територій безпосередньо залежить від 
психологічного клімату в громаді, від успішності формальних і неформальних лідерів громади. Також 
важливим фактором є те: чи є в громаді приклади для наслідування і які вони. Коли мешканці 
сільських територій беруть приклад з лідерів, що є підприємцями на селі, громадськими діячами, 
вправними господарями та представниками культурних осередків села. 

Зазвичай перелічені соціальні верстви населення привертають увагу сільських мешканців своєю 
виваженою поведінкою, мудрістю, фінансовим та матеріальним достатком, соціальним статусом. 
Тому, зважаючи на ці позитивні чинники, селяни і беруть приклад зі своїх успішних колег. 

Отже, при розробці програм розвитку сільських територій завжди потрібно зважати на 
позитивний досвід успішних сільських мешканців, досліджувати шлях їх становлення, порівнювати та 
аналізувати їх успіх. Також варто звертати увагу на їх поради та залучати їх до розробки цих програм, 
користуючись їх досвідом та авторитетом [4]. 

Висновки з проведеного дослідження. Зі сказаного вище можна зробити висновки, що роль 
лідера на селі є важливою беззаперечно. Сільський лідер в Україні завжди був людиною-зразком, за 
яким слідували, якого поважали, думку якого враховували і на яку спиралися. Тому при проведенні 
реформувань, при розробці будь яких законотворчих заходів потрібно зважати на авторитет 
сільського лідера.   

При розробці програм розвитку сільських територій в напрямку соціально-економічних реформ 
завжди потрібно пам’ятати і використовувати позитивний досвід сільських лідерів, звертати увагу на їх 
думку і поради, адже вони є безпосередніми мешканцями реформованих сільських територій, 
представниками сільських громад, довіреними особами сільських жителів. Тому варто зазначити, що 

Сільський лідер 

Позитивні сторони сільського лідирування Негативні сторони сільського лідирування 

Бажання наслідувати лідера, а саме в: 
1. отриманні прибутку; 
2. упорядкуванні своєї та прилеглої 
території;  
3. мати вплив в громаді; 
4. бути ініціативним; 
5. бути винахідливим;  
6. бути новатором.  

1. не мати власної думки; 
2. бути пасивним; 
3. надмірні очікування від лідерів; 
4. думка – :«лідер нам зобов`язаний»; 
5. надмірні наслідування; 
6. заздрість. 
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оскільки сільські лідери самі проживають на тих сільських територіях, то вони самі зацікавлені в їх 
успішному розвитку і реформуванні, позитивному рішенні всіх проблем, які турбують місцевих жителів.  

Саме через те, що проігнорована сама думка та ідея залучення до реформ на сільських 
територіях сільських лідерів, Українське село на сьогодні знаходиться в депресивному стані. Побутова 
інфраструктура в сільській місцевості або взагалі відсутня, або в занедбаному стані, а це в основному 
відлякує молодь від проживання в селах. 

Запроваджуючи реформи в сільській місцевості, потрібно чітко зважити всі культурно-ментальні 
цінності даного місця побуту селян на території, де пропонуються ті чи інші реформи: хто є лідером, 
який вплив має лідер на цих жителів, яке місце займає його думка в їх житті.  

Від впливу лідера, від його думки в багатьох випадках залежить успіх запроваджуваних реформ, 
тривалість їх впровадження та термін їх дії, селян завжди потрібно мотивувати і показувати 
позитивний приклад та ефект від тих нововведень, які їм запропоновані. 

Тому, варто визнати, що значення сільського лідера в формуванні і розвитку сільських територій 
досить важлива. Від того хто є лідер в селі залежить не тільки соціально-економічний розвиток даної 
місцевості, а й культурний та духовний розвиток населення. 

 

Література  
 

1. Бажал Ю. Еволюційна парадигма економіки перехідного періоду / Ю. Бажал // Економіка 
України. – 1993. – № 8 – C. 3-12  

2. Борщевський В.В. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів 
України : монографія / В.В. Борщевський ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2012. – 216 с.  

3. Дудзяк О.А. Вплив сільського туризму на розвиток сільських територій / О.А. Дудзяк // 
Науковий вісник Ужгородського університету. – 2016. – Вип. 2 (48). – С. 133-136. 

4. Іванишин В.В. Застосування в Україні досвіду розвитку сільських територій Європейських 
країн та США / В.В. Іванишин, О.А. Дудзяк // Збірник наукових праць Подільського державного 
аграрно-технічного університету. – 2015. – Вип. 24. – Том 3. – С. 5–10. 

5. Ключник А.В. Зайнятість населення сільських територій: проблеми та стратегічні напрями їх 
вирішення / А.В. Ключник // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 134–139. 

6. Оліщук П. О. Місцеві ініціативи як інструмент розвитку сільських територій [Електронний 
ресурс] / П. О. Оліщук // Ефективна економіка. – № 1, 2012 (електронне видання). – Режим доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua 

7. Основи психології. Лідер і лідерство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://pidruchniki.com/1685030337343/psihologiya/lider_liderstvo 

8. Стегней М.І. Сучасні напрями забезпечення сталого розвитку сільських територій: 
Європейський досвід і Українські реалії / М.І. Стегней // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 3. 
– С. 125-133. 

9. Тринько Р. Демографічна безпека: особливості й стратегічні пріоритети : монографія / 
Р. Тринько. – Львів, 2016. – 204 с. 

References 
 

1. Bazhal, Yu. (1993), “The evolutionary paradigm Economy in transition period”, Ekonomika Ukrainy, 
no. 8, pp. 3-12. 

2. Borschevskyi, V.V. (2012), Rozvytok silskykh terytorii v systemi yevrointehratsiinykh priorytetiv 
Ukrainy [The development of rural areas in the system of European integration priorities of Ukraine], 
monograph, In-t rehionalnykh doslidzhen, Lviv, Ukraine, 216 p. 

3. Dudziak, O.A. (2016), “The impact of rural tourism in rural development”, Naukovyi visnyk 
Uzhhorodskoho universytetu, Issue 2 (48), pp. 133-136. 

4. Ivanyshyn, V.V. and Dudziak, O.A. (2015), “Implementation of rural development experience of 
European countries and USA into the Ukrainian economy”, Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho 
derzhavnoho ahrarnotehnichnoho universytetu, Issue 24, Vol. (3), pp. 5–10. 

5. Kluchnyk, A.V. (2011) Employment in rural territories: problems and strategic directions of their 
solution”, Rehionalna ekonomika, no. 1, pp. 134–139. 

6. Olishchuk, P.O. (2012), “Local initiatives as a tool for development of rural areas”, Efektyvna 
ekonomika, no.1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (access date April 01, 2017). 

7. Psychology. Leader and Leadership, available at: 
http://pidruchniki.com/1685030337343/psihologiya/lider_liderstvo (access date April 01, 2017).  

8. Stehnei, M.I. (2013), “Current trends in maintenance of sustainable development for rural 
territories: European experience and Ukrainian realii”, Aktualni problemy ekonomiky, no. 3, pp. 125-133. 

9. Тrynko, R.I. (2016), Demohrafichna bezpeka: osoblyvosti i stratehichni priorytety [Demographic 
security: features and strategic priorities], monograph, Lviv, Ukraine, 204 p. 

Рецензент : д.е.н., професор Подільського державного 
 аграрно-технічного університету    К.Б. Волощук 

http://www.economy.nayka/
http://www.economy.nayka.com.ua/
http://pidruchniki.com/1685030337343/psihologiya/lider_liderstvo


ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННООГГОО  ГГООССППООДДААРРССТТВВАА   
 

 43 

УДК 338.43:332.14 
Сава А.П., 

канд. екон. наук, с.н.с., докторант 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» 

 

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ 
РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Sava А.P., 
cand.sc.(econ.), senior research fellow, doctoral candidate 

NSC «Institute of Agrarian Economics» 
 

EVOLUTION OF THEORETICAL KNOWLEDGE AND THEIR INFLUENCE 
ON RURAL DEVELOPMENT MANAGEMENT 

 
Постановка проблеми. Різноманітність підходів до визначення сутності сільських територій, 

розглянутих у попередніх дослідженнях [17], їх структури, ендогенних та екзогенних зв’язків, можливих 
концептуальних варіантів розвитку спричинена об’єктивними та реальними умовами функціонування 
сучасного українського села, масштабами і специфікою його проблемних питань розвитку сільських 
територій нашої країни. 

Вони пов’язані із відповідними процесами кардинальних політичних, економічних і соціальних 
перетворень, що продовжують відбуватися в Україні. На них впливають різноманітні чинники, зокрема, 
глобалізація, тенденції сучасного світової економіки, які знаменують її перехід до інформаційного 
суспільства, встановлення довгострокових цілей, використання новітніх технологій, поширення 
децентралізації, демократизації управлінських рішень тощо. 

Все це визначає необхідність осмислення механізму управління територіальним розвитком, що 
лежить з основі найважливіших напрямів перетворень в Україні та формування ефективної соціально-
економічної політики розвитку сільських територій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання теоретико-методологічного та 
організаційно-практичного забезпечення розвитку сільських територій, обґрунтування управління 
соціально-економічними процесами територіальних громад ґрунтовно висвітлили у своїх працях низка 
відомих економістів-аграріїв. Серед них можна виділити праці О.М. Бородіної, О.Г. Булавки, 
І.В. Гончаренка, Ю.Е. Губені, М.І. Долішнього, О.В. Заставецької, В.К. Збарського, М.Ф. Кропивка, 
І.М. Куліша, А.В. Лісового [5], М.Й. Маліка, О.І. Павлова [8; 9], І.В. Прокопи, В.А. Пуліма, П.Т. Саблука 
[15; 16], В.В. Юрчишина [7] та ін. 

Проте, у наукових дослідженнях ще залишаються недостатньо висвітленими питання 
застосування теоретичних підходів до обґрунтування розвитку сільських територій та визначення ролі 
процесу управління і регулювання в забезпеченні соціально-економічного становлення сільських 
територій України, що і обумовило необхідність проведення даного дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідити еволюцію економічних знань, концепцій та 
теорій щодо територіального розвитку та обґрунтувати формування національної системи управління 
розвитком сільських територій з врахуванням досвіду їх функціонування та регулювання у практиках 
різних країн. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За останні роки у національній економіці процес 
формування регіональної політики та механізми її реалізації здійснювались за двома напрямами – 
практичному та теоретичному.  

На наш погляд, ці напрями є взаємоузгоджені і мають реалізовуватися послідовно: від теорії до 
практики, тобто фактичному виконанню процедурних дій політики мають передувати теоретичні 
обґрунтування формування наукової доктрини розвитку сільських територій. 

Практичний досвід свідчить про недостатній рівень результативності програмних дій урядів, 
Президента та Верховної Ради України, а також недієвість прогнозно-планових документів, концепцій 
та стратегій державної політики, спрямованих на розвиток сільських територій. 

Тому з метою подальшого конструктивного розгляду питання соціально-економічного розвитку 
сільських територій необхідно здійснити наукове обґрунтування теорії їх розвитку в контексті 
формування ефективної системи управління ними та регуляторної політики держави. 

Категоріальний апарат дослідження розвитку сільських територій має важливе значення, 
оскільки визначальним є керованість соціально-економічних процесів. Сучасне тлумачення розвитку 
потребує поглибленого вивчення категорії «управління», що має багато спільних рис із поняттям 
«регулювання». 
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Регулювання (від лат. regulo – впорядковувати, наводити порядок) як економічна категорія 
означає сукупність методів і засобів спрямованого впливу певного керівного чинника, суб’єкта на 
об’єкт (систему) з метою його стабілізації і розвитку згідно з планом [5].  

Звичайно, будь-яка система має властивість до саморегулювання, а з іншого боку на її рівновагу 
впливає низка внутрішніх і зовнішніх чинників. Це призводить до необхідності застосування певного 
зовнішнього регулювання чи управління, оскільки самостійне регулювання не завжди можливе. 
Підгрунтям такого осмислення процесу економічного регулювання розвитку сільських територій 
базується на певному науково-теоретичному підгрунті, яке за час існування сучасного суспільства 
пройшло значний шлях еволюції. 

Економічна наука сформувала таким чином множину теоретичних знань і теорій, що містять 
конструктивні пояснення закономірностей та принципів раціоналізації економічного простору, розвитку 
територій, міжтериторіальних взаємодій, розміщення видів діяльності та населення. 

Зокрема, в історії економічної науки виділено окремі методологічні платформи, а саме: 
традиційні «просторові» теорії розвитку регіону, теорія «полюсів зростання» та «центрів розвитку», 
теорія територіально виробничого комплексу, сучасна теорія розвитку регіону в умовах активізації 
глобалізаційних процесів. Окрему групу складають теорії розміщення, які лягли в основу розробки 
моделей регіонального аграрного сектору з позиції продовольчої безпеки населення регіону, де 
використано класичні теорії (сільськогосподарська, промислова, теорія центральних місць, 
економічного ландшафту), розміщення регіональних ринків і просторова теорія ціни та ін. До іншої 
групи віднесено теорії розміщення соціалістичного періоду, до яких належать, зокрема, ступінчата 
модель територіальної організації господарства та розселення, яка системно втілювалася у практику 
господарювання в Україні протягом другої половини ХХ ст. [13]. 

У науковій літературі виділяють також теорії розвитку регіонів, в основі яких лежать 
макроекономічні моделі (Дж. М. Кейнса, Дж. Хікса, А. Хансена, П. Самуельсона, Ф. Модільяні, моделі 
В. Леонтьєва «затрати–випуск») тощо. Такий підхід традиційно ґрунтується на тому, що території, як 
доволі великі частини країни, мають наближені до тенденцій розвитку на макрорівні. 

Слід виокремити також теорії міжрегіональних економічних відносин, які включають теорії 
міжнародної торгівлі та інтеграції, що базуються на теоретичних принципах спеціалізації регіонів, 
сформульованих у працях А. Сміта, Д. Рікардо, Е. Хекшера, Б. Оліна та ін. 

В рамках зазначених підходів міжрегіональні економічні зв’язки розглядаються через 
формування своєрідних систем взаємодіючих регіонів. Такий підхід доцільно застосувати і на прикладі 
національної економіки України, оскільки це теж система взаємодіючих територій, в тому числі 
сільських, а тому дослідження територіальних аграрних комплексів слід поєднувати з вивченням як 
національних, так і особливостей окремої території. 

Розглядаючи згадані вище теорії територіальної чи регіональної економіки, можна помітити, що 
частково кожна з них є основою формування політики соціально-економічного розвитку сільських 
територій (табл. 1). 

Таблиця 1 
Еволюція теорій територіальної економіки та їх вплив на розвиток сільських територій 

 

Назва теорії, фундатори Вплив на соціально-економічний розвиток сільських територій 

1 2 

Теорія «полюсів росту», 
Ф. Перру, Ж. Р. Будвіль 

Ідеї полюсів зростання можуть бути реалізовані при створенні вільних 
економічних зон, технополісів, технопарків в межах сільських 
територій 

Теорія сільськогосподарського 
штандорта або розміщення, 

Й. Тюнен 
Перший успішний досвід використання абстрактних математичних 
моделей в теорії просторової економіки. Має важливе методичне 
значення, визнане в сучасній економічній науці 

Теорія промислового штандорта або 
розміщення промисловості, 

В. Лаунхардт, А. Вебер 

Теорія центральних місць, 
В. Кристаллєр 

Теорія центральних місць дозволяє сформулювати загальні висновки 
про доцільність розселення на территорії. Її можна розглядати як 
теорію, що дає еталон системи розселення і територіальної 
організації господарства 

Теорія просторової організації 
господарства, 

А. Льош 

Розроблені принципові основи теорії просторової економічної 
рівноваги 

Теорії абсолютних та порівняльних 
переваг, 

А. Сміт, Д. Рікардо 

Сформовано теоретичні основи регіональної спеціалізації та 
міжрегіональної торгівлі. 
Міжнародна (міжрегіональна) торгівля розглядається як спосіб 
отримання вигоди для кожного учасника 
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продовження табл. 1 
1 2 

Теорії розвитку регіонів / теорії 
макроекономіки, 

Дж. М. Кейнс, Дж. Хікс, А. Хансен, 
Л. Клейна, П. Самуельсон, Ф. 

Модільяні 

Запропонована ідея розглядати територію, що володіє послідовними 
тенденціями розвитку всієї національної економіки, ідентичним 
обєктом управлінняяк на макро-, так і на мікрорівні 

Теорія лібералізації міжрегіонального 
руху факторів виробництва, 

Е. Хекшер, Б. Олін 

Обґрунтовано доцільність лібералізації не лише торгівлі, але і 
міжнародного (міжрегіонального) переміщення факторів виробництва 

Теорія територіального виробничого 
комплексу, 

У. Ізард, А. Пробст 

Адаптовано методи макроекономіки для досліджень міжрегіональних 
зв’язків, розроблено моделі просторової рівноваги, формування 
промислового комплексу. Доведено, що саме населення є 
регіоноутворюючим ядром і визначає його економічний, соціальний і 
культурний розвиток 

Регіональні ринки та просторова 
теорія ціни 

Розглянуто віддалені у просторі автономні регіональні ринки, між 
якими встановлено економічні зв’язки. Визначено, що вільна торгівля 
між регіонами може привести до вирівнювання факторів виробництва 
та сприятиме скороченню розриву їх рівнів розвитку 

Радянська школа регіоналльної теорії 
Розроблено ефективні системи планування розміщення виробничих 
сил і розроблено методи територіального розвитку 

Сучасні теорії розвитку регіону, 
В. Барнс, Л. Ледебур та ін. 

Територія досліджується як багатофункціональна та багатоаспектна 
система. 
Регіональна економічна політика повинна концентруватися на 
створенні сприятливих умов для інноваційного розвитку менш 
розвинутих територій, наприклад, у вигляді технополісів, технопарків 
тощо 

Джерело: систематизовано на основі [1; 9; 12; 13; 18]. 

 
Ґрунтовне дослідження теоретичних засад розвитку сільських територій призвело у науковому 

сенсі до виділення підходів, які були сформовані на основі різного розуміння кінцевих соціально-
економічних результатів їх розвитку. Як свідчить наукова література, виявлені підходи базуються на 
різних джерелах конвергенції або дивергенції розвитку територій. 

Завдяки такому тлумаченню теорій, що пояснюють розвиток сільських територій, вченими 
виділяються декілька теоретичних підходів: неокласичний, кумулятивний та агломеративний [2]. 

Неокласичний підхід, який представлений такими вченими, як Р. Солоу, Т. Сван, Менк’ю-Ромер-
Уейл, Р. Барро, Х. Сала-і-Мартін став основою для формування теорії конвергенції. Вона ґрунтується 
на методології теорій регіонального економічного зростання неокласичного напряму в умовах 
розробки різноманітних моделей збіжностей. Однак дослідження показали, що дані моделі також 
легко можуть бути застосовані в межах однієї країни, оскільки, по-перше, розвиток різних 
територіальних утворень в рамках однієї країни можливо зіставити з відмінностями між країнами, а, 
по-друге, «фактори виробництва набагато менш мобільні на рівні країни, ніж на рівні регіонів однієї 
країни» [4, с.133].  

Слід зауважити, що за цією теорією бідні території повинні розвиватися більш швидкими 
темпами, ніж багаті, що в довгостроковій перспективі забезпечить вирівнювання територіальних рівнів 
економічного розвитку. Однак, як вказує практика, розвиток сільських територій з такою абсолютною 
збіжністю малоймовірна. Тому розроблені моделі, в яких використовується умовна збіжність, 
визначають, що кожна територія має свою траєкторію стійкого зростання, тобто знімається одна з 
обмежень моделі - про необхідність однакової норми заощаджень [6, с. 140-41]. За допомогою моделі 
конвергенції вирішується низка проблем збіжності, оскільки недостатній розвиток фізичного капіталу 
може компенсуватися людським капіталом і навпаки. Також можливо визначити швидкість 
конвергенції, і, як наслідок, часу подолання половини відстані, що відокремлює економіку території від 
її стійкого стану [6, с.151].  

Економісти-неокласики також звертають увагу на ще одну особливість територіального 
розвитку. Йдеться про те, що зближення міжрегіональних відмінностей економічного розвитку 
здійснюється механізмом стихійного ринку, згідно з яким фактори виробництва переміщуються в ті 
регіони, де за них платять більше. Цей механізм ґрунтується на базових положеннях теорій 
порівняльних переваг Д. Рікардо, співвідношення факторів виробництва Хекшера-Оліна, моделі 
вирівнювання цін на фактори виробництва Хекшера-Оліна-Самуельсона, а також – теорії конвергенції 
Солоу і Свана, Менк’ю-Ромер-Уейла, Барро, Сала-і-Мартін [2]. 

Відповідно до цих підходів, в умовах мобільності факторів виробництва капітал переміщується з 
високорозвинених територій у менш розвинені через низьку норму прибутковості щодо другої групи 
територій. Трудові ресурси, навпаки, переміщаються в високорозвинені райони, де рівень заробітної 
плати набагато вище, ніж у менш розвинених регіонах. 
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На наш погляд, такий підхід можна застосовувати до сучасного розвитку сільських територій з 
огляду на існуючий рівень переміщення трудових ресурсів сільського населення у більш розвинені 
території і не завжди сільські. Щодо переміщення капіталу, то таке твердження не зовсім підходить, 
оскільки прибутковість підприємництва (а воно, як правило, лише аграрне) у сільських територій 
залежить від здатності капіталу принести бізнесу оптимальну норму прибутку в умовах ресурсного 
потенціалу території. І в менш розвинених територіях якість ресурсів стає визначальною у досягненні 
економічного зростання. 

Найбільш яскравими представниками теорій кумулятивного підходу економічного розвитку є 
Г. Мюрдаль, А. Хрішман, Ф. Перру, Х. Річардсон, Дж. Фрідман, Т. Хегерстранд, Ж-Р. Будвіль, П. Потье, 
Х. Р. Ласуен, Х. Гірш. Основу цих моделей складають такі базові положення, як: виникнення центрів 
зростання та каналів його розповсюдження в просторовій економіці; утворення агломерацій і 
центральних місць; дифузія нововведень, розвиток периферійних територій; постійна віддача від 
масштабу; нерівномірне зростання в умовах вільної конкуренції [2]. 

Однією з найбільш відомих кумулятивних теорій виступає теорія «полюсів зростання». Вперше 
вона була висунута французьким економістом Ф. Перру. Відповідно до даної теорії зростання 
економіки країни в усіх регіонах не відбувається рівномірно, тобто з’являється в деяких точках або 
полюсах зростання, з мінливою інтенсивністю поширюється по різних каналах і з певним змінним 
ефектом - на всю економіку [3, с. 60]. Регіональне зростання не забезпечує зближення рівнів 
економічного розвитку територій, хоча можливе деяке вирівнювання шляхом каналів розподілу 
«ефектів збільшення». 

Агломеративний підхід розглядає територіальний розвиток як процес перманентної зміни 
конвергентних та дивергентних тенденцій в залежності від сформованих умов. До переліку найбільш 
відомих вчених представників сучасних агломіратівних теорій регіонального зростання відносяться: 
П. Кругман, М. Фуджіт, Т. Мор, Е. Венаблес, Д. Пуго, Дж. Харріс, А. Пред, Р. Фіані, Г Мюрдаль, 
А. Хіршман, А. Гільберт, Дж. Гаглер, Дж. Еллісон, Е. Глейзер, Д. Девіс, Д. Вайнштайн [2]. 

Найбільш важливими серед сучасних теорій і моделей економічного розвитку є базові теорії 
нової економічної географії, нові моделі економічного зростання, теорії агломерації, центральних 
місць і випадкового зростання, заснованих на зростаючому ефекті від масштабу в умовах 
недосконалої конкуренції. 

Окремі вчені пропонують звернути увагу на теорії циклів індустріального розвитку Й. Шумпетера 
та «довгих хвиль» М. Кондратьєва, згідно яких розвиток сільських територій можна розглянути як 
процес, що складається з двох стадій [8, 16]: 

1. Відродження сільських територій – досягнення такого ступеня соціально-економічного 
розвитку, при якому доходи територій від використання її ресурсів і виробничих потужностей 
покриватимуть витрати, необхідні для забезпечення нормального рівня проживання сільських жителів. 

2. Сталий розвиток сільських територій – стадія розширеного відтворення, тобто досягнення 
такого ступеня соціально-економічного розвитку сільських територій, при якому доходи від 
використання їх ресурсів і виробничих потужностей покриватимуть витрати, необхідні для подальшого 
соціально-економічного розвитку, та забезпечуватимуть вищий від нормативного рівень життя їх 
жителів і подальший розвиток села. 

Оцінюючи еволюцію наукових підходів та теоретичних знань про категорію «сільські території», 
їхній економічний розвиток, можна стверджувати про формування сучасного тлумачення цих процесів. 

Зокрема І. Полудень, основою розвитку сільської території визначає у вигляді діади 
«самоорганізація – хаос», тобто в окремих випадках сільські території є системою, що 
самоорганізовується (синергетичний ефект), а в інших – системою, що прагне хаосу, виводиться зі 
стану рівноваги і завдяки цьому переходить на інший стан (ентропійний ефект) [10]. 

З огляду на це, вчені розглядають управління (регулювання) розвитком сільських територій у 
формі гносеологічного поля, яке схематично зображене на рис. 1. 

Запропонована логічна рамка гносеологічного поля управління розвитком сільської території 
спирається на дві методологічні складові, які є основою для подальших досліджень, припущень та 
висновків. Дані складові – це ядро теорії розвитку сільських територій та захисний пояс. Елементи 
ядра незмінні, точніше, їхня зміна призводить до виникнення принципово нової теорії, а елементи 
захисного поясу уточнюють аксіоматичний базис теорії, їхня зміна не є критичною і тільки зумовлює 
модифікацію теоретичної бази відповідно до нових умов існування [10, c. 44]. 

Тому, враховуючи наукове надбання з даної проблематики та результати власних досліджень у 
попередніх підрозділах, сільські території слід розглядати у двох вимірах: 

– традиційному: як складну, динамічну, комплексну природно-ресурсну, адміністративно-
територіальну, соціально-демографічну, економіко-галузеву систему із наявною на ній сукупністю 
ресурсів, населенням, виробничих структур; 

– інституційному: як організаційно-управлінську систему, через яку забезпечують здійснення 
економічної діяльності, функціонування соціальної сфери та екологічної діяльності. 
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Рис. 1. Гносеологічне поле управління розвитком сільської території 

Джерело: [11]. 

 
У зв’язку з цим важливим питанням розвитку сільських територій є формування ефективної їх 

організації та управління ними. 
На підставі визначеного категоріального апарату і теоретичних підходів, на наш погляд, слід 

виділити наступні передумови системи управління сільськими територіями: 

 територіальні (місце розміщення, ресурсні умови розвитку, адміністративна і функціональна 
здатність розміщення діяльності); 

 соціально-економічні (стратегія функціонування підприємництва, моделі розвитку сільських 
територій, їх самоорганізації); 

 екологічні (екологічні параметри, екологічна безпека). 
Загалом вони підпадають під парадигму комплексного розвитку сільських територій як 

першочергового завдання науковців, озвученого академіком П.Т. Саблуком [14, с. 8-9]. 
Серед них можна означити процес трансформації знань про сільські території як об’єкту 

організації та управління за допомогою комплексу показників. Окремі вчені визначили, що 
просторовими показниками є: чіткі межі, конфігурація, масштаби, розміщення, компактність, 
відкритість, геоморфологічні та ландшафтні особливості поверхні, що відіграють значну роль у їх 
функціонуванні [15, с. 3-10]. 

До групи соціально-економічних показників відносять наступні: людність сільських населених 
пунктів, демографічні і трудові характеристики сільського населення, наявність, розміщення та якість 
об’єктів соціальної інфраструктури, наявність та господарська активність підприємницьких структур. 

До екологічних параметрів розвитку сільських територій можна віднести: стан агросфери 
(повітря, землі, води, лісів тощо), раціональність та ефективність природокористування, рівень 
забруднення природного середовища. 

Вони в свою чергу є індикаторами певних закономірностей розвитку сільських територій. Їх 
можна охарактеризувати наступним чином: залежність від наявних ландшафтів та агроландшафтів; 
територіально-просторова детермінованість; традиційний характер видів діяльності, пріоритетність 
аграрного виробництва; переважання сезонної зайнятості населення. 

На наш погляд, їх варто доповнити в частині розширення сприйняття сільських територій не 
лише як основи розміщення аграрного виробництва і відповідно необхідних для нього ресурсів (в т.ч. 
трудових), а середовища для системного розвитку підприємництва, особливо 
несільськогосподарського, якісного і всебічного забезпечення рівня життя людей, збереження 
природного середовища, а також джерелом та об’єктом впливу управління її розвитком. 

Вказані закономірності, загалом, визначають принципи управління розвитком сільських 
територій: демократичного централізму, ієрархічної підпорядкованості в організації та управлінні, 
соціальної спрямованості, забезпечення конкурентоспроможності діяльності, раціонального 
природокористування та екологічної безпеки; дотримання світових стандартів якості продукції і життя. 

Висновки з проведеного дослідження. Проведений нами аналіз теоретичних засад дозволяє 
стверджувати, що розвиток сільських територій слід розглядати як матеріалізацію (практичне 
втілення) системних загальнодержавних, регіональних і безпосередньо місцевих заходів та 
практичних дій, підпорядкованих сучасним і стратегічним інтересам та потребам кожної конкретної 
сільської території, кожного, в тому числі найменшого, сільського поселення, кожної сільської 
виробничо-господарської структури, кожного сільського жителя [7, с. 10; 8, с. 10-46].  

Загалом для сучасної наукової думки, що сформувалася в трансформаційний період, стосовно 
проблеми розвитку сільських територій в Україні характерні дві основні риси: перехід від галузевого 

 
 
 
 
 
 
1. Забезпечення довгострокового існування в мінливому середовищі 
2. Мінливість зовнішнього середовища 
3. Адаптація до змін 
4. Сталість села як певної системи 
5. Зміни як змістовна основа розвитку 
6. Взаємозалежність між елементами села як системи 
«село – зовнішнє середовище» 

1. Емерджентна цілісність села як системи 
2. Діада «самоорганізація – хаос» 
3. Протиріччя як причинна основа розвитку 
4. Іманентність стану сільської території динамічної, а не 
статистичної рівноваги 
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підходу до розуміння сутності та ознак територіального підходу розвитку; дослідження сільських 
територій як складного системного утворення, що виступає самостійним складним об’єктом процесу 
управління і регулювання. Це в свою чергу потребує подальших наукових досліджень методологічних 
основ розвитку сільських територій їх організації та управління. 
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Постановка проблеми. Сільськогосподарське страхування в аграрному секторі є одним із 

пріоритетних напрямів реалізації  політики держави щодо стабілізації сільськогосподарського 
виробництва та доходів сільськогосподарських виробників. Розвиток успішного функціонування 
сільського господарства в державі значною мірою залежить від страхування різноманітних ризиків при 
вирощуванні сільськогосподарських культур. При цьому, агрострахування є головним інструментом 
управління ризиками з метою зменшення негативного впливу погоди та природних ризиків. Натомість, 
удосконалення функціонування ринку сільськогосподарського страхування спрямовуватиме допомогу 
для сільгоспвиробників, стимулюватиме аграріїв до запровадження більш досконалих виробничих 
процесів та відіграватиме ключову роль для підвищення економічної стабільності в цілому. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення сільськогосподарського страхування, 
його стан та перспективи розвитку сьогодні є важливим напрямом наукових досліджень. Теоретико-
методичні питання розвитку ринку сільськогосподарського страхування розглянуті в наукових роботах 
таких вітчизняних вчених: Н. Внукової, А. Гордійчук [3], О. Гудзя, О. Залєтова, Р. Колібаби [5], 
Ю. Лузана, С. Навроцького, С. Осадця, О. Остапенко [8], А. Полчанова [9], О. Сахно [10], 
Р. Смоленюка [12], Р. Шинкаренка, В. Шахова, В. Якубовича.  

Вагомий внесок у розробку оперативних заходів поліпшення роботи діючої системи 
агрострахування в Україні здійснила Міжнародна фінансова корпорація (IFC- Група Світового банку) з 
Проектом «Розвиток агрострахування в Україні».  

Окремої уваги заслуговують праці науковців, які розглядають сільськогосподарське страхування 
як основний елемент стабілізації фінансового стану аграрних підприємств в ринкових умовах, що 
забезпечує безперервність розвитку сільськогосподарського виробництва. До таких належать праці: 
І.І. Глотової, М.Я. Дем’яненка, Н.В. Ляшенко, В.Д. Пантєлєєва, Н.В. Селецької, Є.П. Томіліна, 
О.А. Туманова. 

Результативність та перспективність сільськогосподарського страхування завжди цікавила як 
фахівців зі страхування, так і науковців, і знайшла належне відображення у наукових працях багатьох 
вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, а саме: В.Д. Борисової, В.А. Василика, В.І. Грушка, 
П.А. Лайка, М.Д. Лутака, Л.І. Рейтмана, І.В. Яковенка.  

Незважаючи на позитивну оцінку результатів останніх досліджень і публікацій, однак, 
враховуючи практичну важливість вирішення поставленої проблеми існує об’єктивна необхідність 
обґрунтування перспективи  розвитку сільськогосподарського страхування. 

Постановка завдання. Охарактеризувати сучасний стан сільськогосподарського страхування 
та опрацювати основні пріоритети його вдосконалення як передумови стабільного розвитку аграрного 
сектору економіки держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні Україна має значний потенціал для 
розвитку сільського господарства, однак сучасний стан розвитку сільськогосподарського страхування 
в державі не відповідає своєму основному призначенню – ефективно управляти ризиками в 
сільськогосподарському виробництві для забезпечення стабільності аграрного сектора економіки. 

Аграрний сектор є пріоритетним напрямом у розвитку економіки держави та одним з найбільш 
ризикових видів діяльності, адже від його перспектив розвитку залежить забезпечення життєдіяльності 
населення.  

Аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю української національної економіки, який 
забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність нашої держави, дає значній частині 
сільського населення робочі місця, забезпечує 70% фонду споживання населення та залишається 
єдиною галуззю, яка забезпечує позитивне зовнішньо-торгівельне сальдо. Тому, для його процвітання 
потрібно обов’язково звернути увагу на агрострахування, щоб у найближчі роки сільськогосподарська 
продукція могла вийти на світовий ринок і конкурувати з продукцією інших розвинутих країн світу.  

Ефективний розвиток сільського господарства значною мірою залежить від природно-
кліматичних умов. 

Одним з найефективніших засобів захисту від погодно-кліматичних ризиків, яких 
сільськогосподарське виробництво не в змозі уникнути, але негативні наслідки яких може мінімізувати 
є страхування. 

Основне завдання сільськогосподарського страхування – захищати сільгоспвиробників від 
майнових збитків в результаті пошкодження чи знищення застрахованого майна, що виникли через 
вплив різноманітних негативних природних явищ, стихійних лих, нещасних випадків. 

Страхування ризиків у сільськогосподарському виробництві забезпечує надійний страховий 
захист сільськогосподарському виробнику і дозволяє йому мінімізувати збиток, викликаний наявністю 
природних та природно-кліматичних факторів ризику, отримати доступ до кредитних ресурсів, 
забезпечити стабільний розвиток сільськогосподарського виробництва [9]. 

Проаналізуємо динаміку страхових компаній, що займаються страхуванням 
сільськогосподарських ризиків на агростраховому ринку (табл. 1). 

Отже, аналізуючи таблицю 1, можна стверджувати, що кількість страхових компаній, які 
здійснюють страхування сільськогосподарських ризиків в Україні незначна. Така низька кількість 
страхових компаній у 2016 році, яка становила 19 компаній від загальної частки страховиків, що 
здійснюють страхову діяльність на ринку України, свідчить про недостатній розвиток агрострахування. 
За останні чотири роки спостерігається зменшення загальної кількості страхових компаній. Частка 
страхових компаній, що здійснюють страхування сільськогосподарських ризиків у 2016 році становила 
5,1% від загальної кількості страхових компаній.  

Аналіз міжнародного досвіду свідчить, що у світі є декілька типових, схожих між собою систем 
аграрного страхування, які умовно поділяють на «американську», «європейську» та «змішану».  

 
 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННООГГОО  ГГООССППООДДААРРССТТВВАА   
 

 51 

Таблиця 1 
Кількість страхових компаній, що займаються страхуванням 

 сільськогосподарських ризиків 
 

Показники 
Рік 

2013  2014 2015 2016 

Загальна кількість страхових компаній 411 389 383 375 

Кількість страхових компаній, що здійснюють 
ризикові види страхування, шт.   

349 339 351 358 

Кількість страхових компаній, що здійснюють 
страхування сільськогосподарських ризиків шт.  

16 17 18 19 

Частка страхових компаній, що здійснюють 
страхування сільськогосподарських ризиків від 
загальної кількості, % 

3,8% 4,3% 4,7% 5,1% 

Джерело: складено автором на основі статистичних даних Державної служби статистики. 

 
Кожній країні світу страхування сільськогосподарських культур має свою специфіку, зумовлену 

соціальними, економічними особливостями, але загальноприйнятим є розмежування трьох моделей 
страхування в сфері сільського господарства, які відображені в таблиці 2 [5].  

Таблиця 2 
Моделі страхування у сфері сільського господарства 

 

Модель Особливості 

Американська  

Держава активно бере участь у підтримці страхування сільськогосподарських 
ризиків. До недоліків моделі відносять високі адміністративні витрати держави та 
складність контролю за зниженням мотивації страхувальників до запобігання 
настання ризику. 

Європейська 
Втручання держави мінімальне, тому сільськогосподарські виробники купують 
поліс за його повною ціною. Недоліками моделі є не захищеність 
страхувальників та обмежені можливості розвитку агрострахування. 

Змішана 
Поєднує характеристики попередніх моделей. Держава підтримує, розвиває та 
контролює систему. Страхувальники через свої об’єднання беруть участь у 
прийнятті рішень з питань сільськогосподарського страхування. 

Джерело:вдосконалено автором на основі [10]. 

 
Щодо американської моделі аграрного страхування, її використовують в США та Канаді, 

система передбачає значну фінансову підтримку держави у страхуванні сільськогосподарських 
ризиків. Ця система є вигідною для виробників сільськогосподарської продукції, однак вона 
передбачає високі адміністративні витрати для держави.  

Європейська модель використовується в таких країнах, як: Польща, Німеччина, Франція. 
Страхування здійснюється на добровільних засадах, сільгоспвиробники купують страховий поліс за 
його повною вартістю, а держава виконує функцію контролю за діяльністю приватних страхових 
компаній. Використання цього механізму потребує наявності високого рівня доходів у 
сільгоспвиробників.      

Змішана модель аграрного страхування успішно функціонує в Іспанії, страхування врожаїв 
здійснюється приватними страховими компаніями на добровільних засадах. Натомість, в країні 
передбачена значна державна підтримка шляхом заснування сільськогосподарських товариств- 
взаємодопомоги. Окрім того, усі види страхування функціонують на базі планів, які готуються 
уповноваженими установами. Нормативно-правова база щодо регулювання аграрного страхування 
налічує близько 15 нормативних актів – законів, які успішно регулюють аграрно-страхові відносини в 
державі. 

У розвинутих країнах сільськогосподарське страхування є одним із основних способів мінімізації 
виробничо-господарських ризиків, і одним із можливих варіантів забезпечення виконання зобов’язань, 
які мають виробники сільськогосподарської продукції. 

Агрострахування виступає дієвою системою майнових інтересів сільськогосподарських 
підприємств, яке дає змогу підтримати соціальну стабільність у суспільстві і становить важливий 
фінансовий інструмент регулювання економіки держави та забезпечення її національної безпеки. 
Виходячи із цього, страхуванню у провідних країнах приділяється посилена увага, про її сучасний стан 
засвідчує величина активів страхових компаній [11, c. 70]. 

Щоб відстежити ситуацію на ринку страхування сільськогосподарської продукції, проаналізуємо 
діяльність страхових компаній за 2015 р. (табл. 3). 
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Таблиця 3  
Показники діяльності страхових компаній із страхування  

сільськогосподарських культур за 2015 рік 
 

Страховик 
Збитко- 

вість 
(%) 

Тариф 
(%) 

Кількість 
договорів 

Застрахо-
вана  

Площа 

Страхова  
сума 

Сума  
премій (грн.) 

Сума 
виплат 
(грн.) 

АСКА 25,4 3,0 185 78291,7 131096155,3 3927038,8 995613,5 

Домінанта 1,0 3,5 345 154070,6 1049835530 36992709,7 355405,2 

Оранта 15,8 4,4 52 5770,9 13142356,7 580131,5 91939,9 

Страхові 
 гарантії 

11,0 3,4 321 157395,9 811820774,6 27297955,5 3015565 

УАСК 2,3 3,2 365 106193,0 868735793,8 27729086,0 647654,7 

Інго Україна 34,7 2,7 265 126620,9 432568473,9 11660732,6 4042312 

Брок-бізнес 17,5 3,2 323 102608,4 686063238,8 22198837,5 3875952 

ПЗУ Україна 1,2 1,2 236 137999,0 401649031,0 4998284,0 58520,0 

ВСЬОГО  13,6 3,1 2192 868950,4 4394911350 135384775,6 13082962,3 

Джерело: складено автором на основі фінансової звітності страхових компаній. 

 
Наведені дані табл. 3 доводять, що сільськогосподарське страхування поступово розвивається 

на ринку страхових послуг, показники страхових компаній покращилися за рахунок їх активності. Так, 
наприклад, Українська аграрно-страхова компанія разом з «Проектом розвитку агрострахування в 
Україні», складеним Міжнародною фінансовою корпорацією світового банку розробили для своїх 
клієнтів низку програм страхування сільськогосподарських ризиків, а саме: комплексне страхування 
посівів озимих сільськогосподарських культур на період перезимівлі; комплексне страхування врожаю; 
страхування сільськогосподарських культур на весь період вирощування; страхування тварин та птиці; 
страхування транспортних засобів та спецтехніки [5]. Великий обсяг укладених договорів по 
страховим компаніям «Домінанта» та «УАСК» свідчить про значну кількість залучених 
страхувальників, а саме, про те, що було застраховано багато посівних площ та 
сільськогосподарського майна.  

Найбільші недоліки функціонування сучасного стану розвитку страхування 
сільськогосподарської продукції  наведені на рис. 1. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні проблеми розвитку агрострахування в Україні 
Джерело: вдосконалено автором на основі [13]. 
 
Але, незважаючи на позитивну динаміку функціонування страхових компаній, сучасний стан 

розвитку сільськогосподарського страхування в Україні не в змозі самостійно забезпечити стабільність 
сільськогосподарським виробництвам, оскільки збитковість по даному виду страхуванню залишається 
та тягне за собою збитковість компанії в цілому. 
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Для вирішення проблем сільськогосподарського страхування необхідно: 
  розробити механізм захисту інтересів і прав аграріїв у відносинах зі страховими компаніями; 
  створити систему інформаційної підтримки сільгоспвиробників; 
  розробити механізм розподілу усіх посівів на відповідні страхові групи ризикованості та 

визначити для кожної групи окремий фіксований тариф; 
  використати зарубіжний досвід сільськогосподарського страхування; 
  удосконалити нормативно-правове законодавство щодо проведення агрострахування в 

державі [11, с. 68]. 
Реалізувавши вищезазначені механізми, збільшиться ефективність діяльності 

сільськогосподарських підприємств та результативність агрострахування. 
Нині в Україні обговорюються шляхи подальшого удосконалення системи 

сільськогосподарського страхування, у тому числі й створення різноманітних елементів перебудови 
цієї системи, які зроблять її більш досконалою та прозорою. А також планується створення механізмів 
участі сільгоспвиробників у прийнятті рішень щодо субсидованих програм і підходів до розв’язання 
проблем, пов’язаних з інтересами прав споживачів страхових послуг. 

Щоб забезпечити сприятливе середовище для розвитку системи страхування 
сільськогосподарської продукції, необхідно обов’язково провести основні стратегії 
сільськогосподарського страхування, а саме: 

- вдосконалити чинне законодавчо-регуляторне поле щодо проведення агрострахування; 
-  повністю реалізувати основні завдання держави щодо управління ризиками в аграрному 

секторі; 
- створити відповідні програми довіри сільгоспвиробників до страховиків та надати страховикам 

достатню інформацію щодо страхування ризиків; 
- удосконалити асортимент страхових продуктів; 
- запровадити формальний механізм навчання фахівців зі страхування виробничо-

господарських ризиків, урегулювання збитків. 
Спираючись на викладені вище міркування, можна констатувати, що оптимальним варіантом 

розв’язання проблем розвитку системи сільськогосподарського страхування в державі є взаємодія 
трьох груп учасників ринку страхування сільськогосподарської продукції – сільгоспвиробників, 
страховиків та держави. 

Реалізація на практиці обґрунтованих шляхів розвитку сільськогосподарського страхування 
забезпечить надійний страховий захист сільгоспвиробнику і дозволить мінімізувати збиток, викликаний 
наявністю природних чинників, а також забезпечити стабільний розвиток сільськогосподарського 
виробництва. 

Висновки з проведеного дослідження. Одним із елементів гарантування стабілізації 
фінансового стану аграрних підприємств в ринкових умовах є сільськогосподарське страхування, що 
забезпечує безперервність розвитку сільськогосподарського виробництва, функціонування аграрного 
ринку та може слугувати джерелом інвестицій у сільське господарство.  

Для подальшого та більш інтенсивного розвитку сільськогосподарського страхування потрібно 
повернути довіру до страхових компаній, розширити спектр страхових послуг, і зробити їх доступними 
для всіх сільськогосподарських товаровиробників.  

Узагальнюючи здійснені дослідження, зауважимо, для того, щоб гарантувати стабілізацію 
фінансового стану аграрних підприємств у ринкових умовах та забезпечити безперервність розвитку 
сільськогосподарського виробництва, необхідно використати успішний міжнародний досвід і створити 
відповідні умови страхування майбутнього врожаю, які були б привабливими для всіх учасників ринку 
аграрного страхування.   
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Постановка проблеми. Будь-які трансформації, які відбуваються у сучасній державі, не 

можуть бути реалізовані без урахування соціальних аспектів, що є офіційно визнаною позицією 
світової спільноти. На підтвердження цього можна навести той факт, що шість із восьми цілей 
розвитку тисячоліття лежать у площині соціальної політики [12]. У Європейському Союзі 
спостерігається розширення меж регулювання соціальних питань, які наразі включають як підтримку 
зайнятості, соціального забезпечення і страхування, регулювання соціально-трудових відносин, так і 
забезпечення соціального партнерства і соціального діалогу, захисту інтересів і прав різних категорій 
населення, що у комплексі становить основу соціальної безпеки. 

Для України, яка визначила євроінтеграцію своїм пріоритетом, реалізація адекватної 
європейським принципам та стандартам соціальної політики, є особливо складним завданням, адже 
соціальні ризики для нашої країни є досить високими, а економічні передумови їх подолання наразі не 
сформовано, про що свідчить той факт, що Європейську Соціальну Хартію (переглянуту) наша 
держава ратифікувала лише частково [10]. 

Чинні механізми надання соціальних послуг потребують удосконалення як у контексті внутрішніх 
тенденцій, зокрема децентралізації, так і наближення до європейських вимог моделі соціального 
захисту.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання соціального захисту є одними з 
першочергових для Світового Банку [18]. Дослідженню питань реформування соціального захисту та 
соціального забезпечення в Україні присвячено значна кількість наукових публікацій, зокрема таких 
учених, як М. Білинська [1], Н. Болотіна [4], В. Брудний [13], А. Крупник [13], Ю. Горемикіна [2; 3], 
І. Демченко [17], М. Кравченко [6], В. Лаврухін [7], О. Штанько [4] та інших. 

У нормативно-законодавчій площині також зроблено значні кроки, зокрема прийнято Закон 
України «Про соціальні послуги», Порядок регулювання тарифів на платні соціальні послуги, 
Стратегію реформування системи надання соціальних послуг, План заходів на 2013-2016 роки щодо 
реалізації «Стратегії реформування системи надання соціальних послуг» та розроблено проект 
Стратегії розвитку системи соціальних послуг в Україні на період до 2022 року, у якій визначено низку 
завдань, що потребують ґрунтовного наукового розроблення. Зокрема, передбачено проведення 
наукових та соціологічних досліджень з метою вивчення тенденцій розвитку системи надання 
соціальних послуг, а також розроблення методичної бази та механізмів впровадження провідних 
напрямів, передбачених проектом [11; 14]. 

Проте невирішеним залишається питання функціонування ринкових механізмів у системі 
надання соціальних послуг, впровадження дієвих моделей фінансування соціальних послуг, зокрема 
за рахунок небюджетних коштів. Це пов’язано з відсутньою методології надання соціальних послуг, в 
тому числі приватними суб’єктами. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз процесів реформування системи 
соціальних послуг, обґрунтування принципів соціального замовлення в умовах формування ринку 
соціальних послуг в межах окремих територій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Система соціальних послуг наразі сформувалася 
переважно як сукупність стаціонарних закладів, що орієнтовані на догляд та опіку над окремими 
категоріями соціально вразливих осіб, обслуговуються та фінансуються переважно за відомчим 
принципом. Через різну методологію планування фінансових ресурсів по лінії окремих розпорядників 
бюджетних коштів обмежуються можливості проведення коректного порівняльного аналізу у розрізі 
окремих територій. Аналіз потреб у соціальних послугах фактично прив’язаний до аналізу проблем 
функціонування відповідних установ, що не відображає реальної картини потреб, їх структури та 
особливостей. 
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Наразі реалізовані істотні кроки у створенні системи соціальних послуг в Україні, деякі з них 
свідчать про суттєві зрушення у сфері соціального забезпечення: визначено перелік соціальних 
послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, розроблено критерії 
діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, рекомендації щодо визначення потреб населення 
адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах [4], розроблено порядок здійснення 
соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів [5], що можна вважати одним із визначальних 
змін у реформуванні системи надання соціальних послуг. 

Соціальне замовлення визначено як засіб регулювання діяльності у сфері надання соціальних 
послуг шляхом залучення на договірній основі суб’єктів господарювання для задоволення потреб у 
соціальних послугах, визначених місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування [11]. При цьому розширено коло суб’єктів, що надають соціальні послуги. Наразі ними 
можуть бути усі підприємства, установи, організації та заклади незалежно від форми власності та 
господарювання, а також фізичні особи-підприємці, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що 
надають соціальні послуги, а також фізичні особи, які надають соціальні послуги [11]. 

Чинний Порядок здійснення соціального замовлення передбачає реалізацію значного переліку 
заходів (від обґрунтування потреби у соціальних послугах для цільових груп до звітування щодо 
цільового використання коштів та якості наданих соціальних послуг), що, на думку більшості суб’єктів, 
є досить складним [5]. Проте вважаємо, що такі оцінки зумовлені не стільки необґрунтованістю 
відповідних процедур, скільки відсутністю досвіду роботи саме за такою схемою.  

Реалізація соціального замовлення як ефективного інструменту фінансування соціальних послуг 
вимагає обов’язкового впровадження низки заходів, серед яких обов’язковими ми бачимо такі: 

1. Аналіз потреб у соціальних послугах в межах окремої території. 
2. Планування обсягу надання соціальних послуг відповідно до потреб з урахуванням їх 

специфіки. 
3. Формування процедур надання соціальних послуг у спосіб, що забезпечить максимальну їх 

ефективність  
4. Оптимізація бюджетних видатків на соціальні послуги через запровадження ринкових 

механізмів у системі надання соціальних послуг, що передбачає залучення недержавних установ до 
надання соціальних послуг. 

Узагальнивши рекомендації щодо забезпечення ефективного соціального замовлення, 
викладені у працях [5; 19], визначимо основні принципи реалізації соціального замовлення: 

1. Орієнтація на результат. Передбачає, що соціальне замовлення не є замовленням послуги 
як такої, а замовленням конкретного результату для конкретного споживача (групи споживачів) 
соціальних послуг. Отже, у плануванні фінансових ресурсів основною категорією повинен стати 
результат, який має бути чітко визначений та передбачати можливість оцінити ефективність надання 
такої послуги. Загалом цей підхід відповідає методології програмно-цільового методу бюджетного 
планування, який наразі впроваджується у бюджетний процес на місцевому рівні. Отже, можна 
очікувати, що запровадження соціального замовлення буде відповідати цьому принципу і з 
поширенням методології програмно-цільового бюджетування будуть формуватися добрі практики 
соціального замовлення. 

2. Поінформованість. Ефективне соціальне замовлення передбачає використання усієї 
доступної інформації від усіх учасників – як від суб’єктів, що надають соціальні послуги, так і осіб, які їх 
потребують, опікунів. Зіставлення інформації щодо витрат, умов надання послуг, інформації щодо 
надавачів послуг тощо дозволить оцінити результативність та якість соціальних послуг, економічну 
обґрунтованість витрат, пов’язаних із їх наданням. Останнє може бути забезпечене за умови знання 
ринку соціальних послуг у певному регіоні. 

Реалізація цього принципу закладена у проекті Стратегії розвитку системи соціальних послуг в 
Україні на період до 2022 року, де передбачено запровадження єдиної інформаційно-аналітичної 
системи соціального захисту населення для формування реєстру суб’єктів, які надають соціальні 
послуги, отримувачів соціальних послуг та осіб, які потребують їх надання, а також забезпечення 
доступу суб’єктів, які надають соціальні послуги, отримувачів цих послуг до єдиної інформаційно-
аналітичної системи соціального захисту в режимі он-лайн з веб-інтерфейсом, включаючи механізми 
доступу через веб-портал [14, с. 7]. 

3. Плановий характер соціального замовлення. Передбачає, що процедура планування є 
обов’язковою, базується на усій зібраній інформації, враховує характер послуг, особливості категорій 
отримувачів. Цей принцип також знайшов відображення у згаданому проекті стратегічного 
документу [14, с. 9], яким передбачено впровадження системи соціального планування на місцевому 
рівні, враховуючи визначення пріоритетних соціальних проблем та подальшого планування бюджету 
на соціальні виплати та соціальні послуги, а також розроблення планів соціального розвитку з 
урахуванням визначених потреб у соціальних послугах територіальних громад. 

4. Пріоритетність профілактики і раннього втручання. Дотримання цього принципу дозволить 
запобігти наростанню негативних соціальних наслідків. Крім того, загально визнаним є той факт, що 
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профілактика і недопущення негативних наслідків є дешевшим, ніж їх подолання. Тому дотримання 
цього принципу у реалізації соціального замовлення дозволить поступово перерозподілити фінансові 
ресурси, забезпечуючи охоплення більшого кола користувачів послуг, запобігти зростанню потреби у 
більш дорогих соціальних послугах. 

Наразі констатується, що в Україні соціальні послуги, не орієнтовані на запобігання виникненню 
складних життєвих обставин, не формують у осіб навичок реінтеграції у суспільство, що призводить 
до утримання значної кількості таких осіб у стаціонарних інтернатних закладах. Через недосконалу 
систему фінансування соціальних установ та закладів у органів місцевого самоврядування 
недостатньо стимулів для деінституалізації – пошуку альтернатив неефективним великим інтернатним 
закладам, розвитку інтегрованих соціальних послуг у територіальних громадах, створення механізмів 
мотивації суб’єктів, що надають соціальні послуги недержавного сектору [14, с. 4]. Тому формування 
механізму соціального замовлення на цьому принципі має стати пріоритетом реформування системи 
соціальних послуг в Україні. 

5. Партнерський характер стосунків. Соціальне замовлення має бути реалізоване як 
партнерство між користувачами, суб’єктами, що надають соціальні послуги та замовниками, якими в 
Україні згідно законодавства виступають місцева влада. Мається на увазі удосконалення взаємодії 
закладів, що надають соціальні послуги, з територіальною громадою, громадськими закладами 
охорони здоров’я тощо. 

Залишаючи поза увагою соціальний аспект, зазначимо, що дотримання цих принципів 
дозволить спростити організаційні процедури соціального замовлення, забезпечити прозорий 
розподіл та ефективне використання ресурсів між різними категоріями користувачів, досягти економії 
коштів, у тому числі за рахунок економії від масштабу, скорочення питомих витрат, сформувати 
систему ефективного наступного контролю та моніторингу надання соціальних послуг у регіоні. 

Наразі відомий досвід впровадження соціального замовлення в окремих областях – 
Миколаївській, Запорізькій, Черкаській, Хмельницькій, а також у м. Одеса та м. Полтава [5]. Однак з 
огляду на те, що процеси децентралізації тільки-но розпочато, поки не повною мірою запроваджено 
процедури стратегічного планування та надання соціальних послуг з урахуванням потреб 
користувачів, механізми моніторингу, контролю та оцінювання якості соціальних послуг, не 
сформовано процедури оцінки ефективності роботи соціальних служб тощо. Фактично відсутні 
механізми раннього виявлення та раннього втручання, що значною мірою ускладнює соціальну 
ситуацію і, у кінцевому підсумку, зумовлює зростання витрат на соціальні потреби. 

Зростання попиту на соціальні послуги (у 2016 році в Україні діяло близько 2 тис. установ та 
закладів, що надали соціальні послуги близько 2 млн. осіб [14]) зумовлює необхідність дослідження 
процесів взаємодії надавачів та отримувачів послуг як ринку, що сформувався на певній території.  

Введення конкурентних принципів буде сприяти формуванню пропозиції послуг на ринку за 
прийнятними цінами. Крім того, ринок соціальних послуг може розглядатися не лише як засіб 
забезпечення ефективності надання законодавчо закріплених соціальних гарантій населенню, а як 
складову регіонального ринку у контексті стратегічних планів регіонального розвитку. 

Саме формування ринку соціальних послуг може стати передумовою підвищення 
результативності та якості соціальних послуг, оскільки наявність конкуренції дозволяє забезпечити 
більш ефективний розподіл ресурсів, мінімізувати витрати, охопити більшу кількість осіб, які 
потребують допомоги, та, у кінцевому підсумку, підвищити якість послуг. 

Підтвердженням важливості такого вектору розвитку системи соціальних послуг слугують 
заявлені у Стратегії розвитку системи соціальних послуг в Україні на період до 2022 року [14] завдання 
щодо вивчення можливостей запровадження та функціонування соціальних підприємств для 
працевлаштування вразливих категорій населення. Отже, ринок соціальних послуг має всі 
перспективи, щоб стати вагомою частиною регіональних економік, особливо у так званих депресивних 
регіонах. 

Проте для створення ринку необхідно розширювати перелік соціальних послуг, що наразі 
пов’язано із складними процедурами внесення змін до нормативно-правових актів. До того ж розвиток 
ринків соціальних послуг ускладнюється протидією чинних інституцій, що працюють у сфері 
соціального захисту. Проте навіть їх подолання не забезпечить швидкий перехід до ефективної 
системи. Кадровий потенціал має демонструвати достатній рівень розуміння потенціалу ринку для 
задоволення поточних і майбутніх потреб, забезпечуючи при цьому баланс між видатками та якістю, 
результатами для користувачами послуг. 

Варто визнати, що ринок соціальних послуг як такий має свої особливості, зумовлені 
специфікою самої соціальної послуги, серед яких варто відзначити: 

– значний ступінь державного контролю, оскільки ціна соціальної послуги визначається не 
стільки економічними факторами, скільки політикою держави, місцевої влади. Отже, відносини 
«споживач-надавач послуги» так чи інакше опосередковуються владними інституціями; 

– різноманітні механізми надання послуг з різними способами оплати, в тому числі за рахунок 
спонсорських, благодійних коштів; 

– складність співпраці суб’єктів приватного бізнесу з інституціями публічного сектору. 
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Висновки з проведеного дослідження. Ці особливості зумовлюють необхідність 
обґрунтування механізмів розвитку та управління ринком соціальних послуг, моделей співпраці 
неурядових організацій з органами влади щодо надання соціальних послуг, в тому числі через 
соціальне замовлення, що має стати предметом подальших наукових досліджень у сфері соціального 
захисту. Формування конкурентного середовища дозволить подолати зосередженість на стаціонарних 
закладах у сфері соціальних послуг. Цей напрям досліджень є актуальним також з позиції 
децентралізації, що вимагає зміни механізмів фінансового забезпечення соціальних послуг відмова 
від ресурсного принципу фінансування, фінансування за відомчим принципом.  
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Постановка проблеми. На зміну натуральному обміну продуктами праці приходить торгівля, її 

виникнення пов’язують з виробництвом надлишкової продукції. Основна роль торгівлі визначається 
перш за все тим, що вона виступає зв’язковою ланкою між виробництвом і споживанням, тим самим 
здійснюючи активний вплив як на виробництво, так і на споживання. Досить вагому роль відіграє 
торгівля в налагодженні економічних зв’язків між адміністративними районами. Розподіл праці між 
економічними районами, спеціалізація виробництва сприяє найбільш повному використанню 
можливостей кожного з них.  

Зовнішня торгівля, тобто міжнародний обмін товарами і послугами, відноситься до найбільш 
давніх форм міжнародних економічних відносин. Ефективність системи міжнародного обміну в 
порівнянні із системою самозабезпечення обумовлена тим, що жодна країна не має всіх ресурсів, 
необхідних для задоволення наявних потреб. Для кожної країни характерний свій набір природних 
ресурсів, розмірів капіталу і праці, що може бути використаний для виробництва ВВП. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослідженнях А. Вороніна, А. Черкасова, 
В. Корсака, Л. Лігоненко, Л. Дідківської, Н. Краснокутської, О. Тараненко, Ю. Юрченка та ін. розглянуто 
особливості торгівлі, визначено умови та перспективи розвитку даної галузі в наш час. 

Однак у більшості наукових розвідок мало уваги приділено цій проблематиці. Усе це свідчить 
про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в науковому і практичному 
аспектах. 

Постановка завдання. Метою дослідження є окреслення тенденцій розвитку зовнішньої 
торгівлі України та внесення пропозицій щодо її подальшого розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Нині відбувається процес доволі радикальної 
трансформації української зовнішньої торгівлі. Сучасний її етап розпочався, по суті, ще в другій 
половині 2013 р., коли напередодні укладання «Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом» Росія в односторонньому порядку фактично запровадила превентивні обмеження на імпорт 
українських товарів. 

Зокрема, Росія з 1 січня 2016 р. припинила дію Угоди про зону вільної торгівлі (далі ЗВТ) з 
Україною. Рішення щодо ЗВТ обґрунтовано тим, що з 1 січня 2016 р. набрала чинності угода про ЗВТ 
між Україною та Європейським Союзом. Крім того уряд Росії з 1 січня 2016 р. включив Україну до 
переліку країн, з яких заборонено ввезення сільгосппродукції, сировини та продовольства, також існує 
вето на прямі транзитні перевезення вантажів з України в Казахстан [3]. Як бачимо, Росія не лише 
обмежує експорт українських товарів на власний ринок, а й прагне перешкоджати торгівлі України з 
іншими державами. 

Слід наголосити, що на міжнародних ринках у 2014-2015 рр. спостерігалося зниження цін не 
лише на нафту і газ, а й на інші енергетичні та сировинні товари. Зокрема, ідеться про несприятливу 
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кон’юнктуру світових цін на товари, що становлять основу українського експорту: руду (-50 % за 12 
міс.), метали (-40 %), соняшникову олію (-37,8 %), зернові (-9%) [3]. 

Якщо ж виокремлювати внутрішні причини трансформації вітчизняної зовнішньої торгівлі, то 
слід згадати про фактичне повне або часткове виключення з прямої участі в системі зовнішніх 
економічних зв’язків підприємств цілих регіонів. Як приклад, експерти наводять порушення 
виробничого ланцюжка корпорації «Індустріальний союз Донбасу» (ІСД), якій на Донбасі належить 
Алчевський металургійний комбінат. Адже раніше ІСД безперешкодно частину продукції Алчевського 
металургійного комбінату продавав своїм польським заводам, а ті, після відповідної переробки, уже – 
кінцевим європейським споживачам. Значні перебої в роботі Алчевського металургійного комбінату 
через військовий конфлікт на Донбасі негативно позначилися на експортній діяльності цього 
підприємства. На жаль, цей випадок далеко не єдиний [3].  

Детально розглянемо обсяги експортно-імпортних операцій в Україні у розрізі регіонів за 2014-
2015 рр., скористаємося даними, поданими у таблиці 1.  

Так, за даними Державної служби статистики України, за весь 2015 р. сукупна вартість експорту 
товарів з Донецької області порівняно з аналогічним періодом 2014 р. скоротилася на 66,0 %, а з 
Луганської – на 86,6 %. 

Таблиця 1 
Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України  

у 2014-2015 роках 
 

Області 

Експорт Імпорт 

тис. дол. США 
у % до 
2014 

у % до 
загального 

обсягу 
тис. дол. США 

у % до 
2014 

у % до 
загального 

обсягу 

Україна 38134807,8 70,7 100,0 37502287,7
1
 68,9 100,0 

 у тому числі 
      

Вiнницька 846924,0 114,1 2,2 266637,4 62,3 0,7 

Волинська 631694,0 92,2 1,7 622029,7 81,3 1,7 

Днiпропетровська 6399009,6 73,0 16,8 3210601,4 69,3 8,6 

Донецька 3697291,7 44,0 9,7 1202569,0 56,7 3,2 

Житомирська 441341,7 66,4 1,2 246377,7 86,2 0,7 

Закарпатська 1094413,5 79,1 2,9 1011710,6 58,3 2,7 

Запорiзька 2933315,8 78,6 7,7 1084086,9 68,5 2,9 

Івано-Франківська 372959,1 76,5 1,0 296205,2 61,5 0,8 

Київська 1691204,1 91,3 4,4 2586147,4 68,8 6,9 

Кiровоградська 406554,3 49,5 1,1 105401,1 52,2 0,3 

Луганська 257771,8 13,6 0,7 318430,2 31,3 0,8 

Львiвська 1206372,9 92,4 3,2 1448336,1 58,6 3,9 

Миколаївська 1603065,0 87,2 4,2 572952,1 90,8 1,5 

Одеська 1727531,1 97,1 4,5 966239,9 46,5 2,6 

Полтавська 1481018,9 69,7 3,9 813830,4 74,2 2,2 

Рiвненська 378306,9 79,9 1,0 202220,5 71,4 0,5 

Сумська 606607,4 82,1 1,6 403529,7 73,0 1,1 

Тернопiльська 290982,8 81,1 0,8 259597,4 85,5 0,7 

Харкiвська 1311654,9 72,0 3,4 1283534,9 68,0 3,4 

Херсонська 239337,4 66,5 0,6 140721,9 75,5 0,4 

Хмельницька 401620,9 79,3 1,1 259272,2 74,7 0,7 

Черкаська 434216,6 69,6 1,1 228094,4 54,8 0,6 

Чернiвецька 108294,5 83,8 0,3 78384,1 70,3 0,2 

Чернігівська 551606,0 78,8 1,4 378507,2 71,6 1,0 

м.Київ 8744305,3 76,2 22,9 14492800,3 71,8 38,6 

Примітки: 
1. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 

зони проведення антитерористичної операції. 
2.

 
З урахуванням не розподілених за регіонами поставок нафти сирої та газу природного. 

Джерело: [4] 
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Так, для деяких регіонів України, які безпосередньо не постраждали від бойових дій на Донбасі, 
в експортній діяльності підприємств спостерігається і позитивна динаміка. У 2014 році 11 областей 
України, насамперед аграрної спеціалізації, навіть змогли збільшити сукупну вартість експорту своїх 
товарів в межах 1,1–26,1 %, крім Запорізької та Чернігівської областей. І хоча за 2015 р. поки жодному 
з означених регіонів України не вдалося домогтися зростання обсягів експорту товарів, однак і темпи 
падіння експорту товарів у цих областях були значно нижчі, ніж у цілому по Україні. 

Також у 2014 році спостерігається дуже значне скорочення імпорту товарів та послуг на 
24,5 млрд дол. США або 29 %, а саме: 

 імпорт товарів впав на 22,6 млрд дол. США (29 % відносно загального обсягу імпортованих 
товарів); 

 імпорт послуг – на 1,9 млрд дол. США (25% відносно загального обсягу імпортованих 
послуг) [1]. 

Україна має зовнішньо-торгівельні відносини з різними країнами світу, зупинимось більше 
детально на дослідженні обсягу торгівельних операцій з країнами ЄС за 2014-2015 роки (табл. 2). 

Таблиця 2 
Зовнішня торгівля України товарами

 
з країнами ЄС за 2014-2015 рр. 

 

Країни 
2015 рік (млн дол. США) 2014 рік (млн дол. США) 

Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

Австрiя 347167,2 369635,3 530898,8 606282,8 

Бельґiя 296848,8 366777,5 425198,3 553398,3 

Болгарія 419500,8 253119,2 550603,2 238361,9 

Велика Британія 367897,3 570127,8 589211,2 692044,8 

Греція 153776,0 238558,9 201239,4 308467,0 

Данiя 144675,3 147614,0 125812,4 234932,1 

Естонiя 66205,7 77499,2 82258,7 77312,6 

Iрландiя 59182,6 75396,4 69479,4 134006,9 

Iспанiя 1043602,6 440750,5 1166565,1 607589,8 

Iталiя 1979843,6 976327,8 2468270,5 1508974,1 

Кiпр 61526,1 16922,9 283724,9 50298,8 

Латвiя 150267,1 87144,8 226165,9 89660,4 

Литва 236300,5 552614,3 362123,7 1032187,8 

Люксембурґ 5883,8 57729,5 16182,9 30282,8 

Мальта 12237,0 16359,3 1622,8 10925,6 

Нiдерланди 905655,0 452611,8 1106095,9 763899,6 

Нiмеччина 1328677,4 3975626,5 1590590,3 5361520,6 

Польща 1977329,6 2324048,2 2644656,8 3070819,6 

Портуґалiя 320541,1 45166,6 310310,1 60469,6 

Румунія 569947,1 318202,3 584081,6 847691,0 

Словаччина 468528,8 346331,1 670152,8 426949,2 

Словенiя 16261,0 128876,4 15971,4 203566,2 

Угорщина 909721,0 1608536,1 1509893,8 1463970,1 

Фiнляндiя 48037,7 222957,3 62231,4 319229,1 

Францiя 497949,4 892786,2 532715,5 1269213,2 

Хорватія 26086,5 15147,9 39174,3 47848,5 

Чехія 540950,6 479718,5 772542,1 687861,5 

Швецiя 60609,9 273534,6 65133,5 371360,8 

Всього по країнах ЄС 13015209,7 15330156,2 17002906,8 21069126,2 

1. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. 
Джерело: [4] 
 

Згідно даних таблиці 2 можна зробити висновок, що у 2015 році експорт зменшився на 
3 987 697, 1 млн. дол. США порівняно з 2014 роком, а імпорт – на 5 738 970 млн. дол. США. 
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Основу товарної структури українського експорту становили недорогоцінні метали та вироби з 
них – 26,6%, продукти рослинного походження – 19,8%, механічні та електричні машини – 10,1% (а 
продукція машинобудування в цілому – 11,8%), мінеральні продукти – 8,6%, жири та олії тваринного 
або рослинного походження – 8,0%, готові харчові продукти – 6,3%, продукція хімічної та пов’язаних з 
нею галузей промисловості – 5,9%. Як бачимо, цього року сукупна продукція сільського господарства 
та харчової промисловості посіла перше місце у вітчизняному експорті (34,1%), тоді як гірничо-
металургійний комплекс із виробництва чорних металів, який раніше очолював вітчизняний експорт, 
перемістився на 2 місце (31,4%). Що ж стосується закупівель товарів за кордоном, то у 2015р. 
мінеральні продукти становили 32,7% від сукупної вартості імпорту товарів в Україну, механічні та 
електричні машини – 15,6%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 13,5%, 
полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 7,1%, недорогоцінні метали та вироби з них – 5,4%, 
наземний транспорт, літальні апарати, плавучі засоби – 4,3%, готові харчові продукти – 4,2% [3]. 

Вагоме місце у вітчизняній зовнішньоекономічній діяльності посідають експортно-імпортні 
операції у сфері послуг. Як зазначалося вище, за 2015 р. український експорт послуг становив 
7020,5 млн дол., а імпорт – 3785,5 млн дол. Порівняно з аналогічним періодом 2014 р. експорт послуг 
з боку України скоротився на 19,2 % (на 1665,4 млн дол.), а імпорт послуг для України зменшився на 
11,2 % (на 477,0 млн дол.). За 2015 р. найбільші обсяги експорту послуг припадали на транспортні 
послуги, які займали 55,3 % від загального обсягу експорту послуг, послуги у сфері телекомунікацій, 
комп’ютерні та інформаційні послуги – 15,8 %, послуги з переробки матеріальних ресурсів – 11,4 % і 
ділові послуги –8 %. [3].  

Враховуючи тенденції у сфері зовнішньоекономічної вітчизняної торгівлі, подальший розвиток 
економіки України повинен бути спрямований на її підвищення по наступним напрямкам:  

1. Переорієнтація зовнішньоекономічної діяльності на експортні галузі національної економіки. 
Підвищення конкурентоздатності продукції вітчизняного виробника і, в першу чергу, це стосується 
технічно складних товарів. Співробітництво з технічно розвинутими країнами, впровадження науково-
технічного прогресу в виробництво. Велике значення має фінансування в інтелектуальну власність та 
інноваційну діяльність.  

2. Державна підтримка українських виробників, може бути досягнута за рахунок скасування 
податку ПДВ для малих та середніх підприємств та впровадження, так званих, «податкових канікул» 
терміном 3-5 років. Надання податкових канікул та пільгового кредитування українським виробникам.  

3. Створення економічно привабливого середовища для вкладання інвестицій в економіку 
держави та в різні підприємства, широке залучення іноземного капіталу.  

4. Поступова стабілізація валютного курсу гривні до інших валют світу.  
5. Забезпечення функціонування механізмів кредитування і страхування експорту за участю 

держави, а також надання державних гарантійних зобов’язань щодо експортних кредитів. 
6. Забезпечення стабільних поставок поливно-сировинних товарів в Україну на взаємовигідних 

умовах.  
7. Врегулювання конфліктної ситуації з Росією. Вирішення питань щодо обмеження доступу 

ряду товарів українського походження на російський ринок та припинення воєнних дій на сході країни.  
8. Налагодження ділових стосунків з Японією для проведення науково-технічних досліджень і 

впровадження її результатів у виробництво.  
9. Співробітництво з Індією на взаємовигідних умовах: використання дешевої сировини Індії 

(сировини для легкої, харчової та хімічної промисловості) та науково-технічної бази України.  
10. Здійснення широкої підтримки вітчизняних виробників для входу на ринок країн ЄС, що 

можливо здійснити за рахунок створення експортно-кредитних агентств [1, с. 68-69].  
Проте потрібно зазначити, що намагаючись стати рівноправним партнером країн Європи та 

світу, Україна поступово починає змінювати свій імідж експортера сировини на імідж 
конкурентоздатного виробника та експортера готової продукції. Металургійне виробництво, хімічна 
промисловість, машинобудування вже сьогодні переходять на нові стандарти виробництва та 
європейські технічні регламенти.  

Подальших досліджень потребує детальне вивчення перспектив участі України в 
загальноєвропейському економічному просторі, можливості співробітництва України з країнами ЄС 
для проведення науково-технічних досліджень та впровадження їх результатів на підприємствах 
Україні [1, с. 69]. 

Висновки з проведеного дослідження. У процесі дослідження було встановлено, що торгівля 
відіграє важливе значення для розвитку національного господарства кожної країни. Вона створює нові 
робочі місця, забезпечуючи роботою економічно-активне населення України. Але разом із тим 
надзвичайна складність нинішньої соціально-економічної ситуації в Україні обумовила істотну 
неоднозначність прогнозів розвитку вітчизняної економіки у 2016р.  Також слід зазначити, що Україна 
має суттєвий зовнішньо-економічний потенціал, активізація якого можлива при дотриманні окреслених 
у даній роботі напрямків підвищення ефективності торгівлі. 
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Постановка проблеми. В сучасній економіці, в економіці глобального вільного ентропійного 

ринку вартість вже настільки не відповідає дійсності, що не стільки реальність творить вартість, 
скільки гроші творять вартість. Є гроші – буде галузь, національне господарство, немає грошей – 
нічого не буде. Не гроші тепер для господарства, а господарство для грошей [1, с. 647]. Автор праці В. 
Ільїн [7, с. 442] зазначає, що гроші тепер очолили все. Мета сучасної неоекономічної діяльності – 
гроші. Справа у підкоренні соціокультурної й господарської реальності грошам. Модель грошової 
системи – владна експлуататорська вертикаль. Як наслідок, не господарство, не капітал, а гроші 
керують світом. 

Механізм створення грошей і запуску їх в обіг є спотвореним, порочним, шкідливим [20, с. 6]. Це 
питання грошово-кредитної політики України в умовах глобальної ентропійної фінансоміки постало 
надзвичайно гостро.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблематики сучасної грошової емісії в 
Україні присвячені роботи С. Варфоломєєва [3], А. Гриценка [4], П. Єщенка [5], М. Коваленка [8; 9], 
Т. Ковальчука [10; 11], К. Паливоди [13], С. Яременка [22], В. Гейця, Л. Шинкарук [15], М. Швайки [20], 
Т. Шемет [21] та інших вчених. Питання синергетики та самоорганізації висвітлені у працях 
А. Богданова [2], Г. Хакена [18], О. Скаленка [14], Є. Ходаківського, В. Данилка, Ю. Цал-Цалка [19]. 
Залишаються недостатньо вивченими та актуальними дослідження проблематики грошово-кредитної 
системи, зокрема грошової емісії в контексті синергетичного трансдисциплінарного підходу.  

Постановка завдання. Мета дослідження – на основі інформаціологічно-синергетично-
інституціонального підходу внести в теорію грошей відповідні коригування, переосмислити сутність 
грошей, запропонувати новаційні підходи до здійснення емісії національних грошей і алгоритмів їх 
функціонування та визначити їх місце в суспільно-економічній системі в контексті збереження та 
відновлення грошового та державного суверенітету України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Кредитний характер грошової емісії є одним з 
основоположних принципів організації грошової системи в Україні. 

Інформація про емісійну діяльність Національного Банку України (НБУ) висвітлена в чинному 
законодавстві. Емісійні операції (які характеризують собою як випуск в обіг коштів, так і вилучення їх з 
обігу) є суттю діяльності НБУ.  

Україна в умовах ентропійного глобального ринку практично втратила керованість національної 
фінансово-грошової системи та реальної економіки. У 1992 р. Україна стала членом Міжнародного 
валютного фонду (МВФ) і Світового банку (СБ). З перших років існування України на політичній карті 
світу радниками у здійсненні ринкових трансформацій стали МВФ і СБ. Отримання кредитів МВФ 
завжди обумовлюється вимогами до уряду України. Документальним підтвердженням цьому є 
«Меморандуми українського уряду з МВФ», наслідком реалізації яких стають колосальні економічні 
втрати. Дотримання вимог МВФ стало визначальним чинником того, що Україна за 25 р. так і не 
досягла рівня економічного розвитку 90-х рр. Виконуючи умови МВФ, Україна втрачає самостійність у 
визначенні своєї фінансово-економічної та соціальної політики і по суті відмовляється від частини 
свого суверенітету. 

Автор роботи [9, с. 71] зазначає: «Якщо прапор, гімн і герб - символи державного суверенітету, 
то національні гроші – його серцевина, суть цього суверенітету». 

                                                 
 Науковий керівник: Олексюк О.С. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної 

кібернетики Університету державної фіскальної служби України 
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Під впливом та рекомендаціями зарубіжних радників був розроблений Закон України «Про 
Національний банк України», незалежність (а точніше безконтрольність) якого є безпрецедентними за 
світовою практикою [10]. 

Автор роботи К. Паливода [13, с. 18-20] пише, що в Україні можливості грошової емісії не 
використовуються тією мірою, яка б відповідала реальним потребам суспільства. Проте США, завдяки 
безперервній емісії доларів, нарощують національне багатство, отримують від усього світу сировину, 
інтелектуальні досягнення і людську працю, видаючи взамін векселі - свою національну валюту. 
Бреттон-Вудська угода започаткувала найбільшу в світі фінансову піраміду; США зуміли нав’язати 
решті країн догму про заборону емісії національних грошей для інвестиційних і поточних потреб. Автор 
вважає, що шкідливою для економіки слід вважати не грошову емісію як таку, а її орієнтацію виключно 
на нагромадження валютних резервів. Навіть у час фінансової кризи, коли більшість розвинених країн 
вдається до дефіцитного фінансування державних витрат і активно застосовує емісійні механізми, 
Україна нагромаджує доларові запозичення і лише по мірі їх надходження випускає в обіг додаткову 
масу національної валюти. Замість використання отриманої конвертованої валюти на потреби 
розвитку економіки, нагромаджуються валютні резерви НБУ.  

Гривня стала посередником для нарощування державного боргу та імпорту. А НБУ виступає як 
«пункт обміну валют», що працює не на внутрішню економіку країни, а на економіки тих країн, 
валютами яких поповнюються його міжнародні валютні резерви.  

Конституція України визначає основну функцію НБУ як забезпечення стабільності грошової 
одиниці (ст. 99) [12]. Це положення дублюється в Законі України «Про Національний банк України» (ст. 
6) [6]. Інші функції НБУ Закон передбачає як неосновні, підпорядкованими виконанню основної 
функції. Серед функцій НБУ Закон взагалі не виділяє такої функції як стимулювання та сприяння 
розвитку інноваційного ресурсозберігаючого реального сектора економіки України. Реалізація 
основної конституційної функції НБУ здійснюється за допомогою інструментів грошово-кредитної 
політики, зокрема шляхом регулювання обсягу грошової маси. 

Закріплення в Конституції України основної функції центрального банку – забезпечення 
стабільності грошової одиниці - і у Законі «Про Національний банк України» права монопольного 
здійснення емісії національної валюти та організації її обігу означає, що НБУ наділений виключним 
правом емісії у готівковій чи безготівковій формах. 

НБУ законодавчо отримав абсолютну і повну безконтрольність щодо емісійної політики, умов 
розміщення і використання золотовалютних резервів держави. Закладена в законі модель гарантує 
НБУ (ст. 1) превалювання прав над обов’язками. НБУ не несе правової відповідальності за свою 
грошово-кредитну і валютно-курсову політику. Це є безпрецедентною щодо світового досвіду 
практикою. Парламент та уряд не вправі контролювати емісійну політику та ситуацію із валютними 
резервами [10]. 

Для монетарної політики НБУ пріоритетом є стабільність національної грошової одиниці, а 
потреби соціально-економічного розвитку країни ігноруються. Отже, національна економічна політика 
стає заручником монетарної політики НБУ. Законом України «Про Національний банк України» 
передбачено, що виняткове право на емісію національної валюти належить НБУ (стаття 7), а 
відповідні рішення приймаються правлінням регулятора.  

Ковальчук Т. Т., д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України вважає, що 
невід’ємною ознакою незалежної держави є здатність здійснювати самостійну фінансово-економічну 
політику, яка б відповідала загальноцивілізаційним тенденціям. Генератором загрозливої ситуації в 
Україні, на думку автора роботи [11, с. 4-5], є МВФ. Ковальчук Т. вважає, що Україна під тиском МВФ 
законодавчо відмовилася від використання власних емісійних ресурсів для вирішення 
загальнодержавних проблем. Зокрема, с. 54 Закону України «Про НБУ» забороняє НБУ надавати 
прямі кредити як у національній, так і в іноземній валюті на фінансування витрат державного бюджету 
України. Це була передумова надання «допомоги» з боку міжнародних фінансових організацій. 
Заборона продубльована також в ст. 15 (п. 2) Бюджетного кодексу України та у Законі України «Про 
реструктуризацію боргових зобов’язань Кабінету Міністрів перед Національним банком України» 
(№1697-ІІІ від 20 квітня 2000 р.). Очевидно, що Україна, ставши незалежною державою, одночасно 
втратила самостійність у валютно-фінансовій політиці. Знаходячись під «опікою» МВФ, НБУ під 
диктовку здійснює загальнодержавну монетарну політику неоколоніального зразка.  

Водночас світова практика свідчить про те, що емісійне фінансування урядів дозволено без 
обмежень – в Японії, Франції, Китаї, Норвегії, Новій Зеландії, Панамі, Перу, Пакистані; дозволено з 
певними обмеженнями - Аргентині, Великій Британії, Італії, Іспанії, Німеччині, Нідерландах, Швеції та 
інших країнах [10]. 

Закладена МВФ та СБ заборона на фінансування соціально-економічних програм за рахунок 
власних грошових ресурсів призвела до ситуації, коли країна вимушена жити за рахунок зовнішніх 
позик, постійно нарощуючи борги. 

Центральні банки багатьох країн фактично підпорядковані Міністерству фінансів або 
Держказначейству і вважаються «банками уряду». Центральні ж банки країн-членів ЄС підпорядковані 
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Європейському центральному банку (ЄЦБ). Юридичний статус ЄЦБ передбачає його домінування над 
національними центральними банками. Федеральна Резервна система (ФРС) США є незалежною 
організацією. Проте Рада керуючих ФРС повинна координувати свої дії з політикою президентської 
адміністрації і конгресу. А емісійну політику диктує ФРС держказначейство США [10]. 

Україні потрібно створити власний фінансовий обіг, в основі якого буде національна валюта. 
Важливо, щоб вона була «прив’язана» не до долара, а до реальної економіки. НБУ необхідно 
підпорядкувати Верховній Раді, Кабінету Міністрів України, діяльність якого буде спрямовуватися 
виключно на реалізацію завдань державної стратегії соціально-економічного розвитку країни. 
Здійснювати емісію гривні необхідно не під обсяг доларової маси, а під суспільно-економічні проекти - 
потреби національної економіки.  

Українська влада дотримується вимог МВФ: мінімальний дефіцит державного бюджету і 
скорочення видатків; лібералізацію валютного ринку тощо. Встановлюючи низький рівень бюджетного 
дефіциту (на рівні 3 %), МВФ ігнорує той факт, що розвинуті країни ЄС, Великобританія, США, 
закладають досить високий рівень бюджетного дефіциту (біля 10 %). Штучно занижений дефіцит 
бюджету породжує боргову залежність. Кредити МВФ надходять у так звані «міжнародні валютні 
резерви», а не для прямого розпорядження урядом України та для соціально-економічного розвитку. 
Справжня мета, яку переслідує МВФ, змушуючи уряд України впроваджувати ентропійну ринкову 
економіку приватної держави проводити ліберальну валютну політику, - щоб наша держава 
забезпечувала монопольні фінансові інтереси доларового емітента навіть всупереч національним 
економічним інтересам. 

Саме через монетарну політику НБУ - монетарно-фінансова криза, спровокована недолугою 
валютно-курсовою політикою НБУ, зумовлює й перманентно провокує неминучість фінансового 
дефолту України. Загальний обсяг недобору національної грошової маси, за нашими оцінками, 
щорічно становить кілька сотень мільярдів гривень. Розміри грошової бази, тобто мінімальних розмірів 
гривневої емісії керівництво НБУ щоквартально узгоджує з МВФ і тому вона є критично мінімальною. 
Цілком закономірно коефіцієнт монетизації (відношення М3 до ВВП) в Україні близько 60%, тобто 
втричі нижчий, ніж у Голландії, Італії, Іспанії, Китаї, Німеччині, Франції, Японії та інших країн [10]. 
Політика НБУ призводить до недомонетизації реальної економіки, що сповільнює соціально-
економічний розвиток України. 

В суспільстві має місце колосальна напруга з гривневим забезпеченням регіонів, органів 
місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання. Тому заклики зменшити гривневу емісію є 
необґрунтованими, неконструктивними й згубними для реальної економіки. 

Актуальними є погляди Заслуженого економіста України, колишнього заступника голови НБУ С. 
Яременка [22]. Угоди України з МВФ він прокоментував наступним чином: «Ми робимо 
фундаментальну помилку: не сподіваємося на власну економіку, а випрошуємо порцію «марихуани», 
яка не усуває внутрішніх проблем, але додає зовнішні. І позбавляє нас можливості прийняття 
самостійних рішень». З приводу незалежності НБУ: «Ми перетворили його в автономний орган, який 
не відповідає за економічне зростання і зайнятість». На запитання: «Яка роль Нацбанку в створенні 
кризи?» С. Яременко відповів: «Роль НБУ визначальна. Руйнівно впливала на економіку технологія 
інфляційного таргетування – псевдоборотьби з інфляцією. Її суть в наступному: створити грошовий 
голод, щоб зупинити інфляцію. Застосування цього принципу в перехідній економіці злочинне по суті! 
Національний банк знищував власного виробника, залишивши його без грошей». 

Єщенко П. С. у роботі [5, с. 67] пише, що у сьогоднішній глобальній економіці фінансова система 
є заплутаною, непередбачуваною і грабіжницькою. Долар і євро перетворені в інструменти 
глобального економічного хаосу, мета якого полягає у всебічному вдосконаленні технології 
всесвітнього грабежу.  

У чому головне завдання монетарної політики? – ставлять запитання автори роботи [15, с. 638-
639] «Структурні зміни та економічний розвиток України». - У тому, щоб забезпечити розвиток 
економіки такою кількістю грошей і у такий спосіб, щоб реалізувати створену в економіці вартість і 
зберегти при цьому стабільність грошової одиниці.  

А. Гриценко у роботі [4, с. 32] підкреслює, що в сучасних умовах істотно змінилися взаємозв’язки 
між економічними і монетарними змінними. Як наслідок, монетарна політика, що базується на старих 
правилах вже не адекватна до нових економічних реалій, тому необхідно відкоригувати грошово-
кредитні механізми шляхом часткової зміни каналів, умов та обсягів грошової емісії та створення 
публічних неприбуткових фінансово-кредитних установ для вирішення цих завдань. Автор пропонує 
наступні правила коригування: 1) якщо є матеріальні і трудові ресурси для створення певних благ, то 
не може бути підстав для відмови від монетизації потреб в цих благах; 2) необхідно створювати 
канали з’єднання монетизованих потреб з благами, що виробляються; 3) монетизація потреб (які не 
можуть бути монетизовані банківською системою при існуючих рівнях відсоткових ставок) 
здійснюється через неприбуткові фінансово-кредитні установи за рахунок рефінансування НБУ і (але 
не обов’язково) коштів державного бюджету; 4) неприбуткові фінансово-кредитні установи кредитують 
позичальників через комерційні банки, які отримують за це плату на рівні відшкодування операційних 
витрат плюс середній прибуток на величину цих витрат; 5) позичальники кредитуються за ставками не 
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вище рівня інфляції на термін, що враховує рівень платоспроможності кожного з них. Практично це 
часткове фінансування позичальника державою за рахунок емісії НБУ (наприклад, для будівництва 
житла). Такий механізм не призведе до істотного зростання інфляції, оскільки гроші емітуються під 
реальне збільшення виробництва, забезпечене матеріальними і трудовими ресурсами. По суті НБУ 
виконує свою функцію забезпечення грошима процесу реалізації створюваної вартості.  

Фактично, НБУ допомагає західним економікам та придушує власну, відводячи країні роль 
приватної держави - колонії. Специфіка трансформаційної економіки України зумовлює необхідність 
пошуків нових, нетрадиційних для розвинутих економік моделей грошово-кредитної політики щодо 
сприяння розвитку реального сектора національної економіки. 

Вирішення даної проблеми автор вбачає можливим через використання методології 
міждисциплінарних (транснаукових) досліджень, інструментів синергетики. Міждисциплінарні 
дослідження формують синергетичну методологію, моделювання і проектування майбутньої 
реальності. Методологія синергетики має в новій парадигмі свою сферу дій – це моделювання 
складних систем, що саморозвиваються. Її методи все більше необхідні не тільки в природознавстві, а 
й в науках про людину, соціально-економічну систему, де моделювання, конструювання майбутнього 
тільки розгортаються, адже це системи, які важко формалізувати. 

Суспільно-економічна система являє собою єдність соціальної, духовної, культурної, 
інформаційної, економічної, технологічної, безпекової, грошово-кредитної та інших складових - 
підсистем, які становлять системну конструкцію, що забезпечує поєднання самостійності багатьох 
центрів прийняття рішень і їх скоординовану дію у вирішенні головного завдання - досягнення стійкого 
життєзабезпечення на нано-, мікро-, мезо-, макрорівнях держави в просторово-часових метричних 
координатах розвитку. Соціально-економічна система має властивість принципала, тобто здатна 
самостійно генерувати нові правила функціонування підсистем, інститутів, елементів, що до неї 
входять; в кожній з них вона визначає ті чи інші формальні чи неформальні правила (інституціональне 
середовище) функціонування для економічних суб’єктів. Кожну із підсистем можна розглядати як 
автономну і складну. З інституціональних позицій суспільно-економічну систему можна розглядати у 
ролі інституційного утворення.  

Складність соціально-економічної системи полягає в її архітектонічній побудові: у внутрішній 
дискретності її підсистем з власною структурою із спільними та індивідуальними особливостями, у 
поєднанні диференціації та інтеграції, об’єктивна необхідність поділу конкретної системи на 
підсистеми, інститути, елементи з подальшою інтеграцією їх у цілісність, що має нові якості; в 
існуванні емерджентних властивостей, які визначають загальні цілі, цінності, способи дії, мають 
генетично-історичне і духовно-культурне змістове наповнення. 

Автор роботи [16, с. 179-180] звертає увагу, що цілісність, заснована на домінуванні 
національної грошової одиниці у національному грошовому обороті, визначає відносну автономність 
відкритої економічної системи. Автономність – це необхідна умова збереження цілісності і, як 
наслідок, здатності до саморозвитку, на відміну від економік, що розвиваються по «моделі МВФ», 
заснованій на запозиченні іноземних валют. Використання чужої валюти призводить до відсутності 
чіткого розмежування «власна національна економіка, як ціле» або «національна економіка, як 
частина іншої економіки, що формалізована як центр емісії валюти запозичення». Повністю 
погоджуємося з таким підходом, продовжуючи думку в тому, що автономність в контексті дослідження 
питання емісії національних грошей проявляється у ролі грошового суверенітету, який повинен бути 
фундаментальною основою для державного суверенітету.  

В Україні, як і багатьох інших країн світу в умовах глобальної ентропійної економіки відбувається 
втрата грошового суверенітету шляхом позбавлення права емітувати національну валюту в розмірах, 
що необхідні для реалізації національних інтересів. Грошовий суверенітет – це право суверенної 
держави на емісію національної валюти в будь-якому обсязі і в будь-який час в готівковій або в 
електронній формі. Найбільш відомою науковою теорією, яка підтримує повноцінне використання 
грошового суверенітету і прямої емісії, а також виступає проти так званої «незалежності» центральних 
банків, є харталізм або державна/хартальна теорія грошей. Основоположником даної теорії є 
німецький економіст Георг Фрідріх Кнапп (1842-1926), який вперше використав термін «хартальні 
гроші» і «харталізм» у книзі «Державна теорія грошей» (1924 р.). Кнапп зазначає, що можливе 
трактування даного слова як «символ». Харталізм підкреслює символічність сучасних грошей, 
стверджуючи що гроші не повинні мати ніякої внутрішньої вартості і використовуватися лише як 
емітований урядом символ. Ключовим у державній теорії грошей є твердження, що гроші - це не 
породження ринку, а «творіння держави», як вдало сформулював американський економіст Абба 
Лернер (1903-1982) у статті «Гроші як творіння держави». Основна суть дискусії між сучасними 
неохарталістами і неоліберальними монетаристами полягає саме в цьому [3]. 

Т. Шемет у роботі [21, с. 30-32] зазначає, що грошовий суверенітет передбачає, що держава має 
ексклюзивні права на емісію національної валюти, визначення та зміну її вартості, контроль 
використання національної валюти на території держави. Національний грошовий суверенітет є 
засадничим принципом. Привабливість грошової монополії пояснюється тим, що, по-перше, 
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національні гроші сприяють підтримці почуття національної ідентичності; по-друге, вони є потужним 
джерелом доходу для гарантування державних витрат; по-третє, гроші - це інструмент 
макроекономічного регулювання економіки і, нарешті, дієвий засіб захисту країни від іноземного 
впливу (механізмів впровадження керованого хаосу – прим. авт.). Гроші повинні використовуватися 
для просування урядових фінансових проектів. Грошова автаркія дає змогу захистити державу від 
зовнішнього впливу на розробку і реалізацію економічної політики. 

Автор роботи [8, с. 246-250] також вважає, що одним із джерел фінансування інноваційних 
проектів може стати цілеспрямована грошова емісія. Розширення внутрішньої позичкової пропозиції 
під інноваційні проекти повинно включати безпроцентну форму фінансування спеціалізованими 
банками розвитку. Адже коли гроші країни випускаються виключно кредиторами, котрі роздають їх під 
відсотки, кількість існуючих грошей у будь-який час може тільки покривати повернення основного 
боргу позичальника, а не оплату відсотків і витрат за тими ж самими кредитами. У будь-який момент у 
ручному режимі може бути створена недостача ліквідності (момент виникнення фінансової кризи – 
прим. авт.) з метою отримання влади над боржниками та пов’язана із цим зміна прав власності над 
реальними активами на користь лихварів. Виконавчій владі повинна бути повернута прерогатива 
випуску грошей – права створювати гроші. Це буде сприяти поверненню контролю над економікою 
держави, що є невід’ємною частиною його суверенітету, оскільки тільки держава є інструментом 
вираження інтересів усього суспільства в цілому.   

Двигуном розвитку, що змушує систему змінювати свою якість є внутрішні і зовнішні протиріччя 
системи із середовищем і можуть бути джерелами розвитку як разом, так і окремо. Постає також 
питання щодо співвідношення понять «організація», «розвиток» і базового для синергетики поняття 
«самоорганізація». Самоорганізація являє собою встановлення організованості, порядку за рахунок 
погодженої взаємодії компонентів усередині системи при відсутності упорядкованих впливів з боку 
середовища. Щодо співвідношення понять розвитку і самоорганізації, то розвиток варто визнати більш 
широким, оскільки він включає як організуючі впливи середовища, так і самоорганізацію; як прогресивні 
процеси (які, в основному, досліджують концепції самоорганізації), так і регресивні [19, с. 47-48].  

Поняття «самоорганізація» вперше у роботі [2, с. 17-18] використав А. Богданов. Під системою, 
що самоорганізується автор розумів один з видів адаптивної системи, яка в процесі функціонування 
здатна змінювати свої внутрішні взаємозв’язки, порядок та організацію залежно від факторів, що 
впливають на неї, якщо вони не перевищують деякі критичні для неї межі. Останнє вкрай важливо для 
системи, оскільки в іншому випадку вона може або деградувати, або взагалі припинити своє 
існування. Таким чином, самоорганізована система повинна протистояти деструкції, а також 
змінювати свою структуру або збільшувати свій порядок (ступінь складності) заради збільшення 
надійності системи в цілому. Г. Хакен [18, с. 28-29] під самоорганізацією розуміє здатність системи 
знаходити просторову, часову або функціональну структури без специфічного впливу ззовні, який 
нав’язує системі структуру або функціонування.  

Необхідна умова для здійснення процесів самоорганізації - здатність підсистем, елементів 
суспільно-економічної системи вступати в якісно різні типи взаємодії. Підсистеми, елементи реальної 
економіки і грошової підсистеми повною мірою задовольняють цій умові. Обмін товарами 
здійснюється за допомогою грошей, де реалізується їхні функції засобу обміну, порівняння вартостей. 
Грошові транзакції з цієї причини неминуче будуть джерелами синергетичних ефектів. 

Просторово-часова самоорганізація суспільно-економічних систем повністю вписується в 
контекст науково-методологічного спрямування, де за основу транснаукового інформаціологічно-
архітектонічно-синергетичного дослідження береться поняття цілісності системи, в якій сукупність 
зв’язків і їх характеристики призводять до поняття дисипативної структури та самоорганізації, 
відкритості, нерівноважності, нелінійності цієї системи. 

Розуміючи під соціально-економічною системою України складну синергетичну систему, можна 
припустити, що дана система володіє властивістю знаходити просторово-часову та функціональну 
структури без впливу зовні. Проте, Україні як синергетичній системі, в умовах глобалізаційних 
перетворень та фінансоміки за допомогою інструментів керованого хаосу, в т. ч. грошово-кредитної 
політики, міжнародні інституції, зокрема МВФ, СБ та зацікавлені суб’єкти транснаціональної і 
національної економік нав’язують шкідливу структуру для її функціонування. Саме кредитна емісія 
грошей є одним із механізмів впровадження керованого хаосу, а пряму емісію грошей слід розглядати 
як умову самоорганізації та саморозвитку соціально-економічної системи.   

Гроші необхідно розглядати як складну динамічну підсистему цілісної системи соціально-
економічних відносин. Спробуємо сформувати власне бачення такої проблеми як алгоритми і моделі 
функціонування грошей в соціально-економічній системі саме в контексті архітектоніки, оскільки гроші, 
в т. ч. електронні гроші (ЕГ) – це підсистема соціально-економічної системи.  

Природна і штучна інформація є ефективним засобом самоорганізації соціально-економічної 
системи. Гроші розглядаються автором як цифрова штучна інформація. Тому ймовірно, що саме гроші 
можуть стати ефективним засобом для впорядкування й розвитку соціально-економічної системи 
України.  
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Ця думка підтверджується наступною цитатою [17, с. 34]: «Гроші – лише цифри … цифри грошові 
– що нанесені на грошах, причому не лише на паперових, але й на комп’ютерних. Гроші – цифри, вони ж 
і шифри, які визнані огрошевленим співтовариством господарюючих суб’єктів саме за грошові цифри, які 
виконують особливу соціо-господарську роль – грошей. Звідки беруться ці грошові цифри, яка їх власна 
природа? Відповідь найпростіша, але вона не визнається наукою: цифри ці беруться не звідкись, а 
прямо з голів людських – іншого джерела не існує, мало того, вони там і лише там і існують, а тому 
початкова природа грошових цифр, яка визначає всю їх онтологію, абсолютно суб’єктно-суб’єктивна і 
об’єктивність свою вона віднаходить уже в ході практичної реалізації грошей і економіки». 

На цьому етапі практичної реалізації грошей і економіки надзвичайно важливо здійснювати 
ефективне управління соціально-економічною системою. Управління складними соціально-
економічними системами та їхніми підсистемами, зокрема грошовою підсистемою, повинно 
стимулювати її здатність до самоорганізації і розвитку. Потрібні новітні ідеї, знання і підходи до 
управління в категоріях складних систем, самоорганізації, хаосу, порядку на основі транснаукового 
підходу. 

Синергічний ефект полягає у тому, що природна та штучна інформація пов’язує в системне ціле 
матеріальні елементи системи, забезпечуючи її впорядкованість і динамічну стійкість у просторі та 
часі в процесі розвитку. За умови несиметричності інформації соціально-економічна система стає 
ентропійною і виникає загроза її розпаду. 

Доктор економічних наук О. Скаленко [14, с. 55-58] зазначає, що практично нерозробленими є 
фундаментальні питання грошової сфери як природно закономірного, соціального феномена - засобу 
економічного саморегулювання суспільства. Інформація, до якої О. Скаленко відносить і її 
спеціалізовану форму - гроші, є фундаментальною причиною породження економічних псевдотеорій, в 
яких гроші розглядаються як самоактивна, саморухома субстанція. 

Автор даного дослідження вважає, що гроші – це штучна інформація та підкреслює, що природа 
грошей завжди була інформаційна. Проте слід пам’ятати, що сучасні гроші незалежно від їхнього носія 
– це завжди кредитні гроші, які опосередковують рух боргових позикових відносин. Тому, що в 
алгоритмах емісії сучасних грошей закладається інформація про кредитні боргові відносини. 
Спостерігаючи за функціонуванням сучасної грошово-кредитної системи та виникненням фінансоміки, 
де гроші повністю відриваються від реального сектора економіки, можна припустити, що інформація, 
на якій ґрунтуються сучасні гроші є асиметричною. На цій основі виникає загроза ентропії та розпаду 
соціально-економічної системи України як синергетичної системи.  

Сучасна соціально-економічна система має надзвичайно складну структурно-функціональну 
організацію, в якій окремі підсистеми, інститути і елементи набувають рис складного інтегрального 
цілого, що в умовах інформаціологічно-знаннєвого суспільства актуалізує роль творчої особистості 
людини, яка генерує нові знання, зростає значущість наукового управління, посилюється роль 
прогнозування, моделювання, планування, контролю, форсайту, передбачення та конструювання 
майбутнього на основі використання нових трансдисциплінарних методологічних підходів та 
інструментарію інформаціологічних систем. 

Висновки з проведеного дослідження. З точки зору управління соціально-економічними 
відносинами держави важливо, яка валюта (центр емісії) організовує взаємозв’язки в національній 
економіці. Якщо на території суверенної держави виникає паралельний обіг іноземних валют, то 
порушується принцип організації грошового обігу, характерний для національної економіки. Така 
грошова політика негативно впливає на соціально-економічну систему та її розвиток, а також на 
політичні, освітньо-наукові, техніко-технологічні, екологічні, оборонні функції держави. 

Виходячи із викладеного, необхідно відмітити, що національні гроші як інструмент (інститут) 
функціонують за відповідними алгоритмами, розробленими на законодавчій базі в залежності від 
моделі розвитку соціально-економічної системи. Унікальність внутрішніх інституційних і структурних 
умов відтворення може бути забезпечена лише суверенітетом як смисловим алгоритмом 
використання інтегрованого національного інтелекту в просторово-часових координатах розвитку 
України. Суб’єкти грошово-кредитної політики загальнодержавного рівня України мають бути 
суверенними у визначенні цілей і критеріїв здійснення монетарної політики, у системному смисловому 
взаємозв’язку і взаємозалежності з реальною економікою, розвивати смислові інститути суверенітету. 
Такий варіант розвитку вбачається автором лише через зміну механізму емісії грошей.  

Необхідно використовувати інший алгоритм емісії національних грошей, а саме пряму емісію 
грошей, через який гроші як цифрова штучна інформація будуть пов’язувати в системне ціле елементи 
архітектонічно-інформаціологічно-інституціонально синергетичної суспільно-економічної системи, 
забезпечуючи її впорядкованість і динамічну стійкість у просторово-часових координатах розвитку. 

В умовах соціально-економічної і політичної кризи в Україні в даний час грошові потоки з метою 
отримання синергетичних результатів не можуть розглядатися окремо від реального сектора 
економіки. Орієнтиром повинна бути не фінансоміка, а модельована планово-прогнозована форсайт-
проектована інноваційна реальна економіка, в якій випуск грошей (пряма емісія грошей) здійснюється 
під реальні інноваційні проекти.  
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Позитивний синергетичний ефект створюється в реальній економіці у взаємозв’язку із 
національними грошово-фінансовими інструментами (зокрема, пряма емісія грошей під суспільно-
економічні проекти). В умовах ентропійної ринкової економіки кредитно-грошово-фінансові відносини в 
принципі не здатні забезпечити сталого розвитку національної реальної соціальної 
ресурсозберігаючої економіки. На це здатний комплекс національних грошово-фінансових відносин, 
орієнтований не на зростання грошового капіталу, а на створення позитивних синергетичних ефектів 
при врахуванні обмежень і орієнтирів виробничого, соціального та екологічного порядку в просторово-
часових метричних координатах розвитку України. Саме на пошуку та виокремленні синергетичних 
ефектів в соціально-економічній системі України будуть спрямовані подальші дослідження.  
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Постановка проблеми. На сучасному складному перехідному етапі економічний потенціал не 

може зберігатися, ефективно використовуватися і відтворюватися, якщо не буде сформовано 
ефективний господарський механізм управління інвестиційним процесом як на макро‚ так і 
мікрорівнях. Перехід до ринкової моделі ведення господарства безпосередньо пов’язаний з 
формуванням нової ідеології інвестиційного процесу. У сучасних умовах в інвестиційній діяльності все 
більшого значення набувають приватні фізичні та юридичні особи, як вітчизняні, так і закордонні, а 
також такі суб’єкти ринкової інфраструктури, як комерційні банки, фінансові компанії, консультаційні 
фірми тощо [1]. 

Інвестиційний процес по своїй суті є динамічним і, відповідно, вимагає застосування гнучких 
форм управління ним, комплексного регулювання основних елементів інвестиційного процесу з його 
орієнтацією на кінцеві результати, починаючи зі створення механізмів мотивації інвестиційної 
діяльності і до формування середовища, сприятливого для інвестування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування інвестиційного механізму 
давно турбує економістів, оскільки вкладення капіталів – це відповідальне економічне рішення з 
найбільш віддаленим і погано прогнозованим кінцевим результатом, від якого залежать як операційні 
прибутки, так і загальний стан та розвиток підприємства. 

Питання формування та організації механізму управління інвестиційною діяльністю підприємств 
знаходять своє відображення у роботах багатьох науковців, серед яких на особливу увагу 
заслуговують роботи І. Верхогляда [2], Л. Гораль [3], С. Грубяк [4], Ю. Дробенка [5], С. Король [6], 
М. Кісіля, Ю. Лупенка [7], І. Манаєнко, С. Сокотенюк [8] та ін. Проте, незважаючи на теоретичні 
доробки, процеси організації та формування інвестиційно-інноваційної діяльності, зокрема на 
підприємствах, та їх адаптація до сучасних умов розвитку вітчизняної економіки потребують 
подальших досліджень. 

Постановка завдання – розробити інвестиційний механізм підприємства через існуючі мотиви 
і підходи в управлінні інвестиційною діяльністю та визначити методичне забезпечення окремого 
підприємства чи інвестиційного проекту. Об’єктом дослідження є існуючі економічно активні 
підприємства. Предметом дослідження є їх інвестиційна діяльність, на основі якої здійснюється 
формування інвестиційного механізму для реалізації поставлених в конкретному проекті цілей. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Так, Бланк І.А. розглядає механізм 
інвестиційного менеджменту як систему основних елементів, які регулюють процес розробки і 
реалізації інвестиційних рішень. Ним виділено чотири основні складові елементи інвестиційного 
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механізму, а саме: ринковий механізм регулювання інвестиційної діяльності підприємства, державне 
нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності підприємства, систему конкретних методів 
здійснення управління інвестиційною діяльністю підприємства та внутрішній механізм регулювання 
окремих аспектів інвестиційної діяльності підприємства [9, с. 64]. Російський вчений Жданов В.П. 
розглядає такі складові інвестиційного механізму, як : мотиваційний блок, ресурсне правове й 
організаційне забезпечення [10, с. 37]. Однак ним не було враховано всі можливі мотиви здійснення 
інвестиційної діяльності. 

Під час організації інвестиційної діяльності господарюючі суб’єкти використовують поєднання 
різних економічних, організаційних і правових методів з відповідною різноманітністю форм, стимулів і 
обмежень господарської діяльності. Тому важливим завданням є поглиблення визначення 
внутрішнього устрою інвестиційного механізму, який охоплює економічні та інституціональні (правові, 
організаційні, політичні, етичні тощо) аспекти. 

Інвестиційним механізмом підприємства є цілеспрямовано створена, взаємодіюча сукупність 
форм і джерел інвестицій, методів, інструментів та важелів впливу на процес розробки і реалізації 
інвестиційних рішень підприємства. Елементи структури інвестиційного механізму підприємства 
зображено на рисунку 1. 
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Рис. 1. Структура інвестиційного механізму підприємства 

Джерело: розробка автора 

 
Підприємство не є самодостатньою та закритою системою, а діє в певному середовищі, тобто 

працює за правилами, встановленими на певній території в певний період часу. Відповідно на 
прийняття інвестиційних рішень впливають окремі макроекономічні фактори, які певним чином діють 
на інвестиційну активність підприємств.  

Загалом, на збільшення мотивації інвестиційної діяльності діють багато макроекономічних 
факторів інвестиційної активності, основними з яких є  

– збільшення рівня формування і використання заощаджень в економіці країни;  
– зниження ставки відсотка на фінансовому ринку; 
– інтенсифікація темпів науково-технічного прогресу; 
– зниження темпів інфляції; 
– зростання ділової активності в циклічному процесі економічної динаміки; 
– високий рівень сегментації, конкуренції, розвитку інфраструктури інвестиційного ринку; 
– сприятливий інвестиційний клімат, створений на законодавчому рівні через державне 

кредитування, приватизацію, податкове регулювання, амортизаційну політику, антимонопольні заходи, 
державний лізинг, ліцензування і квотування тощо. 

Відповідно зміна дії вказаних вище факторів в протилежному напрямку призводить до 
зменшення активної інвестиційної діяльності підприємств. 
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Мотиви, які спонукають підприємства до інвестиційної діяльності, можна поділити на дві основні 
групи – економічні та інституціональні (неекономічні). Неекономічні мотиви прийняття інвестиційних 
рішень окремими організаціями мають індивідуальний характер і визначаються місією організації‚ 
загальною її стратегією‚ політикою управління персоналом‚ характером навколишнього середовища 
тощо. По відношенню до економічних мотивів вони‚ як правило‚ є другорядними‚ хоча на окремих 
етапах розвитку підприємства окремим з інституціональних мотивів можуть надавати пріоритетне 
значення. У системі інституціональної мотивації прийняття інвестиційних рішень часто пріоритетну 
роль відіграють соціальні мотиви‚ пов’язані з різноманітними аспектами соціального розвитку 
персоналу підприємства. Певну роль у складі цієї групи інвестиційної мотивації відіграють також 
екологічні‚ інноваційні‚ етичні і політичні мотиви‚ які пов’язані із здійсненням господарської діяльності 
підприємств. Економічні мотиви здійснення інвестиційної діяльності підприємствами пов’язані з дією 
загальних економічних законів і‚ відповідно‚ мають уніфікованіший характер для підприємств різних 
сфер діяльності‚ форм власності‚ організаційно-правових форм тощо.  

У розрізі конкретних етапів здійснення інвестиційної діяльності формується інвестиційна 
поведінка підприємства з врахуванням диференційованої системи мотивації окремих груп 
інвестиційних рішень. Серед елементів моделі інвестиційної поведінки підприємства доцільно 
виділити такі, як мотивація накопичення власних інвестиційних ресурсів і використання їх в 
інвестиційному процесі‚ мотивація альтернативного здійснення реального чи фінансового 
інвестування‚ мотивація здійснення внутрішніх і зовнішніх інвестицій‚ мотивація здійснення інвестицій 
на вітчизняному і закордонних ринках [9, с. 35].  

Особливості сучасної інвестиційної діяльності визначають необхідність моделювання їх 
інвестиційної поведінки з врахуванням як економічної‚ так і неекономічної мотивації. 

Залежно від мети основної діяльності підприємства мотивами здійснення інвестиційної 
діяльності можуть бути : збільшення доходів‚ зменшення витрат‚ оновлення основних виробничих 
засобів, збереження позицій на ринку, вимушені капіталовкладення‚ венчурні інвестиції тощо. Суб’єкт 
інвестиційної діяльності може бажати володіти акціями певного підприємства чи контрольним пакетом 
організації з метою впливу на його діяльність [11‚ ст. 31]‚ першочерговою причиною здійснення 
інвестиційної діяльності. Крім накопиченого вільного капіталу спонукальною дією може бути і 
сприятливий розвиток інвестиційного ринку та його складових елементів‚ таких як попит‚ пропозиція‚ 
ціна попиту‚ ціна пропозиції на інвестиційні ресурси, послуги і продукцію інвестиційної діяльності - 
створені‚ реконструйовані або модернізовані основні засоби‚ будівельні роботи тощо, конкуренція між 
суб’єктами інвестиційної діяльності. 

Взаємодія факторів інвестиційної активності підприємств і мотивів ведення інвестиційної 
діяльності активізують інвестиційний механізм підприємства, для функціонування якого необхідне 
певне забезпечення. 

Інвестиційна діяльність як різновид господарської діяльності є, як правило, суспільно корисною. 
Однак інвестори, здійснюючи таку діяльність з метою отримання прибутку, не завжди враховують 
суспільні інтереси - суспільства загалом, територіальної громади, окремих прошарків населення тощо 
стосовно безпечних і належних умов життя, праці, харчування. Прагнучи отримати максимальний 
прибуток, інвестори можуть порушувати при цьому вимоги щодо: 

– якості продукції, робіт, послуг, які надаються іншим учасникам господарського життя та 
громадянам; 

– збереження довкілля, раціонального використання природних ресурсів, дотримання умов 
містобудування; 

– дотримання умов праці найманих працівників, які здійснюють практичні дії щодо реалізації 
інвестицій; 

– дотримання норм антимонопольного законодавства; 
– підтримання конкурентного середовища на ринку інвестицій та утримання від недобросовісної 

конкуренції. 
Складність і багатогранність інвестиційної діяльності підприємств в умовах переходу до 

ринкової економіки визначають необхідність її державного регулювання з урахуванням суспільних 
інтересів у масштабі країни [12, с. 12]. Суть державного регулювання інвестиційної діяльності полягає 
у здійсненні і забезпеченні реалізації економічної, науково-технічної і соціальної політик держави, а 
також вирівнювання циклічних тенденцій темпів інвестування в ринковій економіці. 

Методичне забезпечення окремого підприємства чи інвестиційного проекту визначається 
суб’єктами інвестиційної діяльності, тобто використовуються методики і норми, розроблені ними 
самостійно згідно з власними вимогами та цілями. 

Управління інвестиційною діяльністю – це процес управління фінансовими, матеріальними і 
трудовими ресурсами за допомогою сучасних прогресивних методів, інструментів, важелів управління 
з метою забезпечення максимальної економічної і соціальної ефективності інвестицій. 
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Функціональний підхід в управлінні інвестиційною діяльністю передбачає регламентацію і 
організацію здійснення всіх основних функцій управління : планування, організації, мотивації та 
контролю. 

Основу управління інвестиційною діяльністю підприємства становить інвестиційне планування, 
яке є процесом розробки системи планів і планових (нормативних) показників із забезпечення 
підприємства необхідними інвестиційними ресурсами і підвищення ефективності його інвестиційної 
діяльності в майбутньому періоді. Процес планування інвестиційного проекту охоплює всі фази і стадії 
його здійснення (весь інвестиційний цикл), кожній з яких відповідає свій визначений вид і характер 
планування, ступінь його деталізації тощо. 

Конкретно визначена структура планів, які застосовуються на різних рівнях і стадіях планування, 
залежить від стандартів і підходів, прийнятих в галузі або в організаціях, які здійснюють інвестиційну 
діяльність. Форма і структура планів виконання робіт загалом по інвестиційному проекту і по окремих 
етапах можуть суттєво відрізнятись.  

Завданнями організації інвестиційної діяльності є забезпечення взаємодії, розподіл ролей і 
відповідальності, визначення відповідальності за прийняття рішень, забезпечення ефективного 
розподілу інформації, забезпечення гнучкості використання інвестиційних ресурсів. 

Мотивація решти учасників інвестиційної діяльності пов’язана з врахуванням дещо інших 
мотивів, ніж при мотивації інвестора. Для забезпечення узгодження інтересів всіх учасників 
інвестиційної діяльності необхідна чітка структуризація інтересів, формування їх балансу і закріплення 
його в інституціональних нормах. Локальну ціль мотивації учасників інвестиційного процесу в цьому 
випадку можна сформулювати як зниження можливого чи очікуваного протиріччя економічних 
інтересів учасників інвестування. 

Враховуючи специфіку колективу і сферу діяльності, розробка системи мотивації є одним з 
головних резервів підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю. 

Підтвердження величини інвестиційних затрат, використання коштів за призначенням, оцінка 
рівня компетенції управлінського персоналу і моніторинг поточної фінансової стійкості позичальника 
можуть бути отримані тільки завдяки налагодженій системі внутрішнього і зовнішнього контролю за 
ходом реалізації інвестиційних проектів. Інвестиційний контроль не повинен обмежуватися 
виконанням лише внутрішнього контролю за здійсненням інвестиційної діяльності та інвестиційних 
операцій, але є ефективною координуючою системою забезпечення взаємозв’язку між формуванням 
інформаційної бази, інвестиційним аналізом, інвестиційним плануванням і внутрішнім регулюванням 
на підприємстві. 

З економічного погляду основною ознакою зарахування до інвестиційних ресурсів певних видів 
капіталу (ресурсів) є їх корисність, цінність і вартість, а умовою – можливість і економічна доцільність 
використання при реалізації конкретного інвестиційного проекту. З юридичної позиції, щоб капітали і 
ресурси могли бути використані при реалізації інвестиційних проектів, необхідні права володіння ними 
зі сторони інвесторів – учасників інвестиційних проектів. 

Ресурсне забезпечення інвестиційної діяльності є вихідною базою, на основі якої здійснюється 
формування інвестиційного механізму для реалізації поставлених в конкретному проекті цілей. 

Висновки з проведеного дослідження. Сформований належно інвестиційний механізм 
підприємства є «путівником» для суб’єктів інвестиційної діяльності і дає їм можливість врахувати всі 
аспекти при розробці інвестиційних проектів та встановити порозуміння між ними. 

Питання формування інвестиційного механізму є об’ємним. Тому при визначенні складу його 
елементів та їх взаємозв’язків в кожному конкретному випадку необхідно враховувати особливості 
його функціонування, а саме: розрахункові режими функціонування інвестиційного механізму; вихідні 
умови, з яких можливий перехід економічних явищ і об’єктів в інші, зокрема і в бажані стани; 
можливість заміни суб’єктами інвестиційної діяльності «природного шляху» економічних подій свідомо 
виробленою політикою тощо. 
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Постановка проблеми. Вітчизняна наукова література не надто багата публікаціями, в яких 

відображенні результати дослідження економічної поведінки підприємств у мінливому середовищі. 
Відносно сільськогосподарських підприємств таких публікацій взагалі практично немає. Однак 
вивчення цієї проблеми є актуальним в умовах глобалізації, зростання рівня відкритості вітчизняної 
економіки, вступу країни до Світової організації торгівлі та підписання Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом. В багатьох випадках економічна поведінка вітчизняних сільськогосподарських 
підприємств суперечить національним інтересам.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми економічної поведінки 
підприємств у мінливому середовищі присвятили свої праці Верещагін А.А. [1], Войнаренко Н.П. [2], 
Войтко В.В. [3], Грачова Т.А. [4], Демиденко С.Л. [5], Капленко Г.В. [6], Карачина Н.П. [7], Кудінова А.В. 
[8], Лозовик Ю.М. [9], Чепінога С. [10] та ін. Їхні праці стали значним внеском в економічну науку як у 
прикладному, так і теоретичному плані. Однак поза межами їхніх досліджень залишається 
сільськогосподарська галузь. 

Постановка завдання. Мета даної статті полягає у виявленні характерних особливостей 
середовища розвитку сільськогосподарських підприємств та їх економічної поведінки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Кожний вид економічної діяльності відзначається 
притаманною лише йому специфікою, завдяки чому він виділяється в результаті суспільного поділу 
праці. Особливості оточення сільськогосподарських підприємств та їхньої економічної поведінки 
визначаються насамперед особливостями сільського господарства як галузі економіки. Як зазначив 
Чепінога С., «економічна діяльність у цій сфері національної економіки здійснюється за економічними 
законами, що регулюють і інші сфери суспільного виробництва. Але сільськогосподарське 
виробництво має свою специфіку, що відрізняє його від інших сфер економіки. Це пов’язано 
насамперед з тим, що основним засобом виробництва в цій сфері є земля. Якщо для інших галузей 
земля є простором, на якому здійснюється економічна діяльність, то в сільському господарстві це 
основний фактор виробництва» [10].  

Особливість землі як основного чинника виробництва в сільськогосподарських підприємствах 
полягає насамперед у тому, що вона не є продуктом людської праці, а дана нам самою природою. 
Усім відомим фактом є те, що саме нашій країні нею надані найкращі у світі за якістю землі. По-перше, 
це найродючіші ґрунти, а по-друге, їх використання у зв’язку з особливостями вітчизняних кліматичних 
зон не вимагає вкладення значних ресурсів у вигляді зрошувальних та інших складних меліоративних 
систем. Завдяки цьому вітчизняні сільськогосподарські підприємства отримують значні конкурентні 
переваги перед підприємствами з інших країн світу, насамперед європейських. Цей факт має значний 
вплив на їхню економічну поведінку. 

Висока родючість вітчизняних сільськогосподарських угідь загалом зовсім не означає, що з неї 
користають усі підприємства. Велика міжрегіональна строкатість цього показника, а також відмінності 
в родючості ґрунтів навіть окремих ділянок всередині підприємств, що розміщені поруч, накладає свій 
відбиток на їхню економічну поведінку. Якщо основні види використовуваних сільськогосподарськими 
підприємствами ресурсів, зокрема основних і оборотних засобів, мають приблизно однакові виробничі 
характеристики, то відмінності в якості земельних угідь, як правило, є значними.  

Другою особливістю землі як чинника виробництва в сільськогосподарських підприємствах є те, 
що вона не може бути замінена іншим чинником. Якщо в підприємців інших галузей є досить широке 
поле для маневру, наприклад, у процесі заміни ручної праці машинною, використання одних чи інших 
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видів енергетичних ресурсів, то в сільському господарстві землю іншими ресурсами не заміниш. Тому 
дуже часто виникають ситуації, коли її купують чи орендують «про запас».  

Третя особливість землі полягає в тому, що її не можна перемістити у просторі. У зв’язку з цим 
сільське господарство як галузь досить жорстко прив’язана до сільської місцевості, на відміну від 
інших галузей економіки. Це унеможливлює також переміщення сільськогосподарського виробництва 
в регіони чи інші країни, де ціни на чинники виробництва дешевші. Сільськогосподарське виробництво, 
як правило, має національний характер. Транснаціональних корпорацій у цій сфері практично немає. 

Особливістю сільськогосподарського виробництва є високий рівень залежності його результатів 
не тільки від землі, а й інших природних чинників. Економічні процеси в сільськогосподарських 
підприємствах тісно переплетені з природно-кліматичними. Їхня продукція є результатом взаємодії 
людської праці з живими організмами – рослинами і тваринами, які мають свої біологічні 
закономірності розвитку, та ще й під впливом кліматичних умов.  

Результати діяльності сільськогосподарських підприємств навіть при найкращому поєднанні 
таких чинників виробництва, як основні й оборотні засоби, робоча сила, земля, технології можуть бути 
знівельовані несприятливим впливом чинників природно-кліматичних. Урізноманітнення взаємодії між 
чинниками в сільському господарстві порівняно з іншими видами економічної діяльності значно 
підвищує рівень його ризикування, на зниження якого спрямовується економічна поведінка суб’єкта 
господарювання. 

Тісно пов’язаною з дією природно-кліматичних чинників є така особливість 
сільськогосподарського виробництва, як сезонність виробництва. Вона вимагає від 
сільськогосподарських підприємств значної гнучкості, активності на ринках робочої сили, оскільки 
насамперед для рослинництва характерні нижній і верхній піки потреби в працівниках.  

Сезонний характер сільськогосподарського виробництва породжує іншу проблему – велику 
залежність підприємств від кредитів. Значний розрив між періодом виробництва і робочим періодом, 
між періодом здійснення основної частини виробничих затрат і періодом отримання результатів 
виробництва в умовах інфляції знецінює вартість отриманої продукції та знижує платоспроможність 
господарств. Негативну роль відіграє також неможливість ритмічного, цілорічного використання 
більшої частини основних виробничих засобів, зокрема сільськогосподарської техніки, особливо в 
галузі рослинництва. 

Підприємства більшості галузей економіки спеціалізуються на виробництві одного-двох видів 
продукції. Сільськогосподарські підприємства переважно такої можливості не мають. Лише у 
тваринництві розвиваються вузько спеціалізовані птахівничі та свинарські підприємства. Але й вони в 
умовах трансформаційної вітчизняної економіки прагнуть диверсифікувати свою виробничу діяльність 
з тим, щоб максимально самозабезпечуватися кормами для тварин. У галузі рослинництва, в зв’язку з 
необхідністю дотримання сівозмін як результат дії природного чинника – землі – спеціалізація на 
виробництві одного виду продукції неможлива у принципі. 

Суттєвою особливістю сільськогосподарського виробництва є те, що в галузі виробляються 
традиційні для агропродовольчого ринку види продукції. Вихід на агропродовольчий ринок з 
принципово новими видами продукції, як це здійснюється підприємствами найсучасніших галузей 
практично неможливий на сьогоднішній день. Це убезпечує сільськогосподарські підприємства від 
надмірних ринкових невдач, з одного боку, але й не дозволяє їм отримувати надприбутки, які 
характерні для принципово нових продуктів, з іншого.  

Підсумовуючи, відобразимо названі вище особливості сільськогосподарського виробництва, які 
мають безпосередній вплив на економічну поведінку підприємств галузі, в табл. 1. 

Таблиця 1 
Основні особливості сільськогосподарського виробництва, які мають безпосередній 

вплив на економічну поведінку підприємств 
 

Вид особливості 
Прояв характеру впливу на економічну поведінку підприємств 

Позитивний Негативний 

1 2 3 

1.Залучення землі до 
виробничих чинників 

Використання природної сили родючості землі 
Отримання ренти підприємствами з кращими 

за якістю ділянками 

Обмежений характер ресурсу 
Складність процесу відтворення 

родючості земель 

2.Тісний взаємозв’язок 
виробництва з 
природними процесами 

Можливість досягнення неочікуваного успіху 
при сприятливих природно-кліматичних умовах 

Високий рівень ризикованості 
виробництва 

3.Сезонний характер 
виробництва 

Більша довго тривалість використання с/г 
техніки в роках 

Вигоди від найму працівників на тимчасовій 
основі 

Сезонність використання робочої 
сили й с/г техніки 

Висока потреба у кредитах 

4.Велика залежність від 
кредитів 

Вигоди в умовах високих темпів інфляції Високий ризик кредитної 
неспроможності 
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продовження табл. 1 
1 2 3 

5.Нестійкість 
виробництва 

Вищі шанси отримання державної фінансової 
допомоги 

Нестабільність обсягу 
отримуваних прибутків 

6.Диверсифіковане 
виробництво 

Убезпечення від економічних втрат в разі 
невдачі з одним видом продукції 

Складнощі з використанням 
переваг спеціалізованого 

виробництва 

7.Традиційність видів 
продукції 

Вищий рівень конкурентоспроможності Неможливість отримання 
надприбутків 

8.Різноманіття 
організаційно-правових 
форм підприємств 

Більший вибір форм отримання вигод від 
власності 

Вищий рівень конкуренції 

Джерело: власна розробка автора 

 
Наведені особливості сільськогосподарського виробництва безпосередньо впливають на 

економічну поведінку сільськогосподарських підприємств, оскільки вони є складовими їх внутрішнього 
середовища, до якого відносять землю, виробництво, капітал, персонал, інформацію, фінанси, 
маркетинг та корпоративну культуру. Кожна з цих складових має специфічні особливості в 
сільськогосподарських підприємствах. Однією з них є характерні відмінності персоналу 
сільськогосподарських підприємств порівняно з підприємствами інших галузей економіки.  

Найперша відмінність полягає в тому, що більша його частина – це сільські жителі, які крім праці 
в підприємствах зайняті одночасно не лише в домашньому господарстві, як і міські жителі, але й в 
особистих селянських господарствах. Це накладає свій відбиток як на відновлення їхньої 
працездатності, так і на їхню економічну поведінку у процесі виконання виробничих операцій у 
підприємствах.  

Середній рівень кваліфікації персоналу сільськогосподарських підприємств нижчий порівняно з 
іншими видами економічної діяльності. Серед керівників і спеціалістів господарств переважають 
колишні працівники колективних сільськогосподарських підприємств, які у процесі розпаювання 
земель та основних засобів зуміли використати свої кращі компетенції, а також забезпечити кращий 
доступ до особливостей цього процесу у своїх цілях з тим, щоб згодом організувати власне 
фермерське господарство чи стати акціонером (пайовиком) в капіталі підприємств інших 
організаційно-правових форм. 

Спостерігаються особливості сільськогосподарських підприємств і в такому елементі їхнього 
внутрішнього середовища, як корпоративна культура. Визначальний вплив на її формування мають 
особливості сільського способу життя, місцеві традиції (культурні та підприємницькі), специфіка 
життєвого середовища конкретного сільського населеного пункту. Як і весь сільський спосіб життя, 
корпоративна культура в сільськогосподарських підприємствах відрізняється вищим рівнем 
консервативності порівняно з міськими підприємствами. 

Специфічною рисою виробництва в сільськогосподарських підприємствах, яка має 
безпосередній вплив на їхню економічну поведінку, є великогабаритність продукції та багатьох видів 
споживаних матеріально-технічних ресурсів, як от мінеральних та органічних добрив. До того ж, 
більша частина цієї продукції спершу концентрується всередині підприємства. Поряд із високим 
рівнем розосередженості виробництва, особливо в рослинницькій галузі, це породжує збільшену 
потребу в транспортних засобах, причому з різними показниками вантажопідйомності. 

До особливостей виробництва в сільськогосподарських підприємствах слід віднести 
переважання серед них малих та середніх за розмірами підприємств. Це породжує цілу низку 
проблем, яких не мають підприємства тих галузей, в яких переважають крупні підприємства.  

Система чинників зовнішнього середовища підприємства, яке функціонує в 
сільськогосподарській галузі, за складом не відрізняється від загальної для всіх галузей. Складові 
частини цієї системи такі ж, як і в інших видах економічної діяльності. Специфічним характером 
відзначається лише дія цих чинників. Так, в умовах відкритості вітчизняної економіки її функціонуючі 
підприємства обов’язково опиняються під дією міжнародних чинників.  

Комплексний характер дії міжнародних чинників на економічну поведінку вітчизняних 
сільськогосподарських підприємств проявляється насамперед в тому, що динаміка цін на їхню 
продукцію найтіснішим чином пов’язана з динамікою цін на продукцію рослинництва і тваринництва на 
світовому ринку. Якщо кон’юнктура світового ринку одного чи кількох, чи навіть усіх видів продукції 
сільського господарства змінюється у сторону зростання (чи, навпаки, зниження), через досить 
невеликий проміжок часу вона знаходить своє продовження на вітчизняному агропродовольчому 
ринку. Оскільки тенденції на цих ринках співпадають не повністю, економічна поведінка 
сільськогосподарських підприємств зводиться до спрямування основних зусиль в реалізації продукції 
або на внутрішньому, або на зовнішніх ринках. 

Дія міжнародних чинників зовнішнього середовища сільськогосподарських підприємств не 
зводиться лише до впливу на динаміку цін на національному агропродовольчому ринку. Спектр дії цих 
чинників значно ширший. Певні політичні події у світі нерідко справляють теж важливий вплив. 
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Останніми роками – це накладання санкцій США та країнами ЄС щодо торгівлі з РФ, політичне 
рішення Нідерландів щодо асоціації України з ЄС, «арабські» революції в Єгипті, Лівії, Іраку, 
громадянська війна в Сирії, які традиційно були важливими економічними партнерами нашої країни 
впродовж багатьох десятиліть, але втратили досягнутий раніше рівень платоспроможності. Політичні 
зміни в цих країнах не вплинули на динаміку цін на світовому агропродовольчому ринку, але вони 
мають безпосередній вплив на обсяг купованих ними видів продукції, виробленої вітчизняними 
сільськогосподарськими підприємствами. 

Важливими для змін в економічній поведінці сільськогосподарських підприємств є також такі 
зміни в дії міжнародних чинників, як зміни у вимогах Всесвітньої організації здоров’я, Міжнародної 
організації праці, різноманітних екологічних організацій, які функціонують під егідою ООН певних 
нормативних обмежень в їхній діяльності. Дія міжнародних чинників як складової зовнішнього 
середовища підприємства непрямої дії є надзвичайно багатогранною. Зокрема, ціни на нафту як 
продукт номер один світового ринку безпосередньо впливають на діяльність сільськогосподарських 
підприємств. Вони мають прямий вплив на вартість спожитих ними нафтопродуктів, а також на 
вартість мінеральних добрив, енергетичних ресурсів, ціни на які прямо залежать від рівня цін на 
нафту. 

Дія соціально-демографічних чинників у сільському господарстві є не менш важливою від дії 
міжнародних чинників. Процеси постаріння сільського населення, погіршення статево-вікової 
структури, посилення ступеня міграції в міста та за кордон, загальне зниження рівня освіченості та 
кваліфікації сільських жителів значно погіршують якість трудового потенціалу сільськогосподарських 
підприємств, який формується на основі соціально-демографічних характеристик сільського 
населення. 

Традиційна для сільського способу життя наявність особистого господарства створює 
специфічні умови для розвитку сільськогосподарських підприємств та їхньої економічної поведінки. 
Особисте господарство в умовах сучасної української реальності є основою продовольчого (і не 
тільки) забезпечення сільської родини. Для того, щоб керівнику сільськогосподарського підприємства 
чи особам, які уповноважені його представляти, найняти працівника, потрібно його переконати в 
перевагах, які він може отримати в результаті зайнятості в ньому. В умовах всезагального 
перенаселення сільського населення лише наявність особистого господарства виступає чинником, 
який певною мірою підвищує ціну товару робоча сила в сільській місцевості. За таких умов економічна 
поведінка сільськогосподарських підприємств на сільському ринку праці спрямовується на обов’язкове 
забезпечення якості свого трудового потенціалу. 

Серед найважливіших соціально-демографічних чинників зовнішнього середовища 
сільськогосподарських підприємств слід відзначити високий рівень трудової міграції сільського 
населення за кордон. Навіть в умовах загальної соціально-економічної стабільності та економічного 
зростання в 2000-2013 рр. вона була помітним явищем в соціально-економічному житті сільських 
поселень країни. Значна частина сільських родин завдячували своїм суспільним становищем, 
здатністю забезпечувати відносно високий рівень освіти, умов проживання, медичного обслуговування 
наявності серед членів родини трудових мігрантів за кордоном, які не втрачали зв’язку з ними і 
підтримували фінансово.  

Після трикратного зниження курсу національної грошової одиниці, коли середньомісячний 
розмір заробітної плати переважної більшості сільських жителів знизився до 80-100 доларів, 
привабливість трудової міграції за кордон, яка дозволяє отримувати в п’ять-десять разів вищі доходи, 
значно зростає. Це значно ускладнює ситуацію з наймом робочої сили в економічній поведінці 
сільськогосподарських підприємств, оскільки різко знижується пропозиція робочої сили на сільському 
ринку праці. 

Слід зазначити, що дія соціально-демографічних чинників має свої особливості залежно від 
того, в якому саме сільському населеному пункті(ах) функціонує сільськогосподарське підприємство. 
Якщо він відноситься до числа регіонів з високим рівнем соціально-економічного розвитку, то це має 
позивний вплив на розвиток сільськогосподарських підприємств та їх економічну поведінку.  

Серед економічних чинників розвитку сільськогосподарських підприємств та їх економічної 
поведінки відзначена вище наявність в їхніх працівників особистого господарства є важливою. Але є 
не менш важливі. Спектр дії економічних чинників настільки широкий, що серед них доцільно виділити 
основні. На нашу думку, такими є: загальний рівень економічного розвитку країни та динаміка 
зростання валового внутрішнього продукту; рівень та динаміку індексу інфляції та курсу національної 
грошової одиниці; урегульованість відносин власності на землю та майно сільськогосподарських 
підприємств; стан платіжного балансу країни, обсяг і динаміка боргових зобов’язань; місце галузі 
сільського господарства у процесі розподілу ВВП та державного бюджету; загальний рівень 
конкурентоспроможності вітчизняного АПК на світовому агропродовольчому ринку. 

Позитивна динаміка ВВП, інших складових загального економічного зростання має позитивний 
вплив на розвиток сільськогосподарських підприємств. Вже саме це зростання свідчить про позитивні 
тенденції в усіх секторах економіки, зокрема в сільському господарстві.  
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В умовах відкритості вітчизняної економіки це свідчить про її високі адаптивні можливості у 
процесі пристосування до нових викликів у міжнародній економіці, а також про те, що провідні країни-
гравці світового ринку товарів і послуг визнають її здобутки в реалізації власних амбіцій. В таких 
умовах формується потужне сприятливе зовнішнє середовище сільськогосподарських підприємств, 
основним завданням яких є вміло, якісно й ефективно адаптуватися до нього у своїй економічній 
поведінці.  

Якщо ж загальний рівень економічного розвитку країни невисокий і він до того ж знижується, це 
має несприятливий вплив на розвиток галузі сільського господарства та функціонуючих у ній 
підприємств. Основними обмежувачами зростання виступають зниження купівельної спроможності 
домогосподарств та купівельної спроможності інших суб’єктів економічної діяльності.  

Важливим чинником зовнішнього середовища сільськогосподарських підприємств є інфляція. 
Самі підприємства не можуть впливати на неї, але вносити корективи в свою економічну поведінку 
змушені. Купуючи матеріально-технічні засоби за одними цінами й реалізуючи свою продукцію в 
умовах інфляції за вищими цінами, підприємства отримують додаткові прибутки, які, на жаль, мають 
віртуальний характер. Довготривалий період виробництва в сільському господарстві сприяє цьому.  

Пристосовуватися до нових умов сільськогосподарські підприємства можуть, обираючи 
оптимальний час реалізації тих її видів, які піддаються такому регулюванню. Це стосується 
насамперед продукції рослинництва, для значної частини якої характерний тривалий період лежкості. 

Ще більший вплив на економічну поведінку сільськогосподарських підприємств має зміна курсу 
національної грошової одиниці. За період з 1996 р. (року впровадження її у грошовий обіг) до 2016 р. 
курс гривні у відношенні до долара США та інших світових валют знизився в п'ятнадцять разів. Як 
будь-яке інше економічне явище чи процес, знецінення гривні для сільськогосподарських підприємств 
має двояке значення, оскільки досить відчутно змінює правила економічної поведінки у видозміненому 
середовищі. Сільськогосподарські підприємства, які працюють на прямий експорт продукції за кордон, 
опиняються у вигідній ситуації, оскільки цей курс не впливає на ціни реалізації продукції (вони 
залишаються у доларовому еквіваленті такими ж), а ціни на споживані ресурси, зокрема рівень 
заробітної плати досить тривалий час залишається на досягнутому рівні у гривнях. Їхні економічні 
вигоди від цього є очевидними. 

У значно гіршій ситуації опиняються ті сільськогосподарські підприємства, діяльність яких 
спрямовується на внутрішній ринок. Найпершою зміною в їхньому зовнішньому середовищі є 
зростання цін на ті види споживаних ресурсів, які в основному імпортуються і тому їхні ціни різко 
зростають. В умовах значно повільнішого процесу зростання цін на агропродовольчому продукцію 
вони отримують прямі економічні втрати. Економічна поведінка таких підприємств у цих умовах 
зводиться до переорієнтації на експорт своєї продукції. 

Політичні чинники зовнішнього середовища сільськогосподарських підприємств мають 
специфічну дію на їх економічну поведінку, яка за своєю силою інколи не поступається дії економічних 
чинників. Політичні події, які змінюють звичний ритм життя громадян країни, особливо якщо вони 
відбуваються дуже інтенсивно, мають негативний вплив на підприємства, оскільки їм потрібен час на 
усвідомлення цих подій та їх відображення в динаміці важливих економічних показників. 

Науково-технічні чинники як складова зовнішнього середовища не можуть не враховуватися в 
економічній поведінці сільськогосподарських підприємств. Вони зобов’язані враховувати найновіші 
досягнення науки і техніки з тим, щоб підтримати необхідний в сучасному суспільстві науково-
технічний рівень і конкурентоспроможність.  

Висновки з проведеного дослідження. Загалом, особливості середовища 
сільськогосподарських підприємств є такими, які відрізняють їх від інших секторів економіки. Вони 
пов’язані з особливостями розвитку галузі та її соціально-економічним становищем в національній 
економіці.  

Сільськогосподарські підприємства перебувають під постійним впливом чинників свого розвитку 
і реагуючи на них, вони видозмінюють свою економічну поведінку, спрямовуючи її на підвищення рівня 
ефективності виробництва та підвищення конкурентоспроможності. Як показує досвід, саме у 
покращенні взаємодії підприємств з середовищем й полягає успішність в досягненні цих цілей. 
Можливо зовнішнє і внутрішнє середовище сільськогосподарських підприємств не настільки 
сприятливе, як в інших галузях економіки, але воно не перешкоджає загалом їхній успішній діяльності 
на агропродовольчому ринку. 
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Постановка проблеми. Прискорення процесів глобалізації, активна інтеграція України в 

систему світових господарський зв’язків і поглиблення ринкових відносин в економіці, а також 
криміналізація суспільства – призводять до виникнення різних загроз. Вітчизняні підприємства все 
активніші замислюються над розробкою ефективних систем захисту власної економічної безпеки. 
Зазначена вище необхідність викликана тим, що ринкові механізми не здатні автоматично виконувати 
цю функцію. Держава може забезпечити лише захист від найбільш важливих і великих небезпек. 
Підприємства постійно стикаються зі значно більшим спектром загроз. Потреба в захисті від 
небажаних зовнішніх впливів і всебічних внутрішніх змін - це базова, основна потреба для будь-яких 
суб’єктів господарювання. На сьогодні саме тіньова економіка є однією з найбільших перешкод 
розвитку конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та перешкод інтеграції України в 
європейське співтовариств. Обсяги тіньової економіки в Україні за різними джерелами фіксуються на 
рівні 20-50% ВВП. Враховуючи зазначене, для забезпечення економічної безпеки підприємства слід 
аналізувати вплив тіньової економіки на її стан.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослідження взаємозв’язку тіньової 
економіки та економічної безпеки підприємства присвячено чимало наукових праць провідних 
вітчизняних учених. Серед них наукові праці В. Базилевича [1], Т. Васильціва [2], Я. Жаліла [3], 
Л. Зуєвої [4], О. Драган [4], Г. Лянного [5], І. Приварникової [6]. Незважаючи на велику кількість 
наукових праць з даної проблематики, досі актуальні питання аналізу впливу тіньової економіка на 
економічну безпеку підприємства. Науковці висвітлили генезис та причини виникнення тіньової 
економіки, але потребує подальших досліджень оцінка впливу тіньової економіки на процеси 
підвищення економічної безпеки підприємств у сучасних умовах господарювання. 

Постановка завдання. Сучасний стан реформування національної економіки 
характеризується збільшенням масштабів та кількості загроз у щоденній діяльності підприємств. В 
умовах динамічно мінливого бізнес середовища і загострення конкурентної боротьби серед 
вітчизняних підприємств актуалізуються процеси визначення чіткої стратегії свого розвитку та 
досягнення певних цілей. Підприємства для успішного розвитку потребують розробки та 
впровадження системи економічної безпеки. Під економічною безпекою підприємства розуміють – 
захищеність інтересів власників, клієнтів, працівників і керівництва підприємства від зовнішніх і 
внутрішніх загроз; стан його зовнішнього та внутрішнього середовища; один з основних елементів 
операційного менеджменту; організація заходів із запобігання можливим загрозам його діяльності. 

Сучасне управління системою економічної безпеки підприємства пов’язане з нейтралізацією 
впливу тіньової економіки. Очевидно, що тіньова економіка тим чи іншим чином впливає на економічну 
безпеку підприємства. У зв’язку з зазначеним вище, метою даної статті є узагальнення наукових 
підходів до аналізу впливу тіньової економіка на економічну безпеку підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний стан модернізації національної 
економіки потребує формування універсальних способів і правил дії. Вітчизняні підприємства постійно 
відчувають нові і все більш складні виклики, ризики та загрози. Конфлікт економічних інтересів 
держави і підприємств поширює тіньову економіку. Під тіньовою економікою слід розуміти економічні 
процеси (процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів і послуг), які приховуються їх 
учасниками від державного та суспільного контролю, не фіксуються в повному обсязі офіційною 
статистикою [4, с. 26]. 

Основними факторами відходу легальної економіки у тіньову є непосильні податкові 
навантаження; надмірна регламентація економічної діяльності; невиправдане збільшення масштабів 
державного втручання в економіку. У 2016 році в Україні спостерігалося поліпшення бізнес-клімату 
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внаслідок дотримання політики дерегуляції та оптимізації функціонування державного сектору 
економіки з метою підвищення його ефективності (відповідно до рейтингу Doing Business-2017 Україна 
посіла 80 місце серед 190 країн; у рейтингу Doing Business-2016, уточненому відповідно до 
методології, застосованій цього року, Україні належало 81 місце серед 189 країн). Все активніше 
відбувається поступове відновлення та формування нових міжгалузевих зв’язків в економіці 
започаткування процесів детінізації на ринку праці внаслідок зниження ЄСВВ. У той же час слід 
зазначити, що процес детінізації стримується нерозв’язаними досі проблемами, які негативно 
позначаються на показниках розвитку економіки країни в цілому. 

Орієнтація України на створення сприятливого бізнес-середовища та інтеграцію до 
Європейського Союзу вимагає дотримання нових вимог ЄС до системи безпеки підприємства. 
Економічна безпека як категорія економічної науки відбиває складну систему економічних (і навіть 
правових, адміністративних і політичних) відносин на різних рівнях суспільного виробництва – на рівні 
макро - та мікроекономіки. Слід зазначити, що потреба в захисті від небажаних зовнішніх впливів і 
всебічних внутрішніх змін, інакше кажучи, потреба в безпеці – це базова, основна потреба як окремої 
людини, так і різних об’єднань людей, підприємств, включаючи суспільство і держави. Розвиток 
національної економіки під впливом ринкових механізмів виділив у ролі самостійної функції 
підприємства процес забезпечення економічної безпеки. Це викликано тим, що ринкові механізми не 
здатні автоматично виконувати цю функцію. Більшість науковців вважає, що економічна безпека 
підприємства – це стан його захищеності від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, 
дестабілізаційних чинників (рис. 1). Під загрозою розуміють сукупність умов, процесів, факторів, які 
перешкоджають реалізації економічних інтересів суб'єктів господарської діяльності чи створюють 
небезпеку для них [2, с. 131]. В узагальненому вигляді внутрішні загрози поділяють на фізичні та 
інтелектуальні. До зовнішніх загроз і чинників належать: протиправна діяльність кримінальних 
структур, конкурентів, фірм і фізичних осіб, що займаються промисловим шпигунством або 
шахрайством, неспроможних ділових партнерів, раніше звільнених за різну провину співробітників 
підприємства, а також правопорушення з боку корумпованих елементів з представників 
правоохоронних органів і органів контролю [5, с. 16].   

 
Рис. 1. Загрози економічній безпеці підприємства  

Джерело: розробка автора 
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Сьогодні головні загрози економічній безпеці підприємства – це прояви тіньової економіки. 
Протягом січня-вересня 2016 року на майже 1,6 тис. підприємствах, в установах і організаціях усіх 
форм власності виявлено порушення, які призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на 
загальну суму понад 2,1 млрд грн, з них при використанні державних ресурсів – на суму майже 
1,7 млрд грн, комунальних ресурсів – на суму 448,4 млн гривень [7, с. 21].  

Функціонування тіньової економіки поряд з легальною призвело до суттєвого скорочення в 
структурі доходів бюджету частки податкових надходжень, що поставило під загрозу виконання 
важливих державних програм. У результаті того, що обсяги тіньової економіки не можуть бути 
повноцінно враховані офіційною статистикою, слід використовувати спеціальні методи обліку та оцінки 
тіньової економіки. Ігнорування впливу тіньової економіки не дозволяє оцінити реальні масштаби 
результативності підприємств. Сьогодні в Україні розрахунок рівня тіньової економіки здійснюється 
відповідно до Методичних рекомендацій розрахунку рівня тіньової економіки, затверджених наказом 
Мінекономіки від 18.02.2009 № 123 [8]. Загалом для визначення масштабів неформальної діяльності 
використовують дві групи методів: мікрометоди (прямі методи) та макрометоди (опосередковані 
методи) [1, с. 40–41]. 

Аналіз існуючих досліджень показав, що методи оцінки рівня тіньової економіки на підприємстві 
можна поділити на дві групи.  

Перша група методів – це прямі методи оцінювання рівня тіньової економіки. Прямі методи 
засновані на інформації про незадекларований дохід. Виділяють три основні види прямих методів: 

1. Метод анкетного опитування.  
2. Метод, що базується на невідповідності між величиною доходів, наданих фірмами і 

домогосподарствами в органи Державної фіскальної служби, і вибірковими перевірками отриманих 
доходів контролюючими органами.  

3. Метод експертних оцінок. Він базується на залученні до оцінки розмірів тіньової економіки 
експертів-практиків, які оцінюють її рівень на підставі особистого досвіду, який вони отримують, 
займаючись господарською діяльністю.  

Другою групою методів є непрямі методи оцінювання тіньової економіки. Непрямі методи 
пробують визначити розмір тіньової економіки, вимірюючи «сліди», які вона залишає в офіційній 
статистиці. Виділяють п’ять основних непрямих методів оцінювання тіньової економіки: 

1. Метод розбіжностей (невідповідність між оцінками методами потоку доходів і потоку видатків).  
2. Метод щодо показника зайнятості (невідповідність між офіційною величиною зайнятості і 

фактичною зайнятістю).  
3. Метод угод (трансакцій), або операційний метод. Тут приймається припущення, що присутнє 

постійне співвідношення між обсягом операційного і офіційного доходу. Про ріст масштабів тіньової 
економіки свідчить збільшення цього співвідношення.  

4. Монетарні методи. Основу методів, які входять у цей підхід, становить припущення про те, що 
при здійсненні угод у тіньовій економіці віддають перевагу готівці, щоб уникнути уваги з боку органів 
Державної фіскальної служби. 

5. Метод фізичного внеску (споживання електроенергії). Методи засновані на тому, що 
електроенергією не можна запастися про запас, тому значне перевищення темпів спаду реального 
доходу над темпами спаду споживання електрики свідчить про тіньове споживання електроенергії. До 
того ж показник споживання електроенергії є одним з надійно вимірюваних показників. 

Слід зазначити, що названі методи не дають повної картини щодо розмірів тіньової діяльності 
на підприємстві. Використовуючи досвід Німеччини, необхідно оптимізувати податкову систему. Через 
те, що в Україні високі ставки та кількість податків і платежів, високі ставки відрахувань з фонду 
заробітної плати, важкий механізм обчислення розмірів податків тощо суб’єкти господарювання 
намагаються уникнути оподаткування. Якщо в країні невисокий рівень оподаткування, відсутні або 
зведені до мінімуму адміністративні бар’єри, прозора та проста процедура створення, реорганізації й 
ліквідації підприємств, то мотивація підприємців до приховування своєї діяльності у тіні зводиться до 
мінімуму [6, c. 163-167]. 

Чітко визначити рівень та масштаби тінізації економічної системи наразі неможливо, оскільки 
відсутніми є загальновизнані методи оцінки тіньової економіки. Однак, наявні методи та методики 
свідчать, що в цілому у світі зберігається тенденція до зростання загального рівня тіньової економіки 
та відповідно втрат офіційних доходів країн. Проведений аналіз основних методів вимірювання 
масштабів тіньової економіки дозволяє нам стверджувати про те, що проаналізовані вище методи 
дають можливість кількісної оцінки рівня тіньової економіки. Однак, як ми з’ясували, кожний із 
розглянутих методів має як свої переваги, так і недоліки, тобто жоден із них не є універсальним. 
Тільки застосування сукупності методів, що доповнюють один одного, дозволить одержати достовірну 
оцінку рівня тіньової економіки. Зазначене, у свою чергу, дозволить сформулювати дієві заходи на 
підприємстві щодо нейтралізації тіньових процесів та підвищення рівня економічної безпеки. 

Висновки з проведеного дослідження. Вирішити проблеми щодо обмеження масштабів 
поширення тіньової економіки та протидії процесу зростання тіньового капіталу може державна 
підтримка впровадження системи економічної безпеки на вітчизняних підприємствах. Зазначене 
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потребує створення відповідної нормативної бази та умов гармонізації суспільних відносин на основі 
усунення суперечностей і недоліків існуючої економічної системи, які порушують паритетність 
розвитку окремих підприємств, суспільства та держави. Сьогодні держава повинна забезпечити 
стабільні сприятливі умови для розвитку підприємств саме у легальній економіці. Тіньова економіка – 
це об’єктивна складова соціально-економічної системи підприємства, яке ставить за мету отримання 
максимального прибутку та задоволення суспільних потреб. Необхідно створити для бізнесу таке 
інституційне середовище, для якого тіньова економіка була б неефективною. Розвиток тіньової 
економіки призвів до прямих загроз економічній безпеці підприємств. Для поліпшення інвестиційного 
клімату в Україні та подальшого розвитку національної економіки необхідно вести облік впливу 
тіньової економіки на економічну безпеку підприємств. Стратегічною метою держави на шляху 
подолання розповсюдження тіньової економіки є також вдосконалення методів і форм оцінки тіньової 
економіки, удосконалення відповідних законодавчих норм регулювання національної економіки. Чітко 
визначити рівень та масштаби тінізації діяльності підприємства майже неможливо, оскільки відсутніми 
є загальновизнані (типові) методи оцінки тіньової економіки. Запропоноване надасть можливість мати 
реальну картину ситуації в економіці та приймати більш обґрунтовані, дієві рішення при реформуванні 
національної економіки. 

При формуванні механізму забезпечення економічної безпеки підприємництва з мінімізацією 
використання тіньових відносин за рахунок оптимізації системи оподаткування необхідно передусім 
виявити ризики і загрози, які стримують розвиток соціально-економічних механізмів держави в цілому і 
окремих підприємств зокрема. 

Для превентивних заходів або зниження впливу внутрішніх та зовнішніх загроз економічній 
безпеці підприємства необхідно здійснювати оцінку тіньової економіки. Тіньова економіка здійснює 
суттєвий вплив на функціонування підприємства, вона змінює фінансову та економічну динаміку. 
Тіньова економіка повинна стати спеціальним об’єктом аналізу як на рівні держави, так і на рівні 
окремого підприємства. Тому так важливо здійснювати оцінку рівня тіньової економіки на 
підприємствах за типовою методикою, що надасть можливість скласти об’єктивне уявлення про 
реальні масштаби економічної діяльності та забезпечить захист економічної безпеки окремого 
підприємства та держави загалом. 
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Постановка проблеми. Прискорення реалізації євроінтеграційних намірів України потребує 
переходу на інноваційно-інвестиційну модель розвитку економіки, забезпечити який без здійснення 
національними підприємствами наукових та науково-технічних робіт практично неможливо. В Законі 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» зазначається, що наукова (науково-технічна) 
робота – наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки, проведені з метою 
одержання наукового, науково-технічного (прикладного) результату. Основними видами наукової 
(науково-технічної) роботи є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, 
дослідно-технологічні, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних 
зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов’язані з доведенням нових 
наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання. Основними цілями державної 
політики у сфері зазначеної діяльності є примноження національного багатства на основі 
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використання наукових та науково-технічних досягнень; зміцнення національної безпеки на основі 
використання наукових та науково-технічних досягнень; інтеграція вітчизняного сектору наукових 
досліджень і науково-технічних розробок у світовий науковий та Європейський дослідницький простір. 
При цьому держава забезпечує створення сучасної наукової інфраструктури і системи інформаційного 
забезпечення наукової та науково-технічної діяльності, інтеграцію освіти, науки і виробництва; 
фінансування та матеріальне забезпечення фундаментальних та прикладних досліджень; правову 
охорону інтелектуальної власності та створення умов для її ефективного використання тощо; 
застосовує фінансово-кредитні та податкові інструменти для забезпечення до 2025 року збільшення 
обсягу фінансування науки за рахунок усіх джерел до показника визначеного Лісабонською стратегією 
Європейського Союзу, який знаходиться на рівні 3 відсотків валового внутрішнього продукту [1].  

Згідно зі статистичними даними за підсумками 2015 р. питома вага загального обсягу витрат на 
фінансування наукових та науково-технічних робіт у ВВП України становила 0,62 %, в середньому по 
країнах ЄС значення такого показника знаходилось на рівні більше 2 % [2]. Низьке значення рівня 
наукоємності ВВП свідчить про неефективне використання науково-технічного потенціалу країни та 
недостатній рівень державної фінансової підтримки розвитку наукових та науково-технічних робіт 
підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми інноваційного розвитку економіки, 
напрямки фінансування наукових та науково-технічних робіт досліджені в працях багатьох 
національних вчених зокрема, І. О. Булкіна [3], І. Ю. Єгорова [4], В. П. Онищенка [5], З. В. Пічкурової 
[6], Г. В. Скиби [7], Н. Є. Стрельбіцької [8], І. В. Ящишиної [9] та багатьох інших. 

Незважаючи на велику кількість наукових праць, питання забезпечення фінансової підтримки 
розвитку наукових та науково-технічних робіт на рівні національних підприємств потребують 
проведення подальших досліджень на основі вивчення передового досвіду країн світу в цьому 
напрямку та визначення можливостей його застосування в Україні. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження джерел та обсягів фінансування наукових 
та науково-технічних робіт в національній і зарубіжній практиці та розробка теоретико-практичних 
рекомендацій стосовно удосконалення фінансової підсистеми підтримки їх розвитку на рівні 
національних підприємств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах зони вільної торгівлі між Україною та 
країнами ЄС у національних підприємств з’являється можливість виходу на європейський ринок, 
враховуючи його правила, норми і стандарти. Високий ступінь зносу основних засобів підприємств, 
який в середньому по країні за підсумками 2015 р. складав 60,1 %, відсутність коштів на впровадження 
сучасних технологій призводять до зростання собівартості виробленої продукції та зниження її 
конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішніх ринках. Для прискорення реалізації 
євроінтеграційних намірів необхідно провести інноваційне оновлення підприємств, розробити 
ефективні напрямки науково-технічної політики, спрямованої перш за все на фінансування в повному 
обсязі наукових та науково-технічних робіт.  

Упродовж 2015 р. наукові та науково-технічні роботи в Україні виконувало 978 організацій, 
44,3 % з яких відносилися до державного сектору економіки, 40,3 % – до підприємницького, 15,4 % – 
вищої освіти. Основними виконавцями фундаментальних і прикладних досліджень були організації 
державного сектору (відповідно 89,4% і 51,9% обсягу цих робіт), науково-технічних розробок і науково-
технічних послуг – організації підприємницького сектору (відповідно 92,7 % і 74,5 %). Загальний обсяг 
наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій у 2015 р. 
становив 12611,0 млн грн, у тому числі науково-дослідних робіт – 4736,9 млн грн, науково-технічних 
розробок – 6522,9 млн грн, науково-технічних послуг – 1351,1 млн грн. Кількість робіт, виконаних 
науковими організаціями України складала 41070 одиниць, з яких 29044 впроваджено у виробництво 
або мали інші форми широкого застосування. Майже 10 % від загальної кількості робіт було 
спрямовано на створення нових видів виробів [2].  

Аналіз обсягів фінансування наукових та науково-технічних робіт в Україні в розрізі окремих 
джерел наведено в таблиці 1.  

Таблиця 1 
Частка обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт в Україні в розрізі окремих 

джерел, % 
 

Роки Бюджетні кошти 
Кошти 

іноземних 
джерел 

Власні кошти 
Кошти інших 

джерел 

Кошти 
вітчизняних 
замовників 

2013 43,1 21,7 13,2 1,3 20,7 

2014 39,6 19,8 18,7 1,1 20,8 

2015 35,1 18,2 24,6 2,0 20,1 

Джерело: складено авторами на основі [2] 
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Вплив наукової та науково-технічної роботи на розвиток економіки став предметом дослідження 
не тільки науковців з різних країн, але й міжнародних організацій. Значну роль у дослідженні таких 
процесів приділяє ЮНЕСКО – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури. 
Дослідження, проведені цією організацією, показали, що кожен долар, вкладений в R & D (Research & 
Development, аналог вітчизняного тлумачення наукової та науково-технічної роботи), дає можливість 
отримати майже два долари [10]. Саме наукові та науково-технічні дослідження стають джерелом 
економічного зростання країни в епоху розвитку економіки знань.  

Для оцінки впливу зазначених робіт на стан розвитку світової економіки ЮНЕСКО здійснює 
моніторинг стану R & D, що дає змогу розвивати науку, технології, інновації та вирішувати важливі 
соціально-економічні, екологічні та інші проблеми. Низка досліджень ґрунтуються на показниках різних 
країн, які отримувались часто не в один і той самий рік, однак, динаміка зміни таких показників у 
короткостроковому періоді незначна, тому дані можна вважати співставними і такими, що дають змогу 
отримати уяву про стан розвитку R & D. Важливим показником розвитку R & D є дослідження джерел 
фінансування науки (див. табл. 2). У витратах на R & D лідерами у світі залишаються США (456,9 
млрд дол.), Китай (368,6 млрд дол.), Японія (165,9 млрд дол.), Німеччина (106,3 млрд дол.), Південна 
Корея (74,3 млрд дол.) [10]. 

Таблиця 2 
Питома вага фінансування наукової та науково-технічної роботи країн-лідерів за 

секторами 
 

Країна 

Фінансування  за секторами, % 

підприєм-
ницький сектор 

сектор вищої 
освіти 

урядовий 
сектор 

сектор 
неприбуткових 

приватних 
організацій 

сектор державно-
приватного 
іноземного 

фінансування 

США 61 3 28 4 4 

Китай 75 – 20 * 1 

Японія 77 6 16 1 – 

Південна 
Корея 

75 1 23 – 1 

Німеччина 65 * 29 * 6 

* Примітка … – дані за вказаним джерелом відсутні. 
Джерело: складено авторами на основі [10]. 

 
Частка фінансування наукової та науково-технічної роботи за секторами в Україні виглядає 

наступним чином: 62 % приходиться на підприємницький сектор, 32,7 % фінансує державний сектор, 
5,3 % сектор вищої освіти [2]. 

З метою зміцнення суспільства та посилення конкурентних переваг в умовах зростання ролі 
науки уряди країн повинні дбати про наявність персоналу R & D, який включає в себе не тільки 
науковців, дослідників, а й техніків та інший допоміжний персонал. Показник «Щільність персоналу 
досліджень» є одним з найбільш широко використовуваних, що відображає частку дослідників по 
відношенню до загальної чисельності населення країни (див. табл. 3). Таким чином, наприклад, така 
країна як Китай, може мати велику кількість дослідників в абсолютних цифрах, але їх щільність по 
відношенню до загальної чисельності населення буде незначною. 

Таблиця 3 
 Чисельність дослідників на 1 мільйон жителів, тис. осіб 

 

Країна Рік дослідження Кількість дослідників 

1 2 3 

Ізраїль 2012 8,3 

Данія 2014 7,2 

Фінляндія 2014 7,0 

Південна Корея 2014 6,9 

Швеція 2014 6,9 

Сінгапур 2014 6,7 

Ісландія 2013 6,0 

Норвегія 2014 5,7 

Японія 2014 5,4 

Австрія 2014 4,8 



ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА  33--44’’22001177[[6688]] 
Науково-виробничий журнал 

  

91 

продовження табл. 3 
1 2 3 

Люксембург 2014 4,6 

Канада 2013 4,5 

Нідерланди 2014 4,5 

Швейцарія 2012 4,5 

Австралія 2010 4,5 

Німеччина 2014 4,4 

Велика Британія 2014 4,3 

Франція 2014 4,2 

Бельгія 2014 4,2 

Словенія 2014 4,1 

Нова Зеландія 2013 4,0 

США 2012 4,0 

Ірландія 2014 3,7 

Чехія 2014 3,4 

Китай 2014 1,1 

Україна 2015 1,0 

Таїланд 2014 0,9 

Румунія 2014 0,9 

Джерело: складено авторами на основі [10] 

 
Цікавим є регіональний розподіл дослідників та його динаміка. Лідером залишається Північна 

Америка та Західна Європа. Однак, з 2010 по 2014 рр. в цьому регіоні відсоток дослідників від 
загальносвітового значення зменшився від 56,1 до 47,5 %, а у країнах Західної Азії та Тихоокеанського 
басейну навпаки зріс від 31,1 до 38,6 %. Частка інших регіонів залишалась стабільно низькою і не 
перевищувала 4,2 %. За абсолютною кількістю дослідників перше місце у світі посідає Китай – 
1 524 280, 2-ге місце США – 1 264 064, 3-тє місце Японія – 682 935 осіб [10]. 

Щодо України загальна кількість працівників організацій, які виконували наукові та науково-
технічні роботи на кінець 2015 р. становила 101,6 тис. осіб, з яких 53,0% – дослідники, 9,9% – техніки, 
18,7% – допоміжний персонал, 18,4% – інші працівники. Частка зазначеного персоналу у кількості 
зайнятого населення становила 0,50%, з них дослідників – 0,33%. Загальна кількість наукових робіт у 
розрахунку на 1000 працівників середньооблікової кількості виконавців наукових досліджень і 
розробок складала 467 од. [2]. 

Проаналізуємо основні показники науково-технічної діяльності національних підприємств, 
основним індикатором розвитку якої є рівень впровадження інноваційних продуктів і технологій. 
Питома вага інноваційно активних підприємств наведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Частка підприємств, що здійснювали інноваційну діяльність 
Джерело: побудовано авторами на основі [2] 
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Із загальної кількості підприємств, що займалися інноваціями у 2015 р. (17,3  %), витрачали 
кошти на внутрішні науково-дослідні роботи (НДР) – 3,2 %; зовнішні НДР – 1,5 %; придбання машин, 
обладнання та програмного забезпечення – 9,8 %; придбання інших зовнішніх знань – 0,7 %; інші 
напрямки – 4,4 %. Найбільша кількість підприємств, що впроваджували інновації, а саме 15,2  % за 
підсумками 2015 р. зосереджена в промисловості, при цьому питома вага реалізованої інноваційної 
продукції в загальному обсязі промислової залишається низькою і у 2015 р. складала усього 
1,4 % [2]. 

Показники діяльності інноваційно активних підприємств України наведені в таблиці 4.   
Таблиця 4 

Витрати на здійснення інноваційної діяльності та джерела їх фінансування 
 

Показники 
Рік 

2011 2012 2013 2014 2015 

Загальна сума витрат на 
здійснення інноваційної 
діяльності, млн грн,  
з них 14333,9 11480,6 9562,6 7695,9 13813,7 

на внутрішні НДР 833,3 965,2 1312,1 1221,5 1834,1 

на зовнішні НДР 246,6 231,1 326,4 533,1 205,4 

придбання інших зовнішніх 
знань 324,7 47,0 87,0 47,2 84,9 

Обсяг власних коштів на 
фінансування інноваційної 
діяльності, млн грн 7585,6 7335,9 6973,4 6540,3 13427,0 

Кошти державного бюджету, 
млн грн 149,2 224,3 24,7 344,1 55,1 

Кошти іноземних інвесторів, 
млн грн 56,9 994,8 1253,2 138,7 58,6 

Інші джерела фінансування, 
млн грн 6542,2 2925,6 1311,3 672,8 273,0 

Джерело: розроблено авторами на основі [2] 
 
Як видно з даних, наведених в таблиці 4, в основному інноваційна діяльність підприємств 

фінансується за рахунок власних коштів, питома вага яких в загальному обсязі фінансування за 
підсумками 2015 р. складала 97,2 %, кошти державного бюджету займали усього 0,4 %, іноземних 
інвесторів – 0,42 %, інших джерел – 1,98 % [2]. Виходячи з цього, впровадження новітніх досягнень 
науки і техніки в діяльність підприємств, особливо в сфері енерго- та ресурсозберігаючих 
технологій, впровадження інноваційної продукції потребує суттєвої державної підтримки.  

Висновки з проведеного дослідження. Для підвищення ефективності використання 
інноваційного та інтелектуального потенціалу підприємств необхідно вдосконалити механізм 
фінансування їх науково-технічної діяльності завдяки розвитку державно-приватного партнерства, 
внутрішньокорпоративних і міжкорпоративних зв’язків у науково-технічній та інноваційній сферах, 
створити на державному рівні комплексну систему управління і регулювання інноваційними 
процесами, яка передусім повинна передбачати надання податкових пільг, забезпечення захисту і 
безпеки інтелектуальних прав власності, сприяння розвитку лізингових схем кредитування, 
концесійних угод тощо.  

Поширення масштабу науково-технічної діяльності підприємств потребує розбудови 
відповідної інфраструктури забезпечення розвитку таких процесів, до складу якої повинні входити 
інноваційні бізнес-інкубатори, фонди підтримки інноваційних проектів, розвитку підприємницьких 
ініціатив, інвестиційні та інноваційні фонди, інноваційні банки, лізингові компанії тощо. 
Популяризація наукових досягнень потребує створення відповідного інформаційного поля обміну 
знаннями, технологіями, досвідом, розвитку національного ринку науково-технічних розробок та 
інформації.  

Додаткові можливості фінансування наукової та науково-технічної діяльності з’являються при 
створенні спільних підприємств, входженні до складу мережевих структур у вигляді промислових, 
інноваційних кластерів, розвитку співробітництва з науково-дослідними установами, організаціями, 
вищими навчальними закладами тощо. Стимулювати розвиток новаторських ідей і підходів, 
винахідницької та раціоналізаторської діяльності на рівні підприємств повинна держава шляхом 
розробки пріоритетних напрямків інноваційної стратегії, що призведе до підвищення 
конкурентоспроможності й інвестиційної привабливості національних підприємств, забезпечить 
прискорення інтеграційних процесів на шляху входження до економічного простору країн ЄС.  
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Постановка проблеми. Пріоритетним завданням забезпечення інноваційного розвиту 

економіки України є підвищення рівня сталого розвитку сільських територій. Ефективність реалізації 
стратегії сталого розвитку залежить від достовірності, якості та оперативності інформації щодо 
процесів, які відбуваються у сільській місцевості. Проте, неефективна система управління розвитком 
територій поглиблює наростаючі процеси деструктуризації сільської економіки, підґрунтям якої є 
відсутність єдиної системи моніторингу, планування та прогнозування сільського розвитку. Для 
забезпечення життєдіяльності селян, збереження навколишнього природного середовища та 
зростання рівня продовольчої безпеки необхідно здійснювати комплексний аналіз сталого розвитку 
сільських територій через впровадження методики оцінки рівня сталого розвитку сільських територій. 
Використання сучасних наукових економіко-математичних методів при здійсненні всестороннього 
аналізу отриманої інформації дозволить сформулювати стратегічні цілі, пріоритетні напрями і 
програми соціально-економічного та екологічного розвитку сільських територій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процеси формування методики оцінки сталого 
розвитку сільських територій досліджують вітчизняні та зарубіжні вчені. Значний внесок у розробку 
системи показників сталого розвитку зробили такі дослідники, як: В. Барановський [1], Г. Белехова [2], 
Л. Гринів [3], Т. Зінчук [4], О. Котикова [5], А. Лісовий [7], М. Поленкова [10], О. Попова [11], 
В. Терещенко [14], В. Цибуляк [15] та інші. Проте, на даний час не визначенні критерії та показники, 
що дозволяють оцінити рівень та інтенсивність змін сталого розвитку сільських територій. Поза увагою 
вчених також залишаються питання щодо відсутності єдиної практичної та вимірюваної методики 
оцінки сталого розвитку сільських територій, що визначає комплексний вплив зовнішніх та внутрішніх 
факторів на розвиток сільської місцевості. 

Постановка завдання. Метою статті є розробка методичного підходу до розрахунку 
інтегрального індикатору сталого розвитку та формування відповідної системи показників для 
проведення оцінки рівня розвитку сільських територій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з головних умов ефективності сталого 
розвитку сільських територій є кількісна і якісна оцінка факторів внутрішнього та зовнішнього впливу 

                                                 
 Науковий керівник: Зінчук Т.О. – д.е.н., професор 
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на сільський розвиток. Наукові дослідження індикаторів сталого розвитку активно здійснюють 
міжнародні організації: ООН, Світовий Банк, Організація країн економічного співробітництва та 
розвитку (ОЕСР), Науковий комітет з проблем навколишнього середовища (SCOPE), Європейська 
комісія та інші. Зокрема, Комісією зі сталого розвитку ООН розроблено систему індикаторів сталого 
розвитку (1996 р.), що характеризують чотири сфери розвитку суспільства: соціальну, економічну, 
екологічну та інституційну. 

Індикатори сільського розвитку знайшли своє відображення у працях зарубіжних вчених 
Дж.Терреса, В. Бріца, К. Харта та були ідентифіковані як індикатори Загальної системи моніторингу та 
оцінки (Common Monitoring and Evaluation Framework, CMEF) і згруповані в п’яти секціях: 

1) соціально-економічний стан сільської території; 
2) збереження та відтворення навколишнього природного середовища; 
3) сільська економіка; 
4) якість життя селян; 
5) розвиток інновацій на сільських територіях [17, с. 15]. 
Індикатори повинні відображати тенденцію змін (позитивних та негативних) у всіх сферах 

життєдіяльності селян (рис. 1). Завдяки цьому виникає можливість узагальнення інформації та 
прийняття відповідних рішень для удосконалення умов суспільного розвитку і впровадження основних 
засад концепції сталого розвитку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Сукупність вимог до індикаторів сталого розвитку сільських територій 
Джерело: власні дослідження. 
 

В Україні відсутня офіційно затверджена методика оцінки сталого розвитку сільських територій. 
Проте, аналіз наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених дає можливість виділити 
декілька підходів щодо оцінки сталого розвитку: 

- галузевий підхід – при розрахунку якого основним критерієм оцінки визначається 
сільськогосподарський напрям розвитку [10, с. 34]; 

- ресурсний підхід – головною особливістю при визначенні індикаторів сталого розвитку є оцінка 
природного потенціалу сільського господарства, матеріально-технічного, людського та фінансового 
потенціалів [14]; 

- інфраструктурний підхід – оцінка сталого розвитку сільських територій здійснюється через 
аналіз якісних показників соціальної інфраструктури сільської місцевості [2]; 

- соціо-економіко-екологічний підхід – аналіз сталого розвитку сільських територій здійснюється 
за трьома основними напрямами: економічним, соціальним та екологічним [7, с. 125]; 

- комплексний підхід – охоплює всі сфери життєдіяльності сільського населення, групуючи 
індикатори на 4 групи: економічну, екологічну, соціальну та інституційну (або фінансову) [1] та інші. 

Розвиток сільських територій є стратегічним завданням аграрної, соціальної та регіональної 
політик, а також основним пріоритетом продовольчої безпеки України. Відповідно, оцінка рівня сталого 
розвитку сільських територій повинна здійснюватись з використанням інтегральних індикаторів, які 
відображають як економічні, так і екологічні, соціальні та інституційні показники розвитку, що є 
ключовими при дослідженні сільської місцевості. 

При оцінюванні рівня сталого розвитку виникає проблема у наявності великої кількості 
показників, які характеризують соціально-економічний та екологічний стан сільських територій, що 
викликає необ’єктивність результатів оцінювання. Для побудови інтегрального індикатора необхідно 
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проводити ретельне дослідження впливу кожного з показників на підсумковий результат, що 
дозволить виявити найважливіші та відхилити незначущі. Розрахункові показники обираються на 
основі статистичних даних (табл. 1). 

Таблиця 1 
Показники оцінки рівня сталого розвитку сільських територій 

 

Складові сталого 
розвитку 

Показник 

Економічна 

валова продукція сільського господарства; 

питома вага капітальних інвестицій у сільське господарство;  

рівень прибутковості сільськогосподарських підприємств; 

продуктивність праці сільського населення; 

обсяги державного фінансування сільської економіки; 

Соціальна 

співвідношення доходів та загальних витрат домогосподарств; 

рівень безробіття селян; 

частка витрат бюджету на охорону здоров’я; 

забезпеченість селян лікарняними місцями; 

частка витрат бюджету на освіту; 

доступ до ЗМІ та Інтернету; 

Екологічна 

витрати на заходи зі скорочення забруднення атмосфери; 

витрати на заходи з  відновлення екосистем; 

витрати на заходи зі збереження біорізноманіття; 

обсяги відходів від стаціонарних і пересувних джерел забруднення  на 1 особу; 

рівень використання біотехнологій; 

Інституційна 

виконання  відповідних функцій органами місцевого самоврядування ; 

рівень доступу сільського населення до органів самоврядування; 

витрати на НДДКР (% від бюджету); 

рівень виконання цілей програм розвитку; 

наявність стратегії сталого розвитку; 

Джерело: власні дослідження 
 

Інтегральний індикатор сталого розвитку сільських територій розраховується для визначення 
стратегічних напрямів розвитку сільської місцевості. Даний індикатор необхідно обчислювати 
поетапно, через наявність значної кількості кількісних і якісних показників: 

1. Розрахунок групових індикаторів розвитку сільських територій: економічного, соціального, 
екологічного, інституційного.  

Груповий індикатор кожного напряму розраховуємо за формулою: 
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,,,  - показники сталого розвитку відповідного напряму; 

n
Q - кількість показників. 

2. Розрахунок загального інтегрального індикатора, що визначає рівень сталого розвитку 
сільських територій. 

Інтегральний індикатор сталого розвитку сільських територій обчислюємо за формулою: 
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І срст – інтегральний індикатор сталого розвитку сільських територій. 
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Відповідно до розробленої методики розрахуємо інтегральний індикатор сталого розвитку 
сільських територій Житомирської області. Для порівняння індикаторів, у розрахунках були 
використані еталонні значення, які дорівнюють оптимальним значенням для кожного з показників. 
Припустимо, що інтегральний індикатор еталону дорівнює 100 %. Оскільки фактичне значення 
кожного показника не може перевищувати його еталонне значення, розраховані рейтингові оцінки не 
виходять за межі інтервалу (0;100) (рис. 2). 

 
Рис.2. Динаміка зміни інтегрального індикатора рівня сталого розвитку сільських 

територій, 2011-2015 рр. 
Джерело: власні дослідження. 
 
Характерною особливістю сільських територій Житомирської області є зростання рівня сталого 

розвитку протягом 2011-2015 рр. з 45,0% до 64,8 %. Основними показниками, що формують 
інтегральний індикатор рівня сталого розвитку є такі: доходи та витрати сільського населення, валова 
продукція сільського господарства і обсяг викидів в навколишнє природне середовище. Завдяки 
розрахунку індикатора рівня сталого розвитку сільських територій здійснено ранжування районів 
Житомирської області. Відповідно до значимості показника райони розділено на три групи: з низьким 
рівнем сталого розвитку (Ісрст < 30,0%), з середнім рівнем (30,1% < Ісрст < 60,0%), з високим рівнем (Ісрст 
> 60,1%). Протягом досліджуваного періоду відбулось переміщення районів з груп з нижчим 
показником у групи з вищим.  

На результативність інтегрального показника сталого розвитку сільських територій значною 
мірою впливають не лише складові відповідних розрахункових індикаторів, але й якісна тіснота зв’язку 
між основними напрямами сталого розвитку (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Взаємозалежність напрямів сталого розвитку сільських територій 
Джерело: власні дослідження. 
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Сталий розвиток сільських територій можна зобразити у вигляді трикутника ―Довкілля-

Економіка-Суспільство‖ (АВС), з опущеними висотами: BF (―Економіка‖), CE (―Суспільство‖), AD 
(―Довкілля‖), що позначають вплив на відповідні сторони: АВ (зв’язок ―Довкілля-Економіка‖), ВС 
(зв’язок ―Економіка-Суспільство‖), АС (зв’язок ―Довкілля-Суспільство‖). Для того, щоб знайти відповідні 
висоти трикутника, варто вписати його в коло з радіусом r=BO. Тоді, висота трикутника, вписаного в 
коло набуває значень: 

BO

BCAB
BF

2


  

Вплив ―Економіки‖ на взаємозалежність ―Довкілля-Суспільство‖ залежить від тісноти зв’язку 
―Довкілля-Економіка‖ та ―Суспільство-Економіка‖. Відтак, чим тісніший зв’язок між напрямами розвитку 
сільських територій, тим сильніший вплив кожного з них на результати їх діяльності. 

Таким чином, методика оцінки рівня сталого розвитку сільських територій вимагає використання 
низки індикаторів та підходів щодо їх обчислення, які релевантно відтворюють результати 
економічного, соціально-інституційного та екологічного напрямів сільського розвитку. 

Висновки з проведеного дослідження. В умовах реформування місцевого самоврядування 
значно зростає необхідність розробки системи показників та індикаторів сталого розвитку сільських 
територій. Важливим аспектом є врахування специфіки природно-географічної, виробничо-
господарської та соціально-екологічної складових розвитку конкретної території. Відтак, планування і 
моніторинг сталого розвитку сільських територій, формування механізмів реалізації встановлених 
стратегічних цілей сільського розвитку вимагає наявності системи показників та чіткої методики оцінки 
сталого розвитку сільських територій. В результаті проведеного дослідження запропоновано методику 
оцінки рівня сталого розвитку сільських територій та встановлено, що інтегральний індикатор сталого 
розвитку є необхідним елементом аналізу розвитку сільських територій, що слугує для розробки і 
впровадження тактичних, оперативних та стратегічних рішень на кожному етапі реалізації 
регіональних та національних програм.   

Перспективними напрямами подальших досліджень соціально-економічного та екологічного 
стану сільської місцевості є формування стратегії  сталого розвитку сільських територій та алгоритму 
її імплементації через використання аналітичних та економетричних моделей оцінки і прогнозування 
сільського розвитку. 
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Постановка проблеми. Світовий досвід підтверджує про постійно зростаючу роль регіональної 

інноваційної політики у формуванні національної інноваційної системи. Найбільш вагомих результатів 
у розвитку сфери інновацій досягають ті держави, які забезпечують децентралізацію господарських 
зв’язків на користь регіонів. Забезпечення розвитку та ефективного перебігу інноваційних процесів у 
регіонах, а також визначення стратегічного курсу їх прямування до інноваційного розвитку 
визначається якістю формування регіональної інноваційної системи через розробку, затвердження та 
виконання регіональних інноваційних програм. Проте, навіть в умовах реалізації курсу уряду на 
децентралізацію влади питання інноваційної політики в регіонах не набуло нового розвитку. Аналіз 
існуючих програм інноваційного розвитку в регіонах підтверджує, що формування загальних підходів, 
методики та методології до розробки нових програмних документів, які б забезпечили ефективний 
розвиток регіонів залишаються недостатньо формалізованими.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам регіонального інноваційного розвитку, 
порядку, змістовного наповнення програм та їх дотримання вимогам існуючої законодавчої бази, 
розробці методики оцінки ефективності присвятили свої праці відомі вітчизняні та зарубіжні вчені: 
Стріха М.В., Орлюк О. П., Третяк В.В., Красовська О.В., Карасьов І.В., Чирков В. Г., Герасимчук З.В., 
Куцай Н.С., Соловйов В.П. 

Проте, недостатньо дослідженими залишаються методологічні та методичні підходи до 
розробки регіональних інноваційних програм, формування системи показників на різних етапах їх 
реалізації. 

Постановка завдання. Метою цієї статті визначено розробку механізмів та стратегії реалізації 
інноваційного потенціалу через оптимізацію підходів до вибору інноваційних проектів, удосконалення 
оцінки інноваційних проектів у відповідності до вимог економічної вигідності. Об’єктом дослідження є 
управління інноваційною діяльністю в регіонах, суб’єктом – регіональна інноваційна політика та 
регіональні інноваційні програмні документи, 

Виклад основних матеріалів дослідження. Реалізація регіональних інноваційних програм 
повинна забезпечувати підґрунтя для активізації інноваційної діяльності, створення інноваційної та 
науково-виробничої інфраструктури, інтеграції освіти, науково-технічної сфери та виробництва як 
передумов інноваційного розвитку економіки регіонів [1, с. 24-26]. Розробка та реалізація регіональної 
інноваційної програми є обов’язковою умовою успішного розвитку будь-якої території. Позицію про 
важливість регіональних програмних документів для розвитку національної інноваційної системи 
поділяють різні наукові школи, які наголошують на необхідності всебічної підтримки на державному 
рівні ініціатив органів місцевого самоврядування щодо розробки інноваційних програм у рамках 
національних стратегій інноваційного розвитку [2, с. 68-73; 3, 131-137; 4, с. 118-125; 5, с. 240-249]. 
Проте, інноваційна активність у регіонах України є вкрай не рівномірною, а програми інноваційного 
розвитку затверджено не у всіх областях. Їх аналіз дає можливість зрозуміти, що розробка 
інноваційних програм ще не є гарантією реалізації, а підходи до підготовки та виконання значно 
різняться [6, с. 25-27]. Процесу розробки регіональних інноваційних програм в Україні притаманна 
низка характерних негативних рис. Зокрема: 

 не витримуються типові стадії розробки, процедури та основні принципи програмно-цільового 
управління, такі як: цільова спрямованість, комплексність, альтернативність та керованість програм;  
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 формування більшості проектів здійснюється на безальтернативних засадах, без проведення 
конкурсів та державної експертизи;  

 наукові розробки дослідників, що працюють на регіональному рівні не враховуються в жодній 
програмі [7, с. 48-53];  

 не створюється та не застосовується вітчизняна база даних наукових розробок; 

 питання трансферу технологій, формування інфраструктури, необхідної для інноваційного 
розвитку територій, залучення інвестицій майже відсутні у всіх розроблених програмах.  

Основою складання інноваційної програми регіону повинні стати науково обґрунтовані 
стратегічні пріоритети його розвитку, а визначення регіональних пріоритетів має здійснюватися за 
результатами ґрунтовного маркетингового дослідження внутрішнього ринку інновацій, оскільки 
підґрунтям світової конкурентоспроможності інновації є її конкурентоспроможність на внутрішньому 
ринку. Процес формування регіональної інноваційної програми повинен полягати у виявленні 
сумісності інноваційних проектів, які представлять суб’єкти інноваційної діяльності, з тими цілями, 
досягнення яких буде сприяти стійкому соціально-економічному розвитку певного регіону. 

 Регіональна інноваційна програма має формуватись як комплекс взаємопов’язаних завдань і 
заходів, спрямованих на розв’язання найважливіших проблем не тільки інноваційного, а й 
економічного розвитку регіону в цілому, окремих галузей, підприємств, територіальних громад, 
зокрема: створення оптимальних умов для ефективного функціонування господарюючих суб’єктів, 
поліпшення основних економічних показників регіонів в цілому та окремих його підприємств, розвиток 
інфраструктури та ефективне управління системами соціального забезпечення охорони здоров’я, 
освіти, житлово-комунального господарства, транспорту тощо, збільшення зайнятості населення, 
створення й підтримка стабільної суспільно-політичної ситуації в регіоні, охорона правопорядку та 
ефективна борьба зі злочинністю, бережне використання природних ресурсів, розв’язання проблем 
екології, ефективне використання інвестиційного потенціалу на основі власних внутрішніх ресурсів та 
активної взаємодії з навколишнім світом, залучення зовнішніх інвестицій, застосування досягнень 
науки та зарубіжного досвіду, підтримка найбільш значимих інноваційних проектів [8, с. 129-137] . 

При формуванні програм інноваційні проекти повинні включатись у регіональну інноваційну 
програму тільки за умови, якщо реалізація представленого проекту, окрім досягнення достатнього 
рівня ефективності, закладеної розробниками, що представляють інтереси бізнесу, дасть ефекти у 
соціальній та екологічній сфері певного регіону – поєднання цих трьох умов є даниною реалізації 
концепції сталого розвитку. Додатковою перевагою проекту може бути його спроможність створювати 
позитивні ефекти у інших сферах економіки регіону. Необхідною умовою є взаємодія з іншими 
суб’єктами інноваційної діяльності – науково-дослідними та освітніми закладами, іншими 
підприємствами тощо.  

Максимально можлива трансформація ефектів, отриманих суб’єктами, які безпосередньо 
здійснюють інноваційну діяльність, в загальну ефективність функціонування економіки регіону буде 
сприяти відтворенню сукупного економічного потенціалу країни та подоланню деформуючих тенденцій 
у галузевому та регіональному розвитку. Інноваційний проект, що відповідає цим вимогам, може бути 
підтриманий в тому числі фінансово (частково або повністю забезпечений) на регіональному рівні, у 
разі, якщо його ефекти формуватимуть додатковий регіональний ефект, та отримати часткове 
фінансування з інвестиційного фонду на загальнодержавному рівніу разі, якщо в програмі закладені 
загальнодержавні інтереси та вигоди.  

Завдання розробки, економічного обґрунтування регіональних інноваційних програм, а також 
моніторинг їх реалізації повинні вирішуватися поетапно і на різних рівнях управління. Кожному етапові 
формування та рівню моніторингу програми відповідатиме певна система показників, що 
забезпечуватимуть можливість оцінки інноваційних процесів у відповідності зі встановленими 
критеріями. 

На етапі формування інноваційних проектів суб’єктами інноваційної діяльності – визначається 
напрям інноваційної діяльності, витрати та терміни реалізації, а також очікувана ефективність. При 
цьому має передбачатися використання стандартних методик визначення ефективних проектів та 
системи показників господарської діяльності підприємств. Новим підходом у розробці інноваційних 
проектів на мікрорівні стане необхідність ув’язування очікуваних позитивних зрушень у діяльності 
підприємства, зумовлених інноваційним чинником, з необхідністю взаємодії з іншими суб’єктами 
інноваційної діяльності та регіональним рівнем. Метою цієї взаємодії є підвищення ефективності 
функціонування інноваційної сфери та поширення впливу інновацій на економіку регіону. Саме вихід 
результатів за межі підприємницьких інтересів визначатиме доцільність реалізації проекту, а також 
форми та ступінь його державної підтримки. 

Взаємодія розробників проекту з суб’єктами інноваційної діяльності визначає розширення 
інформаційної бази, що буде використовуватися у процесі розробки. Окрім даних про підприємство, 
до неї повинні бути включені відомості про можливих партнерів з реалізації інноваційного проекту: 
науково-дослідні організації (можливість використання інноваційних технологій чи продукції); заклади 
освіти (підготовка та перепідготовка кадрів); підприємства – учасники міжгалузевої взаємодії 
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(постачальники матеріалів та споживачі продукції). В ході розробки інноваційного проекту повинен 
бути сформований комплекс параметрів, що визначатимуть межі, в яких припустимі коливання 
показників макроекономічної та міжгалузевої ефективності при різних варіантах реалізації проекту, що 
передбачають різний ступінь участі в проектах підприємств та організацій регіону.  

Етап формування регіональної інноваційної програми повинен визначати форми та напрями її 
реалізації, а також кошти, необхідні для досягнення максимально можливої соціально-економічної та 
міжгалузевої ефективності. У результаті розробки регіональної інноваційної програми визначають 
склад суб’єктів інноваційної діяльності як елементів регіонального комплексу, що здійснюють 
інноваційну діяльність за узгодженою програмою. Система показників, яка використовується для 
оцінки представлених на конкурс інноваційних проектів, повинна відображати ресурси, необхідні для 
інноваційної діяльності та очікувані результати за термінами реалізації проектів.  

На завершальному етапі повинен здійснюватися вибір напрямків державної підтримки 
регіональних інноваційних програм, виходячи із перспектив розвитку регіонів в цілому і окремих галузей 
зокрема. Інформаційна база, яка використовується на цьому етапі, повинна забезпечувати можливість: 
аналізу динаміки виробництва послуг науки та освіти в процесі реалізації інноваційних програм; оцінки 
інноваційно-технологічного переозброєння субєктів господарювання; досліджень динаміки показників 
ефективності господарської діяльності; оцінки участі малих та середніх підприємств у науково-
виробничих комплексах; прогнозу передбачуваних результатів на мікро та мезорівнях. 

Такий підхід до оцінювання програм передбачає розробку блоків економічних критеріїв і 
відповідних показників, які відповідають рівням прийняття рішень з управління інноваційною сферою 
та основним етапам процесу управління, а саме: розробці й економічному обґрунтуванню 
інноваційних проектів; формуванню на основі інноваційних проектів регіональної інноваційної 
програми; оцінці регіональних інноваційних програм та визначення ступеня їх підтримки із коштів 
інвестиційного фонду; оцінці результатів реалізації регіональних інноваційних програм. 

Система показників оцінювання потенційних учасників Програми інноваційного розвитку регіону 
повинна складатись з декількох блоків: 

1. Блок показників, що характеризують Концепцію програми інноваційного розвитку. Система 
показників цього розділу повинна описувати макроекономічний та міжгалузевий аспекти 
функціонування галузей та виробництв, що є об’єктом програми інноваційного розвитку. Крім того, у 
цьому блоці повинні міститись прогнозні оцінки можливої макроекономічної ефективності від реалізації 
програми та ефективності міжгалузевого комплексу, яка сприяє економічному зростанню регіону.  

Комплекс показників, які використовуються на етапі розробки концепції програм інноваційного 
розвитку, повинен забезпечувати оцінку необхідних пропорцій на макро- та мезорівні: відповідність 
передбачених програмою розвитку обсягів виробництва внутрішньому платоспроможному попиту, 
можливість імпортозаміщення та перспективи експорту, накопичення та оновлення основного капіталу 
з урахуванням інноваційного фактору. У якості критерію для оцінки ефективності програми на рівні 
розробки концепції доцільно використовувати також показник мультиплікативного ефекту від 
реалізації програми. 

Структура блоку передбачає наявність таких груп концептуальних параметрів: показники 
ефективності виробництва, що дозволяють оцінити вкладення галузі, бізнес-структури у формування 
ВВП, участь у зовнішньоекономічній діяльності, розвиток суміжних галузей (підприємств); показники 
виробничого потенціалу, що характеризують стан та перспективи розвитку основного капіталу, що є 
частиною національного багатства держави, із зазначенням джерел росту та оновлення основного 
капіталу, а також частки вітчизняних виробників – постачальників інноваційного обладнання; 
соціально значущі показники, такі як рівень заробітної плати, зайнятість тощо.  

2. Показники блоку «Стратегія програми інноваційного розвитку» повинні описувати 
потенціал міжгалузевого комплексу – об’єкту програми інноваційного розвитку– як основи, яка 
забезпечує можливість реалізації програми та її ефективність. Друга група показників повинна 
описувати ступінь впливу факторів економічної кон’юнктури на процес реалізації програми та 
формування її результатів з точки зору оцінки ефективності міжгалузевої взаємодії. Стратегія 
реалізації програми інноваційного розвитку повинна передбачати комплекс заходів, спрямованих на 
досягнення максимальних результатів, передбачених концепцією. Економічні показники, які описують 
стратегію програми, повинні включати характеристики виробничого потенціалу, необхідного для 
реалізації програми, та основні виробничі та фінансові результати її реалізації.  

Наступним розділом системи показників на рівні стратегії є характеристики міжгалузевої 
взаємодії в ході реалізації програми інноваційного розвитку окремої галузі та оцінки росту 
виробництва у суміжних галузях. У склад показників цього блоку доцільно включити оцінку необхідних 
інвестицій для реалізації програми, а також ефективності цих інвестицій. Отже, на рівні стратегії 
комплекс економічних показників буде описувати способи досягнення результатів реалізації програми 
інноваційного розвитку, передбачені в концепції.  

До групи показників цього блоку слід включити: зведені оцінки розвитку виробництва, які беруть 
участь у реалізації програм інноваційного розвитку; оцінки позитивних зрушень у суміжних галузях, що 
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здійснюють ресурсне забезпечення; перспективні оцінки розвитку інноваційної сфери, що забезпечує 
зростання та оновлення виробничих потужностей. Основна частина показників цього блоку буде 
представляти собою результати аналітичних розрахунків і прогнозних оцінок, які враховуватимуть 
вплив різноманітних факторів на результати реалізації програм інноваційного розвитку. 

3. Блок моніторингу інноваційної ефективності інноваційної програми. Інформаційне 
забезпечення системи показників цього блоку дозволить отримати найбільш повну характеристику 
учасників програми, що в свою чергу дозволить оцінити перспективи реалізації програми 
інноваційного розвитку. До групи показників цього блоку доцільно включити економічні характеристики 
виробничих та фінансових ресурсів, що використовуються в процесі виробництва, та оцінки можливих 
результатів реалізації інноваційних програм у частині розвитку виробництва, забезпечення 
конкурентоспроможності продукції та стабілізації фінансового стану окремих підприємств і галузі в 
цілому. Вихідною інформацією для оцінки ефективності будуть дані галузевої статистики.  

4. Блок показників ефективності виробництва повинен містити аналітичні оцінки 
рентабельності виробництва в цілому та по групах інноваційних підприємств. Показники якості та 
конкурентоспроможності продукції дозволять оцінити можливості росту обсягів виробництва, що 
забезпечують дотримання пропорцій між виробництвом та споживанням продукції на внутрішньому 
ринку та експортні можливості продукції. Показники виробничого потенціалу дають кількісну та якісну 
оцінку виробничих потужностей галузі та окремих підприємств. Наступна група показників дає 
характеристику інноваційної ефективності використання інвестицій. Група фінансових показників, 
розрахованих на основі бухгалтерської звітності підприємств, дозволить отримати характеристику 
фінансових результатів роботи і може бути використана для оцінки перспектив реалізації програми і 
вибору напрямків проведення інвестиційної політики в ньому [3, с. 166-167]. 

До кількісних оцінок цих параметрів відносяться: оцінки економічних показників розвитку 
виробництв, передбачених в інноваційних проектах; оцінка ефективності міжгалузевої взаємодії, 
утвореної суміжними виробництвами, що забезпечують реалізацію інноваційної програми; прогнозні 
оцінки макроекономічної ефективності, що є результатом аналізу міжгалузевих тенденцій; ступінь 
впливу факторів, що формуються у зовнішньому по відношенню до елементів міжгалузевого 
комплексу середовищі.  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, підвищення ефективності управління 
інноваційною діяльністю на регіональному рівні можливе на основі сформованого механізму реалізації 
інноваційного потенціалу через оптимізацію підходів до вибору інноваційних проектів, які 
передбачають надання переваги при відборі до регіональних інноваційних програм проектів, котрі 
забезпечують максимально можливу трансформацію ефектів, отриманих при їх реалізації в загальну 
ефективність функціонування економіки регіону. В цьому випадку програма сприятиме відтворенню 
сукупного економічного потенціалу та подоланню деформуючих тенденцій у галузевому та 
регіональному розвитку.  

Встановлено, що оцінку інноваційних проектів регіональних інноваційних програм, а також 
контроль їх реалізації необхідно здійснювати залежно від етапів формування та рівнів моніторингу 
програми. Кожному етапові формування та рівню моніторингу програми розроблена певна система 
показників, що забезпечують можливість оцінки інноваційних процесів у відповідності зі 
встановленими критеріями. 

Література 
 

1. Стріха М.В. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах 
глобалізаційних викликів: збірник / М.В. Стріха. – К. : Прок-Бізнес, 2009. – 40 с. 

2. Орлюк О. П. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні / О. П. Орлюк // 
Наука та інновації. – 2008. – Т 4. – ғ 1. – С. 68–73. 

3. Третяк В.В. Регіональна інноваційна система як основний об’єкт формування інноваційної 
політики / В.В. Третяк, Н.В. Дронова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – ғ 3 (93). – С. 131-137. 

4. Красовська О.В. Регіональні інноваційні програми як інструмент регіональної інноваційної 
політики в Україні / О.В. Красовська // Наук. вісн. Ужгородського нац. ун-ту, 2011. – Ч. 2. – С. 118-125. 

5. Карасьов І.В. Інноваційна діяльність та стійкість регіональних економічних систем / 
І.В. Карасьов // Актуальні проблеми розвитку економіки України: зб. наук. праць Донецького держ. ун-
ту управління. – Донецьк. – 2008. – Т. ІX . – вип. 104. – С. 240-249. 

6. Чирков В. Г. Неопределенность оценки эффективности инноваций / В. Г. Чирков // Проблемы 
и перспективы инновационного развития экономики. Региональное инновационное развитие: 
политика, управление, законодательство: материалы XV международной научно-практической 
конференции, 13–18 сентября, 2010. – Алушта. – С. 165-167. 

7. Герасимчук З.В. Проблеми та перспективи становлення інноваційного потенціалу в регіонах 
України / Герасимчук З.В., Н.С. Куцай // Регіональна економіка. – 2010. – ғ1. – С. 48-53. 

8. Соловйов В.П. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики : монографія / 
В.П. Соловйов. – К. : Фенікс, 2008. – 224 с. 

 



ЕЕККООННООММІІЧЧННАА  ППООЛЛІІТТИИККАА  РРЕЕГГІІООННААЛЛЬЬННООГГОО    

РРООЗЗВВИИТТККУУ  ІІ  ММІІССЦЦЕЕВВЕЕ  ССААММООВВРРЯЯДДУУВВААННННЯЯ   

  
 

 104 

References 
 

1. Strikha, М.В. (2009) Stratehiia inovatsiinoho rozvutky Ukrainu na 2010-2020 roku v umovakh  
hlobalizatsiinukh vuklukiv [Strategy of innovative development of Ukraine on 2010-2020 in the conditions of 
calls of globalization], collection, Prok-Biznes, Kyiv, Ukraine. 

2. Orliuk, O.P. (2008) ―The Legislative providing of innovative activity in Ukraine‖, Science and 
innovations, Vol. 4, no. 1, pp. 68-73.  

3.Tretak, V.V. and Dronova, N.V. (2009), ―Regional innovative system as basic object of forming of 
innovative politics‖, Aktualni problemy ekonomiky, no 3(93), pp. 131-137. 

4. Кrasovska, O.V. (2011), ―The regional innovative programs as instrument of regional innovative 
politics are in Ukraine‖, Nauk. visn. Uzhhorodskoho nats. un-tu, part 2, pp.118-125. 

5.Kapasov, І.V. (2008), ―Innovative activity and firmness of the regional economic systems‖, Aktualni 
problemy rozvytku ekonomiky Ukrainy: zb. nauk. prats Donetskoho derzh. un-tu upravlinnia, Vol. ІX, Iss. 104, 
pp. 240-249. 

6. Chirkov, V.G. (2010), ―Vagueness of estimation of efficiency of innovations‖, Problemy i perspektivy 
innovatsionnogo razvitiya ekonomiki. Regionalnoye innovatsionnoye razvitiye: politika, upravleniye, 
zakonodatelstvo: materialy XV mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Of Problem and 
prospect of innovative development of economy. Regional innovative development: politics, management, 
legislation: materials of XV of international research and practice conference], (Alushta, 13-18 September, 
2010), pp. 165-167. 

7. Herasymchuk, Z.V. and Кutsai, N.S. (2010), ―Problems and prospects of becoming of innovative 
potential are in the regions of Ukraine‖, Rehionalna economika, no. 1, pp.48-53. 

8. Solovyov, V.P. (2008), Inovatsiinui rozvutok rehioniv: putannia teorii i praktuku [Innovative 
development of regions : question of theory and practice], monograph, Feniks, Kyiv, Ukraine. 

 
 
 
 

УДК 332 
Федулова С.О., 

канд. екон. наук, доцент, в.о. завідувача кафедри  
теоретичної та прикладної економіки 

Український державний хіміко-технологічний університет, 
 м. Дніпро 

 

ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ НОРМАТИВНОЇ 
ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ЕТАЛОННОГО РЕЖИМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 
Fedulova S.O., 

cand.sc.(econ.), assoc. prof., acting as head at the department  
theoretical and applied economics 

SHEI “Ukrainian State University of Chemical Technology”, Dnipro 
 

EVALUATION OF REGIONAL DEVELOPMENT ON THE BASIS OF 
THE NORMATIVE DYNAMIC MODEL OF THE REFERENCE MODE OF 
FUNCTIONING THE REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEM 

 
Постановка проблеми. Проблема оптимального співвідношення централізованого управління 

й ефективного регіонального розвитку є однією з найактуальніших на сучасному етапі соціально-
економічного розвитку України. Українська економіка є багатоукладною, причому має значну частку 3-
го і 4-го технологічних укладів, що мало сумісно зі стратегічною метою розвитку інформаційної 
економіки і створює умови для формування структурних протиріч в процесі становлення 
інформаційної економіки України. Завдання оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіонів досі 
є достатньо складним і не має задовільного рішення, що потребує пошуку нових підходів і методів. 
Необхідно знайти такий спосіб інтеграції найважливіших показників соціально-економічного розвитку, 
який би найменшою мірою піддавав їх обробці та завдяки цьому виробити вірне і найефективніше 
управлінське рішення. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями використання системного аналізу в 
управлінні економікою та визначення багатовимірності параметрів займалися такі зарубіжні та 
вітчизняні вчених, як В.Л. Абрамов [1], В.Д. Андріанов [2], В.М. Василенко [3], В.М. Волкова і 
А.Д. Денисова [4], В.Б. Вяткин [5], О.А. Гейман [6], С.Г. Светуньков [7], І.М. Сироєжин [8] та ін. Але 
існування умов нелінійності регіонального розвитку вимагає детального дослідження методів та 
підходів до оцінки та управління територіальним розвитком. У більшості досліджень не приділяється 
уваги імпульсній характеристиці системи, яка має великий вплив на розвиток в системі. Таке 
положення свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в 
науковому і практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою дослідження є застосування в регіональній оцінці нормативної 
динамічної моделі еталонного режиму функціонування регіональної  соціально – економічної 
системи та розробка рішень щодо підвищення ефективності функціонування українських територій.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Диференціація регіонів України обумовлена 
регіональним соціально-економічним потенціалом, який може бути охарактеризований резервами, 
можливостями регіону при реалізації всього комплексу різного виду ресурсів. Можна виділити низку 
концептуальних підходів до пояснення регіональної економічної динаміки, по-різному трактують як 
рушійні сили розвитку регіональних систем, так і очікувані результати цього процесу, не тільки 
економічне зростання, а й зростання добробуту населення. Це теорії поділу праці, теорії 
розміщення продуктивних сил, теорії кумулятивної причинності, неокласичні теорії економічного 
зростання. І все ж таки, основною рушійною силою є праця [9]. Тобто, розвиток регіону визначається 
рівнем доходу його жителів. Чим вищі доходи жителів регіону, тим більше своїх потреб вони можуть 
задовольнити. А як відомо, людина працює для задоволення своїх потреб. І чим більше грошей 
вона заробляє, тим більше потреб вона задовольняє. А потреби є завжди. Згадаємо піраміду потреб 
А. Маслоу. 

Тоді можна узагальнити та сказати, що, якщо людина витрачає кошти, то вона десь їх 
заробляє, тобто має робоче місце. А значить є і основні засоби (підприємства та сфера послуг) на 
цій місцевості. Але наявність високих доходів не гарантує високий рівень життя. А от ступінь 
розвитку сфери послуг в регіоні дає уяву про рівень життя. Людина, у якої дуже мало коштів, не піде 
їх витрачати на послуги. Спробуємо дослідити регіональний соціально-економічний розвиток на 
основі побудови нормативної динамічної моделі, в основу якої покладено «динамічний норматив» 
(табл. 1). Такий механізм був розроблений дослідником І.М. Сироєжиним [8] для  виміру 
ефективності функціонування господарських систем, ще за радянських часів. Кожна пара показників 
у нормативній динамічній моделі, що зазначені у табл. 1 повинна бути змістовно обґрунтована. 
Нормативна динамічна модель – це еталонний режим функціонування регіональної соціально – 
економічної системи, в якому темпи росту повинні підкорюватися чіткій логічній послідовності, що в 
цілому надасть максимальний динамічний ефект. Нормативну динамічну модель (НДМ) еталонного 
режиму функціонування регіональної соціально-економічної системи пропонуємо представити 
наступним чином (табл. 1).  

Таблиця 1 
Нормативна динамічна модель еталонного режиму функціонування регіональної 

соціально – економічної системи 
 

Нормативний 
ранг 

Показники Системна характеристика 

1 Обсяги послуг, наданих населенню, за регіонами Вихід 

2 Обсяг обороту роздрібної торгівлі Вихід 

3 Обсяг реалізованої промислової продукції Вихід 

4 Будівельна продукція за регіонами Вхід 

5 Капітальні інвестиції на одну особу Оснащення 

6 Доходи населення Каталізатор 

7 Індекс регіонального людського розвитку Суб’єктивний фактор 

8 Постійне населення Суб’єктивний фактор 

9 
Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону 
навколишнього природного середовища 

Підпорядкованість 

Джерело: розроблено автором 

 
Найчастіше узагальнюючим показником виступає валовий регіональний продукт (ВРП). Він 

являє собою валову додану вартість товарів і послуг, створену в регіоні, і визначається як різниця між 
випуском і проміжним споживанням. Для того, щоб цей показник був коректний, він розраховується в 
розрахунку на душу населення. Цей показник відображає саме рівень виробництва в регіоні, і як 
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показник економічного розвитку є мало інформативним. Можна сказати, що цей показник характеризує 
умови розвитку, але він ніяк не показує, а чи скористалась людина цими умовами. 

Витрати в сфері послуг, які несе середньостатистичний житель регіону, відображають рівень 
розвиненості соціальної сфери. Якщо в регіоні соціальна сфера слабо розвинена, а у населення 
регіону високий рівень достатку, то населення буде витрачати свої кошти в інших регіонах або 
країнах для задоволення своїх потреб вищого рівня. Збалансованості між соціальною та 
економічною сферами в такому випадку не буде. Якщо частка обороту послуг мала в загальному 
обсязі товарообігу, то це свідчить про те, що населення витрачає свої кошти на задоволення потреб 
низького рівня і соціальна сфера в регіоні розвинена недостатньо. Тому витрати в сфері послуг 
повинні зростати вищими темпами, ніж торгівля. 

Торгівля відображає економічну активність населення. Зростання обсягів торгівлі визначає 
зростання і «доходу», і «обсягу капітальних інвестицій», а також «постійного населення», тому вона 
повинна зростати найвищим темпом.  

Будівництво – це галузь, у якій застосовується продукція багатьох галузей промисловості, 
виробництво яких має зростати випереджаючими темпами для підтримки своєї 
конкурентоспроможності. 

Щоб забезпечити позитивну віддачу від інвестицій, темп їх зростання не повинен 
перевищувати темпів зростання результату інвестування у вигляді обсягів виробництва продукції. 
Прогрес пов’язаний з автоматизацією, тому інвестиції повинні випереджати заробітну плату та 
доходи за темпами зростання. Номінальні грошові доходи в розрахунку на душу населення 
(середньодушовий дохід) коректніше відображають рівень економічного розвитку регіону. Вони 
визначають платоспроможний попит населення, який в ринковій економіці формує і структуру 
виробництва товарів і послуг, і їх різноманітність Дохід повинен випереджати за темпами зростання 
індекс регіонального людського розвитку, а він у свою чергу повинен випереджати за темпами 
чисельність населення, щоб забезпечити незнижуваний рівень добробуту громадян.  Людський 
розвиток є найбільшим важливим чинником соціального й економічного розвитку.  

До розрахунку регіонального індексу людського розвитку включено 33 показники, об’єднані у 6 
блоків відповідно до основних аспектів людського розвитку [10]: відтворення населення; соціальне 
становище; комфортне життя; добробут; гідна праця; освіта. Розвиток сучасної науки все більшою 
мірою зосереджується на вивченні проблеми людини. Економічна наука здобуває спрямованість 
«людського» виміру життя суспільства [9]. 

Капітальні інвестиції на охорону та раціональне використання природних ресурсів за 
регіонами – це об’єктивна умова існування системи. Вони насамперед характеризують ступінь 
соціального розвитку суспільства. Цей показник буде зростати найнижчим темпом. Треба відмітити, 
що інтенсивне зростання цього показника буде характеризувати не ефективність розвитку системи, 
а навпаки – незбалансований розвиток та нераціональне використання природних ресурсів. Тому 
цей показник повинен зростати повільно і найнижчими темпами.  

Пропонуємо оцінити темпи соціально-економічного розвитку регіональних соціально-
економічних систем (РСЕС) на основі динамічного нормативу з використанням коефіцієнтів рангової 
кореляції Кендела за інверсіями і Спірмена, та інтегральної оцінки динамічної ефективності 
(коефіцієнт їх скалярного згортання). 

Динамічна ефективність має на увазі досягнення високих темпів зростання по РСЕС у зв’язку 
зі збалансованою взаємодією усіх показників, що входять до динамічної моделі еталонного режиму 
функціонування. Якщо ж взаємодія показників не збалансована, тобто у відповідності з 
нормативним рангом, то оцінка ефективності буде низька, незважаючи на достатні темпи росту 
показників. Головний критерій динамічної ефективності – це збалансований розвиток. 

Розрахунок будемо виконувати по 24 областях України та м. Києву. На жаль, неможливо 
виконати такі розрахунки за 2015 рік по Автономній Республіці Крим та м. Севастополю через 
відсутність статистичних даних. Для розрахунку будемо використовувати дані статистичної звітності 
Державної служби статистики та інших установ, що ведуть статистику [10-26]. 

Зведемо значення усіх коефіцієнтів до таблиці 2. Низький коефіцієнт Спірмена або його 
від’ємне значення вказують на структурні порушення у нормативній динамічній моделі еталонного 
режиму функціонування регіональної соціально – економічної системи, а саме хаотичний розвиток 
та відсутність збалансованості. 

З розрахованих значень видно, що негармонійний та незбалансований розвиток у 
відповідності до нормативної динамічної моделі у 2015 році мали такі регіональні системи, як: 
Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Миколаївська, Одеська, 
Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, 
Чернігівська області. Місто Київ також має від’ємне значення коефіцієнту Спірмена, але має 
достатній розвиток по коефіцієнту Кендела. Тобто можна так сказати – знаходиться на межі. 
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Таблиця 2 
Оцінка темпів соціально-економічного розвитку регіональних соціально – економічних 

систем у 2015 році на основі «динамічного нормативу» 
 

Регіони України 
Коефіцієнт 
Спірмена 

Коефіцієнт Кендела 
за інверсіями 

Інтегральна оцінка 
динамічної ефективності 

Ранг 

Вінницька 0,033 0,528 0,395 9 

Волинська -0,167 0,417 0,295 15 

Дніпропетровська -0,100 0,444 0,325 12 

Донецька -0,133 0,417 0,307 14 

Житомирська 0,483 0,667 0,618 2 

Закарпатська -0,183 0,444 0,295 15 

Запорізька 0,283 0,583 0,508 6 

Івано-Франківська 0,433 0,639 0,587 4 

Київська -0,167 0,389 0,289 18 

Кіровоградська 0,483 0,722 0,639 1 

Луганська 0,167 0,500 0,438 8 

Львівська 0,450 0,667 0,604 3 

Миколаївська -0,167 0,417 0,295 15 

Одеська -0,333 0,361 0,227 25 

Полтавська 0,350 0,639 0,553 5 

Рівненська -0,117 0,444 0,319 13 

Сумська -0,250 0,417 0,266 20 

Тернопільська -0,283 0,361 0,244 24 

Харківська 0,167 0,556 0,454 7 

Херсонська -0,067 0,444 0,337 11 

Хмельницька -0,217 0,417 0,277 19 

Черкаська -0,267 0,389 0,255 21 

Чернівецька -0,267 0,389 0,255 21 

Чернігівська -0,267 0,389 0,255 21 

м. Київ -0,017 0,500 0,369 10 

Джерело: розраховано автором 

 
Тільки 9 РСЕС мали збалансований розвиток у 2015 році, серед яких: Вінницька, Житомирська, 

Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Харківська, м. Київ. 
Проведене дослідження за динамічним нормативом вказує на те, що високі темпи ВРП ще не 

забезпечують гармонійного розвитку регіону. На рис. 1 зображено рівень валового регіонального 
продукту у 2014 році. Беремо зіставлення з 2014 роком, бо статистичні дані по валовому 
регіональному продукту за 2015 та 2016 роки відсутні як на сайті Державної служби статистики, так і 
на більшості сайтів головних управлінь статистики в областях. Можливо не досить коректне 
зіставлення, але ж іншого виходу наразі немає.  

У Дніпропетровській та Київській, Запорізькій, Харківській та інших областях високі і доходи, і є 
достатня інфраструктура, але дослідження вказує на те, що гроші витрачаються населенням за 
межами цих регіонів, також зрозуміло, що дані регіони втрачають темпи росту і так само втрачають 
частку конкурентної привабливості з часом. Також можливо зробити висновки, що рівень доданої 
вартості по цих регіонах значно вищий за представлених умов, бо ВРП продукт у цих областях 
більший, але темпи росту заробітної плати та обсяги споживання продукції нижчі. Це означає, що 
хтось в регіонах має великі доходи, але населення від цього не має ніякого ефекту. І це не на користь 
розвитку соціальної складової регіону. Це впливає тільки на економічну складову. За таких умов 
маємо негармонійний розвиток даних регіонів, в яких є значні диспропорції між доходами регіону та 
витратами населення.   
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Рис. 1. Валовий регіональний продукт у 2014 році, млн грн

1
 

1
 Без врахування тимчасово окупованої території АРК 

Джерело: [14]
 

 
 
Місце регіону за розміром ВРП визначено у таблиці 3. А на рис. 2 зображено співвідношення 10-

ти РСЕС, що мали збалансований розвиток за динамічним нормативом, з валовим регіональним 
продуктом. 

Таблиця 3 
Місце регіону у 2014 році за розміром валового регіонального продукту 

 

Регіони України місце Регіони України місце 

м. Київ 1 Хмельницька 14 

Дніпропетровська 2 Луганська 15 

Донецька 3 Сумська 16 

Харківська 4 Житомирська 17 

Київська 5 Кіровоградська 18 

Одеська 6 Рівненська 19 

Львівська 7 Чернігівська 20 

Полтавська 8 Волинська 21 

Запорізька 9 Закарпатська 22 

Вінницька 10 Херсонська 23 

Черкаська 11 Тернопільська 24 

Івано-Франківська 12 Чернівецька 25 

Миколаївська 13   

Джерело: розраховано автором на основі [14] 

 
Рис. 2 наочно зображує розбіжність оцінки розвитку регіональної соціально-економічної системи 

за значення ВРП з оцінкою динамічної ефективності РСЕС. 
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1 Кіровоградська м.Київ 1 

2 Житомирська Дніпропетровська 2 

3 Львівська Донецька 3 

4 Івано-Франківська Харківська 4 

5 Полтавська Київська 5 

6 Запорізька Одеська 6 

7 Харківська Львівська 7 

8 Луганська Полтавська 8 

9 Вінницька Запорізька 9 

10 м. Київ Вінницька 10 

 

За інтегральною оцінкою 
динамічної ефективності 

 

За валовим регіональним 
продуктом 

 

 

Рис. 2. Співвідношення 10-ти РСЕС, що мали збалансований розвиток за динамічним 
нормативом, з валовим регіональним продуктом 

 Джерело: побудовано автором 
 

На першому місці по інтегральній оцінці динамічної ефективності РСЕС у 2015 році знаходиться 
Кіровоградська область, але ж за значенням ВРП вона не входить до 10-ки областей, які мають 
високий ВРП. Теж саме стосується Житомирської області, Івано-Франківської та Луганської. З приводу 
Луганської області, ми вважаємо, що за умов проведення на даній території антитерористичної 
операції, у 2015 році вірогідніше всього, була проведена вірна регіональна політика за для піднесення 
економічного розвитку регіону. Треба відмітити, що у даному році по більшості показників динамічного 
нормативу Луганська область не мала темпів росту, а мала падіння показників. Але ж падіння і 
зростання показників були підпорядковані динамічному нормативу. А це означає, на нашу думку, що 
за сприятливих умов розвитку, дана РСЕС дасть швидке зростання.  

Такі області, як Одеська, Київська, Дніпропетровська, Донецька, що мають найбільші значення 
ВРП, за нашими розрахунками, мали, взагалі, хаотичний негармонійний розвиток у 2015 році. 

Але ж 6 РСЕС увійшли як до 10-ки найкращих за інтегральною оцінкою динамічної ефективності, 
так і до 10-ки найкращих за ВРП, серед них: м. Київ, Харківська, Львівська, Полтавська, Запорізька, 
Вінницька області. На наш погляд, такий збіг тільки підтверджує правильність вибору показників 
нормативної динамічної моделі еталонного режиму функціонування регіональної соціально – 
економічної системи. 

Динаміка по більшості показників нормативної динамічної моделі за 2007 – 2015 роки схожа, 
серед яких: індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі, індекси промислової продукції, 
індекси будівельної продукції, індекси капітальних інвестицій, індекси реального наявного доходу у 
розрахунку на одну особу (рис. 3–7).  

 

Рис. 3. Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі по Україні 

 
Джерело: побудовано автором на основі [10-26] 
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Рис. 4. Індекси промислової продукції по Україні 
 

 
Джерело: побудовано автором на основі [10-26] 
 

 

Рис. 5. Індекси будівельної продукції по Україні 
 

Джерело: побудовано автором на основі [10-26] 
 
 

 

Рис. 6. Індекси капітальних інвестицій по Україні 
 

Джерело: побудовано автором на основі [10-26] 
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Рис. 7. Індекси реального наявного доходу у розрахунку на одну особу по Україні  
Джерело: побудовано автором на основі [10-26] 

 
Чітко видно кризу 2009 року, в якому відмічається падіння зазначених показників та вплив 

озброєного конфлікту, починаючи з 2014 року. Причому, індекси фізичного обсягу обороту роздрібної 
торгівлі, індекси промислової продукції, індекси реального наявного доходу у розрахунку на одну 
особу і надалі мають тенденцію до зниження (рис. 3, 4, 7).  

Хоча, як відомо, у 2017 році, який ще не увійшов у наш розрахунок, піднято мінімальну заробітну 
плату. Але ж механізм, за яким проводяться такі зміни не досить, поки що, зрозумілий. І не можливо 
чітко зазначити, чи у всіх верст населення піднявся дохід. 

Така динаміка показників вказує на поступове падіння як економічного розвитку 
регіональних соціально-економічних систем, так і соціального розвитку, а також економіки України 
в цілому як сукупності економік РСЕС. Якщо падають обсяги обороту роздрібної торгівлі, то це 
вказує насамперед на соціальне падіння розвитку, тобто на убожіння населення. Людина економить 
на придбанні необхідних благ. 

Збентежує інша тенденція. При такому зниженні соціального розвитку має зростання 
найголовніший показник соціального розвитку (за нормативною динамічною моделлю) – індекси 
обсягів послуг, наданих населенню. Тобто, людина економить на найголовнішому (їжа, одежа та таке 
ін.), щоб отримати послуги для задоволення своїх найвищих потреб (у розвагах, відпочинку, платному 
медичному обслуговуванні, платній освіті та таке ін.). Але ж це суперечить здоровому глузду. Звідси, 
людина економить на задоволенні своїх найнижчих потреб в угоду отримання якоїсь дуже необхідної 
послуги. І ця найдорожча послуга на сьогоднішній день – це комунальні послуги. Усі ми знаємо про 
захмарні тарифи на ці послуги. Така динаміки вказує на те, що людина в суспільстві не встигає 
заробити на цю послугу та економить на їжі, одежі, якісному житлі та на своєму здоров’ї. Тому ми і 
маємо тенденцію до збільшення показника індексу обсягів послуг, наданих населенню (рис. 8), який, 
на перший погляд, повинен був характеризувати позитивні зрушення в економіці, але при системному 
підході, із застосуванням нормативної динамічної моделі вказує лише на подальше зубожіння 
населення та падіння соціальних стандартів в Україні. 

 

 
Рис. 8. Індекси обсягів послуг, наданих населенню по Україні 

Джерело: побудовано автором на основі [10-26] 
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Треба відмітити різке падіння у 2014 році індексу чисельності постійного населення (рис. 9).  

 

Рис. 9. Індекси чисельності постійного населення по Україні 

 
Джерело: побудовано автором на основі [10-26] 
 
На жаль, в умовах озброєного конфлікту на території України, в кращому разі, цей показник 

вказує на відтік населення за кордон, а може вказувати і на явище смертності за умов озброєного 
конфлікту. Ні те, ні інше не на користь соціально-економічного розвитку України. 

Досить хаотично веде себе в своїй динаміці показник – індекс капітальних інвестицій на 
охорону та раціональне використання природних ресурсів (рис. 10). Він то різко зростає, то різко 
падає. І ця тенденція існує по більшості регіонів за 2007–2015 роки. Така динаміка може вказувати 
або на невдалу державну та регіональну політику, або на розкрадання грошей, виділених у цей 
сектор економіки. 

 

Рис. 10. Індекси капітальних інвестицій на охорону та раціональне використання 
природних ресурсів по Україні  

Джерело: побудовано автором на основі [10-26] 

 
Треба відмітити, що кризові роки – 2009 та 2014 відмічені різким падінням показників на усіх 

графіках (рис. 3–10). 
Дослідимо застосування нормативної динамічної моделі з 2007 року по 2014 по 

Дніпропетровській області. А також, по найбільше ефективнішій області у своєму динамічному 
розвитку за 2015 рік – Кіровоградській. Та зробимо висновки про можливість застосування такої 
моделі. 

З розрахунків видно (табл. 4 та рис. 11), що протягом 2007–2015 років ведення господарства у 
Дніпропетровській області у більшості років відповідало динамічній моделі еталонного режиму 
функціонування регіональної соціально-економічної системи.  
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Таблиця 4 
Оцінка темпів соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області за різними 

коефіцієнтами на основі «динамічного нормативу» 
 

Коефіцієнти 
Рік 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Коефіцієнт 
Спірмена 0,267 0,317 -0,2 0,183 0,217 0,517 0,217 -0,18 -0,10 

Коефіцієнт 
Кендела за 
інверсіями 0,639 0,639 0,417 0,611 0,639 0,694 0,556 0,444 0,444 

Інтегральний 
коефіцієнт 
динамічної 
ефективності 

 
 

0,519 

 
 

0,539 

 
 

0,283 

 
 

0,477 0,498 0,642 0,473 0,295 0,325 

Джерело: розраховано автором 

 
 

 
 

Рис. 11. Оцінка темпів соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області за 
різними коефіцієнтами на основі «динамічного нормативу» 

Джерело: побудовано автором 

 
По трьох коефіцієнтах чітко видно кризові роки, коли соціальні стандарти різко знижувались, 

навіть незважаючи на високі темпи валового регіонального продукту. Тобто модель досить чутлива в 
діагностиці регіонального розвитку. 

Що стосується Кіровоградської області, то дана РСЕС по оцінці темпів соціально-економічного 
розвитку показавши еталонне функціонування системи у 2015 році, зовсім інші результати показує у 
2014 та 2012 роках (табл. 5 та рис. 12). Відмічається, що після 2010 року існують великі амплітудні 
коливання показника динамічної ефективності. Але вони все ж таки збігаються з кризовими роками по 
Україні. 

Таблиця 5 
Оцінка темпів соціально-економічного розвитку Кіровоградської області за різними 

коефіцієнтами на основі «динамічного нормативу» 
 

Коефіцієнти 
Рік 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Коефіцієнт 
Спірмена 0,133 0,217 0,20 -0,12 0,733 -0,07 0,750 -0,05 0,483 

Коефіцієнт 
Кендела за 
інверсіями 0,583 0,583 0,556 0,444 0,806 0,50 0,833 0,444 0,722 

Інтегральний 
коефіцієнт 
динамічної 
ефективності 

 
 

0,449 

 
 

0,482 

 
 

0,467 

 
 

0,319 0,782 0,350 0,802 0,343 0,639 

Джерело: розраховано автором 
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Рис. 12. Оцінка темпів соціально-економічного розвитку Кіровоградської області за 
різними коефіцієнтами на основі «динамічного нормативу» 

Джерело: побудовано автором 

 
Також такі коливання вказують на неефективну регіональну політику в області. В цілому 

існування таких майже еталонних значень у 2013 та 2011 роках вказують та те, що в області існує 
великий потенціал розвитку при вдалому управлінні. 

Така чутливість моделі ще раз вказує на правильність вибору показників нормативної 
динамічної моделі еталонного режиму функціонування регіональної соціально-економічної системи та 
на можливість застосування її для оцінки соціально-економічного розвитку РСЕС на основі принципів 
динамічної ефективності. 

Висновки з проведеного дослідження. На тлі озброєного конфлікту та неможливості 
контролювати певні території Донецької та Луганської областей, а також повної неможливості 
контролю території Автономної Республіки Крим в Україні назрівають значні структурні зрушення. Це 
достатньо болісна проблема для країни, бо існують галузі, які мають значну інфраструктуру, яка 
потребує або оновлення, або переоснащення, або повної ліквідації, і все це великі гроші для країни. 
При цьому, знос основних засобів по країні складає близько 70-80%. І лише по деяких областях знос 
складає 50%. 

Структурні зрушення чітко видно і по даних статистичного збірника «Промисловість України» 
(рис. 13). 

Значне скорочення виробництва йде по таких галузях промисловості, як: 
1) металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів (з 22% від загального 

обсягу у 2007 році до 15,7% у 2015 році); 
2) хімічна та нафтохімічна промисловість виробів (з 6,1% від загального обсягу у 2007 році до 

3,8% у 2015 році); 
3) виробництво коксу, продуктів нафтопереробки (з 7,3% від загального обсягу у 2007 році до 

3,4% у 2015 році); 
4) машинобудування (з 13,7% від загального обсягу у 2007 році до 6,5% у 2015 році). 
По перелічених галузях промисловості скорочення виробництва відбулось майже вдвічі. 
Але існують галузі, які на сьогоднішній день мають приріст виробленої продукції, серед них: 
- виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (з 15,3% від загального обсягу у 

2007 році до 22,4% у 2015 році); 
- виробництво та розподілення електроенергії, газу та води (з 18,2% від загального обсягу у 

2007 році до 25,3% - 23,9% у 2014 - 2015 роках); 
- виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність (з 1,0% від 

загального обсягу у 2007 році до 3,4% у 2015 році). 
Тобто чітко прослідковуються структурні зміни в економіці країни. Треба відмітити, що 

промисловості, які зазнали скорочення - металургійне виробництво та виробництво готових металевих 
виробів; хімічна та нафтохімічна промисловість; виробництво коксу, продуктів нафтопереробки та 
машинобудування маю значну промислову інфраструктуру. 
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Рис. 13. Розподіл обсягу реалізованої промислової продукції за основними видами 

діяльності у 2007-2015 роках, у відсотках до загального обсягу  
1. Добувна промисловість 
2. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 
3. Легка промисловість (виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність, 

для 2013 та 2015 рр.) 
4. Виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 
5. Хімічна та нафтохімічна промисловість (виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, для 2013 та 

2015 рр.) 
6. Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 
7. Машинобудування 
8. Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води (постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря, для 2013 та 2015 рр.) 
9. Інші (тільки для 2007 та 2010 рр.) 
9. Водопостачання; каналізація, поводження з відходами (тільки для 2013 та 2015 рр.) 
10. Інші галузі переробної промисловості (тільки для 2013 та 2015 рр.) 
Джерело: [11; 15] 

 
З поміж перелічених темпів зростання або скорочення галузей промисловості, з 2013 року 

виокремлюється ще одна статистична одиниця - водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами. Це галузь, яка відноситься до інфраструктури, створює умови для існування на певній 
території суспільства і присутня в кожному регіоні країни. 

Ми вважаємо, що такі суттєві структурні зрушення потребують ретельного вивчення питання 
стану існуючої інфраструктури регіонів, що й актуалізує подальші дослідження в даній сфері. 
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AGRIBUSINESS AS A PART OF RURAL INCLUSIVE GROWTH 
 

Постановка проблеми. Фінансово-економічна криза знищила роки економічного і соціального 
прогресу та виявила структурні недоліки світової економіки в цілому, і зокрема України. Глобальна 
економіка набуває все більш взаємопов’язаного характеру, конкуренція з боку країн із розвиненою та 
перехідною економікою зростає. На фоні значного економічного спаду, зумовленого глобальною 
кризою та воєнним конфліктом, питання економічного зростання в Україні набули надзвичайної ваги. 
Без економічного зростання неможливо подолати бідність та забезпечити підвищення рівня життя 
населення, і особливо сільського. Однак, важливим є не лише покращення економічної ситуації, а й 
справедливий розподіл результатів зростання між всіма верствами населення. Необхідними є зміни у 
якості економічного зростання, тобто воно має бути соціально орієнтованим, інклюзивним та стійким. 
В Україні потрібно перейти від моделі розвитку сільських територій, в якій конкурентні переваги 
зумовлені переважно використанням природних ресурсів, до інклюзивної моделі, пріоритетами якої є 
зростання кількості робочих місць, економія енергії та інших видів природних ресурсів, технологічний 
рівень капіталу і новаторський стиль управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зростання наукових інтересів щодо інклюзивного 
розвитку сільських територій пов’язане зі скороченням робочих місць в аграрному секторі економіки, 
негармонійним розподілом доходів, розшаруванням населення і виникненням супутніх проблем, 
головною серед яких є бідність. Дослідженням інклюзивного зростання присвячені праці багатьох 
вітчизняних вчених: Гейця В. М. [3], Гриценка А. А. [4], Базилюк А. В. [2], Данкевича В. Є. [5; 12], 
Зінчук Т.О. [6; 12], Куцмус Н.М. [12; 13] та інших. Проте, мало уваги приділяється саме ролі 
агробізнесу у даному розвитку. Виходячи з цього, виникла об’єктивна необхідність дослідження саме 
інклюзивного зростання з метою формування інклюзивної моделі розвитку сільських територій. 

Україна не створила свого цілісного, збалансованого національногосподарського комплексу, 
інтегрованого у глобальний економічний простір на рівноправних еквівалентних засадах обміну, а 
пристосувалася до світової економіки як сировинний придаток, не вибудувала адекватну реальному 
стану суспільства політичну систему і відповідний світогляд. Галузева структура економіки за 25 років 
значно погіршилася, суспільство суттєво розшарувалося за доходами і статками, суспільна свідомість 
фрагментувалася, суперечності в усіх сферах набули гострого характеру [4, с. 12]. На думку 
Гриценка А. А., включеність (інклюзивність) є сучасною формою реалізації сумісно-розділених 
відносин. Вона безпосередньо зв’язує розділене, часткове, приватне із спільним, загальним і 
суспільним. Цю форму знайдено не теоретично, а практично [4, с. 19]. 

Дослідження Базилюк А. В. переконують, що економічного зростання недостатньо, щоб 
стверджувати про ефективний розвиток держави. На початку ХХІ століття темпи економічного 
зростання почали пришвидшуватись з одночасним підвищенням рівня безробіття та нерівності 
населення за доходами у більшості країн світу. Макроекономічні показники багатьох країни у нормі, 
але водночас значна частина населення не «включена» в процес економічного зростання, та не бере 
участь у створенні ВВП, а відповідно і у розподілі [2, с. 19].  

Айвазовський В. В. відмічає, що важливим інструментом досягнення інклюзивного зростання є 
податкова політика. Вона є політикою знаходження динамічного балансу між ефективністю та 
справедливістю [1, с. 3]. 

На думку Т. О. Зінчук, сільська економіка, заснована на інклюзивному розвитку, передбачає 
досягнення такого типу економічного зростання, який охоплює усі сфери життя суспільства та 
населення і дозволяє отримати відчутні для кожної людини результати. Це унікальна можливість 
досягнення внутрішньої рівноваги, підвищення життєстійкості сільських територій і населення шляхом 
здійснення капіталовкладень в основні сфери сільської економіки: соціально-економічну, освітню, 
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охорону здоров’я, енергетичну і продовольчу безпеку, викорінення бідності і, таким чином, вихід на 
прогресивну, цивілізовану європейську модель сільського розвитку. При цьому, автором 
розглядається значення інклюзивної економіки як здатність суспільства гарантувати добробут і 
економічне зростання усім його членам, мінімізуючи нерівність та запобігаючи поляризації доходів. З 
позиції потреб окремого економічного суб’єкту інклюзивне зростання має на меті максимально 
створити умови для розвитку людини і забезпечити соціальні гарантії та можливості для її участі у всіх 
сферах життєдіяльності [6, с. 132]. Тобто, ―інклюзивність‖ оцінюється як індикатор людської цивілізації 
та прогресу. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування важливості інклюзивного зростання 
сільської економіки як основи соціально-економічного розвитку сільських територій через активну 
участь агробізнесу та інклюзію усіх членів локальних громад. 

Завданням дослідження є визначення заходів з інклюзивного розвитку сільських територій, 
підвищення ступеня адміністративної та моральної відповідальності безпосередніх виконавців. Одним 
із фундаментальних принципів інклюзії є взаємодія. Втілення мінімальних стандартів інклюзивного 
розвитку сільських територій неможливо без запровадження взаємодії та співпраці між агробізнесом, 
державними й місцевими органами влади, соціальними партнерами, громадськими організаціями. 
Дотримання домінанти інклюзивного розвитку сільських територій не повинно стати для України 
формальним питанням, що обмежується визнанням інклюзії на законодавчому рівні та 
впровадженням окремих аспектів даного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Економічний успіх тієї чи іншої країни залежить 
від інститутів - правил, за якими працює її економіка, - і стимулів, які отримують її громадяни [8, с. 23-
32]. Економічні інститути можна віднести до інклюзивних, якщо вони дозволяють і, більш того, 
стимулюють участь значної кількості населення в економічній активності, а це дозволяє найкращим 
чином використовувати їх досвід і знання, при цьому залишаючи право вибору - де саме працювати і 
що саме купувати - за кожною окремою людиною. Частиною інклюзивних інститутів обов’язково є 
захищені права приватної власності, неупереджена система правосуддя і рівні можливості для участі 
всіх громадян в економічній активності. Дані інститути також повинні забезпечувати вільний вхід на 
ринок для нових компаній і вільний вибір професії та кар’єри для всіх громадян [10, с. 55]. Інклюзивні 
інститути сприяють економічному зростанню, підвищенню продуктивності праці і процвітанню. 
Захищені права приватної власності є їх центральним елементом тому, що тільки ті, чиї права 
власності захищені, будуть готові інвестувати і підвищувати продуктивність праці. Інклюзивні 
економічні інститути вимагають, щоб доступом до участі в економічній активності та захистом прав 
власності користувалися різні верстви суспільства, а не лише еліта. 

Інклюзивний розвиток створює інклюзивні ринки, які не тільки дають людям можливість вільно 
вибрати професію, найбільше відповідну їх досвіду, а й надають їм рівні можливості оволодіти нею. Ті, 
у кого є цікаві ідеї, можуть використовувати їх для відкриття власного бізнесу; люди будуть прагнути 
вибрати роботу, на якій їх продуктивність буде максимальною; нарешті, менш ефективні бізнеси 
поступово будуть витіснені більш ефективними. Протилежний інклюзивному розвитку - екстрактивний 
- спрямований на отримання максимального доходу з експлуатації однієї частини суспільства і 
направлення його на збагачення іншої частини. 

Економічне зростання і технологічні інновації реалізуються в результаті процесу, який Йозеф 
Шумпетер називав «творчим руйнуванням» [14, с. 81]. Під час цього процесу застарілі технології 
замінюються новими; нові сектори економіки залучають ресурси за рахунок старих; новостворені 
компанії витісняють визнаних раніше лідерів. Таким чином, інклюзивні інститути і економічне 
зростання, якому вони сприяють, породжують як переможців, так і переможених. Страх творчого 
руйнування часто лежить в основі супротиву інклюзивному розвитку. 

Базилюк А. В. виділяє дві моделі інклюзивного розвитку економіки: американська модель – 
пріоритетом у розвитку є забезпечення рівності можливостей для усіх членів суспільства 
(надзвичайно стимулююча і формує передумови для розвитку країни через інновації, проте вона не 
вирішує проблем бідності і розшарування населення за доходами); європейська модель – 
орієнтується на рівність в доступі до результатів праці у результаті їх рівномірного розподілу [2, с. 21]. 

Якщо дослідити інклюзивний розвиток в міжнародних документах, то Світовий банк визначає 
інклюзивне зростання як високе і стійке (важлива умова скорочення бідності), широко поширене по 
всіх секторах економіки, що залучає значну частину трудової сили і характеризується рівністю 
можливостей у доступі до ринку і ресурсів [15, с. 18]. Головний акцент в даному визначенні полягає в  
продуктивній зайнятості для всіх груп населення, включаючи жінок, більше, ніж на розподілі доходів. 

У вересні 2000 р. Декларацією Тисячоліття ООН було затверджено Цілі Розвитку Тисячоліття 
(ЦРТ), які визначили напрями глобального розвитку до 2015 р. [16]. Сформована на глобальному рівні 
система ЦРТ містила 8 цілей, 21 завдання розвитку та 60 індикаторів для оцінки прогресу. Важлива 
роль в даному документі належить інклюзивному зростанню. ЦРТ слугували орієнтирами для 
встановлення цілей на національному рівні та моніторинговим інструментом для вимірювання 
суспільного прогресу 190 країн світу. 
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ЦРТ також були інтегровані в Україні у систему стратегічного планування та моніторингу 
розвитку. Вперше в країні було запроваджено практику щорічного моніторингу національного розвитку 
за 33-ма показниками, який здійснювався протягом 15 років. В історії України це єдиний приклад 
моніторингу виконання взятих Україною зобов’язань на довгострокову перспективу. ЦРТ мали вплив 
на розроблення державних цільових програм, законів України та стратегічних документів. У цілому, 
інтеграція завдань ЦРТ у державне управління сприяла розбудові потенціалу державних установ, які є 
відповідальними за національний розвиток за тематичними сферами ЦРТ [9, с. 11]. 

Наразі світова спільнота визначила нові орієнтири розвитку на наступні п’ятнадцять років (2015 
– 2030 рр.). У вересні 2015 р. в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся 
Саміт ООН з прийняття Порядку денного розвитку після 2015 р., на якому було затверджено нові 
орієнтири розвитку.  

Відповідно до програми Європейського Союзу (ЄС) ―Європа 2020‖ інклюзивне зростання 
передбачає надання людям більших можливостей за рахунок забезпечення високого рівня зайнятості, 
інвестицій в компетенції, боротьби з бідністю та модернізації ринків праці, систем підготовки кадрів і 
соціального захисту, з метою допомоги людям передбачати зміни та управляти ними і побудувати 
згуртоване суспільство [11]. Мова йде про забезпечення доступу і можливостей для всіх протягом 
усього життя. Європа намагається повною мірою використати свій трудовий потенціал для вирішення 
проблем старіння населення та посилення глобальної конкуренції. В цілому дана програма пропонує 
три взаємопосилюючі пріоритети (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Взаємопосилюючі пріоритети розвитку економіки ЄС 

Джерело: [11]. 

 
Стратегічними пріоритетами інклюзивного зростання ЄС є створення економіки з високим 

рівнем зайнятості для забезпечення соціальної та територіальної згуртованості, на що й спрямована 
європейська політика протидії бідності. З метою сприяння прогресу за кожною пріоритетною темою 
Європейська Комісія розробила сім провідних ініціатив: 

-  ―Інноваційний Союз‖ – для покращення рамкових умов та доступу до фінансування досліджень 
та інновацій, перетворення інноваційних ідей на продукти та послуги, що сприятиме розвитку та 
створенню нових робочих місць. 

-  ―Молодь у русі‖  – для підвищення ефективності систем освіти. 
- ―Програма в області цифрових технологій для Європи‖ – спрямована на прискорення розвитку 

високошвидкісного доступу до Інтернету, з тим щоб компанії та домогосподарства мали змогу 
використовувати переваги єдиного ринку цифрових послуг. 

- ―Європа з ефективним використанням ресурсів‖ – для зменшення залежності економічного 
зростання від використання ресурсів, для підтримки переходу до низьковуглецевої економіки, 
збільшення використання відновлюваних джерел енергії, модернізації транспортної галузі та 
підвищення енергоефективності. 

- ―Промислова політика в епоху глобалізації‖ – для покращення економічного середовища, 
особливо для малих і середніх підприємств, і для підтримки розвитку міцної та сталої промислової 
бази, що є конкурентоспроможною у світовому масштабі. 

- ―Програма для нових умінь та робочих місць‖ – для модернізації ринків праці та розширення 
можливостей людей завдяки розвитку їх навичок протягом життя з метою зростання їх участі у 
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трудовому житті і досягнення кращої координації між попитом і пропозицією на трудові ресурси, в тому 
числі шляхом мобільності трудових ресурсів. 

- ―Європейська платформа проти бідності‖ – спрямована на забезпечення соціально-
територіальної згуртованості, щоб переваги економічного зростання та створених робочих місць 
розповсюджувалися на якнайширше коло населення, а люди, що живуть в умовах бідності і соціальної 
ізоляції мали можливість жити гідним життям і брати активну участь в житті суспільства. 

Ці сім основних ініціатив генерують зобов’язання як для ЄС в цілому, так і для держав-членів 
окремо. Для вирішення проблем і досягнення цілей за стратегією ―Європа 2020‖ повною мірою 
мобілізовані інструменти єдиного ринку та зовнішньої політики, фінансові важелі. Програма будується 
на двох стовпах: тематичний підхід, описаний вище, що включає пріоритети та провідні цілі, а також 
національне звітування, що дає змогу державам-членам розробити свої власні стратегії, для 
забезпечення інклюзивного зростання. Координатором даної стратегії є Європейська Рада. ―Європа 
2020‖ встановлює бачення соціальної ринкової економіки Європи 21-ого століття. 

Трансформаційні зміни аграрного сектора економіки України, що відбулися внаслідок ринкових 
реформ, спрямованих на забезпечення його конкурентоспроможності, дозволили суттєво підвищити 
виробничий та експортний потенціал сільського господарства, рівень його капіталізації. Водночас, 
вони спровокували появу широкого спектру взаємообумовлених економічних, екологічних та 
соціальних проблем розвитку сільських територій. Поясненням цього, частково, стало домінування 
галузевого підходу в реалізації аграрної політики держави, що виражається через пріоритетність 
розвитку сільського господарства, а не забезпечення добробуту сільського населення як базису для 
задоволення потреб життєдіяльності та особистісного розвитку людини [13, с. 74].  

Динаміка частки уразливої зайнятості (частки самозайнятих та безкоштовно працюючих членів 
сімей у загальній чисельності зайнятого населення) також свідчить про відсутність прогресу в 
досягненні надійної, захищеної зайнятості. Упродовж 2000–2005 рр. вона зросла з 9,2% до 17,3%, 
надалі коливаючись у межах 17–18% [9, с. 16]. Близько трьох чвертей осіб з уразливою зайнятістю 
працюють у неформальному секторі економіки (переважно в особистому селянському господарстві з 
метою реалізації частини виробленої продукції) і перебувають за межами трудового законодавства та 
соціального захисту. 

Особисті господарства населення, фермерські господарства та холдингові структури мають 
право на одночасне існування. Однак, вони повинні виконувати різні функції. Завдання перших – 
розвивати трудомістке агропідприємництво, слугувати економічною опорою сільських громад, 
працевлаштовувати сільське населення, підтримувати агроландшафти і т. ін. Завдання останніх – 
інвестувати у орієнтоване на експорт крупнотоварне виробництво у рослинництві і тваринництві. 
Відповідно різними повинні бути режими оподаткування, експорту, надання державної допомоги [7]. 

Таким чином, саме інклюзивне зростання призведе до соціально-економічного розвитку 
сільських територій. Український аграрний сектор буде успішним, якщо використає досвід ЄС і 
перетворить сільську економіку країни на розумну, стійку й інклюзивну з високим рівнем зайнятості, 
продуктивності та соціальної згуртованості. Модель інклюзивного розвитку сільських територій є 
найбільш прийнятною для нашої країни у сенсі забезпечення конкурентоспроможності аграрного 
сектору та рівномірного підвищення добробуту сільських жителів. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, здатність економічних інститутів 
використовувати потенціал ринків, заохочувати технологічні інновації, інвестувати в людський капітал і 
мобілізувати досвід і знання значної кількості людей - це необхідна умова інклюзивного зростання. 

Інклюзивні економічні інститути не можуть стати ні основою, ні результатом роботи екстрактивних 
політичних інститутів. Або вони будуть перетворені в екстрактивні і стануть служити лише інтересам 
вузької групи владної еліти, як це в Україні, або економічна динаміка, яку вони породять в системі, 
зрештою дестабілізує екстрактивні політичні інститути і трансформує їх у інклюзивні. 

Нестійкий процес зростання демонструє слабкість української сільської економіки, зокрема 
негнучкість структури її виробництва та вразливість до зовнішніх потрясінь. Заходи, спрямовані на 
підвищення конкурентоспроможності та збалансування експортних можливостей зі стимулюванням 
внутрішнього попиту мали лише незначний ефект. Заходи, спрямовані на реформування аграрного 
сектора економіки також не принесли очікуваних результатів щодо зменшення нерівності та створення 
стимулів для зайнятості. 

Інклюзивна модель економічного розвитку сільських територій передбачає створення 
максимальних можливостей для розвитку особистості, участі у всіх сферах життєдіяльності країни, 
працевлаштування та рівний доступ до результатів праці. Пріоритетом інклюзивного розвитку є 
підвищення якості життя населення за рахунок формування економіки з високою зайнятістю та 
суспільства з його мінімальним розшаруванням. 
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SOCIAL RESPONSIBILITY OF AGRICULTURAL BUSINESS IN THE 
CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
Постановка проблеми. Соціальна відповідальність є передумовою та чинником реалізації 

концепції сталого розвитку. Такі фактори, як глобалізація, підвищення конкуренції, подальша 
інтеграція України, розвиток українських агропромислових формувань, а також громадський тиск на 
них роблять аналіз соціальної відповідальності досить актуальним для українського агробізнесу. 
Розвиток аграрного бізнесу характеризується значною неоднорідністю сільськогосподарських 
товаровиробників, від особистих селянських господарств, до великих агрокомпаній (агрохолдингів). 
Незважаючи на позитивний економічний вплив агрохолдингів, вони звинувачуються в експлуатації 
ресурсів, що не повною мірою сприяє охороні навколишнього середовища та сільському розвитку в 
цілому [9]. Кожного року з карти України зникає 20 сільських населених пунктів, а чисельність 
сільського населення зменшується в середньому на 200 тис. осіб [10]. Ці та інші фактори сприяють 
вивченню питань розвитку соціальної відповідальності, яка може стати інструментом для досягнення 
потреб зацікавлених сторін і для сталого розвитку сільських територій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження розвитку соціальної відповідальності 
бізнесу знайшли своє відображення в багатьох працях як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників. 
Цим проблемам присвятили свої праці такі вчені, як М. Альберт, Г. Боуен, К. Девіс, П. Друкер, 
Ф. Котлер, М. Крамер, Н. Лі, М. Мескон та інші. Важливий внесок у розробку теоретико-прикладних 
аспектів соціальної відповідальності підприємств зробила також низка вітчизняних дослідників: 
О. Березіна, Т. Зінчук, О. Єранкін, С. Ілляшенко, С. Князь, А. Коноваленко, М. Саприкіна, Н. Супрун, 
О. Харчишина, М. Хорунжий, І. Царик, А. Чухно, В. Шаповал та інші. Більшість вітчизняних наукових 
досліджень базуються на досвіді зарубіжних країн і їх моделях соціальної відповідальності, але 
меншою мірою враховують особливості розвитку соціальної відповідальності агробізнесу. 

Вважається, що основоположником теорії соціальної відповідальності став Г. Боуен, який 
зазначає у монографії «Соціальна відповідальність бізнесмена», що соціальна відповідальність 
бізнесу полягає у «реалізації тієї політики, прийнятті таких рішень або проведенні такої лінії поведінки, 
які б були бажані з позиції цілей і цінностей суспільства» [1]. Суттєвий внесок у формування базової 
концепції корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) здійснив американський учений К. Девіс. 
Йому належить опрацювання комплексного підходу щодо аналізу зовнішніх сил, які детермінують 
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соціальну активність компаній [2]. Ф. Котлер та Н. Лі зазначають, що КСВ – це зобов’язання бізнесу 
сприяти економічному розвиткові, працюючи з найманими працівниками, їхніми родинами, місцевою 
громадою та суспільством загалом з метою покращення якості життя [8].  

Постановка завдання. Мета статті – обґрунтувати та визначити роль і місце соціальної 
відповідальності агробізнесу у забезпеченні сталого розвитку та виявити фактори, що сприяють її 
розвитку. В процесі дослідження основними завданнями стали: систематизувати загальні тенденції, 
напрями і проблеми розвитку соціальної відповідальності агробізнесу в регіоні; визначити та 
обґрунтувати фактори, що сприяють чи перешкоджають розвитку соціальної відповідальності 
агробізнесу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Політика з корпоративної соціальної 
відповідальності тісно пов’язана зі стратегією сталого розвитку. Сталий розвиток суспільства – це 
модель, яка системно інтегрує три основні компоненти розвитку суспільства: економічну, екологічну та 
соціальну. У свою чергу концепція корпоративної сталості – це свого роду «мікроекономічний» рівень 
концепції сталого розвитку. Окремі дослідники розглядають її як модель управління корпорацією, яка 
охоплює економічну, соціальну та екологічну діяльність, оптимізує ризики та використовує можливості 
в цих трьох сферах свого розвитку [11; 3]. Слід зазначити, що соціальна відповідальність також є 
одним із чинників інклюзивного зростання, яка з позиції стратегії фактично ототожнюється із 
зростанням та перспективами рівномірного використання і розподілу суспільних благ і вигод від 
―досягнень зростання‖ між людьми [6]. 

За визначенням Всесвітньої ділової ради за сталий розвиток, соціальна відповідальність 
бізнесу – це постійно діюча вимога до бізнесу діяти в рамках етичних норм та забезпечувати 
економічне зростання, в тому числі шляхом покращення стандартів життя працівників та їх сімей тією 
самою мірою, що і покращення життєвих стандартів для жителів свого регіону, та суспільства в 
цілому‖ [5]. Початковий етап розвитку наукових досліджень соціальної відповідальності бізнесу у 
вітчизняній науці розпочався із приєднанням у 2006 р. України до Глобального договору ООН (UN 
Global Compact, 2000) [4]. У Глобальному договорі ООН фактично було відтворено принципи і правила 
ділової етики, які формувалися протягом ХІХ-ХХ ст. і здобули загальне визнання. Відповідні принципи 
стосуються прав людини, трудових відносин, навколишнього середовища та боротьби з корупцією. Ці 
принципи є стандартом або кодексом поведінки так званого соціально відповідального бізнесу в усіх 
цивілізованих країнах і фактично реалізуються, наприклад, через впровадження на підприємстві 
екологічно безпечних технологій, відмову від використання дитячої праці, укладання колективних 
договорів, запобігання корупції тощо. Разом з тим практика соціальної відповідальності бізнесу 
орієнтується на потреби більш широкого кола заінтересованих осіб (зокрема, партнерів по бізнесу, 
споживачів, акціонерів та ін.), отже, виходить за межі принципів Глобального договору ООН.  

Впровадження принципів соціальної відповідальності не є загальноприйнятою практикою в 
сфері агробізнесу. Вітчизняні суб’єкти агробізнесу недостатньо використовують сучасні підходи у цій 
сфері. Як свідчать дослідження, лише 20-25% компаній мають відповідний бюджет на соціальну 
відповідальність, розробляють відповідні програми та готують соціальні щорічні звіти. Найактивнішими в 
цій сфері є представники спільних підприємств, іноземних компаній та великих українських агрохолдингів і 
харчових корпорацій [12].  

З метою виявлення напрямів розвитку соціальної відповідальності аграрного бізнесу та впливу 
цього процесу на розвиток сільських громад було проведено соціологічне опитування як сільських 
голів, так і керівників аграрних підприємств в Житомирській області. В результаті соціологічного 
опитування визначено, які напрями соціальної відповідальності здійснюють аграрні підприємства по 
відношенню до свого персоналу, до своїх споживачів та бізнес-партнерів, до своєї сільської громади, 
до соціально незахищених груп населення, а також які заходи здійснюються з метою зменшення 
впливу на навколишнє середовище.  

Більшість опитаних сільських голів (понад 70%) лише дещо обізнані в питаннях соціальної 
відповідальності, 24% добре проінформовані в цих питаннях і лише 5% взагалі нічого не знають про 
соціальну відповідальність бізнесу. В той же час більшість керівників аграрних підприємств (56%) 
добре проінформовані в питаннях соціальної відповідальності. Хоча вищезазначений рівень є 
відносно високим, зробити висновок, що це поняття широко відомо всім суб’єктам було б не вірно, 
оскільки, як свідчать окремі проведені дослідження, кожне п’яте підприємство в Україні не 
інформовано про таку широко розповсюджену у світі практику.  

Найбільш розповсюдженими джерелами отримання інформації з питань соціальної 
відповідальності стали засоби масової інформації, у т.ч. Інтернет-ресурси (майже 80% – сільські 
голови, 30% – керівники агарних підприємств), канали міжособистісної комунікації (при спілкуванні з 
колегами, представниками органів державної влади, представниками  переробних, аграрних 
підприємств чи бізнесу) – 61% і 53% відповідно, а також інформація, отримана під час участі у 
тренінгах, круглих столах, форумах (майже 2% і 16%). Слід зазначити, що саме останні джерела могли 
б стати ефективним засобом поширення практики розвитку соціальної відповідальності агробізнесу. В 
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той же час 11% сільських голів зазначили, що жодних джерел для отримання інформації про 
соціальну відповідальність не мають в регіоні. 

В результаті дослідження було виявлено, що саме респонденти розуміють під терміном 
«соціальна відповідальність бізнесу (СВБ)». Сільські голови переважно відносять до СВБ 
впровадження соціальних програм поліпшення умов життя громади (67%), дотримання законодавства 
(37%), участь в регіональних програмах розвитку сільських територій та відповідальність за громаду, 
на території якої здійснюється господарська діяльність підприємств (по 26% респондентів), а також 
благодійну допомогу соціально незахищеним верствам населення (фінансова та матеріальна 
допомога тощо) (24%) (табл. 1).  

Таблиця 1 
Складові поняття «соціальна відповідальність бізнесу», % 

 

Варіанти відповідей Сільські голови 
Керівники аграрних 

підприємств 

впровадження соціальних програм поліпшення умов життя 
громади 

67 47 

впровадження соціальних програм та поліпшення умов праці 
власного персоналу 

247 237 

навчання та розвиток персоналу 13 20 

дотримання законодавства 37 13 

застосування в політиці бізнесу принципів етичного та 
відповідального ставлення до споживачів та партнерів 

15 67 

благодійна допомога соціально незахищеним верствам 
населення (фінансова та матеріальна допомога тощо) 

24 10 

відповідальність за громаду, на території якої здійснюється 
господарська діяльність підприємств 

26 23 

участь в регіональних програмах розвитку сільських територій 26 30 

раціональне використання ресурсів (водних, земельних, лісових 
ресурсів) та турбота про екологію 

20 27 

Джерело: результати соціологічного дослідження 

 
Що стосується опитування керівників аграрних підприємств, то вони переважно відносять до 

СВБ застосування в політиці бізнесу принципів етичного та відповідального ставлення до споживачів 
та партнерів (67%) та впровадження соціальних програм поліпшення умов життя громади (47%). Такі 
респонденти меншою мірою вважають, що соціальна відповідальність – це благодійна допомога 
соціально незахищеним верствам населення (фінансова та матеріальна допомога тощо) (лише 10% 
респондентів). Таким чином, отримані дані не співпадають з існуючою думкою про те, що СВБ 
асоціюється в суспільстві насамперед з доброчинністю. Зміщення акцентів у бік внутрішніх соціальних 
програм аграрних підприємств, а також заходів, спрямованих на споживачів та партнерів, можна 
віднести до специфіки розвитку СВБ в Україні. Але разом з тим, можна зробити висновок про те, що в 
Житомирській області серед аграрних підприємств поширене уявлення про важливе значення участі 
агробізнесу в соціально-економічному розвитку сільських територій. 

Сільські голови зазначили, що аграрні підприємства по відношенню до своєї громади лише за 
потребою здійснюють благодійну допомогу (70% респондентів), приймають участь у благоустрої 
сільської території (63%), здійснюють прибирання, вивіз сміття (28%), надають фінансову допомогу 
сільській громаді (26%), а також іноді організовують масові акції, виступають спонсорами 
спортивних та культурних заходів (18%). В той же час майже 15% сільських голів відмітили, що 
аграрні підприємства жодних заходів по відношенню до розвитку сільської громади не здійснюють.  

Майже всі опитані керівники аграрних підприємств зазначили, що вони іноді за потребою 
сільських громад сприяють їх розвитку. Найбільша частка респондентів зазначила, що переважно 
надає фінансову допомогу (91%), забезпечує благоустрій сільських територій (57%) та організацію 
масових акцій, спонсорство спортивних та культурних заходів на селі (46,6%).  

Серед напрямів соціальної відповідальності по відношенню до свого персоналу аграрні 
підприємства: ніколи не затримують заробітну плату та регулярно її підвищують (90% 
респондентів); впроваджують програми покращення умов праці та відпочинку (60%); забезпечують 
додаткову освіту, підвищують кваліфікацію персоналу (47%) та впроваджують програми кар’єрного 
розвитку (23%). 

Як зазначалося раніше, аграрні підприємства значної уваги приділяють напрямам соціальної 
відповідальності по відношенню до своїх споживачів та бізнес-партнерів. Понад 70% респондентів 
зазначили, що вони передусім застосовують принципи етичного ставлення до споживачів і 
партнерів (77%), дотримуються стандартів та нормативів (ДСТУ, ISO) (64%) та застосовують 
чесну конкуренцію (47%).  
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Що стосується відповідальності по відношенню до соціально незахищених груп населення, то 
аграрні підприємства в основному займаються благодійністю та спонсорством (65%), а також 
ініціюють безкоштовне надання товарів чи послуг (15%) і майже не здійснюють шефство над 
спеціалізованими закладами (5,5%). Разом з тим третина всіх опитаних сільських голів вважають, що 
підприємства взагалі не здійснюють жодних заходів по відношенню до соціально незахищених груп 
населення в регіоні (28%).  

Необхідною умовою забезпечення сталого розвитку суспільства та важливою обов’язковою 
складовою соціальної відповідальності агробізнесу є екологічна відповідальність, яка реалізується 
через дотримання превентивного підходу до екологічних проблем, підвищення відповідальності за 
стан навколишнього середовища, розвиток та поширення безпечних технологій. Тому на питання «Які 
заходи здійснюються на Вашій території з метою зменшення впливу на навколишнє середовище?» 
відповіді сільських голів розподілилися наступним чином: 48% респондентів зазначили, що жодних 
заходів не здійснюється, 31% вказали на те, що іноді підприємства займаються посадкою лісу, 17% – 
здійснюють заходи щодо захисту водних ресурсів, 16% – впроваджують енергозберігаючі технологій і 
лише 7% застосовують заходи із зменшення викидів у навколишнє середовище. Разом з тим понад 
7% опитаних взагалі не обізнані в тому, які заходи здійснюють суб’єкти агробізнесу щодо зменшення 
впливу на навколишнє середовище. 

В той же час усі керівники аграрних підприємств зазначили, що вони здійснюють різні заходи 
для зменшення впливу на навколишнє середовище. Найбільше уваги вони приділяють захисту 
природних ресурсів (73%) та впровадженню енергозберігаючих технологій (30%), а от впровадження 
програм використання, утилізації відходів та застосування заходів із зменшення викидів у навколишнє 
середовище не є популярними заходами для підприємств.  

Дослідивши ступінь розвитку соціальної відповідальності агробізнесу в Житомирській області, 
слід зазначити, що респонденти по різному її оцінили (рис. 1). Керівники аграрних підприємств 
вважають, що достатньо високий рівень розвитку соціальної відповідальності агробізнесу, що не 
співпадає з думкою сільських голів. 
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Рис. 1. Оцінка рівня розвитку соціальної відповідальності агробізнесу в Житомирській 
області (на основі соціологічного опитування), % 

Джерело: результати соціологічного дослідження 
 

На думку сільських голів, найкращими чинниками, що спонукають підприємства здійснювати 
соціально-відповідальні заходи, є: запити органів (місцевої) влади; запити з боку громади чи 
громадських організацій; це відповідає законодавству країни; підприємства самі визнають необхідність 
та проявляють ініціативу (табл. 2).  

В той же час керівники аграрних підприємств вважають, що насамперед їх спонукають 
здійснювати соціально-відповідальні заходи власники підприємства чи материнської компанії, з 
моральних міркувань та запити з боку громади. Як свідчать дослідження, 60% респондентів (аграрні 
підприємства) зазначили, що зниження податкового тягаря може стати основним фактором, який 
сприятиме розвитку соціальної відповідальності аграрних підприємств (табл. 3). 
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Таблиця 2 
Чинники, що спонукають суб’єктів аграрного бізнесу 

здійснювати соціально-відповідальні заходи в Житомирській області 
 

Варіанти відповідей 
Сільські 
голови 

Керівники аграрних 
підприємств 

це є вимогою власників підприємства чи материнської компанії 11 60 

підприємства самі визнають необхідність та проявляють ініціативу 30 20 

з моральних міркувань 9 53 

це відповідає законодавству країни 24,0 10 

це сприяє зростанню їхніх продажів 17 7 

їх конкуренти також це роблять 15 3 

запити органів (місцевої) влади 30 30 

запити з боку профспілкових організацій 4 0 

запити з боку громади чи громадських організацій 24 26 

тиск з боку органів (місцевої) влади 12 13 

це висвітлюється в ЗМІ та сприяє покращенню  іміджу підприємства 7,5 7 

Джерело: результати соціологічного дослідження 

Таблиця 3 
Фактори, що сприятимуть розвитку соціальної  

відповідальності в Житомирській області 
 

Варіанти відповідей Сільські голови 
Керівники аграрних 

підприємств 

міжнародний досвід 9 20 

власні напрацювання та отриманий позитивний ефект 35 37 

український досвід інших підприємств 18,5 26,6 

зниження податкового тиску 20 60 

зміни у законодавстві 48 46,6 

вимоги партнерів та споживачів 18,5 16,6 

потреби співробітників 7 10 

потреби громади 22 13 

зміни у суспільній свідомості 35,6 26,6 

наявність на регіональному рівні банку соціальних програм 16,6 10 

Джерело: результати соціологічного дослідження 

 
Представлені результати відповідають дослідженням деяких українських науковців. Наприклад, 

Коноваленко А. в своїх дослідженнях зазначила, що ―основними напрямками розвитку соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні повинні бути: розробка державних програм, впровадження 
комплексу податкових пільг з метою стимулювання соціально відповідальних дій підприємств; 
розповсюдження передового досвіду підприємців у сфері благодійної діяльності, меценатства й інших 
соціально відповідальних дій…‖ [7]. Разом з тим, слід зазначити, що і керівники аграрних підприємств, 
і сільські голови погодилися, що власні напрацювання й отриманий позитивний ефект разом зі 
змінами в законодавстві та суспільній свідомості (майже 50% від усіх опитаних) сприятимуть розвитку 
соціальної відповідальності.  

Висновки з проведеного дослідження. Отже, соціальній відповідальності аграрного бізнесу в 
регіоні не приділяється належна увага. Соціальний мінімум обмежується дотриманням законодавства, 
виплатою заробітної плати, благодійною діяльністю і не стосується вивчення впливу зацікавлених 
сторін та налагодження діалогу з ними. Відношення суб’єктів агробізнесу до питання розвитку 
соціальної відповідальності в Житомирській області та й в Україні в цілому відображає, що переважна 
їх більшість, як правило, намагається покласти відповідальність насамперед на державу, і що вони 
вбачають свою участь у вирішенні соціальних проблем шляхом отримання прибутку і сплати податків. 

Результати дослідження свідчать, що в регіоні як представники агробізнесу, так і сільських 
громад не повною мірою обізнані з концепцією КСВ, більшість аграрних підприємств здійснюють 
соціальну відповідальність нерегулярно, а також не мають ні власної програми, ні соціального 
бюджету для реалізації соціально-відповідальних заходів. Однією з причин таких результатів є те, що 
майже відсутній зв’язок між аграрним бізнесом і сільською громадою. Прямий діалог між ними допоміг 
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би підприємствам орієнтуватися на громадські потреби, враховував би інтереси всіх зацікавлених 
сторін.  Тому, в умовах сучасного ринкового середовища аграрних підприємствам, що прагнуть до 
сталого розвитку, впровадження системи соціальної відповідальності є вкрай необхідним заходом, що 
може забезпечити досягнення конкурентних переваг.  
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Постановка проблеми. В умовах розширення для національної економіки євроінтеграційних 

перспектив відбувається активна адаптація інституційних засад розвитку сільських територій до 
методологічних вимог європейської аграрної політики, стратегічним орієнтиром якої є забезпечення 
сталого та інклюзивного сільського розвитку. Основоположною ідеєю інклюзивного підходу є 
формування для кожного громадянина рівних можливостей та прав щодо активної участі у житті 
соціуму. Стратегічним напрямом забезпечення інклюзивного соціально-економічного розвитку 
сільських територій в Україні визначено децентралізацію як спосіб підвищення дотичності та 
розширення можливостей, прав та повноважень сільських громад у суспільному житті. Багатогранність 
проблем та відсутність досвіду ідентифікують необхідність розробки науково-обґрунтованих 
практичних рекомендацій щодо імплементації даного процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання інклюзивного розвитку у вітчизняній науці є 
відносно новими і малодослідженими. Їх огляд стосується переважно застосування інклюзивного 
методологічного підходу у сфері освіти. Окремі аспекти інклюзивного розвитку соціально-економічних 
систем знайшли відображення у малочисельних працях таких науковців, як А. В. Базилюк, О.В. Жулин 
[1], Т.О. Зінчук [2] та ін. Практично не висвітленими у науковій літературі залишаються питання 
інклюзивного розвитку сільських територій, що і визначило тему даного дослідження.  

Постановка завдання. Зважаючи на актуальність проблем інклюзивного розвитку сільських 
територій, метою дослідження є обґрунтування практичних засад його імплементації, зокрема 
інституційних умов, результатів, стримуючих чинників та викликів децентралізації як способу 
активізації та реалізації ініціатив громад в процесі розвитку сільських територій.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Усвідомлення виключної ролі сільських територій 
у відтворенні економічного та соціального капіталу в Україні призводить до поступової актуалізації 
питань сільського розвитку. В умовах пріоритетності євроінтеграційних відносин процес 
інституціоналізації національної політики сільського розвитку відбувається з врахуванням 
методологічних засад політики Європейського Союзу (ЄС), однією з стратегічних цілей якої визначено 
формування соціально інклюзивного суспільства [3].  

З етимологічної точки зору «інклюзія» являє собою процес активізації участі громадян у житті 
соціуму. Соціальна інклюзивність, відповідно до визначення, задекларованого у стратегії розвитку 
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країн ЄС «Європа 2020», розглядається як гарантована державою рівність прав кожного члена 
суспільства щодо отримання суспільних послуг і благ, а також активної участі у розвитку економіки [3]. 

В європейській політиці сільського розвитку забезпечення інклюзивного зростання сільських 
територій ідентифіковано як один із стратегічних орієнтирів, напрямками досягнення якого мають бути: 

 сприяння стабільній і якісній зайнятості, підтримка мобільності робочої сили; 
 сприяння соціальній інтеграції, боротьба з бідністю і запобігання будь-якій дискримінації; 
 інвестиції в освіту, підготовку кадрів і професійну підготовку та розвиток навичок протягом 

усього життя; 
 зміцнення інституційного потенціалу державних органів; 
 ефективне державне управління [4; 5]. 
В основу пріоритетів відтворення потенціалу сільських територій в Україні, як свідчить аналіз 

нормативно-правового забезпечення, також покладено принципи сталого та інклюзивного зростання. 
Зокрема, в Концепції розвитку сільських територій від 23 вересня 2015 р. ғ 995-р зазначено, що 
визначальними передумовами сільського розвитку є розширення можливостей територіальних громад 
села, селища для розв’язання існуючих в них проблем; забезпечення доступності громадян до 
соціальних послуг, упровадження гарантованих державою соціальних стандартів [6].  

Механізмом активізації та реалізації ініціатив сільських громад в процесі розвитку сільських 
територій в Україні визначено децентралізацію державної влади. Її сутність полягає у послідовному 
реформуванні системи державної влади шляхом передачі частини повноважень від державних 
органів органам місцевого самоврядування. Основними інструментами реалізації реформи є 
формування об’єднаних територіальних громад, передача їм повноважень щодо управління власним 
капіталом, зокрема прямого доступу та права самостійного розпорядження фінансовими активами усіх 
джерел формування (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Механізм децентралізації державної влади 

Джерело: власні дослідження 

 
Передбачалося, що сільські територіальні громади будуть створюватися як низова складова 

трирівневої системи адміністративно-територіального устрою країни, що включатиме 27 регіонів, 120–
150 районів і 1500–1800 громад [7].  

Процес децентралізації в Україні розвивається досить динамічно, про що свідчать тенденції 
створення об’єднаних громад. На кінець 2016 р. зареєстровано 366 об’єднаних територіальних 
громад, тоді як на кінець 2015 р. було створено 159 одиниць. Найбільш активними регіонами є 
Тернопільська (36), Дніпропетровська (34), Житомирська (32) та Хмельницька (26) області (рис. 2). 

Стратегічна мета – 
 забезпечення сталого розвитку суспільства на засадах соціальної інклюзивності 
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Рис. 2. Картографія створення об’єднаних територіальних громад в процесі 

децентралізації, од., на кінець 2016 р. 
Джерело: побудовано за даними [7]. 

 
При цьому основним досягненням є не формування об’єднаних територіальних громад, а 

надання їм реальних повноважень у сфері управління усіма складовими капіталу території. Зокрема у 
компетенції громад перебуватимуть питання: 

 місцевого економічного розвитку; 

 розвитку та утримання місцевої інфраструктури; 

 розвитку, благоустрою та забудови території; 

 медичної допомоги та охорони здоров’я; 

 освіти, соціальної допомоги та культури; 

 житлово-комунального господарства та ін. 
Однією з найвагоміших складових процесу децентралізації є реформування механізму 

перерозподілу бюджетних коштів з метою розширення фінансових можливостей територіальних 
громад. Для сільських територій фінансова децентралізація є особливо актуальною, оскільки за 
експертною оцінкою Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» 
DESPRO 483 сільські територіальні громади на 90 % утримуються за рахунок держбюджету, у понад 
50 % громад дотаційність становить більше 70 % [8]. 

Відповідно до змін, внесених до Бюджетного кодексу України, у розпорядженні громади повинно 
залишатися 65 % усіх податкових надходжень та зборів, 35 % – спрямовуватиметься до державного 
бюджету. Для порівняння, у дореформений період 80 % місцевих податкових платежів та зборів 
надходили до центрального бюджету. Формування бюджету об’єднаних територіальних громад має 
здійснюватися за схемою: 15 % – з державного бюджету, 25 % – з обласного бюджету, 60 % – з 
бюджетів міст обласного значення, району та коштів громади.  

Незважаючи на наявність багатьох ризиків та проблем, процес фінансової децентралізації вже 
має позитивні результати. За експертною оцінкою Центрального офісу реформ при Міністерстві 
регіонального розвитку у 2016 р. доходи загального фонду місцевих бюджетів 159 об’єднаних 
територіальних громад, з урахуванням трансфертів з державного бюджету, склали 7,1 млрд грн, що у 
7 разів більше порівняно з надходженнями 2015 р. до бюджетів місцевих рад, які увійшли до складу 
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об’єднаних громад. Позитивним та динамічним також є зростання власних доходів місцевих бюджетів 
об’єднаних територіальних громад. У 2016 р. вони збільшилися більш як у 3 рази і становили 3,3 млрд 
грн проти 1 млрд грн у 2015 р. Із розрахунку на 1 жителя, в середньому, власні доходи збільшилися на 
1645 грн (з 700 грн до 2345 грн) [9]. 

Реформа децентралізації є не тільки ефективним способом підвищення соціальної 
інклюзивності громад, а й вагомим кроком активної адаптації національної соціально-економічної 
політики до стандартів країн-членів ЄС. Децентралізація створює реальне підґрунтя для імплементації 
базових принципів регіональної та структурної політики ЄС (табл. 1). 

Таблиця 1 
Взаємоузгодження національної політки України з базовими принципами політики ЄС 

 
Методологічний принцип політики ЄС Спосіб забезпечення у процесі децентралізації в 

Україні 

Субсидіарність – передача компетенцій на рівень 
управління, на якому найбільш ефективно 
розв’язуються конкретні питання. 

Формування об’єднаних територіальних громад і 
чіткий розподіл повноважень між областю, районом та 
громадою, з суттєвим розширенням компетенцій 
громади щодо управління власним капіталом. 

Партнерство – забезпечення співробітництва між 

суб’єктами регіональної політики різних рівнів. 
Формування умов для активної співпраці між 
державою, громадою та суб’єктами підприємництва; 
надання громадам права самостійного 
співробітництва з національними та міжнародними 
організаціями. 

Програмування – розробка стратегій розвитку регіонів 
з урахуванням довго-, середньо- та короткострокових 
цілей з метою визначення пріоритетів та 
взаємоузгодження проектів різних рівнів реалізації. 

Розширення фінансових можливостей та 
повноважень об’єднаних територіальних громад щодо 
розробки та самостійної реалізації проектів, що 
відповідають конкретним потребам відповідної 
території. 

Концентрація та адиціоналізм – доповнення 
фінансових ресурсів окремих територій дотаціями з 
бюджетів різних рівнів. 

Формування фінансових ресурсів об’єднаних 
територіальних громад з бюджетів різних рівнів, 
концентрація основних активів та повноважень щодо 
розпорядження ними на рівні громади. 

Джерело: розроблено за даними [10, с. 35] та результатами власних досліджень. 

 
Врахування базових засад імплементації регіональної та соціально-економічної політики 

розвинених країн дозволило Україні залучитися активною міжнародною підтримкою в процесі 
реформування місцевого самоврядування. Консультаційна та фінансова підтримка надається в 
рамках реалізації 15 міжнародних проектів (табл. 2). 

Таблиця 2 
Міжнародні донори реформи самоврядування в Україні 

 

Міжнародний проект Сума допомоги 

Проект DESPRO 9,3 млн швейцарських франків 

Зміцнення місцевої фінансової ініціативи в Україні 4,7 млн дол. США 

Гендерне бюджетування в Україні 46, 6 млн шведських крон 

Проект ПРООН\ЄС «Місцевий розвиток , орієнтований на громаду» 23,8 млн Євро 

Шведсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» 31, 8 млн шведських крон 

Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні 28,3 млн шведських крон 

Експертна підтримка врядування та економічного розвитку 18,8 млн канадських дол. 

Відновлення врядування та примирення на територіях України, що 
постраждали від кризи 

3 млн дол. США 

Партнерство для розвитку міст (ПРОМІС / PLEDDG) 19, 5 млн канадських дол. 

Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади 
(EGAP) 

4,3 млн швейцарських франків 

Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні 
(ПУЛЬС) 

8,2 млн дол. США 

Програма U-LEAD 102 млн Євро 

Cпільна програма ПРООН та ООН Жінки 10 млн Євро 

Програма DOBRE 50 млн дол. США 

Сталий місцевий розвиток у сільських районах Чернівецької та Одеської 
областей 

500 тис Євро 

Джерело: розроблено за даними [7] 

http://donors.decentralization.gov.ua/project/pleddg
http://donors.decentralization.gov.ua/project/egap
http://donors.decentralization.gov.ua/project/egap
http://donors.decentralization.gov.ua/project/pulse
http://donors.decentralization.gov.ua/project/pulse
http://donors.decentralization.gov.ua/project/u-lead
http://donors.decentralization.gov.ua/project/unwomen
http://donors.decentralization.gov.ua/project/dobre
http://donors.decentralization.gov.ua/project/sldra
http://donors.decentralization.gov.ua/project/sldra
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Одним із найбільш вагомих донорів процесу децентралізації є U-LEAD – міжнародна програма з 
розширення прав і можливостей. Вона фінансується Європейським Союзом та його країнами (Данією, 
Німеччиною, Польщею та Швецією). U-LEAD спрямована на формування прозорої багаторівневої 
системи управління регіональним розвитком, спроможної максимально враховувати потреби 
громадян. Ключовими напрямками діяльності є посилення компетенцій органів публічної влади усіх 
рівнів, особливо низового; створення центрів надання адміністративних послуг, з метою 
максимального їх наближення до безпосередніх споживачів – громади. 

Незважаючи на наявність певних позитивних змін, процес децентралізації є складним, а його 
реалізація за темпами та результатами не відповідає перспективним планам та проектам. Це 
обумовлено наявністю суттєвих ризиків та дією сукупності стримуючих чинників, одними із 
найвагоміших з яких є інституційні: 

1. Децентралізація є складним диверсифікованим процесом, що має відбуватися одночасно у 
кількох сферах суспільного життя. Низький рівень взаємоузгодження та координації діяльності органів 
влади різних рівнів та секторів (Міністерства регіонального розвитку, Міністерства освіти та науки, 
Міністерства соціальної політики та ін.) сповільнюють процес імплементації реформи. 

2. Недосконалість (неузгодженість та непослідовність) нормативно-правового забезпечення. 
Першочергово потребує чіткого врегулювання правовий статус територіальної громади як основного 
суб’єкта місцевого самоврядування і носія повноважень. На конституційному рівні потребують 
закріплення принципи місцевого самоврядування, які б відповідали національним інтересам та 
Європейській хартії про місцеве самоврядування.  

3. Процес фінансової децентралізації відбувається на основі змін, внесених у Податковий та 
Бюджетний кодекси України. Однак законодавчо неврегульованими є питання розподілу фінансових 
активів у межах об’єднаної територіально громади, що породжує ризик зловживань владою та 
недовіри до осіб, уповноважених розпоряджатися фінансами. 

4. Неврегульованість питань щодо розподілу повноважень у межах об’єднаних територіальних 
громад, що породжує небажання окремих громад до об’єднання на основі побоювання щодо 
зловживань централізованою владою та концентрації фінансових активів у центрах. Фінансування 
малих громад за залишковим принципом може призвести до подальшого «вимирання малих сіл». 

Стримуючим чинником децентралізації влади також є відсутність досвіду та знань щодо 
практичної реалізації даного процесу, особливо на рівні громади. Вирішенню даного питання 
сприятиме проведення семінарів, тренінгів, громадських зборів з метою формування необхідних знань 
та впевненості членів громади у спроможності самостійно змінювати своє життєве середовище. 
Інформаційне забезпечення питань місцевого самоврядування постійно розширюється з друкованих 
та електронних джерел інформації державних органів влади, громадських та міжнародних організацій.  

Висновки з проведеного дослідження. Реформа самоврядування вперше створила правову 
основу для надання громадам повноважень самостійного вирішення питань у сфері соціально-
економічного розвитку, що значно розширює можливості особливо для сільських територій, які 
протягом останніх десятиліть фінансувалися за залишковим принципом. Децентралізація уможливлює 
в процесі управління сільськими територіями застосування висхідного підходу та формування 
інституту лідерства, що давно успішно практикуються в процесі реалізації політики сільського розвитку 
країн-членів ЄС. Це сприятиме підвищенню соціальної інклюзивності сільського населення, активізації 
та реалізації ініціатив громад в процесі розвитку сільських територій. 
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INCLUSIVE MODEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LAND 
RELATIONS IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION 

 
Постановка проблеми. Аграрний сектор економіки є ―локомотивом‖ вітчизняного розвитку, 

який забезпечує зростання обсягів виробництва, збільшення експорту окремих видів 
сільськогосподарської продукції та валютних надходжень. Водночас, за останні 10 років 
спостерігаються істотні диспропорції в галузевій та продуктовій структурах сільського господарства, 
що спричинено надмірною концентрацією землекористування і монокультуризацією галузі 
рослинництва. В умовах глобалізації економіки вітчизняне аграрне зростання супроводжується 
поступовим занепадом сільських територій. 

На стадії формування залишилися механізми, спрямовані на узгодження інтересів 
господарюючих суб’єктів з інтересами місцевого населення та сільських громад. Як наслідок, техніко-
технологічні новації в сільському господарстві, що приносять вигоду тим, хто їх впроваджує, не 
справляють відчутного позитивно модернізуючого впливу на сільські території. При цьому, сільські 
громади не мають змогу використовувати наявний ресурсний потенціал, особливо земельний, на 
якому сконцентроване сировинне виробництво з низькою доданою вартістю. 

Намітилася тенденція до збільшення виробництва сировини, яка користується значним попитом 
на світових ринках. Однак, при цьому не враховуються ті негативні фактори, які згубно впливають на 
родючість ґрунтів, забруднюють навколишнє середовище, спричиняють диспропорції у галузях 
сільського господарства, що унеможливлює подальший ефективний розвиток аграрного сектора 
економіки. Згідно зі статистичними даними за 2005–2015 рр. виробництво кукурудзи на зерно у цілому 
по державі збільшилося на 43 % і складає майже 30 % загального виробництва продукції 
рослинництва, сої на 30 %, соняшнику – 19 %. Водночас, 80 % виробленої продукції без переробки іде 
на експорт [2, с. 34]. Значне розширення у структурі посівних площ енергомістких культур спонукає до 
вирощування їх як монокультури, а звідси – до заселення полів шкодочинними організмами, що 
знижує урожайність та зумовлює використання додаткових засобів захисту рослин.  

Характериним наразі є вахтовий метод господарської діяльності. Організовані у мобільні загони 
структурні підрозділи аграрних холдингів виконують технологічні процеси на земельних масивах, 
орендованих у різних регіонах країни, переміщуючись між ними з настанням сприятливих строків 
виконання сільськогосподарських робіт. Кадровий склад цих загонів комплектується з жителів різних 
населених пунктів, причому до нього рідко потрапляють особи, що проживають у селах, де 
орендуються земельні угіддя [15]. Водночас, місцеві жителі позбавляються можливості 
використовувати прилеглі до їхніх поселень cільськогосподарські землі для реалізації своїх 
економічних інтересів. 

Іншою проблемою є те, що у зв’язку із недотриманням науково обґрунтованих систем ведення 
господарської діяльності погіршується екологічна ситуація, прогресують ерозійні процеси, знижується 
родючість грунту. Протягом останніх 10 років пройшла значна деградація довкілля, що призвело до 
активізації процесів водної ерозії, значних екологічних та економічних втрат і збитків. Прогресуючий 
розвиток перерахованих вище процесів призводить до скорочення площ найбільш цінних ґрунтів, 
зменшення рівня родючості всього ґрунтового покриву [12]. Намітилася негативна тенденція до 
підвищення кислотності сільськогосподарських угідь і зменшення поживних речовин в ґрунті, зокрема 
фосфору та калію. Причиною такого стану є невідповідність внесених мінеральних добрив із 
рекомендованими науково обґрунтованими нормами. 

У сучасних умовах держава практично не контролює дані процеси. Водночас, ігнорування 
принципу узгодження інтересів господарюючих суб’єктів з інтересами місцевих громад зокрема і 
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суспільства в цілому призводить до виникнення загроз продовольчій безпеці та занепаду сільських 
територій. Одним із варіантів вирішення зазначених проблем є децентралізація управління, що 
передбачає формування якісно нової моделі сільського розвитку, базованої на реалізації економічного 
та інтелектуального потенціалу сільських громад. Ефективний розвиток сільських громад можливо 
реалізувати на основі принципу інклюзивності використання наявних ресурсів, який передбачає 
досягнення такого типу економічного зростання, що охоплює усі сфери життя сільських громад і 
дозволяє отримати відчутні для кожної людини позитивні зміни у якості життя за рахунок підвищення 
ефективності землекористування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання забезпечення передумов сталого розвитку 
сільських територій висвітлюються в працях: В. Г. Андрійчука [1], Т. О. Зінчук [4–6], О. М. Бородіної 
[14], Р. П. Паламарчука [9], О. В. Скидана [13], О. Д. Ковальчука [7], Н. М. Куцмус [8], Т. В. Усюк [11] та 
ін. Проблематика соціально-економічного розвитку сільських територій за рахунок підвищення 
ефективності використання наявних ресурсів розглядається в працях: С. П. Ковальова [9], 
О.Л. Попова [10], Р. І. Рудика [12],  Т. Ю. Приймачук [12] та ін. Незважаючи на потужний доробок 
вітчизняної економічної науки щодо розробки перспективних напрямів розвитку аграрного сектору та 
сільських територій, питання формування інклюзивної моделі розвитку земельних відносин з 
урахуванням економічних, екологічних та соціальних чинників потребує поглибленого дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є розробка теоретичних основ та практичних 
рекомендацій щодо формування інклюзивної моделі сталого розвитку земельних відносин в умовах 
децентралізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виходячи з європейської теорії і практики 
сільського розвитку за участю громади, інклюзивність оцінюється як індикатор цивілізації та прогресу 
сільського розвитку, що призводить до стійкого та довготривалого життя населення [17, с. 1–2]. Досвід 
розвитку вітчизняних сільських територій засвідчує існуючу різницю в доходах селян, абсолютне і 
відносне скорочення сільського населення, розповсюдження бідності на сільських територіях, високий 
рівень безробіття (9,4% економічно активного населення), відсутність соціальних гарантій [14]. 
Водночас, є прогресивний досвід країн-членів ЄС щодо подолання негативних тенденцій через 
інклюзивний підхід, а саме створення рівних правових, економічних та соціальних умов шляхом 
активізації ролі сільських громад та раціонального використання існуючого ресурсного потенціалу [18, 
с. 3]. В основу цих змін доцільно закласти нове бачення ролі сільських громад у якості правовласників 
локальних ресурсів, особливо земельних, здійснення ними контролюючої функції (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема інклюзивної моделі розвитку земельних відносин в умовах децентралізації 

Джерело: власні дослідження 
 

Децентралізація передбачає передання частини функцій управління від центральних органів 
влади до місцевих, розширення повноважень нижчестоящих органів управління за рахунок 
вищестоящих. Відповідно до розробленої нормативно правової бази основними завдання складових 
системи управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади є: забезпечення продовольчої 
безпеки країни в цілому та розвиток експортного потенціалу аграрного сектора економіки; 
забезпечення доходів сільського населення і надходжень в місцеві бюджети від раціонального 
використання земель сільськогосподарського призначення, розвиток багатоукладності аграрного 
виробництва, а також контроль за раціональністю використання ресурсів.  
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виробничих стандартів 
сільськогосподарської 
діяльності 

 збереження 
агроландшафту; 
 консервація природних 
ресурсів; 
 трансформація земель; 
 підвищення 
відповідальності за 
порушення науково 
обгрунтованих вимог 
господарювання 

Економічна складова 
використання 

Наявні ресурси (сільськогосподарські землі. водні та лісові ресурси, природні надра 

Об’єднана територіальна громада 

Соціальна складова 
використання 

Екологічна складова 
використання 
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В Україні, як і в інших державах світу, сільське господарство переважно базувалося на поєднанні 
великих, середніх і малих форм його організації, причому, як правило, великі господарства виконували 
роль провідників науково-технічного прогресу в галузі. Малі господарства переймали у великих передові 
методи обробітку грунту, догляду за рослинами і тваринами, нові сорти сільськогосподарських культур, 
породи тварин, інноваційні способи використання технічних засобів. Це забезпечувало загальне 
зростання в сільськогосподарській галузі та підвищення рівня добробуту на селі.  

Успіх у збалансованому розвитку приносить також спільне розв’язання проблем охорони 
навколишнього природного середовища, розвитку інфраструктури та інших аспектів життя громад. Без 
відновлення взаємозв’язаності розвитку сільського господарства і села техніко-технологічна 
модернізація окремих суб’єктів господарювання в аграрному секторі може принести лише локальний і 
нетривалий ефект. Однією із причин сучасного занепаду сільських територій є втрата 
територіальними громадами контролю за використанням сільськогосподарських земель. Логічно 
виявити та осмислити історичні аспекти розвитку даного питання та дослідити роль земельних 
ресурсів у розвитку сільських територій. 

У радянський період існувала єдина форма власності на землю – державна. Розпоряджалися 
землею лише обрані населенням органи – ради базового рівня – сільські, селищні та міські. Територія 
здійснення таких повноважень ніколи не обмежувалася населеним пунктом. Система адміністративно-
територіального поділу УРСР передбачала поряд з населеними пунктами, районами та областями 
таку адміністративно-територіальну одиницю, як сільрада – село чи кілька сіл та територія навколо 
них, однією із функцій яких було розпорядження сільськогосподарськими землями. 

Вищезазначений принцип управління земельними ресурсами спочатку був збережений у 
законодавстві незалежної України. Земельний кодекс 1990 р. майже повністю увібрав у себе старі 
положення щодо розпорядження земельними ділянками. Водночас, прийнята у 1996 р. Конституція 
внесла певні корективи в адміністративно-територіальний поділ України. Поняття сільради зникло з 
переліку адміністративно-територіальних одиниць держави. Суттєвою новацією стало те, що 
комунальна власність була визначена як самостійна форма власності поряд з державною і приватною. 

В умовах трансформації земельних відносин постало питання, який обсяг землі перейде до 
комунальної власності. Абсолютно логічно було б передати до комунальної власності землі, якими 
раніше відали органи місцевого самоврядування. Проте, новим Земельним кодексом, що набув 
чинності у 2001 р., система управління земельними ресурсами, яка існувала більш ніж 80 років, була 
докорінно змінена. ―Земельна‖ компетенція сільських, селищних і міських рад була замкнена у межах 
населених пунктів, а це лише близько 12 % території держави. Жодної ділянки у комунальну власність 
територіальні громади не отримали. Землі ж за межами населених пунктів перейшли у розпорядженні 
органів виконавчої влади – Кабінету Міністрів України, районних та обласних держадміністрацій.  

Зазначені трансформації у розвитку земельних відносин утворили значну кількість економічних, 
екологічних та соціальних проблем. По-перше, чіткого розмежування повноважень між ними досі нема, 
тому судових спорів з цього приводу – безліч. По-друге, зазначені повноваження протягом останніх 
восьми років Верховна Рада змінювала п’ять разів. Щоразу рівень органу, до якого потрібно звертатися, 
щоб отримати ділянку, підвищувався. Апофеозом процесів перерозподілу повноважень стало 
передавання функцій з розпорядження державними землями сільськогосподарського призначення 
центральному органу виконавчої влади – Держагентству земельних ресурсів. Утворилася ситуація, коли 
громадяни та підприємства, щоб отримати земельну ділянку у користування, вимушені звертатися до 
обласного центру, замість того, щоб вирішити це питання на місцевому рівні. 

Враховуючи вищезазначене, органи місцевого самоврядування позбавлені можливості 
ефективно планувати використання сільських території, виділяти землі інвесторам. Громада взагалі 
не бере участі у прийнятті рішень про використання земельних ресурсів. Водночас, лише громада з 
достатньою фінансовою базою може вести незалежну економічну політику. Отримати значні грошові 
надходження можливо через забезпечення принципу інклюзивності використання земельних ресурсів, 
розташованих на території громади та за її межами. Вирішення даного завдання можливе за рахунок: 
внесення змін до законодавчих актів щодо управління земельними ресурсами, удосконалення 
системи оподаткування сільськогосподарського землекористування, підвищення відповідальності за 
дотримання науково обгрунтованих вимог господарювання, впровадження виробничих стандартів 
сільськогосподарської діяльності. Логічно більш детально окреслити та охарактеризувати дані заходи 
в контексті формування інклюзивної моделі сталого розвитку земельних відносин в умовах 
започаткування процесу децентралізації. 

Внесення змін до законодавчих актів щодо управління земельними ресурсами. Перші 
кроки для вирішення вищезазначених проблем були реалізовані у 2016 р., коли Верховна Рада 
України прийняла у першому читанні законопроект ғ4355 ―Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління 
земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель‖. 
Основні положення законопроекту передбачають: встановити, що землі державної власності за 
межами населених пунктів передаються у власність територіальних громад, які об’єднались 
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відповідно до закону, та визначити порядок такої передачі; передати сільським, селищним, міським 
радам повноваження з розпорядження землями державної власності за межами населених пунктів в 
якості делегованих повноважень; надати повноваження із здійснення державного контролю за 
використанням та охороною земель центральному органу, який реалізує державну політику у сфері 
земельних відносин та виконавчим органам сільських, селищних, міських рад; надати органам 
місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок 
приватної власності; визначити порядок встановлення (відновлення) меж територіальних громад при 
виникненні невизначеності або спору з приводу таких меж. 

У 2017 р. Верховна Рада України планує розглянути у другому читанні законопроект 4355 з 
метою перезавантаження системи земельних відносини згідно принципів реформи децентралізації. 
Зазначені дії посилять роль і вплив об’єднаних громад, нададуть органам місцевого самоврядування 
реальні повноваження управляти земельним фондом об’єднаної громади. Так можна збільшити 
дохідну частину місцевих бюджетів, спрямувати додаткові кошти для соціально-економічного розвитку 
територій. Вирішення питання належності земель за межами населених пунктів – ключовий стимул до 
об’єднання громад.  

Удосконалення системи оподаткування сільськогосподарського землекористування. 
Значної уваги в умовах децентралізації потребує питання оренди землі через корпорації, фінансово-
промислові групи та транснаціональні компанії, юридична адреса й власники яких знаходяться за 
межами сіл, районів, областей і навіть України. Корпорації, орендуючи землі як економічну базу 
розвитку, не сприяють самовідтворенню сіл, не забезпечують робочими місцями селян. При цьому 
необхідно врахувати, що підприємницька діяльність наносить шкоду природному середовищу за 
місцем її здійснення, а не за місцем реєстрації.  

За проведеними оцінками у 2016 р., агрохолдингами контролюється біля 8,7 млн га (20,9 %) 
сільгоспугідь країни, а через 3–4 роки вони будуть контролювати 25–27 % сільгоспугідь, що буде 
загрожувати існуванню та розвитку середніх і малих форм аграрного бізнесу, які несуть основне 
навантаження щодо забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій [15]. Отже, 
доцільно здійснити заходи по унормуванню та посиленню соціальної спрямованості діяльності 
агрохолдингів з метою формування інклюзивної моделі сталого розвитку сільських територій в умовах 
децентралізації. Реалізація зазначеного можлива за рахунок: державної реєстрації дочірніх 
підприємств і відокремлених підрозділів агрохолдингів за місцем землекористування, 
антимонопольного обмеження площ оренди землі, введення нормативу робочих місць на 100 га с.–г. 
угідь. Більш соціально спрямованим, при збереженні економічної привабливості, є розвиток 
господарських структур на кооперативних і кластерних засадах, при яких створюються умови для 
конкурентоспроможного розвитку великих, середніх та малих форм аграрного бізнесу, інтеграції 
сільськогосподарських товаровиробників і переробних підприємств. 

В умовах децентралізації об’єднані територіальні громади повинні активізуватися й вимагати, 
щоб податкові збори від аграрної діяльності надходили саме в їх бюджет і це повинно бути підкріплено 
законодавчо. Із розвитком сільських територій найбільше пов’язані податки, що сплачуються за 
використання сільськогосподарських угідь, які охоплюють земельний податок, плату за оренду землі 
державної та комунальної власності, а також фіксований сільськогосподарський податок. 
Вищеперерахована сукупність податків має регулювати земельні відносини в аграрній галузі 
економіки та забезпечувати формування частини доходів сільських бюджетів.  

Підвищення відповідальності за дотримання науково обгрунтованих вимог 
господарювання. Сучасний стан землекористування засвідчує, що значна кількість питань, 
пов’язаних із використанням земель не відрегульована на державному законодавчому рівні [3]. Для 
ефективного використання земель, підвищення родючості ґрунтів та запобігання монокультури у 2010 
р. постановою Кабінету Міністрів України ғ 164 ―Про затвердження нормативів оптимального 
співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах‖ передбачено 
пропорції розміщення культур у сівозмінах. За порушення законодавства встановлені штрафні санкції. 
Однак, за суб’єктивних та об’єктивних причин даний механізм не працює, не врегульовано роботи з 
виготовлення проектів землеустрою, що має негативні екологічні наслідки. 

У 2011 р. Кабінету Міністрів України прийняв постанову р. ғ 1134 ―Про затвердження порядку 
розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та 
впорядкування угідь‖. Згідно цієї постанови, з 1 січня 2013 р. товаровиробники, які мають в 
користуванні більше 100 га землі повинні мати проекти землеустрою по використанню сівозмін [6]. 
Наразі важливим є розробка механізму контролю за дотриманням науково обґрунтованих вимог 
ведення господарської діяльності та запровадження штрафних санкцій проти порушників. Мотивацією 
для дотримання вимог мають бути державні дотації на виробництво типової для регіонів продукції. 

Урегулювання механізму розпорядження комунальною власністю. Комунальна власність 
на землю є формою власності, яка стає все більш важливою з посиленням децентралізації в Україні. 
Водночас, наразі є багато проблемних ситуацій, а саме: становлення меж міст, сіл й інших населених 
пунктів виконана не повністю (у 2016 р. лише 50 населених пунктів з 29772 формально зареєстрували 
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свої межі), що заперечує легітимність будь-яких рішень, які приймаються місцевими радами з приводу 
виділення земельних ділянок. Це погіршує інвестиційний клімат і є джерелом земельних конфліктів у 
багатьох регіонах. Водночас, процес утворення нових адміністративних одиниць – громад – лише 
ускладнює проблеми з встановленням меж. 

Низький рівень реєстрації у кадастрі земель комунальної форми власності створює умови для 
непрозорої діяльності та призводить до втрати можливостей з економічного розвитку й отримання 
доходів до місцевих бюджетів. Колективна власність на землю у сучасних умовах господарювання 
являє собою неконституційну форму власності, успадковану з часів колгоспів. Здійснення формальних 
операцій чи реєстрації неможливе з цією категорією земель, що створює умови для тіньового її 
використання. Окрім того, неврегульований правовий статус цих земель заважає чіткій демаркації 
прилеглих ділянок, що збільшує трансакційні витрати й створює можливості для порушення їх меж. 

Впровадження виробничих стандартів сільськогосподарської діяльності. В умовах 
децентралізації важливим є розробка концепції ефективного використання сільськогосподарських 
земель, основою якої є збільшення повноважень сільських громад щодо моніторингу та контролю за 
науково обґрунтованим використанням ріллі, її екологічним станом, зміною якісних показників 
ґрунтового покриву в результаті господарської діяльності та дотриманням договірних зобов’язань між 
власниками земельних паїв і сільськогосподарськими підприємствами в процесі орендних відносин.  

Зазначені проблеми можливо вирішити за рахунок апробації ―виробничих стандартів 
сільськогосподарської діяльності‖, які включають норми щодо: раціональної структури посівів з 
визначенням оптимальних площ окремих соціально-вразливих і значимих для продовольчої 
незалежності сільськогосподарських культур; мінімальних і максимальних показників щільності 
утримання умовного поголів’я худоби; інших критичних нормативів екологобезпечного використання 
земель. 

Рівень дотримання цих стандартів доцільно розглядати як рівень освоєння 
сільськогосподарського потенціалу території, так як через їх дотримання по суті запроваджується 
раціональне, екологобезпечне ведення сільськогосподарської діяльності, оптимізується структура 
виробництва, поглиблюється виробнича спеціалізація сільських територій. Схожа практика існує в 
країнах-членах ЄС у вигляді квот виробництва, Кодексів належної сільськогосподарської практики, інших 
подібних їм директив, а також системи державного і громадського контролю за їх дотриманням [18, с. 2]. 

Відповідно Спільної аграрної політики ЄС у сфері землекористування на програмний період до 
2020 року, 30 % суми прямої підтримки сільгоспвиробників  спрямовується за схемою ―зелених‖ 
платежів – грінінг (за диверсифікацію культур, утримання пасовищ, формування екологічних зон); 
встановлюється вимога виділення ріллі під землі для екологічних цілей; розширення можливостей 
реалізації агроекологічних заходів за рахунок перерозподілення коштів за схемою модуляції [16]. У 
країнах-членах ЄС сільськогосподарські субсидії фермерам надаються лише за умови виконання 
низки вимог, які стосуються захисту навколишнього середовища та дотримання науково-
обгрунтованих норм господарювання. Для фермерів, які не дотримуються цих вимог, скорочуються 
виплати. В узагальненому вигляді європейські підходи екологічного регулювання розвитку аграрного 
виробництва і сільських територій можна звести до адміністрування і економічного стимулювання 
дотримання екологічних вимог (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема екологічного регулювання землекористування в країнах-членах ЄС 

 Джерело: розроблено на основі [17, с. 2]. 
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Актуальним для України є досвід Польщі щодо контролю територіальними громадами стану 
землекористування, відповідно до прийнятого Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej [17, с. 4]. Зазначений 
нормативний акт включає такі підрозділи: 1) правові норми щодо захисту навколишнього середовища 
в галузі сільського господарства; 2) устрій і управління в господарстві при зрівноваженому сільському 
господарстві; 3) охорона ґрунтів; 4) охорона ландшафту і збереження біорізноманіття; 5) розвиток 
інфраструктури сільських територій; 6) скорочений набір засад доброї практики сільського 
господарства та ін. 

Висновки з проведеного дослідження. В умовах децентралізації для організаційно-
управлінського забезпечення комплексного розвитку вітчизняного сільського господарства і сільських 
територій доцільно використовувати досвід європейських країн та внести зміни до діючих Законів 
України щодо: посилення соціальної спрямованості діяльності аграрних холдингів; законодавчого 
унормування діяльності аграрних кластерних об’єднань; запровадити використання виробничих 
стандартів сільськогосподарської діяльності при державному прогнозуванні та розробленні програм 
економічного і соціального розвитку України. 

Інклюзивна модель розвитку земельних відносин в умовах децентралізації передбачає 
системне вирішення економічних, екологічних та соціальних проблем, які виникли при використанні, 
володінні та розпорядженні сільськогосподарськими землями в умовах трансформаційних змін в 
аграрному секторі економіки. Першочергової реалізації потребує запропонована концепція 
розширення повноважень сільських громад, яка полягає в узагальненні та поглибленні теоретико-
методичних і прикладних положень сталого розвитку сільських територій, вирішення екологічних 
проблем землекористування в умовах переходу до ринкового обігу сільськогосподарських земель. 
Підвищення ефективності використання земельних ресурсів можливе за умови запровадження 
практики соціальної відповідальності підприємницьких структур перед сільською громадою як 
важливого інструменту формування сприятливого соціального бізнес-середовища.  
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GENDER ASYMMETRIES OF RURAL ECONOMY 
 

Постановка проблеми. В останні десятиліття проблеми гендерної рівності та економічного 
уповноваження жінок потрапили в поле зору як міжнародних організацій (ООН, ФАО, Світовий банк), 
так і інвесторів та глобальних компаній. Ця тематика стала рефлектованою завдяки мейнстрімінгу 
гендерної рівності, що вивів її з ряду базових проблем забезпечення прав людини до факторів впливу 
на корпоративні прибутки. З огляду на ―лінзи гендеру‖ відбулася поява концепції інвестиційної 
привабливості компаній з урахуванням спроможності до призначення жінок на керівні посади, 
забезпечення їх кар’єрного та професійного зростання. Крім того, світова практика підтверджує, що 
компанії та країни, зорієнтовані на інтеграцію та економічне уповноваження жінок, розвиваються 
краще, ніж ті, що ігнорують проблеми гендерної нерівності. 

Сучасні концептуальні підходи щодо забезпечення економічного уповноваження жінок 
фокусуються довкола двох протилежних ідей – жінок-підприємців і жінок–лідерів (з позицій інвесторів) 
і маргіналізованих жінок у формальній економіці (з позицій міжнародних організацій). Проте, жодна з 
них повною мірою не враховує всю глибину проблеми уповноваження жінок або, навпаки, гендерних 
асиметрій, властивих сучасній економіці. На противагу їм відбувається становлення концепції, що 
фокусується на розумінні жінок як економічних каталізаторів, що здатні безповоротно трансформувати 
стратегію економічного зростання країни в напрямі прогресивних змін.  

Незважаючи на загальну увагу до гендерної проблематики та розуміння негативного впливу 
гендерної нерівності на соціально-економічні параметри розвитку, сільська економіка, незалежно від 
моделі її функціонування – агроцентричної чи диверсифікованої – зберігає ознаки гендерних 
асиметрій в економічному (оплата праці, рівень економічної активності та зайнятості, 
підприємницька ініціативність) та соціальному (людський та соціальний капітал сільського соціуму, 
лідерство та самоуправління) аспектах її існування. Природа їх виникнення, а також наслідки для 
сільського розвитку обумовлюють науковий міждисциплінарний інтерес як в теоретичній, так і в 
прикладній площинах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема гендерної асиметричності процесів 
соціально-економічного розвитку стала сферою наукових пошуків численних дослідників. Зокрема, Р. 
Аслоп та Н. Хайнсон наголошують, що гендерна асиметрія у контролі над активами (соціальними, 
фізичними, природними та людськими), доступі до ринків, інформації та організацій диктує асиметрію 
влади та відносин між чоловіками і жінками у суспільстві [2]. Спираючись на поняття ―гендерних 
потреб‖, введеного в наукову літературу К. Мозером [6, с. 116] задля інтеграції окремих парадигм 
гендерного розвитку, С. Саяді та Х. Калатрава визначають рівень задоволення гендерних потреб як 
ключовий індикатор аналізу гендерної симетрії у суспільстві [8, с. 454]. Водночас, Г. Сілласте та 
Г. Жамжарова конкретизують розуміння гендерної асиметрії як об’єктивної закономірності, яка 
проявляється у диспропорції питомої ваги чоловіків та жінок в конкретних сферах їхньої 
життєдіяльності (політиці, економіці, освіті тощо) і відображає пряму або приховану нерівність 
чоловіків і жінок за статевою ознакою [19, с. 112]. 

Беручи за основу визначення гендерної асиметрії як непропорційної представленості соціальних 
і культурних ролей чоловіків та жінок у різних сферах життя, О. Іващенко та О. Лободинська 
наголошують на важливості для сучасного суспільства явища її існування на ринку праці. З такої точки 
зору гендерна асиметрія позиціонується як об’єктивна характеристика ринку праці, котра виявляється 
у непропорційному розподілі зайнятих жінок та чоловіків за професіями, галузями, посадовими 
позиціями, а також суб’єктивне відображення у свідомості суб’єктів ринку праці (працедавців та 
працівників) диспропорційної репрезентативності їхніх гендерних ролей в економічній сфері [14, с. 51]. 
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Отже, в контексті соціально-економічних досліджень гендерна асиметрія розглядається більшістю 
науковців як один з найістотніших проявів та наслідків соціальної дискримінації [17, с. 245; 18, с. 50].  

Низка зарубіжних економістів-аграрників підкреслюють особливості проявів гендерної асиметрії 
в аграрному секторі економіки та наголошують на два головні фактори, що обмежують здатність 
жінок-фермерів до продукування доходів. Дж. Аббас та К. Удрі пояснюють це через асиметричний 
доступ до виробничих ресурсів [1, с. 254]; Дж. Кісумбінг, Х. Малучіо, Е. Бардасі, К. Водон – небажання 
ризикувати [7, с. 291; 3, с. 61], що пов’язується зі звуженістю рамок ризику у господарській діяльності 
жінок, спричиненою відповідальністю за продовольчу безпеку родини.  

Асиметричність економічних позицій сільських жінок у світі, особливо в країнах, що 
розвиваються, перебуває і у полі зору аналітиків та експертів міжнародних організацій. Так, за даними 
Світового банку, у багатьох регіонах світу саме жінки формують переважаючу за кількістю групу 
фермерів та виробників. В Уганді, котра в широкому сенсі ілюструє ситуацію в Суб-Сахарній Африці в 
цілому, 75 % виробників сільськогосподарської продукції – це жінки. Попри це, їх роль в більшості 
випадків залишається недооціненою, а доступ жінок до ресурсів та контроль над ними – обмежений: 
формуючи близько 50 % населення, жінки здобули лише 1 % світових ресурсів [5, c. 568]. 

Постановка завдання. Досягнення гендерної симетрії в сільській економіці – це завдання, що 
має високий рівень актуальності як в країнах, що розвиваються, так і в розвинених країнах, як країни 
Європейського союзу, в яких достатньо ідей та ресурсів для розв’язання цієї проблеми та не існує 
будь яких правових обмежень. Проте низка інституційних бар’єрів, культурних перешкод, досі 
обмежують повноцінну участь жінок у формуванні та реалізації політики сільського розвитку. З огляду 
на це, метою даного дослідження виступає ідентифікація передумов виникнення та глибини існуючих 
гендерних асиметрій в системі сільської економіки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сільська економіка – це система, 
функціонування якої спрямоване на забезпечення сприятливих умов життєдіяльності та добробуту 
сільського населення. Розвиток цієї соціально-економічної системи має на меті не лише забезпечення 
економічного росту, а й справедливий розподіл його результатів серед усіх суб’єктів сільського 
розвитку. Проте, на практиці і розподіл результатів розвитку сільської економіки, і сам процес її 
функціонування має ознаки асиметричностей, зокрема, і гендерних. В контексті дослідження важливо 
методологічно розмежувати гендерні асиметрії за рівнями структурного аналізу сільської економіки на 
макро-, мезо- та мікрорівневі. 

На макрорівні аналіз гендерних асиметрій у сільській економіці, як підсистемі національної 
економіки країни, має обмежений характер. Офіційна статистика серед базових показників 
макрополітики (валовий внутрішній продукт, експорт та імпорт, платіжний баланс та бюджет) часто 
недооцінює внесок жінок у формуванні національних доходів. Частково це відбувається за рахунок того, 
що категоризація поняття ―праця‖ не завжди спроможна охопити всі аспекти трудової діяльності жінок. 
Проте, показовими для цього рівня аналізу є показники, що свідчать про гендерні відмінності в 
економічній активності та зайнятості населення, освітньому потенціалі для професійної діяльності тощо.  

Мезорівень в аналізі гендерних асиметрій сільської економіки має секторальний характер та 
асоціюється з організаціями та інституціями, які виступають посередниками між процесами на макро- 
та мезорівнях. Зокрема, це стосується формальних та неформальних правил і норм, які керують 
індивідуальною та груповою поведінкою у сільському соціумі. З огляду на це, формується тісний 
зв’язок між ринками та інфраструктурою і послугами: гендерні асиметрії на цьому рівні є факторами, 
що здатні знижувати якість інституцій та організацій у сільському господарстві. Гендерний аналіз 
асиметрій на мезорівні сільської економіки спирається на показники структури зайнятості, 
вертикальної та горизонтальної сегрегації, розриву в оплаті праці за видами економічної діяльності.  

Мікрорівень сільської економіки формується на основі несільськогосподарських та аграрних 
підприємств, особистих селянських домогосподарств. Економіка домогосподарств, як гетерогенних 
формувань, функціонує не лише під впливом внутрішньогосподарських (права чоловіків і жінок щодо 
володіння ресурсами та їх контролю, участь у прийнятті внутрішньогосподарських рішень), а й 
зовнішніх відносин – локальне лідерство та участь у процесах місцевого управління тощо. 

Основною для прогресивного розвитку сільської економіки виступають людські ресурси. 
Скорочення потреби сільського господарства у трудових ресурсах, спричинене інтенсивною 
технологізацією галузі, низький рівень диверсифікації джерел продукування доходів, негативні 
соціально-демографічні зміни на сільських територіях, міграція в міста призвели до ситуації із 
загостренням проблем економічної активності сільського населення. Незважаючи на її загальний 
характер, в гендерному розрізі вона характеризується суттєвими відмінностями, пов’язаними із 
значним переважанням показників активності чоловіків на ринку праці. За період 2000-2015 рр. 
гендерний розрив в економічній активності зростав у періоди криз (2000–2001, 2008–2009 рр.) та 
найбільшого значення (13,4%) досягнув у 2014 р. (рис. 1). 

Дослідження вказують, що причинами гендерної асиметрії в економічній активності чоловіків та 
жінок виступають як об’єктивні чинники (пропозиція робочих місць на ринку праці, її умови та оплата, 
наявність можливостей для кар’єрного росту і т.д.), так і суб’єктивні – пов’язані з освітньо-
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кваліфікаційними параметрами людини, очікуваннями від зайнятості, вибором пріоритету між 
професійною діяльністю та родинними обов’язками. 

 

 
 

Рис. 1. Гендерний розрив у рівнях економічної активності та освіти 
сільського населення України у 2000-2015 рр., % 

*Примітка: гендерний розрив – це різниця між значеннями відповідних показників, зафіксованими для 
чоловіків та жінок. 

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України. 
 

Як відзначає у своїх працях І. Ксьонжик, активність чоловіків на ринку праці залежить більшою 
мірою від економічних чинників, а жінок – від соціально-демографічних [16, с. 158]. Зазначена ситуація 
є парадоксальною, оскільки, незважаючи на маскулінну перевагу щодо рівня освіти, її якість у жінок 
(тобто частка осіб з вищою освітою) традиційно переважала аналогічний показник серед чоловіків. В 
цілому, освітній потенціал сільських жінок є доволі високим – у 2015 р. на кожну тисячу економічно 
активних осіб припадало 957 таких, що мають середню та вищу освіту. 

Важливий вплив на формування зайнятості сільського населення та його економічну активність 
здійснює структурна будова сільської економіки, рівень її диверсифікації. Аналіз даних щодо структури 
зайнятості сільського населення у 2015 р. (рис. 2) свідчить про високий рівень її диверсифікованості 
(0,23 за методикою Херфіндаля-Хіршмана [4, c. 304]).  

Водночас, структура сільської економіки сформована таким чином, що домінуючими є види 
зайнятості, властиві, за закономірностями гендерної сегрегації праці горизонтального типу, переважно 
чоловікам. Зокрема, найпоширенішими видами економічної діяльності жінок в Україні є: сільське 
господарство та мисливство і пов’язані з ним послуги – 19,4 % зайнятих, роздрібна торгівля – 16,9 %, 
освіта – 12,0 %, охорона здоров’я – 10,6 %, державне управління – 4,7 %. Вони охоплюють 63,6 % 
зайнятого населення жіночої статі. ТОП-5 позицій у рейтингу видів економічної діяльності формують 
сільське господарство та мисливство і пов’язані з ним послуги – 19,6 %, будівництво – 11,1 %, 
роздрібна торгівля – 9,7 %, транспорт – 8,4 %, державне управління – 5,3 % [10, с. 42]. 

Поряд з аналізованою формальною зайнятістю сільського населення, зберігає свою значимість і 
неформальна зайнятість, що обумовлена наслідками аграрних трансформацій в Україні, з однієї 
сторони, та необхідністю матеріального забезпечення селян – з іншої. Концентрація неформальної 
зайнятості сільського населення відбувається в основному в особистих селянських господарствах 
(ОСГ). Такі господарства стали буферним чинником в умовах скорочення потреби аграрних 
підприємств у трудових ресурсах, особливо жіночих (табл. 1), та забезпечують зайнятість для близько 
2,5 млн осіб. 

Поряд з вирішенням низки важливих проблем сільського розвитку (продовольче забезпечення 
населення, вплив на формування доходів, пом’якшення міграційних процесів, забезпечення якості 
життя тощо), селянські господарства обумовлюють також інтенсивність режиму праці сільських жінок, 
незалежно від того, є вони основним чи другорядним місцем зайнятості. Щоденні витрати жіночої 
праці на ведення такого господарства становлять понад три години, для жінок працездатного віку – від 
1,8 до 4 годин на добу. На виконання так званої ―хатньої роботи‖ (догляд за помешканням і різними 
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членами родини) в середньому жінки витрачають на 36 % часу більше, ніж чоловіки. Найбільше 
перевантаження жінок порівняно з чоловіками відбувається за такими роботами, як приготування їжі, 
прибирання в домі та прання білизни (у 6–8 разів більші часові витрати, ніж у чоловіків) [12, с. 16]. 

 

 
 

Рис. 2. Структура зайнятості сільського населення  
за видами економічної діяльності у 2015 р., % 

Джерело: побудовано за даними Департаменту статистики праці Державної служби статистики 
України. 

 Таблиця 1 
Гендерні зміни у сільському господарстві України 

 

Індикатори 
Рік 2015 р. до 

2011 р., +/- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кількість сільського населення, 
млн осіб 

14,44 14,34 14,25 14,17 14,09 13,26 -1,18 

- частка жінок, % 53,2 53,1 53,0 53,0 52,9 52,8 -0,4 

- частка чоловіків, % 46,8 46,9 47,0 47,0 47,1 47,2 0,4 

Кількість зайнятих у 
сільськогосподарських 
підприємствах, тис. осіб 

805,9 728,8 749,3 661,4 607,5 - -198,4* 

- частка жінок, % 40,2 43,6 44,0 43,4 37,9 - -0,3* 

- частка чоловіків, % 59,8 56,4 56,0 56,6 62,1 - 0,3* 

Кількість зайнятих у фермерських 
господарствах, тис. осіб 

98,4 99,8 100,2 98,6 94,8 93,7 -4,7 

- частка жінок, % 27,3 26,6 26,2 25,9 25,9 25,0 -2,3 

- частка чоловіків, % 72,7 73,4 73,8 74,1 74,1 75,0 2,3 

Кількість особистих селянських 
господарств, тис. од., усього 
з них очолені: 

4540,4 - 4301,8 4241,6 4136,8 4108,4 -432,0 

- жінками, % 50,4 50,8 49,9 49,5 51,3 50,9 0,5 

- чоловіками, % 49,6 49,2 50,1 50,5 48,7 49,1 -0,5 

*Примітка: наведено різницю між значеннями показників у 2014 р. та 2010 р. 

Джерело: за даними Державної служби статистики України, www.ukrstat.gov.ua. 
 

Традиційний для сільського соціуму гендерний диспаритет у поділі обов’язків щодо ведення 
ОСГ повністю суперечить відмінностям у параметрах господарств, очолених чоловіками та жінками. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Середній розмір земельних ресурсів господарства, на чолі якого є чоловік, становить 1,55 га. 
Господарства, очолювані жінками, використовують в середньому 0,92 га сільськогосподарських угідь. 
На фоні наведеної різниці примітним є той факт, що в контексті особливостей проведеного в Україні 
процесу приватизації, а також негативних демографічних трендів початку 2000-их років, головними 
власниками та орендодавцями земельних паїв виступають жінки. Їх частка становить приблизно 63%. 
Проте, більшість із них є пенсійного віку. Отже, економічно активні сільські жінки мають незначну роль 
у функціонуванні ринку землі в Україні, виборі форми використання власних земельних ресурсів, а 
також не спроможні використати повною мірою переваги високої конкуренції в орендних відносинах.  

Аргументація зробленого висновку пов’язується з тим, що у рішеннях стосовно напрямів 
використання землі вирішальне слово належить чоловікові чи іншим родичам чоловічої статі (це 
відмічають 45% сільських жінок). При цьому самі жінки відповідальні за прийняття остаточних рішень 
лише у 36% випадків, а їхні родичі жіночої статі – у 7% випадків. Водночас жінки, що проживають з 
чоловіками/партнерами, вказали, що рішення щодо розпорядження землею приймає здебільшого 
чоловік або родич чоловічої статі (48%). Самі жінки або родичі жіночої статі такі рішення приймають у 
39% випадків [10, с. 48].  

Разом з тим, необхідно підкреслити, що середня річна сума рентних платежів за використання 
земельного паю в Україні становила у 2016 р. приблизно 21 % від суми річної мінімальної заробітної 
плати. Тому це можна розглядати як елемент позитивного впливу рентних відносин на ринку 
сільськогосподарських земель на економічне уповноваження жінок, розширення джерел формування 
сукупних ресурсів сільських домогосподарств. Вагомості даного джерела доходів для сільських жінок 
додає існування традиційного гендерного розриву в оплаті праці на користь чоловіків. В цілому, по 
економіці України за даними 2015 р. середня заробітна плата жінок становила лише 74,9 % від 
аналогічної для чоловіків. У сфері сільськогосподарської зайнятості внаслідок кризи 2014–2015 рр. цей 
розрив здобув максимального загострення в усіх галузях економіки та досягнув 29,8 % (для порівняння, 
у 2010 р. різниця в оплаті праці чоловіків і жінок у сільському господарстві становила лише 12,9 %). 

Незважаючи на домінування позиції чоловіків як очільників сім’ї, домогосподарства, що властиві 
патріархальній системі суспільства, сільські жінки розширили свою участь в управлінні розвитком 
локальних громад. За результатами місцевих виборів 2015 р. серед депутатів сільських рад частка 
жінок коливалася в межах від 40 до 67 % (рис. 3) та становила в середньому по Україні 56 %

1
. Висока 

частка жінок серед представників сільських рад є індикатором високого рівня їх інтегрованості до 
соціально-економічних процесів на сільських територіях. Проте, скептицизм при аналізі 
загальнонаціональних тенденцій розвитку даного процесу до певної міри нівелює зроблений висновок 
та свідчить про низьку привабливість позиції депутата сільської ради серед чоловіків: зі зростанням 
рівня ради в ієрархічній системі державного управління частка жінок-депутатів стрімко скорочується – 
селищні ради – до 46 %, районні – 24 %, обласні – 15 %. 

 

 
Рис. 3. Представництво жінок у сільських рад за областями України, 2015 р. 

Джерело: побудовано за даними Центральної виборчої комісії України, http://www.cvk.gov.ua/vm_2015. 

                                                 
1
 За інформацією офіційного сайту Центральної виборчої комісії України http://www.cvk.gov.ua/vm_2015.  

http://www.cvk.gov.ua/vm_2015
http://www.cvk.gov.ua/vm_2015
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Фактично, проаналізовані гендерні асиметрії сільської економіки свідчать про рівень її 
інклюзивності для жінок [13, с. 135]. Нівелювання виявлених асиметрій потребує насамперед 
прогресивних змін з інституційному середовищі існування сільського соціуму та агробізнесі, як 
системоутворюючому чиннику в сільській економіці [15, с. 187; 20, с. 12], зокрема, подолання 
конфлікту між інструментальними інституціями (що являють собою механізми підвищення 
ефективності та розв’язання проблем) та церемоніальними (норми та приписи, метою яких є 
збереження існуючого балансу сил) [11]. Останні базуються на звичних гендерних стереотипах щодо 
меншовартості жінок як суб’єктів економічної діяльності та усталюють гендерний поділ соціальних 
ролей у сільському соціумі, що закріплює дискримінацію економічних можливостей жінок.  

Подолання інституційного конфлікту в напрямі забезпечення домінування інструментальних 
інституцій, що регулюють гендерні параметри економічних процесів, сприятиме подоланню асиметрій 
у сільському розвитку через: – перерозподіл між чоловіками та жінками зобов’язань по догляду за 
членами сім’ї та домогосподарством; – посилення соціального захисту жінок, що зайняті 
неоплачуваною працею; – подолання гендерного розриву в оплаті праці та, як наслідок, доходах; –
 підвищення загального кваліфікаційного рівня жінок (нові технології, мовні навики, способи переробки 
тощо); – розширення доступу жінок до інформаційних послуг та ін. 

Висновки з проведеного дослідження. Посилення уваги до процесів людського розвитку на 
міжнародному та національному рівнях, поступова гуманізація економічних відносин у глобалізованій 
економіці сприяли акцентуації уваги на проблемах рівності статей, аргументації негативних наслідків її 
існування. Проте специфічність інституційного середовища сільського розвитку сприяє збереженню 
сформованого гендерного режиму в сільських економіці й соціумі та утворених завдяки ньому 
гендерних асиметрій. Критичний аналіз параметрів розвитку сільської економіки дає підстави 
стверджувати про існування гендерних асиметрій на макро-, мезо- та мікро- рівнях цієї системи, які 
забезпечують неповноцінне використання соціально-економічного потенціалу сільських жінок через 
недостатній рівень їх інклюзії до прийняття управлінських рішень, прояви гендерної сегрегації праці та 
розрив у її оплаті в порівнянні з чоловіками. Подолання явища існування гендерної асиметричності 
процесів сільського розвитку потребує переосмислення соціально-економічних ролей чоловіків та 
жінок; адаптації інституційного середовища, в якому функціонує сільський соціум, до пріоритетів 
забезпечення рівних гендерних можливостей до оплачуваної праці та підприємництва, освіти, 
саморозвитку, лідерства; формування механізмів для сприяння поєднанню сільськими жінками 
родинних обов’язків та професійної діяльності. Наукове обґрунтування зазначених напрямів 
подолання гендерних асиметрій розвитку сільської економіки становить перспективу подальших 
досліджень у започаткованому напрямі. 
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DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF MECHANISM OF 
INSTITUTIONAL SUPPORT OF RURAL ENTREPRENEURSHIP 

DEVELOPMENT 
 
Постановка проблеми. Сільське підприємництво є важливим чинником розвитку сільської 

економіки, без якого не може ефективно розвиватися держава. Тому формування сприятливих умов 
для його функціонування є одним з найголовніших її завдань. Як показує світова практика, 
регулювання розвитку підприємництва на селі повинно здійснюватися за рахунок розвиненої 
інституційної системи і першочергового значення при цьому набувають цільові програми фінансової, 
технологічної, інформаційної та кадрової підтримки. У рамках ЄС здійснюється системна політика 
підтримки та регулювання розвитку сільського підприємництва. Основна мета такої політики 
спрямована на зміцнення позицій внутрішнього ринку, забезпечення процесів інтернаціоналізації 
підприємств; реалізації принципів свободи у здійсненні вибору діяльності, уніфікованість законодавчої 
бази та можливість ліквідації негативних наслідків адміністративних бар’єрів. Ефективність такої 
політики сприяє забезпеченості населення доходами від підприємницької діяльності, що в кінцевому 
результаті збільшує податкові надходження до бюджету. Відповідно, враховуючи необхідність 
подолання інституційних бар’єрів, консолідації неформальних інституцій з формальними у розвитку 
сільського підприємництва, існує нагальна потреба в перебудові існуючого інституційного механізму 
регулювання господарської діяльності суб’єктів сільського підприємництва з обов’язковим 
врахуванням законодавчих, економічних, екологічних, політичних, суспільних стимулів, вимог та 
обмежень. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-методологічні основи формування 
інституційної парадигми розвитку відносин між суб’єктами господарювання у сільській місцевості 
знайшли своє відображення у працях О. Шпикуляка [10], О. Скидана [9], Ю. Лопатинського [5], 
М. Маліка [6], О. Мороз [7] та інших вчених, прихильників інституційної теорії. Проблеми розвитку 
підприємницької діяльності на селі висвітлювалися в наукових працях В. Збарського [1], Т. Зінчук [2], 
Н. Куцмус [4], О. Ковальчука [3], І. Прокопи [8] та ін. Проведені дослідження дають змогу 
проаналізувати сучасний стан, визначити перспективи розвитку підприємництва в контексті 
впровадження інституційних змін. Разом з тим, невирішеними залишаються такі аспекти окресленої 
проблематики, які, незважаючи на значну теоретичну базу, потребують проведення окремого 
дослідження. Зокрема, реальність ситуації вимагає розробки дієвих заходів з удосконалення 
механізму інституційного забезпечення розвитку суб’єктів сільського підприємництва, що обумовлює 
актуальність проведення дослідження, його мету та завдання. 

Постановка завдання. Метою дослідження є удосконалення науково-теоретичних засад і 
розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму інституційного забезпечення 
розвитку підприємництва у сільській місцевості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Трансформаційні перетворення в економіці 
України об’єктивно зумовили потребу в інтенсивному розвитку інституцій та у заміні старих механізмів 
малоефективного господарювання в аграрному секторі. Зокрема, М. Малік відмічає, що процеси, 
пов’язані з подальшою інституційною перебудовою вітчизняної системи підприємництва, тією чи 
іншою мірою відбуваються у напрямі розвитку дієвого комплексу соціальних та економічних утворень, 
або ж формалізованих інституцій ринкового змісту [5, с. 132]. Виходячи з даного твердження, варто 
зауважити, що взаємодія інститутів та інституцій, створюючи певне інституційне середовище, впливає 
на поведінку сільських підприємницьких формувань, але при цьому встановлює відповідні обмеження 
для здійснення їх діяльності, використовуючи при цьому економічні, політичні, правові, психологічні та 
соціальні чинники впливу (табл. 1).  

Таблиця 1 
Чинники інституційного впливу на розвиток сільського підприємництва 

 

Чинники Зміст інституційного впливу 

Економічний 
Економічні відносини суб’єктів підприємництва з державними органами; 
вдосконалення державної фінансової підтримки сільського підприємництва. 

Політико-правовий 
Нормативно-правове забезпечення розвитку формувань та єдиної законодавчої 
стратегії їх розвитку 

Адміністративний 
Вплив органів місцевого самоврядування, адміністрацій у справах підприємницької 
діяльності, тендерні комітети та ін. 

Соціально-культурний 
Взаємодія соціальних, культурних та особистих інтересів підприємців; збільшення 
доходів населення; культурний розвиток селян; зменшення рівня безробіття. 

Техніко-економічний 

Концентрація інвестицій на пріоритетні напрями розвитку сільського підприємництва; 
створення умов для кооперування та стратегічного партнерства; впровадження 
сучасних інноваційно-технічних підходів до організації діяльності та виробництва 
продукції. 

Екологічний 
Вплив екологічних стандартів на якість і конкурентоспроможність продукції; 
використання природоохоронних, ресурсозберігаючих та маловідходних технологій 
підприємницькими формуваннями. 

Джерело: адаптовано [5; 10]. 

 
Механізм інституційного забезпечення розвитку сільського підприємництва є цілісною системою, 

що включає в себе сукупність взаємопов’язаних інституційних систем, які сприяють ефективному 
впровадженню законодавчих, економічних, політичних та інших новацій у виробничо-господарській 
діяльності суб’єктів сільського підприємництва. Процес активізації макроекономічних важелів 
механізму повинен забезпечувати дотримання науково обґрунтованих принципів та методів щодо 
узгодження інтересів у напрямі підтримки формувань, а також безпосереднього сприяння співпраці 
між підприємницькими формуваннями та органами державної влади.  

Досить важливим аспектом у впровадженні механізму інституційного забезпечення є визначення 
основних критеріїв, способів, інструментів та важелів у його формуванні. При цьому необхідним є 
врахування пропозицій підприємців щодо визначення стратегічної зорієнтованості основних складових 
механізму, відповідно до розв’язання існуючих соціально-економічних проблем розвитку сільського 
підприємництва. Об’єднання підприємців у асоціації, спілки або громадські організації суттєво 
підвищить ступінь їх готовності до участі у формуванні правового поля, обмежень та приписів 
соціально-економічного характеру, змін у ―правилах гри‖ або ухваленні рішень щодо впровадження 
інституційних змін. Відтак, у межах дослідження запропоновані напрями удосконалення 
інструментарію механізму інституційного забезпечення є результатом консолідації підприємницьких 
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ідей щодо активізації підприємницької ініціативи у сільській місцевості та підвищення ефективності 
діяльності формувань в цілому.  

За результатами дослідження встановлено основні напрями удосконалення інструментарію 
механізму інституційного забезпечення розвитку підприємницької діяльності у сільській місцевості, які 
потребують радикальних нововведень або часткових змін (табл. 2). У розрізі основних складових 
механізму удосконалення потребують такі інститути, як: 

 інститут державного впливу (установи та організації держави, що сприяють розробці та 
впровадженню інституцій потребують удосконалення у напрямі реалізації основних положень 
державної політики щодо розвитку підприємницької діяльності; формуванні систем збуту продукції та 
регулюванні цін; формуванні програм державної підтримки тощо); 

 інститут аграрного ринку та економічного регулювання, які реалізуються на основі інституту 
ціноутворення, потребують удосконалення інституцій у контексті стабілізації цін на продукцію 
традиційних та альтернативних видів діяльності у сільському підприємництві; управлінні процесами 
формування вартості у межах реалізації законодавчих інституцій;  

 інститут власності (сприяння непорушності прав власності сільських підприємців на основні 
засоби виробництва); 

 інститут соціального капіталу (необхідність дотримання принципів соціальної справедливості, 
зокрема у оплаті праці, справедливого розподілу державної підтримки; етики у відношенні до 
партнерів та клієнтів; прозорості ведення бізнесу). 

Таблиця 2 
Напрями удосконалення механізму інституційного забезпечення розвитку сільського 

підприємництва  
Інструменти 
регулювання 

Напрями  
удосконалення  

Кредитування 
Створення системи пільг для суб’єктів сільського підприємництва; 
безвідсоткових державних кредитів на придбання сільськогосподарської 
техніки. 

Бюджетне  
фінансування 

Формування державних закупівель та замовлень на сільськогосподарську 
продукцію; підтримка курсу виплати дотацій сільським підприємцям. 

Законодавче  
забезпечення 

Удосконалення законодавчої бази; створення дієвих ―правил гри‖; спрощення 
системи реєстрації та перевірок підприємницьких формувань; забезпечення 
власності на засоби виробництва. 

Цінова підтримка 
Забезпечення паритету цін; удосконалення цінового механізму; забезпечення 
реалізації продукції за ціною виробника. 

Інформаційне  
обслуговування 

Інформаційний супровід процесів впровадження інституційних змін суб’єктами 
підприємницької діяльності у сільській місцевості. 

Податкова  
політика 

Спрощена система оподаткування при створенні підприємницького 
формування. 

Джерело: власні дослідження. 
 
Сучасне інституційне регулювання та підтримка розвитку сільського підприємництва ґрунтується 

на розробці дієвих програм за такими напрямами, як: законодавчо-податковий, ресурсний, соціальний 
та інформаційний. Важелями зазначеного механізму є такі основні інституційні компоненти, як: 
прибуток, державна підтримка, трансакційні витрати та податкові платежі. Інструментарій механізму 
інституційного забезпечення щодо реалізації зазначених напрямів є досить неефективним. Відтак, з 
метою забезпечення ефективного функціонування підприємницьких формувань у сільській місцевості 
запропоновано на рівні державних органів використовувати інструментарій регулювання та активізації 
розвитку підприємницької діяльності у сільській місцевості (рис. 1). 

Реалізація інструментарію стимулювання розвитку підприємницької діяльності у сільській 
місцевості спрямована на покращення економічного стану кожного формування. Державна підтримка 
розвитку сільського підприємництва покликана поліпшити фінансовий стан підприємницьких 
формувань на різних етапах їх розвитку. Фінансові, страхові, інвестиційні, податкові та кредитні види 
інституцій здійснюють безпосередній вплив на формування та подальший розвиток підприємництва в 
сільській місцевості через механізми кредитування, субсидування, оподаткування.  

Імплементація удосконаленого інструментарію механізму інституційного забезпечення розвитку 
сільського підприємництва повинна ґрунтуватися на таких основних принципах, як: 

 усунення законодавчо-адміністративних бар’єрів у виборі напрямів виробничо-господарської 
діяльності; 

 зміцнення ролі неформальних інституцій у реалізації підприємницької ініціативи, зокрема 
врахування досвіду підприємців у розробці або модернізації законодавчої бази; 

 гарантія прав приватної власності та сприяння інтеграції між суб’єктами підприємництва; 

 акцентування підприємців на необхідності збереження традицій та звичаїв у розвитку 
підприємницької діяльності як основи відродження сільських територій;  
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 формування соціальної відповідальності, інтелектуального, людського та соціального 
капіталу у сільській місцевості; 

 впровадження механізмів пільгового кредитування, фінансування та допомоги в отриманні 
інвестицій. 

 

 
Рис. 1. Інструментарій механізму інституційного забезпечення 

 розвитку сільського підприємництва 
Джерело: власні дослідження 

 
Застосування інституційних, організаційних та економічних методів впливу є основоположними у 

регулюванні виробничо-господарської діяльності сільських підприємницьких формувань, оскільки це 
дозволяє суттєво знизити ступінь невизначеності, ризику та прояву опортуністичної поведінки. 
Зокрема, в межах економічних методів передбачається формування таких чинників інституційного 
впливу, які сприяють покращенню результатів діяльності підприємницьких формувань. Досягнення 
стратегічних цілей на основі використання сукупності інституцій суспільно-політичного характеру 
лежить у площині організаційних методів. Інституційні методи є відображенням комплексного 
застосування адміністративних та правових регуляторів розвитку сільського підприємництва на основі 
застосування інституцій формального та неформального характеру. 

Впровадження державних новацій до інституційної матриці розвитку сільського підприємництва 
зумовлює неадекватність реагування на такі зміни як з боку керівників підприємницьких формувань, 
так і їх партнерів. За таких умов необхідним є удосконалення механізму забезпечення виконання 
договірних зобов’язань у межах інституту контрактації у сільському підприємництві, яким передбачено 
поєднання стимулюючого і стримуючого інструментарію щодо можливості нівелювання негативних 
наслідків опортуністичної поведінки партнерів. 

Важливого значення при цьому набуває формування електронної бази партнерів, з метою 
детального відстежування виконання ними договірних зобов’язань. У загальному вигляді така база 
має вигляд матриці, у якій кожна зі сторін носить своє змістовно-описове та числове значення 
співпраці з партнерами, зокрема: 

 вертикальний стовпчик (N1…Nm) відображає загальну кількість партнерів; 

 горизонтальний (m1…mn) – кількість договорів, які укладені з визначеним партнером та 
загальну суму витрат (s1… sn) (табл. 3). 
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Таблиця 3 
Матриця визначення ефективності укладання договорів 

 

Партнер 

Кількість укладених договорів/сумарний обсяг 
витрат на виконання 

Всього договорів: 

m1/s1 m2/s2 m3/s3 … mn/sn укладені витрати виконані витрати 

N1 A11/S11 A12/ S12 A13/ S13 … A1n/ S1n ∑А1у ∑S1у ∑А1в ∑S1в 

N2 A21/ S21 A22/ S22 A23/ S23 … A2n/ S2n ∑А2у ∑S2у ∑А2в ∑S2в 

N3 A31/ S31 A32/ S32 A33/ S33 … A3n/ S3n ∑А3у ∑S3у ∑А3в ∑S3в 

… … … … … … … … … … 

Nm Am1/ Sm1 Am2/ Sm2 Am3/ Sm3 … Amn/ Smn ∑Аmу ∑Smу ∑Аmв ∑Smв 

Джерело: власні дослідження. 
 
Відповідно до результатів заповнення електронної бази керівниками сільських підприємницьких 

формувань можуть застосовуватися стимулюючий інструментарій (до партнерів, що виконали всі 
умови визначені у договорі) та стримуючий (до партнерів, які ухиляються від виконання зобов’язань), 
яким передбачено формування інструментів впливу до кожного окремого етапу формування або 
виконання умов договору (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Механізм виконання договірних зобов’язань  

у сільському підприємництві 
Джерело: власні дослідження. 
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1) орієнтація на консенсус у визначенні умов договору партнером; 
2) формування інституту довіри та використання методів заохочення партнерів; 
3) інформаційний супровід на всіх етапах укладання договору; 
4) високий ступінь соціальної відповідальності суб’єкта підприємницької діяльності у сільській 

місцевості; 
5) удосконалення системи управління якістю виробництва продукції, товарів та послуг тощо. 
До партнерів, що ухиляються від виконання зобов’язань, запропоновано застосовувати штрафні 

санкції, попередження та створювати на рівні підприємницького формування інституційні бар’єри, які 
формуються на основі застосування таких принципів, як: 

1) принцип належного виконання умов договору: постійний контроль; використання 
короткострокових контрактних умов та ін.; 

2) принцип покарання або суспільного осуду: порушення умов одного з пунктів договору 
зумовлює автоматичне оприлюднення інформації серед конкурентів та потенційних споживачів про 
недобросовісність одного з виконавців, що в кінцевому результаті ускладнює укладання договорів у 
майбутньому та суттєво псує імідж підприємця;  

3) принцип обов’язковості: формування системи комплементарних інститутів (складових 
механізму інституційного забезпечення розвитку сільського підприємництва, що носять допоміжний 
характер) та нарощування конфліктності інституційних інтересів тощо. 

Отже, враховуючи запропоновані підходи до удосконалення інструментарію механізму 
інституційного забезпечення (з урахуванням можливості представників інституту підприємництва 
брати активну участь у його формуванні) та визначення напрямів зниження опортуністичної поведінки 
партнерів, можна сформувати стратегічні орієнтири розвитку сільського підприємництва на 
інституційних засадах (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Стратегічні орієнтири розвитку сільського підприємництва на інституційних 
засадах 

Джерело: власні дослідження.  
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З метою досягнення стратегічної мети та завдань розвитку підприємництва в сільській 

місцевості в контексті зниження впливу інституційних бар’єрів та у напрямі ефективного регулювання 
діяльності необхідним є формування повноцінної інституційної бази, невід’ємними компонентами якої 
мають бути норми, правила та об’єкти інфраструктури, сукупність яких забезпечить координацію і 
організацію функцій забезпечення ефективного розвитку підприємницьких формувань та 
забезпечуватиме поступове відродження сільських територій. 

Висновки з проведеного дослідження. Ефективність розвитку сільського підприємництва 
залежить не лише від інституційної системи, але й від можливості ефективного комбінування її 
основних елементів. Удосконалення механізму інституційного забезпечення передбачає застосування 
інструментів регулювання та активізації розвитку сільського підприємництва. Оптимізація рівня 
трансакційних витрат є головною ціллю підприємницьких формувань, основним чинником зниження 
рівня яких є можливість уникнення проявів опортуністичної поведінки. Із цією метою запропоновано 
керівникам при виборі партнерів та подальшій співпраці з ними використовувати стимулюючий та 
стримуючий інструменти задля досягнення виконання договірних зобов’язань у межах інституту 
контрактації. 

Активність реалізації підприємницької ініціативи представниками сільської громади суттєво 
знижується у період впровадження інституційних змін державою. За таких умов формування 
макроекономічних важелів інституційного забезпечення розвитку підприємницької діяльності у 
сільській місцевості повинно орієнтуватися на дотримання науково обґрунтованих принципів та 
методів щодо узгодження інтересів у напрямі підтримки формувань, а також безпосереднього 
забезпечення прозорої співпраці між суб’єктами підприємницької діяльності та представниками 
інститутів державної влади. 
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INCREASING ENERGY CONSERVATION AND ENERGY EFFICIENCY 
OF PRODUCTION AT THE AGRICULTURAL ENTERPRISES 

 
Постановка проблеми. Сільське господарство є одне із енергозатратних галузей економіки 

нашої країни. На виробництво одиниці сільськогосподарської продукції в Україні витрачається в 2–3 
рази більше умовного палива (у.п.) в порівнянні з країнами ЄС, США та Канади [11]. Продукція 
сільськогосподарського виробництва не є конкурентоспроможною на світовому ринку, а попит має в 
основному сировина (зерно, соняшник, ріпак, кукурудза та ін.).  

Перед Україною стоїть складне завдання – знизити до 2030 року енергомісткість національного 
продукту до середньосвітового рівня (0,4 т у.п./ 1000$ США) [14]. З огляду на це, дослідження 
складових, які впливають на стан енергозбереження та енергоефективність виробництва продукції 
аграрних підприємств є досить актуальною проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі вивчення чинників, які впливають на 
підвищення енергозбереження та енергоефективність виробництва продукції підприємств сільського 
господарства присвячена низка робіт таких вчених, як Братчук Л.М. [1], Гришко В.В., Перебийніс В.І., 
Рабштина В.М. [2], Іванишин В.В. [6], Рудь Ю. [11], Сахневич Л.В. [12], Жовтянський В.А., Кулик М.М., 
Стогній Б.С. [13], Халатов А.А. [14] та інші. Однак у даних роботах недостатньо висвітлені чинники, що 
впливають на дані процеси в підприємствах аграрного сектору. Це зумовило необхідність їх 
подальшого вивчення. 

Постановка завдання. Метою роботи є аналіз складових процесу енергозбереження та 
енергоефективності виробництва продукції на підприємствах АПК. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття “енергозбереження” і 
“енергоефективність” є досить взаємозв’язаними. Відповідно до Закону України «Про 
енергозбереження» [5], суть енергозбереження полягає в тому, що воно охоплює діяльність 
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(організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка направлена на раціональне використання та 
економне витрачання первинної та перетвореної енергії, природних енергетичних ресурсів у 
національному господарстві, що реалізується з використанням технічних, економічних і правових 
методів.  

Енергоефективність – це характеристика устаткування, технології, виробництва або системи в 
цілому, що свідчить про ступінь використання енергії на одиницю кінцевого продукту. 
Енергоефективність оцінюється як кількісними показниками (кількість енергії на одиницю кінцевого 
продукту), так і якісними (низька, висока). Підвищення енергоефективності досягається внаслідок 
реалізації системи організаційних і технічних заходів [3]. 

На одиницю продукції рослинництва Україна витрачає в 2–3 рази більше енергоносіїв, а 
тваринництва – у 4–5 разів більше, ніж у країнах ЄС і США [11; 14]. Пропонується розглядати 
енергозбереження як процес реалізації комплексу напрямів і заходів заощадження різних видів 
паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) [13]. З погляду економіки визначення енергозбереження 
пропонується як «система заходів, спрямованих на ефективне використання енергетичного 
потенціалу, що забезпечує мінімізацію питомих витрат енергії на продукцію рослинництва та 
тваринництва [13]. У своїй роботі [11] Ю. Рудь пропонує таке визначення енергозбереження, як процес 
реалізації правових, організаційних, технічних, технологічних, економічних, екологічних та інших 
заходів, спрямованих на раціональне, ефективне й економне використання енергетичних ресурсів при 
виробництві сільськогосподарської продукції, її первинній переробці, у технологічних процесах та 
операціях на сільськогосподарському підприємстві. 

Енергозбереження та енергоефективність використання паливно-енергетичних ресурсів на 
сьогоднішній день має ознаки політичної та соціальної проблеми. Вона вимагає впровадження 
державної політики у сфері енергозбереження та енергоефективності використання ПЕР і 
утвердження нових поглядів суспільства щодо енерговикористання.  

Державна політика енергозбереження передбачає такі заходи: збільшення видобутку ПЕР; 
використання нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії; максимальне використання потенціалу 
енергозбереження; адаптація вітчизняного законодавства до стандартів ЄС. 

Енергозбереження та енергоефективність є взаємозв’язаним, оскільки свідчать про рівень 
ефективності використання ПЕР. Енергоефективність характеризує кількісну величину енергії, що 
витрачається на одиницю кінцевого продукту. Енергозбереження сприяє інтенсифікації виробничих 
процесів та економії споживання енергії. Енергоефективність описує якісні процеси в 
енерговикористанні. 

В країнах ЄС для фінансування заходів із енергозбереження та енергоефективності 
використовують різні механізми фінансування, зокрема з метою запобігання надмірного споживання 
енергії застосовують такі схеми оподаткування, що зменшують відносну вартість впроваджених нових 
технологій; у комплексних програмах, котрі охоплюють інтереси держави, населення та суб’єктів 
підприємницької діяльності використовують фінансові стимули, які заохочують впровадження у 
виробництво заходів із енергозбереження та підвищення економічної привабливості відповідних 
інвестицій, а також постійно висвітлюється в пресі, на радіо, телебаченні результати науко-дослідних 
робіт, присвячених проблемі енергозбереження та енергоефективності ПЕР. Найбільшими 
споживачами ПЕР у сільському господарстві є підприємства АПК. Це пов’язано з низкою таких 
чинників: недосконалістю технологічних процесів, спрацювання технічних засобів, відсутністю 
необхідної матеріально-технічної бази, недосконалістю грошово-кредитної системи, системи 
оподаткування та цінового механізму, низькою можливістю людських, матеріальних і фінансових 
ресурсів підприємства, його малими організаційно-економічними параметрами та неякісною системою 
управління підприємством. Важливим напрямом підвищення енергозбереження та 
енергоефективності підприємств АПК є впровадження у виробництво економічного механізму 
енергозбереження. Він охоплює комплекс заходів, які забезпечують ефективне використання енергії 
при мінімальних її витратах на виробництво одиниці продукції. Водночас він повинен мати 
стимулюючий характер, який сприяє економії коштів, одержаних внаслідок підвищення 
енергоефективності виробництва сільськогосподарської продукції.  

Економічний механізм енергозбереження в АПК охоплює такі напрями: державне регулювання 
енергоспоживанням в аграрному секторі, удосконалення організаційно-економічного механізму 
господарювання, оптимізація технічного і технологічного потенціалу сільськогосподарського 
підприємства та застосування поновлюваних джерел енергії у виробничих процесах. Величина 
енергетичного потенціалу підприємства АПК і ефективність його використання залежить від таких 
чинників, а саме: грошово-кредитної системи та системи оподаткування, цінового механізму, 
організаційно-економічних параметрів підприємства, можливості та характеристики людських, 
матеріальних і фінансових ресурсів підприємства та системи управління ним. Результати від 
впровадження енергозберігаючих заходів на підприємствах АПК можуть призводити до зменшення 
собівартості сільськогосподарської продукції та підвищення її конкурентоздатності, покращення умов 
праці робітників, а також зменшення забруднення довкілля.  
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Для успішного управління підприємством АПК потрібно використати енергетичний менеджмент, 
який охоплює управлінську та технічну діяльність персоналу об’єкту господарювання, що направлена 
на раціональне використання енергії, із врахуванням соціальних, технічних, економічних і екологічних 
аспектів. Основною метою енергоменеджменту є забезпечення ефективних шляхів реалізації 
енергозберігаючої стратегії суб’єкту господарювання. Розв’язання проблеми підвищення 
енергозбереження та енергоефективності підприємств АПК дозволить нашій країні зменшити 
залежність від імпорту енергоносіїв, провести структурну перебудову господарських комплексів і 
сформувати оптимальні рівні самоенергозабезпечення галузей економіки [9]. 

До напрямів економії та раціонального використання ПЕР в аграрному секторі можна віднести 
комплекс заходів, які забезпечують енергоефективність агропідприємствам, а саме: структурні, 
технологічні, технічні, менеджерські та фінансово-економічні [12]. Раціональна експлуатація 
енергетичного устаткування та машин сприяє економії палива та енергії на агропідприємствах. 
Наприклад, 50% автоперевезень здійснюється для забезпечення зовнішньо-господарських потреб 
підприємства. Необхідно зазначити, що порожні пробіги автотранспорту досягають 45–50%. Водночас 
у США, в результаті вдосконалення технічного обслуговування та експлуатації транспортних засобів, 
річна економія бензину становить 1317 тис. куб. м., а дизельного палива – 1139 тис. куб. м [16; 17].  

Мета стратегії забезпечення енергоефективності полягає в ідентифікації, проектуванні та 
реалізації енергоощадних технологій, освоєнні генеруючих потужностей з метою забезпечення 
збалансованого функціонування та підтримки сталого розвитку агропідприємств. 

Економічне зростання країни визначається досягненнями наукоємного виробництва, зокрема 
його інтелектуально-інноваційними складовими. В своїй роботі [1] Л.М. Братчук зазначає, що 
інноваційна діяльність – це діяльність, яка спрямована на практичне використання та комерціалізацію 
результатів наукового характеру для підвищення конкурентоздатності продукції в результаті 
енергозбереження та енергоефективності підприємств АПК. З економічного погляду, інноваційна 
діяльність – це процес, який направлений на збільшення капіталу внаслідок впровадження нових 
технологій, процесів і продукції [1]. Сучасне аграрне виробництво складне не тільки технологічно, але 
й організаційно. Зростають вимоги до системи менеджменту підприємства, інформаційного 
забезпечення та юридичного обслуговування його підприємницької діяльності. Інновації 
організаційного характеру стають особливо актуальними в контексті розширення інвестування 
аграрного сектора економіки [6; 15]. Підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства 
вимагає від менеджменту прийняття таких рішень, які будуть сприяти стратегії розвитку. Особливу 
увагу заслуговує органічне поєднання виробничо-технологічних і організаційних інновацій. Водночас 
необхідно прийняти до уваги обмеженість ресурсного потенціалу, призначеного для забезпечення 
інноваційного розвитку. З огляду на це, актуальним завданням залишається формування напрямів 
інноваційного процесу та його наповнення, яке гарантуватиме високі результати. Особливістю 
аграрних інновацій є те, що вони в основному не спрямовані на створення нових продуктів, а мають 
технічний, технологічний і організаційно-управлінський характер [7]. Інноваційний розвиток 
підприємств аграрного сектора повинен бути органічно поєднаний із стратегією зміцнення їх 
конкурентоспроможності. Якщо в процесі інноваційної діяльності підприємство може подолати 
ресурсні обмеження, то інноваційні рішення вважаються прийнятими і переходять до опрацювання 
інноваційного проекту. На цьому етапі визначається економічна ефективність проекту. Інноваційний 
розвиток підприємств аграрної сфери пов'язаний із удосконаленням виробничих технологічних 
процесів і застосуванням природних ресурсів. На практиці часто використовується комплекс 
інноваційних рішень, який дозволяє вибрати правильний оптимальний варіант. Важливим методом 
підвищення ефективності підприємницької діяльності в сільськогосподарському виробництві є 
впровадження інновацій, яке повинно мати плановий і регулярний характер. У рамках інноваційної 
моделі розвитку підприємництва створюються оптимальні умови для впровадження інновацій, і таким 
чином забезпечуються як прогресивний розвиток галузі, так і один із механізмів підвищення 
ефективності підприємницької діяльності. Однією з умов ефективного господарювання за 
інноваційною моделлю розвитку економіки є інвестиційна політика. АПК України гостро потребує 
інвестицій у виробничу сферу. Важливим чинником підвищення ефективності підприємництва є 
кредитування сільськогосподарського виробництва. Причиною низьких темпів приросту ефективності 
підприємництва є консерватизм сільськогосподарського товаровиробника, небажання враховувати 
світовий досвід та надбання науки та техніки. 

До чинників підвищення ефективності інноваційної підприємницької діяльності в АПК може бути 
віднесена просвітницька робота наукових установ [8]. На думку авторів роботи [10], інновація – це 
результат творчої діяльності, який спрямований на розробку, створення нових видів виробів і 
технологій, запровадження нових організаційних форм виробництва та методів управління. Досить 
важливим є створення ринку інновацій та забезпечення ефективного розвитку всіх галузей АПК. Ринок 
інновацій створюється на основі економічних методів регулювання системи організаційно-економічних 
відносин виробників науково-технічної продукції та товаровиробників аграрної сфери різних форм 
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власності (господарювання). Формування та розвиток ринку інноваційної продукції є основою 
переходу АПК на інноваційну модель, яка передбачає виробництво наукоємної продукції. При 
впровадженні у виробництво такої моделі продукція агропідприємств буде конкурентоспроможною як 
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, а це вимагає комплексного розв’язання низки завдань 
як на державному, так і регіональному рівнях. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, підвищення енергозбереження та 
енергоефективності підприємств аграрного сектору можливе шляхом застосування структурних, 
технологічних, технічних, менеджерських і фінансово-економічних заходів, а також впровадженням 
інновацій, які спрямовані на розробку, створення нових видів виробів, технологій і нових 
організаційних форм виробництва та методів управління. Це забезпечить продукції агропідприємств 
конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і та зовнішньому ринках. 
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Постановка проблеми. Високі темпи зростання товарообігу на світовому ринку вимагають 

розв‘язання проблем координації та впорядкування потоків товарів та послуг. Ланцюги постачання 
формують артерії, за допомогою яких товари надходять кінцевим споживачам. Слабкі рейтингові 
позиції вітчизняної інфраструктури зумовлюють необхідність вивчення зарубіжного досвіду розбудови 
логістичних мереж та втілення в життя програм розвитку вітчизняної логістики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологія досліджень логістики базується на 
теоретичних здобутках дослідників проблем підприємництва та менеджменту [1, с. 7-8]. Розглядаючи 
проблеми дослідження розвитку логістики, М. Іванова виділяє аналітичну (класичну), інформаційно-
технологічну, постачально-збутову (маркетингову) та інтегральну парадигми [2, c. 98-100]. 
О.А. Бородіна, характеризуючи сучасний етап розвитку логістики, відзначає вплив чинників 
глобалізації світової економіки і глобальної науково-технічної революції, які пов‘язані з принципово 
новими потребами клієнтів логістичних послуг та формами їх задоволення [3, c. 79].  

Поняття „маркетингової логістики‖, як відзначають З. Двуліт та Ю. Стасів, асоціюється із 
системою оптимізації об‘єднання матеріальних, інформаційних і фінансових потоків, у якій постачання 
товарів та послуг забезпечується за конкурентними параметрами кількості, якості, асортименту, цін та 
витрат, а також наявних географічних та часових обмежень. При цьому цільовою функцією може бути 
максимальний прибуток у всіх ланках логістичного ланцюга та відображення соціальних цілей [4, 
c. 40]. З маркетинговою логістикою тісно пов‘язана електронна логістика, яка зорієнтована на 
управлінські рішення щодо прогнозування, планування, координації та контролю інформаційних 
потоків із залученням інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій [5, c. 40]. Низький рівень 
ефективності вітчизняної логістики вимагає подальших досліджень у цій сфері.  

Постановка завдання. Висвітлити інноваційні аспекти розвитку маркетингової логістики на 
основі узагальнення зарубіжного досвіду. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За умов динамічної кон‘юнктури світового ринку 
важливе значення для фірм мають унікальні та цінні ресурси, які створюють передумови для 
забезпечення глобальної конкурентоспроможності. Саме такі ресурси накопичуються шляхом 
синергетичного поєднання маркетингу та логістики. Конкурентні переваги суб‘єктів підприємництва 
значною мірою визначаються застосуванням ефективних механізмів маркетингу. Одним із засобів 
реалізації маркетингових стратегій є логістика. Остання, взаємодіючи із складовими маркетингового 
комплексу, забезпечує безперервне надходження товарів та послуг до споживачів у відповідності з їх 
смаками та вподобаннями.  

Серед провідних фірм, що залучають ефективні стратегії глобального позиціювання та 
маркетингової логістики слід виділити транснаціональну корпорацію Tesco, яка здійснює продаж 
товарів широкого вжитку, зокрема продовольства, та залучає інноваційні технології маркетингової 
логістики. Фірму було засновано Джеком Коеном у 1919 р. Нині компанія поширює свою діяльність на 
11 країн світу, має 6902 магазинів, її персонал налічує 476 тисяч осіб [6]. Наразі ринкова частка цієї 
компанії в Сполученому Королівстві суттєво вища, порівняно з Sainsbury‘s, ASDA, Wm Morrison 
Supermarkets plc, Co-Op, Aldi, Waitrose, Lidl та Iceland, і складає 28,2% (рис. 1). 
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Рис. 1. Питома частка мереж супермаркетів на ринку Сполученого Королівства  

Джерело: [7] 

 
За умов прояву кризових явищ на глобальних ринках товарів та послуг необхідні нові підходи до 

формування стратегій конкуренції. Нині орієнтація на традиційні засоби маркетингу може призвести до 
зниження показників економічної ефективності підприємницької діяльності, супроводжуватися 
синхронними кроками конкурентів і не завжди забезпечує досягання підприємницьких цілей. Тому 
дедалі більшого значення набуває застосування сучасних інформаційних технологій та електронної 
торгівлі. Ураховуючи обсяги останніх, Сполучене Королівство займає третю позицію за світовим 
рейтингом електронної комерції в супермаркетах (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Питома частка електронної комерції по відношенню до сукупного обсягу продажу у 

супермаркетах окремих країн  
Джерело: [8] 
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Кращому розумінню клієнтів може сприяти розширення бази даних на основі врахування 
принципів прагматизму, постійного вдосконалення, апроксимації, ретельного аналізу споживачів, 
оборонних стратегій та оптимальної сегментації. Особлива роль при цьому відводиться ціновим 
стратегіям. У процесі втілення в життя стратегій маркетингової логістики конкурентні переваги за 
цінами значною мірою визначаються можливостями уникнення непродуктивних витрат. Останні 
можуть бути зумовлені такими чинниками [9]: 

 значними обсягами виробництва, порівняно з попитом, та наднормативними запасами, 
занадто рано виробленою продукцією з очікуванням задоволення попиту; 

 інноваційними та інвестиційними рішеннями, які не знайшли підтримки з боку ринку; 

 неефективними рішеннями персоналу, товарними та технологічними дефектами; 

 затримками товарів та інформації в процесі руху товарів вздовж ланцюгів постачання; 

 застосуванням неефективних засобів та систем обміну інформацією; 

 надлишковими обсягами транспортних засобів; 

 недоліками управління персоналом та ін. 
В умовах глобального ринку конкурентні позиції Tesco залежать від застосування технологій 

ощадливої логістики, які базуються на таких засадах [10]: 

 визначення чинників підвищення рівня вартості продукції або послуг з точки зору споживачів, а 
не з позицій інтересів виробників та інших учасників ланцюгів постачання; 

 ідентифікація видів діяльності, які не мають вирішального впливу на рівень задоволення 
споживачів; 

 виконання видів діяльності, що мають позитивну оцінку споживачів, з уникненням дефектів, 
втрат часу на чекання у чергах та пошук товарів, а також транспортування до місця проживання; 

 пошук шляхів уникнення трансакційних витрат. 
Ощадлива логістика передбачає нові відносини зі споживачами, чіткі контрактні умови із 

постачальниками, ефективну корпоративну культуру, постійне зростання пропускної спроможності 
логістичних мереж за умов зменшення обсягів робочої сили та площі виробничих приміщень, 
уникнення помилок та збоїв, а також скорочення часу на переміщення товарів. 

Залучення постійних споживачів забезпечує збільшення обсягів продажу, зниження витрат на 
маркетингові заходи та логістику, зниження тиску цінової конкуренції [11]. 

Продаж широкого асортименту товарів за низькими цінами в Tesco можливий завдяки 
постачанню товарів великими партіями, зменшенню витрат, удосконаленню механізмів управління 
персоналом, застосуванню систем планування ресурсів (ERP) та технології радіочастотної 
ідентифікації (RFID), а також системі спільного планування, прогнозування та поповнення запасів 
(CPFR). 

Серед засобів маркетингу можна виділити програму «Клубна карта» (Clubcard Tesco), 
започатковану в 1995 р. Незважаючи на значні витрати та синхронні кроки конкурентів, вказана 
програма принесла разючі економічні результати. Крім того, фірма отримала доступ до персональних 
даних своїх клієнтів, що сформувало основу для застосування маркетингових засобів впливу на 
окремі сегменти покупців. У поєднанні з відповідними логістичними технологіями це забезпечило сталі 
конкурентні переваги. Аналітична система дозволила обробляти дані про особисті профілі клієнтів, 
зокрема інформацію про придбані категорії товарів, способи їх купівлі, місце проживання клієнтів, 
спосіб їх життя, купівельну спроможність, життєві цінності та обсяги видатків на окремі товари. Згодом 
маркетингові механізми були підкріплені програмами Tesco Personal Finance та Bank Tesco.    

У маркетинговій логістиці враховуються демографічні, соціальні та регіональні особливості 
кон‘юнктури цільових ринкових ніш. Системи електронної ідентифікації (EPOS) дозволили 
забезпечувати оперативний зв'язок із постачальниками, поновлювати запаси на складах, розробляти 
заходи стимулювання збуту, змінювати обсяги замовлень та оцінювати прибутковість окремих 
операцій і товарів. Електронну торгівлю (Tesco Direct) запроваджено у 1997 р. Спочатку замовлення 
надходили за допомогою телефону та факсу, лише 1-2% – через Інтернет [12].  

Ефект масштабу дозволив суттєво знизити рівень трансакційних витрат. За системою онлайн-
торгівлі у відповідності із замовленнями товари відбираються, пакуються і відправляються покупцям. 
Створено віртуальні супермаркети, де через Інтернет споживачі можуть самостійно сканувати штрих-
коди товарів, вказувати дати здійснення покупок та часових інтервалів доставки продукції, що 
супроводжується відповідною логістичною інфраструктурою (логістичні склади, вузли, інформаційні 
системи).  

Критика жорсткої позиції та відсутності гнучкості у взаємовідносинах з постачальниками 
зумовила необхідність створення онлайн-сервісу, за допомогою якого постачальники можуть 
вирішувати поточні логістичні питання як із Tesco, так і з іншими учасниками ринку. Компанія вивчає 
можливості поліпшення зв‘язків із постачальниками за допомогою анонімного опитування Viewpoint. У 
2006 р. запроваджено систему Tescolink, яка забезпечила постачальникам доступ до даних щодо 
обсягів продажу своїх товарів, цінових параметрів, наявних запасів та допущених втрат. Серед 
постачальників Tesco є як малі фірми, так і транснаціональні корпорації. Тому засоби електронного 
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обміну даними (EDI) сприяють передачі цифрової інформації між економічними агентами ланцюгів 
постачання продукції та послуг. Поряд з цим, проблеми заборгованості, неточностей у даних щодо 
провізорного обсягу прибутків, а також розрахунків з постачальниками стали причинами послаблення 
конкурентних позицій фірми. Складність системи взаєморозрахунків призвела до розбіжностей 
інтересів між Tesco та постачальниками. Зокрема ця корпорація оприлюднила намір вилучити із 
торговельної мережі товари L‘Oreal у випадку відмови оплатити ―суперечливий‖ рахунок на суму 
майже 1 мільйон фунтів стерлінгів [13].  

Одним із наслідків референдуму, проведеного у Сполученому Королівстві щодо виходу країни з 
Європейського Союзу (червень 2016 р.), було різке коливання курсу національної валюти [14]. У 
зв‘язку з різким падінням курсу британського фунта стерлінгів ціни на імпортовані ресурси суттєво 
підвищилися, що було мотивацією для Unilever до підвищення відпускних цін, тому восени 2016 р. 
Tesco було знято з онлайн-продажу значну кількість товарів через розбіжності у ціновій політиці з 
корпорацією Unilever [15]. Чинники невизначеності в умовах зміни політичного курсу країни та 
коливання курсу британського фунта стерлінгів змушують компанію Tesco вдосконалювати методи 
маркетингової логістики.  

В процесі управління маркетинговою логістикою необхідно вирішити проблеми організаційних 
змін (ураховуючи функції, процеси, товари, потреби клієнтів, прибутки та нагальні питання підвищення 
ефективності), а також управління постачання та збутом [16]. При цьому для суб‘єктів підприємництва 
можна запропонувати механізм підтримки глобальних конкурентних переваг, який базується на 
поєднанні новітніх маркетингових механізмів та інноваційних технологій логістики та сприяє 
формуванню ключових компетенцій та досягненню синергетичного ефекту (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Механізм підтримки глобальних конкурентних переваг за умов залучення новітніх 

маркетингових механізмів та інноваційних технологій логістики 
Джерело: розроблено автором 

 
Засоби маркетингової логістики дозволяють оперативно реагувати на зміни параметрів 

споживчого попиту на цільових маркетингових сегментах, здійснювати оперативних моніторинг вздовж 
ланцюгів постачання, оптимізувати потоки матеріально-технічних засобів, скорочувати розрив між 
сферами товарного виробництва та роздрібної торгівлі, зменшувати трансакційні витрати, формувати 
ланцюги цінностей, зміцнювати конкурентні позиції як на національному, так і на світовому ринках.  

Висновки з проведеного дослідження. Отже, маркетингова логістика у поєднанні зі 
складовими маркетингового комплексу сприяє надходження товарів та послуг до споживачів у 
відповідності з параметрами попиту. Досвід залучення інноваційних засобів маркетингової логістики 
корпорацією Tesco свідчить про важливість залучення інформаційних технологій та електронної 
торгівлі з метою підтримки глобальних конкурентних переваг.  

Технології ощадливої логістики дозволяють ідентифікувати чинники підвищення рівня цінності 
продукції або послуг з точки зору споживачів, визначити неефективні види діяльності, зменшити 
кількість дефектів, уникати втрат часу на пошук товарів, а також знизити трансакційні витрати. 
Залучення новітніх маркетингових механізмів та інноваційних технологій логістики є передумовою 
досягнення ефекту синергії та формування умов для підтримки глобальних конкурентних переваг. У 
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подальших дослідженнях важливо висвітлити питання природоохоронних аспектів розвитку 
маркетингової логістики. 
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Постановка проблеми. Обсяг овочевої продукції на продовольчому ринку України формується 

під впливом виробничих, управлінських та логістичних принципів діяльності підприємств аграрного 
бізнесу. Незважаючи на поглиблення євроінтеграційних відносин та наплив імпортованої продукції, 
рівень цін на овочі в Україні нижчий, що є позитивною передумовою забезпечення населення. Однак, 
в деяких регіонах протягом останніх років спостерігається збиткове виробництво. Причинами постають 
використання застарілих технологій вирощування, високі витрати на матеріальні та трудові ресурси, 
відсутність умов зберігання продукції та недосконала структура реалізації.  

Серед макроекономічних чинників провідне місце належить купівельній спроможності 
населення. За умов зростання цін, попит на продукцію овочівництва буде обмежуватися видами тих 
овочів, що необхідні для мінімального забезпечення раціону окремо взятої сім‘ї. До таких відносять 
овочі борщового набору (столовий буряк, морква, картопля та капуста). 

Протягом останнього десятиріччя в овочівництві відбулися позитивні зрушення щодо 
удосконалення структури каналів реалізації, розвитку ринкової інфраструктури та підприємств з 
переробки продукції.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань управління та організації 
діяльності сільськогосподарських підприємств присвячено багато праць, зокрема таких вітчизняних 
учених, як: В.Г. Андрійчук, Т.В. Куліш, М.Й. Малік, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, М.М. Федоров. 
Більшість праць присвячено питанням ефективності вирощування сільськогосподарської продукції. 
Так, за основний показник ефективності виробництва сільськогосподарської продукції В.Я. Месель-
Веселяк і П.Т. Саблук приймають норму прибутку і наголошують, що рентабельність не може розкрити 
технологічні чинники з боку врахування лише амортизаційних витрат і відсутності вартості землі у 
розрахунках [6].  

Питання реалізації овочів та фактори, що впливають на результати збуту знайшли 
відображення у роботах вітчизняних авторів, таких як: Р. Буряк, О. Кіях, І. Лесік, В. Писаренко, В. Рудь, 
Т. Стройко. Більшість праць присвячено питанням використання інноваційних технологій, організації 
праці та інтеграції підприємств. Вважаємо, що особливої уваги заслуговують підходи стратегії 
розвитку овочівництва, яка розроблена з метою забезпечення продовольчої безпеки країни [2]. 
Колектив авторів дослідження визначає важливість таких напрямів, як формування сировинних зон, 
селекція і насінництво, технології вирощування, зберігання, переробка та логістика, якість продукції та 
експорт тощо.  
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Невирішеними залишаються проблеми дослідження динаміки зміни обсягів виробництва та 
реалізації овочевої продукції, що є основними показниками ефективності логістичного управління з 
урахуванням природно-економічних умов розвитку регіонів. Дана наукова робота розглядає розвиток 
овочівництва з боку дослідження особливостей діяльності сільськогосподарських підприємств у 
південній природно-економічній зоні України, а саме у Запорізькій області, що підтверджує 
актуальність теми дослідження.  

Постановка завдання. Метою роботи є наукове обґрунтування впливу логістичних принципів 
збуту на ефективність реалізації овочів. Завдання дослідження: виявити рівень сільськогосподарських 
підприємств порівняно із середнім рівнем по Україні, дослідити результати реалізації овочів на рівні 
області, виявити фактори, що впливають на ефективність реалізації овочів, дослідити тенденцію зміни 
показників ефективності реалізації овочів за десятирічний період. 

Об'єктом дослідження є процес реалізації овочів сільськогосподарськими підприємствами в 
сучасних умовах. Предметом дослідження є сукупність практичних засад логістичних принципів 
реалізації овочів сільськогосподарськими підприємствами.  

Для виявлення факторів впливу на результати реалізації використано економіко-статистичні 
методи дослідження: ряди динаміки, факторний аналіз та вирівнювання трендів. Джерелом інформації 
були звіти сільськогосподарських підприємств Запорізької області за 2006-2015 рр. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основну частку сільськогосподарських 
підприємств Запорізької області складають підприємства великого та середнього бізнесу, що свідчить 
про високий рівень конкуренції на ринку. За 2015 рік сільськогосподарськими підприємствами було 
одержано 89,3 млн грн чистого доходу, що дозволило їм збільшити рівень рентабельності практично 
на 7 пунктів порівняно із 2014 роком. Сільськогосподарські підприємства Запорізької області протягом 
2006-2015 років займали від 0,3 до 2,7% у загальній виручці від реалізації овочів в Україні. При цьому 
частка їх витрат у середньому по країні перевищувала показники по виручці. Тобто, одержували 
менше при вищих витратах порівняно з іншими регіонами України. Максимальний сегмент 
вітчизняного ринку овочів, який становив 2,67% від загального обсягу товарного виробництва в 
Україні, сільськогосподарські підприємства займали у 2014 році. Однак такий рівень можна назвати 
низьким для приморської зони. Товаропотік у сезон збору урожаю не забезпечує повністю потреби 
населення. Характерним для збуту овочів у Запорізькій області є нижча ціна реалізації порівняно з 
середніми даними по Україні. За десять досліджених років вона була нижче на 10-30 відсотків 
порівняно із середніми цінами, що склалися в країні. До 2014 року середня ціна овочів у Запорізькій 
області не перевищувала 300 грн/ц. Це не дозволяло сільськогосподарським підприємствам одержати 
додаткові прибутки. У 2009-2012 роки спостерігалась збитковість виробництва овочів, у той час в 
інших областях України рентабельність виробництва перевищувала 10%. 

Потенціал Запорізької області у виробництві овочів як відкритого, так і закритого ґрунту досить 
значний. Передусім це сприятливі кліматичні умови, родючі ґрунти, наближеність до курортних зон у 
Бердянську та Кирилівці. Однак, відсутність інвестицій у галузь, непристосовані сховища до повного 
сезонного забезпечення, відсутність лабораторій контролю системи управління якості не дають 
можливість підприємствам Запорізької області конкурувати з іншими суб'єктами господарської 
діяльності ні на вітчизняному, ні на Європейському ринку. Проблема постає не тільки у забезпеченні 
якості продукції та відповідності європейським стандартам, але й у забезпеченні стабільної реалізації, 
широкому асортименту. Приділяючи уваги інвестиціям у виробництво, більшість підприємств 
забувають про систему збуту через налагодження відносин із торговими підприємствами та 
підприємствами переробки овочів. У більшості підприємств відсутні як маркетингові, так і логістичні 
підходи до ведення бізнесу. Поглиблені експертні опитування показали, що план товаропотоків овочів 
за обсягом та асортиментом відсутній взагалі. Наразі виникає необхідність формування 
налагодженого ланцюга просування продукції від виробника до кінцевого споживача. В той же час, 
намагання одержать більшу ціну за вирощені овочі для покриття щонайменше витрат виробництва 
унеможливлюють взаємовигідні економічні стосунки між суб‘єктами ринку на постійній основі. Така 
ситуація спостерігається епізодично в окремих підприємствах. Досліджуючи питання маркетингу 
овочів, В.В. Писаренко наголошує на створенні маркетингових збутових центрів [7, с. 36, 123, 136]. 
Такі інтегровані структури, на його погляд, нададуть можливість створення суб'єктів ринкової 
інфраструктури, які будуть контролювати потік овочевої продукції у межах природно-економічних зон. 

У сільськогосподарських підприємствах Запорізької області відбувається тенденція збільшення 
собівартості виробництва за рахунок інфляційних процесів (табл. 1).  

За 2006-2015 рр. взагалі по сільськогосподарських підприємствах не відбувається розширеного 
відтворення. Низьким рівнем рентабельності чи взагалі збитковості визначається вирощування овочів 
2009, 2011 та 2012 років. Збитковість виробництва у ці роки відповідно становила 1,9, 0,4 та 7%. 
Досліджуючи питання фінансової кризи та подальшого розвитку агробізнесу, В.Г. Андрійчук 
наголошує, що вагомим фактором зміни рентабельності є "зниження цін на світовому ринку", спад 
яких, наприклад, у 2014 році на 7% обумовили збитковість аграрного бізнесу [1, с. 13].  
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Таблиця 1 
Ефективність реалізації овочів у сільськогосподарських підприємствах Запорізької 

області, 2006-2015 рр. 
 

Показник 

Рік 
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 %
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Виручка від реалізації 
продукції на 1 га 
посівів, тис. грн 2,2 13,7 9,3 14,7 17,0 18,5 25,7 30,9 48,7 101,1 46,3р 

Частка продукції у 
структурі реалізації с.-
г. продукції 
Запорізької області, % 0,3 1,8 1,3 1,5 1,7 1,9 1,8 1,7 2,7 1,3 

1,0 
п.п. 

Частка комерційних 
витрат, % 18,3 23,9 16,1 13,7 16,2 11,3 12,1 9,8 7,6 7,7 

-10,6 
п.п. 

Ціна реалізації, грн/ц 126,9 148,8 138,6 124,7 208,9 204,2 213,6 227,4 285,8 642,3 5,1р. 

Рівень товарності, % 83,0 85,7 74,6 105,1 92,6 68,3 90,5 89,5 101,2 108,3 130,5 

Прибуток (збиток) від 
реалізації 1 ц 
продукції, грн 23,2 26,2 13,3 -2,4 22,9 -0,9 -16,0 21,3 8,0 58,4 2,5р. 

Рівень 
рентабельності, % 22,4 21,4 10,6 -1,9 12,3 -0,4 -7,0 10,4 2,9 10,0 

12,4 
п.п 

Джерело: розраховано автором за даними звіту "Сільське господарство України" Державної служби 
статистики України  

 

Проведені дослідження підтверджують висловлювання В.Г Андрійчука. Низький прибуток від 
вирощування овочів у 2014 році пояснюється низьким рівнем витрат на збут, транспортування та 
зберігання овочів. Ціни на реалізовану продукцію в середньому по сільськогосподарських 
підприємствах області нижчі порівняно із ринковими, що склалися на ринку. Так, ціна реалізації овочів 
у 2012-2013 рр. була 213 та 227 грн/ц, у той час, як на ринку сформувалась ціна у 300 гривень. Таким 
чином сільськогосподарські підприємства області у вказаних роках практично недоотримали від 
кожного центнера реалізованої продукції не менш як 73 грн. Така низька ціна не була обумовлена 
ринком. За досліджений період виручка від реалізації продукції у розрахунку на 1 га площі виросла 
практично у 8,5 раза.  

Процес виробництва та реалізації у сільськогосподарських підприємствах Запорізької області не 
можна назвати стабільним та прогнозованим. Щороку змінюється урожайність продукції, коливання 
якої за 10 років відбуваються у межах 94-203 центнера з гектара. А це призводить на зниження 
матеріальних  потоків через зниження виручки від реалізації (табл. 2). 

Таблиця 2 
Фактори впливу на результати реалізації овочів у сільськогосподарських підприємствах 

Запорізької області, 2014-2015 рр. 
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2014 982 203,30 1,01 285,75 57 707,9   

2015 700 183,50 1,08 642,3 89 353,6 31 645,7 

за рахунок площі 700 203,30 1,01 285,75 41 135,9 -16 571,9 

за рахунок урожайності 700 183,5 1,01 285,75 37 129,6 -4 006,4 

за рахунок рівня товарності 700 183,5 1,08 285,75 39 752,1 2 622,5 

за рахунок ціни  700 183,5 1,08 642,3 89 353,6 49 601,5 

Джерело: розраховано автором за даними звіту "Сільське господарство України" Державної служби 
статистики України  

 
Дані реалізації овочів вказують, що за дослідний період виручка від реалізації продукції по 

сільськогосподарських підприємствах збільшилась на 31,6 млн гривень, у тому числі за рахунок 
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підвищення рівня товарності на 2,6 млн грн, за рахунок підвищення практично вдвічі ціни реалізації – 
на 49,6 млн грн. Слід зазначити, що таке різке підвищення цін було спричинено інфляційним 
процесом. Основним фактором зменшення виручки від реалізації виступає зменшення площ під 
вирощування овочів на 282 га, з причини чого виручка від реалізації зменшилась на 16,5 млн грн. 

Важливим потенціалом підвищення конкурентоспроможності продукції виступає поступове 
збільшення урожайності. Слід зауважити, що окремі технологічно розвинуті підприємства Запорізької 
області виграють завдяки технологічним та організаційним заходам. Підтвердженням цього є значні 
розбіжності у рівні урожайності різних господарств, які знаходяться у порівняно рівних природно-
економічних умовах. Встановлено, що ріст урожайності затримується з причин відсутності зрошення, 
недотриманням агротехнологічних умов виробництва, недостатньою інтенсивністю галузі. А вища 
урожайність у свою чергу впливає на збільшення валових зборів, обсягів товарної продукції, а отже 
виручки від реалізації продукції. Було проаналізовано динаміку урожайності та площ у 
сільськогосподарських підприємствах Запорізької області (рис. 1). 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

Урожайність , ц/га Площі, га
 

 
Рис. 1. Результати вирощування овочів у сільськогосподарських підприємствах 

Запорізької області, 2006-2015 рр. 
Джерело: розраховано автором за даними звіту "Сільське господарство України" Державної служби 

статистики України  

 
Вирощування овочів характеризується низьким рівнем урожайності поряд із іншими регіонами. 

Такий стан пояснюється насамперед засміченістю та погіршенню якості ґрунтів. Використовуючи у 
2015 році більш районовані сорти овочів, більшість господарств не досягла навіть рівня урожайності 
145 ц/га, при тому, що за стандартами сорти овочів дають урожайність понад 200 ц/га на поливах. 
Тому, вкрай необхідно надати пропозиції щодо впровадження нових сортів, які будуть пристосовані до 
засушливого регіону. 

Площа посівів овочів за останні чотири роки практично не змінювалась і не перевищувала 1200 
га, за виключенням 2012 року. Отже, не лише природні фактори обумовили зміни у логістичних 
потоках овочів. З цього приводу Т.В. Куліш визначає, що за умов здійснення діяльності овочівницьких 
підприємств на вітчизняному ринку, більший вплив надають економічні фактори, ніж природно-
технологічні [3, с. 143-144], а отже подальші дослідження повинні бути сконцентровані саме на 
виробництві товарних овочів.  

Формування принципів товароруху виробленої продукції обумовило тенденції у зміні результатів 
реалізації продукції (рис. 2). 

Зміни обсягів реалізації за 2006-2015 роки не має чіткої тенденції. Основна маса овочів була 
реалізована у 2014 році, що дорівнювало практично 200 тис центнерів. При цьому ціна реалізації 
збільшилась порівняно з попереднім роком на 58 гривень за центнер. Основною причиною зниження 
обсягів реалізації є неспроможність окремо взятих підприємств своєчасно реагувати на зміни ринку, 
такі як підвищення ціни закупівлі матеріальних ресурсів та врахування при реалізації сезонної зміни 
ціни. З цього приводу виграють ті господарства, які використовують власні сховища та не мають 
посередників у ланцюгу поставок овочів безпосередньо до споживачів. На світовому ринку, з цього 
приводу, сільськогосподарські підприємства об'єднуються в кооперативи. Як зазначає М.Й. Малік, 
«важливою є місія кооперації сільськогосподарських товаровиробників у протистоянні 
безконтрольному поширенню посередницького бізнесу» [4, с. 77].  
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Рис. 2. Результати реалізації овочів у сільськогосподарських підприємствах Запорізької 

області, 2006-2015 рр. 
Джерело: розраховано автором за даними звіту "Сільське господарство України" Державної служби 

статистики України  

 
У період 2011-2013 роки чітко виділяється тенденція оберненої залежності зміни обсягів 

реалізації від ціни на овочі. При збільшенні ціни від 204 до 227 гривень на центнер обсяги зменшились 
зі 160 до 135 тис центнерів. Визначимо тенденцію зміни ціни та обсягів реалізації овочів на 
регіональному ринку Запорізької області (табл. 3). 

Таблиця 3 
Ряди динаміки ціни реалізації овочів у сільськогосподарських підприємствах Запорізької 

області (2006-2015 рр.), грн/ц 
 

Показники 
Рік 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Рівні динамічного ряду 126,9 148,8 138,6 124,7 208,9 204,2 213,6 227,4 285,8 642,3 

Ланцюговий метод           

абсолютний приріст, %  21,90 11,71 -2,20 82,00 77,36 86,74 100,54 158,87 515,42 

індекс росту, од  1,17 0,93 0,90 1,68 0,98 1,05 1,06 1,26 2,25 

темп росту, %  117,26 93,15 89,96 167,53 97,78 104,59 106,46 125,65 224,78 

індекс приросту, од  0,17 -0,07 -0,10 0,68 -0,02 0,05 0,06 0,26 1,25 

темп приросту, %  17,26 7,87 -1,59 65,77 37,04 42,47 47,06 69,86 180,37 

значення 1 відсотку 
приросту, грн./ц  1,27 1,49 1,39 1,25 2,09 2,04 2,14 2,27 2,86 

Базисний метод           

абсолютний приріст, %  21,90 11,71 -2,20 82,00 77,36 86,74 100,54 158,87 515,42 

індекс росту, од  1,17 1,09 0,98 1,65 1,61 1,68 1,79 2,25 5,06 

темп росту, %  117,26 109,23 98,27 164,63 160,97 168,36 179,24 225,21 506,23 

індекс приросту, од  0,17 0,09 -0,02 0,65 0,61 0,68 0,79 1,25 4,06 

темп приросту, %  17,26 9,23 -1,73 64,63 60,97 68,36 79,24 125,21 406,23 

значення 1 відсотку 
приросту, грн./ц  1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

Джерело: розраховано автором за даними звіту "Сільське господарство України" Державної служби 
статистики України  

 
При поступовому збільшенні ціни на ринку України у Запорізькій області ріст цін відзначався як 

нестабільний. Ланцюгові темпи росту відображають ріст та падіння цін. Так, у 2012 році ціни на овочі 
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відповідно збільшились на 9,38%, в той же час у 2013 році відбулося збільшення рівня цін відповідно 
на 13,8%. Базисні індекси визначають поступовий темп росту ціни від 163 до 182 відсотків. 

Було проведено вирівнювання тренду ціни реалізації для визначення чіткої динаміки та 
можливості прогнозу ціни овочів (рис. 3). 
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Рис. 3. Вирівнювання тренду ціни реалізації овочів у сільськогосподарських 

підприємствах Запорізької області за 2006-2015 рр., грн/ц 
Джерело: розраховано автором за даними звіту "Сільське господарство України" Державної служби 

статистики України  

 
Згідно вирівнювання динамічного ряду за параболою при наявних умовах ціна реалізації овочів 

у сільськогосподарських підприємствах мала потенціал до збільшення у 2016 році – до 700 гривень за 
центнер, а у 2017 році – 800 гривень за центнер.  Вірогідність прогнозу 78,6%. 

Відсутність умов зберігання, обмеженість у використанні сортів різної стиглості, відсутність 
контрактів на реалізацію продукцію, неможливість дотримання вимог транспортування є причинами 
зниження ціни закупівлі овочів в сезон збору урожаю. Логістичні потоки мають тип серійної або 
одиничної реалізації. Це більше стосується свіжих овочів салатного набору. Саме овочі борщового 
набору забезпечують високий рівень товарності та ціну реалізації в зимовий період. Із всього набору 
овочевих культур виробництво названої групи повинно мати стратегічний напрям з метою 
максимального забезпечення населення України у необхідних споживчих речовинах.  

Досліджуючи питання стратегічного розвитку аграрного сектору, В.Я. Месель-Веселяк та 
М.М. Федоров здійснили аналіз середньорічних приростів та спадів виробництва за часовими циклами 
як в цілому по сільському господарству, так і окремо по галузі рослинництва [5, с. 41]. Авторами було 
встановлено, що в цілому по рослинництву за 2005-2009 спостерігається приріст виробництва на 
2,3 %, а за 2010-2014 рр. на 7,8 %.  

Для визначення приросту виробництва товарних овочів та можливості прогнозу потоку овочів 
було проведено вирівнювання тренду обсягів реалізації. Згідно вирівнювання динамічного ряду 
обсягів реалізації продукції за параболою загальне товарне виробництво овочів на перспективу у 2017 
році залишиться практично незмінним на рівні 140-150 тис. центнерів. Вірогідність прогнозу лише 65%. 
Це свідчить про вплив інших зовнішніх факторів на зміну пропозиції овочів на Запорізькому ринку.   

На сьогодні одним із стримуючих факторів розвитку овочівництва у сільськогосподарських 
підприємствах виступає висока собівартість вирощування. Однією із умов формування ціни постає 
собівартість вирощування продукції та її реалізації. Саме на це наполягають Т. Стройко, І. Лесік при 
дослідженні тенденцій розвитку виробництва овочів. При виявленні причин спаду виробництва у 
Миколаївській області автори зазначили, що одним із пріоритетних напрямів розвитку галузі є 
"зниження витрат під час виробництва овочевої продукції" [8, с. 39]. 

Дані про витрати на виробництво і збут овочів сільськогосподарськими підприємствами 
Запорізької області показали, що собівартість виробництва 1 ц за досліджений період виросла із 76,8 
до 539 гривень за центнер. Максимальна собівартість спостерігалась у 2015 році і дорівнювала 539 
гривень за центнер. Існує чітка тенденція росту витрат на 1 га продукції. За дослідний період витрати 
на 1 га посівних площ овочів збільшились майже у 10 разів. Основне збільшення витрат відбувалось 
протягом останніх двох років. Дані свідчать, що не завжди господарства приділяють достатньої уваги 
збуту продукції. Так, у 2013-2014 рр. при ціні реалізації понад 200 гривень, комерційні витрати 
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складали 41 та 29 гривень за центнер, або лише 20 та 10%. Це було причиною низької ефективності 
реалізації овочів. 

Висновки з проведеного дослідження. Обсяг овочів на продовольчому ринку України 
формуються під впливом виробничих та логістичних факторів. В деяких регіонах, у тому числі у 
Запорізькій області, протягом останніх років спостерігається збиткове виробництво. За 2006-2015 рр. 
взагалі по сільськогосподарських підприємствах не відбувається розширеного відтворення. 
Сільськогосподарські підприємства Запорізької області протягом 2006-2015 років займали від 0,3 до 
2,7% у загальній виручки від реалізації овочів в Україні. Потенціал області у виробництві овочів як 
відкритого, так і закритого ґрунту досить значний, але, наш погляд, використаний частково. Основна 
маса овочів була реалізована у 2014 році, що дорівнювало практично 200 тис центнер. Згідно 
вирівнювання динамічного ряду обсягів реалізації продукції за параболою загальне товарне 
виробництво овочів на перспективу у 2017 році залишиться практично незмінним на рівні 140-150 тис 
центнерів. Відсутність інвестицій у галузь, непристосовані сховища до повного сезонного 
забезпечення не дають можливість конкурувати сільськогосподарським підприємствам Запорізької 
області на внутрішньому та зовнішньому ринках. Середні ціни на реалізовані овочі в 
сільськогосподарських підприємствах Запорізької області нижчі порівняно з тими, що склалися на 
внутрішньому ринку України. Одним із стримуючих факторів розвитку овочівництва у 
сільськогосподарських підприємствах виступає висока собівартість вирощування. Існує чітка тенденція 
росту витрат на 1 га продукції.  
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Постановка проблеми. Сучасна концепція маркетингового менеджменту базується на теорії 

індивідуального вибору, що виходить з принципу пріоритету споживача і потребує розробки складного 
механізму для заохочення всіх учасників до певного внеску задля досягнення загального 
благополуччя. Підприємство виробляє продукцію або надає послуги і цим дозволяє вирішити 
проблеми споживачів чи суспільства загалом. Лояльність партнерів збільшує базову цінність продукції 
підприємства і підвищує рівень конкурентоспроможності. Підвищення доходів дозволяє виплачувати 
співробітникам гідну зарплату та різні бонуси. Змотивовані працівники впроваджують інновації для 
забезпечення ефективної діяльності підприємства. Це обумовлює функціонування маркетингового 
менеджменту у певних динамічних колах, які постійно змінюються, впливають одне на одне та 
утворюють значну кількість систем узагальнень, що розподіляються на типи, етапи, види, ери, рівні, 
складові тощо.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми маркетингового менеджменту на 
підприємствах вивчали такі науковці, як Ф. Котлер, К. Л. Келлер, А. Ф. Павленко [8], Ж.-Ж. Ламбен [3], 
О. В. Войчак [10], O. A. Біловодська [7], Т. Лук‘янець, О. В. Гуменна, К. В. Пічик [10] та ін.  

Маркетинговий менеджмент є інноваційним підходом до управління організацією в умовах 
мінливого середовища для досягнення поставлених цілей відповідно до стратегічної мети, яка 
відповідає етичним нормам, прийнятим у суспільстві та дозволяє отримати максимальний ефект. 
Проте більшість науковців та практиків розглядають його спрощено: через управління маркетинговими 
службами чи взагалі визначають як синонім маркетингу. Також мало уваги приділено системам 
маркетингового менеджменту на підприємстві, що обумовлює актуальність теми дослідження в 
науковому і практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень 
і практичних рекомендацій щодо вибору ефективної форми реалізації маркетингового менеджменту 
на підприємстві в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На рис. 1. сформульовано основні гіпотези 
застосування сучасного маркетингового менеджменту на підприємстві.  

1. Підприємство функціонує у середовищі з обмеженими ресурсами, що стимулює постійну 
боротьбу за виживання (Згідно теорії виживання підприємство постійно адаптується, змінює методи 
боротьби, але суть залишається незмінною [1]). 

2. Маркетинговий менеджмент містить велику кількість елементів, які пов‘язані між собою і 
утворюють певну цілісність (Згідно теорії систем це характеризує закономірності побудови, 
функціонування та розвитку [2]). 

3. Підприємство функціонує у соціумі, де індивідууми намагаються отримати певну винагороду 
від життя (Згідно теорії А. Сміта особисті інтереси людей стимулюють рівень працездатності, 
індивідуального розвитку і визначають загальний добробут [3]). 

4. Маркетинговий менеджмент містить комплекс динамічних цілей і для досягнення стратегічної 
мети необхідний оптимальний розподіл ресурсів за кожною з них (Згідно теорії оптимальності Парето 
це досягнення такого стану, коли не можна покращити один економічний процес без погіршення 
іншого [4]). 

5. Маркетинговий менеджмент найкраще досягає поставлених цілей за допомогою організації 
вільного та конкурентного обміну між всіма учасниками на основі принципу індивідуальної свободи 
(Згідно теорії індивідуального вибору люди відповідальні за власні дії і здатні знайти найкращий 
варіант обміну, що відбудеться за умови корисні для обох сторін [5]). 
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6. Прийняття стратегічних рішень у маркетинговому менеджменті здійснюється суб‘єктами, 
наділеними владними повноваженнями після колективного обговорення (Згідно теореми К. Ерроу, 
неможливо приймати участь у формуванні колективного рішення про власні пріоритети із врахуванням 
індивідуальних пріоритетів [6]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні гіпотези реалізації сучасного маркетингового менеджменту 
на підприємстві 

Джерело: складено автором на основі [1; 2; 3; 4; 5; 6] тощо 

 
Зазначивши основні гіпотези, виведемо формулу функції можливості впровадження сучасного 

маркетингового менеджменту на підприємстві. 
 

                                                  FMM =  f (R, S, C, P, I, D, t)                                                              (1) 
 
де: FMM – функція можливості впровадження сучасного маркетингового менеджменту на 

підприємстві; R – наявні ресурси підприємства; S – кількість елементів маркетингового менеджменту; 
C – соціальна винагорода; P – кількість цілей маркетингового менеджменту; I – рівень індивідуальної 
свободи; D – кількість прийнятих управлінських рішень; t – динамічність. 

Запропоновані класифікаційні системи маркетингового менеджменту згруповані за чотирма 
блоками і наведені на рис. 2. Загально-економічний, маркетинговий та менеджерський підходи 
виділено відповідно до напрямів знань, що обумовили виникнення маркетингового менеджменту. Їх 
доповнено діалектичним підходом, що підкреслює еволюцію розвитку поглядів та заміну застарілих 
суджень сучаснішими.   

До діалектичного підходу віднесено дві класифікаційні системи: за якістю трансформації знань з 
марке 

тингового менеджменту та за поступовою еволюцією розвитку. До загально-економічного 
підходу ще чотири за такими критеріями: ініціатор впровадження, об‘єкт, територіальне охоплення та 
характер впливу. До маркетингового підходу віднесено такі чотири класифікаційні системи: за рівнем 
проникнення маркетингового менеджменту в організацію, сферою застосування, рівнем використання 
та життєвим циклом маркетингового менеджменту. І до останнього менеджерського підходу ще шість: 
за стилем реалізації, етичністю, методами впливу, інтенсивністю діяльності, способом здійснення та 
терміном реалізації. Кожна з класифікаційних систем розкладається на певні складові. В цій статті 
розглянемо тільки перший блок. 
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Рис. 2. Розподіл класифікаційних систем маркетингового менеджменту (ММ) за різними 
підходами та критеріями 

Джерело: розробка автора 

 
На рис. 3 представлено види маркетингового менеджменту за діалектичним підходом, 

розділеного на дві групи за рівнем деталізації та значимістю змін, що відбулись під дією різних 
факторів. 

Перша система узагальнення передбачає виділення чотирьох етапів відповідно до динаміки 
накопичення знань з маркетингового менеджменту, що містить такі революційні етапи: 1) виникнення 
та розвиток понять протомаркетингу та протоменеджменту; 2) виділення маркетингу і менеджменту в 
окремі науки; 3) формування процесу управління в межах двох наук та виділення маркетингового 
менеджменту в окремий напрям; 4) розвиток маркетингового менеджменту. Схожу ідею пропонує 
Біловодська О. А., яка класифікує маркетинговий менеджмент за трьома етапами відповідно до 
історичного розвитку [7]: 1) донауковий етап маркетингового менеджменту (від зародження до першої 
половини XIX ст.), коли застосовувались окремі інструменти впливу на стимулювання збуту та 
безпосередньо на споживача; 2) початок формування і розвитку концепцій маркетингу (друга 
половина XIX ст. – перша половина XX ст.), коли набутий підприємницький досвід та інтуїція 
перетворились на практичні дисципліни з маркетингу і менеджменту; 3) формування і розвиток 
концепцій маркетингового менеджменту (від другої половини XX ст. і дотепер), коли фахівці визнали 
провідну роль маркетингового менеджменту в діяльності підприємства.  

Запропонована класифікація маркетингового менеджменту залежно від якісних перетворень 
містить чотири види: акумулюючий (до 1900 р.), диференціальний (1900–1910 рр.), реакційний (1950–
1960 рр.) та проактивний (з 2000 р.). Така система узагальнення характеризує найзначніші 
революційні етапи перетворень, є відкритою і може доповнюватись новими видами, що спричиняють 
значні трансформації у маркетинговому менеджменті під впливом найрізноманітніших факторів. 
Іншими словами, у класифікації умовно виділено тільки ті види, які стимулювали бурхливий розвиток 
та модифікацію маркетингового менеджменту на якісно новому рівні. 
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Рис. 3. Складові маркетингового менеджменту за історичною ознакою накопичених знань  
Джерело: складено автором на основі [7; 8; 9; 10; 11; 12] тощо 

 
Друга система узагальнення передбачає виділення дванадцяти етапів еволюції розвитку 

маркетингового менеджменту та визначення найхарактерніших особливостей тих періодів. Ця ідея 
базується на теорії концепцій маркетингової діяльності, запропонованої Ф. Котлером [8, с. 33–41], що 
містить поділ на виробничу, товарну, збутову, маркетингову та холістичну. Схоже трактування 
спостерігається у теорії етапізації розвитку маркетингу [9, с. 18], де умовно виділено маркетинг 
товарної, збутової, ринкової орієнтації та становлення маркетингового управління, глобального 
застосування і глобалізації економіки. 

Водночас Біловодська О.А. пропонує класифікувати маркетинговий менеджмент з погляду 
практичного застосування за ерами [7]: перша ера – «цикли життя» (50-ті роки XX ст.), тобто час, коли 
підприємства почали розглядати та аналізувати життєвий цикл продукту чи організації; друга – «ера 
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зростання» (60-ті роки XX ст.), що характеризується впровадженням комплексу маркетингу; третя – 
«ера  витрат» (70-ті роки XX ст.), тобто період виникнення соціального та стратегічного маркетингу і 
залучення його до сфери послуг; четверта – «ера диференціації» (80-ті роки XX ст.), тобто час 
застосування різних варіантів маркетингу та різноманітного інструментарію; п‘ята – «ера 
персоніфікації» (90-ті роки XX ст.), що характеризується появою «маркетингові мережі» та «маркетинг 
на замовлення». Така система узагальнення є дещо розмитою, але змінивши фокус та замінивши ери 
на чіткі періоди історичного розвитку маркетингового менеджменту по 10 років, починаючи з 1900 року, 
отримаємо другу класифікаційну систему.  

Перший вид маркетингового менеджменту – прихований – характеризує період виникнення 
чисто теоретичних авангардних ідей демократичного управління, заснованих на принципах 
досягнення суспільного блага. Другий вид маркетингового менеджменту – експериментальний – 
поєднує певні теоретичні ідеї з першим практичним досвідом у сфері управління, що ознаменувало 
початок досліджень у цій сфері. Третій вид маркетингового менеджменту – функціональний – 
характеризує часткове застосування нового підходу до управління в деяких напрямах діяльності 
підприємств. Наприклад, під час запровадження соціальної політики для співробітників 
американського підприємства Ford під керівництвом Генрі Форда. 

Четвертий вид маркетингового менеджменту – виробничий – відповідає виробничій концепції 
маркетингу і базується на гіпотезі, що споживачі є більш лояльними до товарів, які широко поширені 
та є доступними за ціною [8, с. 33]. Тому до суттєвих ознак зазначеного виду маркетингового 
менеджменту можна віднести концентрацію на вдосконаленні виробництва, активізації масового 
розподілу продукції на всіх можливих ринках з одночасним зменшенням собівартості для досягнення 
домінуючих позицій. 

П‘ятий вид маркетингового менеджменту – товарний – базується на однойменній маркетинговій 
концепції та виходить з ідеї, що споживачі є більш лояльними до товарів з найвищою якістю, кращими 
експлуатаційними чи інноваційними властивостями та характеристиками [10]. Тому до суттєвих ознак 
цього виду маркетингового менеджменту можна віднести зосередження зусиль на постійному 
вдосконаленні товару, його інноваційності, диференціації, зовнішньому вигляді з метою досягнення 
ідеалу.  

Шостий вид маркетингового менеджменту – збутовий – також виходить з однойменної 
маркетингової концепції, основною гіпотезою якої є те, що маркетинговий тиск створює у споживачів 
додатковий попит на товари [8, с. 33]. Тому до суттєвих ознак цього виду маркетингового 
менеджменту можна віднести концентрацію на всіх можливих інструментах інформування та 
стимулювання збуту для досягнення високого рівня обізнаності про товар з одночасним збільшенням 
обсягів продажу. 

Сьомий вид – маркетинговий менеджмент послуг – характеризує виділення окремого ринку, що 
має певні специфічні ознаки та функціонує за дещо іншими закономірностями. Тому до суттєвих ознак 
цього виду можна віднести зосередження зусиль на характерних властивостях послуг (невідчутність, 
мінливість якості, відсутність збереження та неможливість віддалення від джерела [11]) з одночасним 
визначенням потреб цільових ринків і забезпеченням бажаного рівня задоволення більш ефективними 
і продуктивними, ніж у конкурентів, способами. 

Восьмий вид – соціально-етичний маркетинговий менеджмент – виходить з ідеї створення 
товарів і послуг, що дозволяють споживачам та суспільству в цілому вирішити певні проблеми. Іншими 
словами, цей вид маркетингового менеджменту фокусується на визначенні базових потреб, 
дослідженні інтересів цільових ринків для забезпечення результативності з одночасним збереженням і 
зміцненням благополуччя споживачів і суспільства в цілому. 

Дев‘ятий вид – інтегрований маркетинговий менеджмент – передбачає розробку окремої 
маркетингової програми, що включає інструменти за класифікацією Дж. Маккарті «4 Р: product, price, 
place, promotion» [12] і яка координується з планом стратегічного розвитку підприємства для 
отримання максимального ефекту. 

Десятий вид – маркетинговий менеджмент ідей – ознаменовує становлення нового ринку, що, 
на відміну від ринків товарів і послуг, потребує розвиненого правового забезпечення і діє в умовах 
авторських пріоритетів. Маркетинговий менеджмент в цій сфері постійно намагається знайти баланс 
між безкоштовною презентацією ідей для створення першого попиту та високою ціною, що є 
індикатором якості та джерелом доходів підприємства. 

Одинадцятий вид – інтерактивний маркетинговий менеджмент – передбачає досягнення певної 
мети за допомогою інформаційного обміну між відділами, співробітниками, партнерами та клієнтами, 
що підвищує ефективність взаємозв‘язків. Цей вид маркетингового менеджменту активно 
використовує різні інформаційно-комунікаційні системи, активно і адекватно реагує на сигнали 
учасників та пропонує варіанти управлінських рішень. Таким чином, інтерактивний маркетинговий 
менеджмент функціонує в системі з трьома елементами (людьми, машинами та інтерактивністю) для 
покращення показників діяльності підприємства. 

Останній дванадцятий вид – холістичний маркетинговий менеджмент – названо відповідно до 
однойменної концепції, виділеної Ф. Котлером [8, с. 34–42]. Основною метою зазначеного виду є 
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формування міцних довготермінових вигідних взаємовідносин з основними партнерами підприємства: 
клієнтами, інвесторами, постачальниками, посередниками, персоналом та ін. Тобто, основним 
результатом холістичного маркетингового менеджменту стає створення унікальних нематеріальних 
активів у вигляді маркетингового ділового ланцюжка, де кожен партнер підтримує іншого та 
забезпечує належний рівень прибутковості. 

У сучасному бізнес-середовищі застосовуються всі виділені дванадцять видів маркетингового 
менеджменту за історичною ознакою накопичених знань. Їхній умовний поділ за періодами виникнення 
подано для демонстрації динаміки відповідно до еволюції розвитку. Кожне підприємство чи організація 
обирає для реалізації той вид маркетингового менеджменту, що найкраще підходить саме їм, 
відповідно до індивідуальних особливостей та поставленої мети. Однак зазначимо, що останні п‘ять 
видів є більш комплексними, збалансованими та гнучкими щодо запровадження інноваційних підходів 
та адаптації відповідно до змін внутрішнього чи зовнішнього середовища підприємства.    

Висновки з проведеного дослідження. Формулювання основних ідей реалізації сучасного 
маркетингового менеджменту на підприємстві, виведення функції можливості впровадження та 
дослідження складових дозволило сформувати шістнадцять класифікаційних систем маркетингового 
менеджменту, що умовно поділені за діалектичним, загально-економічним, маркетинговим та 
менеджерським підходами. Детально розглянуто перший діалектичний підхід з двох позицій: 
визначення якісних перетворень та моніторингу послідовної еволюції маркетингового менеджменту. 
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WAYS OF EARNING POINTS AT LOYALTY PROGRAMS 
 

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку маркетингу лояльності характеризується 
щорічним збільшенням як кількості підприємств, що впроваджують програми лояльності, так і кількості 
споживачів, що приймають в них участь. У зв‘язку з цим факт наявності програми лояльності вже не 
може бути конкурентною перевагою підприємства. Споживачі стверджують, що вони відмовляться від 
участі або взагалі не приєднаються до програми лояльності, яка є занадто складною або передбачає 
тривале накопичення балів для отримання заохочення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми теорії та практики формування 
лояльності споживачів знайшли відображення у працях таких закордонних науковців, як Д. Аакер [1], 
С. Бутчер [2], Т.В. Євстигнєєва [3], А.В. Мартишев [4], Л. Персі [5], Ф. Райхельд [6], Д.Р. Россітер [5], 
А.В. Цисар [7], Я. Хофмаєр [8] та ін. В Україні проблемі формування лояльності споживачів переважно 
увагу приділяють маркетологи-практики. 

Результати аналізу досліджень показали, що проблематика, пов‘язана з вибором способів 
накопичення балів у програмах лояльності, є недостатньо висвітленою в сучасній науковій українській 
літературі, що свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в 
науковому і практичному аспектах. 

Постановка завдання. Основною метою даної статті є визначення способів накопичення балів 
як за купівельні, так і за некупівельні активності, яким надають перевагу учасники програм лояльності.  

http://data.cemi.rssi.ru/GRAF/center/methodology/organization/download/infochoice1.pdf
http://westudents.com.ua/glavy/37655-rozdl-1-rozumnnya-marketingovogo-menedjmentu.html
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Виклад основного матеріалу дослідження. З огляду на динамічність ринкового середовища 
основним механізмом формування лояльності споживачів товарів та послуг підприємств України 
мають бути програми формування лояльності, які визначаються автором, як довгострокові програми 
взаємовигідної співпраці між споживачами та підприємством, котрі передбачають ідентифікацію, 
підтримку та збільшення віддачі цільових сегментів споживачів з використанням різних маркетингових 
інструментів та формування емоційного взаємозв'язку між споживачем та підприємством.  

При прийнятті рішення щодо вступу до програми лояльності для споживача найважливішими є 
спосіб заохочення та вид вигоди, яку він отримає. Так, за способом заохочення розрізняють такі 
основні види програм лояльності: дисконтні, дисконтні накопичувальні, бонусні, дисконтно-бонусні та 
клуби постійних споживачів. Найбільшого поширення здобули бонусні системи, які полягають у тому, 
що, здійснюючи покупки, споживач отримує умовні бали, накопичивши певну кількість яких, він має 
право обміняти їх на товар або послугу на свій розсуд. Таким чином уникається знижка на продукцію 
та з‘являється можливість накопичення інформації про споживачів з метою створення для кожної 
групи цільових споживачів релевантної пропозиції.  

Зазвичай, у бонусних програмах лояльності передбачено накопичення споживачами балів лише 
за купівлю товарів або послуг підприємства (табл. 1). Так, сума накопичених балів може залежати від 
вартості покупки, кількості придбаних товарів, проміжку часу, в якому здійснюється покупка. 
Найчастіше накопичення додаткових балів є можливим лише у разі придбання додаткових послуг або 
акційних товарів.  

Таблиця 1  
Способи накопичення споживачами балів за купівлю товарів або послуг підприємства  

 

Способи накопичення балів Умови впровадження підприємствами 

Б
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о
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1 За факт покупки Доцільно використовувати новоствореним підприємствам для 
залучення споживачів 

2 В залежності від вартості 
покупки 

Є стимулюючим фактором для споживача здійснити більшу покупку з 
метою накопичення більшої кількості бонусів. Необхідно, щоб можлива 
кількість накопичених балів була вагомою, а товар не втрачав своїх 
властивостей з часом 

3 В залежності від кількості 
придбаних товарів 

Дозволяє збільшити обсяг споживання товарів або послуг 

4 За купівлю конкретного 
товару або послуги 

Впроваджується з метою активізації продажу товарів або послуг, які не 
користуються попитом 

5 За придбання додаткових 
послуг або товарів 

6 За купівлю акційних 
товарів 

Пропонується з метою проведення рекламної кампанії стороннього 
підприємства або у разі, якщо товар втрачає свої властивості 

7 В залежності від проміжку 
часу 

Може бути використано підприємствами з високою сезонною 
залежністю 

8 За покупку товарів в 
святкові дні 

Впроваджується з метою формування перцепційної лояльності 
споживачів 

Джерело: розроблено автором 

 
Однак все більше споживачів стверджують, що вони відмовляться від участі або взагалі не 

приєднаються до програми лояльності, яка передбачає занадто тривале накопичення балів для 
отримання заохочення. Тому підприємствам доцільним є розширити способи накопичення 
споживачами балів у програмах лояльності. Так, необхідно надавати їм можливість накопичувати 
бали не тільки за покупку товарів або послуг підприємства, але й за ознайомлення або 
розповсюдження інформації про підприємство на його сайті або у соціальних мережах (табл. 2). 
Особливу увагу слід зосередити на бажанні споживачів брати участь у соціальних ініціативах 
підприємства та заохочувати їх за це. 

У 2015 році американською компанією ―CrowdTwist‖, яка спеціалізується на розробці рішень по 
формуванню комплексної лояльності споживачів, було проведено он-лайн опитування 1208 
споживачів Північної Америки у віці від 18 до 69 років. Метою дослідження було визначення ставлення 
споживачів до програм лояльності та вплив цих програм лояльності на поведінку споживачів та їх 
залученість. Звіт складається з трьох частин: 

1. Результати опитування 402 споживачів покоління «Міленіум»/ «Y» (ті, що народилися між 
1981 і 1997 роками). 

2. Результати опитування 403 споживачів покоління «Х» (ті, що народилися між 1965 і 1980 
роками). 

3. Результати опитування 403 споживачів покоління «Бебі бумерів» (ті, що народилися між 1946 
і 1964 роками). 
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Таблиця 2  
Способи накопичення споживачами балів за некупівельні активності  

 

Способи накопичення балів Умови впровадження підприємствами 
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Бали за ознайомлення з інформацією 

1 Відвідування сайту підприємства, 
перегляд відео, читання блогів та статей 

Надлишок комунікації при впровадженні програми 
лояльності є причиною відмови від участі в програмах 
лояльності третини споживачів. З метою забезпечення 
добровільної комунікації між підприємством та 
споживачем необхідно стимулювати учасників програм 
лояльності отримувати необхідну їм інформацію, 
дізнаватися новини підприємства 
 

2 Взаємодія з підприємством в соціальних 
мережах з метою отримання інформації 
(нарахування балів за підписку, 
перегляд відео, читання блогів, статей 
та інше) 

3 Підписка, перегляд та читання e-mail 
листів 

Бали за розповсюдження інформації 

4 Заповнення профілю Дві третини споживачів розуміють, що для отримання 
індивідуалізованого заохочення вони повинні залишати 
свої персональні дані, однак чверть респондентів у 
всьому світі не бажають надавати персональну 
інформацію безкоштовно. Оскільки споживачі приймають 
рішення щодо купівлі товарів, ґрунтуючись на досвіді 
інших покупців, підприємствам доцільно передбачити 
можливість накопичення балів споживачами і за  
розповсюдження інформації про товари та послуги 
підприємства 

5 Участь в опитуваннях 

6 Надання рекомендацій друзям 

7 Написання відгуків на товар 

8 «Чек-іни» в локаціях 

9 Взаємодія з підприємством в соціальних 
мережах з метою розповсюдження 
інформації (ретвіти контенту, 
використання хештегів, «лайки», 
написання коментарів та інше) 

Бали за соціальну активність 

10 Участь в спортивних заходах Споживачі відзначають необхідність підприємствам 
відповідати їх потребам та переконанням. Тому 
доцільним є надання можливості накопичення балів за 
соціальну активність, що сприятиме формуванню 
перцепційної лояльності учасників програм лояльності 

11 Турбота про навколишнє середовище 

Джерело: розроблено автором 

  
Результати дослідження свідчать, що незалежно від того, до якого покоління відносяться 

споживачі підприємства, необхідно виходити за межі надання традиційних балів за покупки. Так, лише 
32% «міленіумів», 28% споживачів покоління «Х» та 29% «бебі-бумерів» мають можливість 
накопичувати бали за взаємодію з підприємством. При цьому більше половини споживачів усіх трьох 
поколінь стверджують, що хотіли б мати можливість отримувати винагороду і за некупівельні 
активності (табл. 3). 

Таблиця 3  
Можливість накопичення споживачами балів за взаємодію з підприємством, %  

 
 Покоління 

«Міленіум» 
Покоління «Х» Покоління  

«Бебі бумери» 

Мають можливість накопичувати бали за 
взаємодію з підприємством 

32,1 28,0 28,8 

Не мають можливості накопичувати бали за 
взаємодію з підприємством 

67,9 72,0 71,2 

Хотіли би накопичувати бали за взаємодію з  
підприємством 

59,5 56,1 48,4 

Джерело: [9; 10] 

 
Споживачі стверджують, що мають бажання отримувати бали не тільки за здійснені покупки, але 

і за сприяння розвитку продукту та обмін ідеями (табл. 4). Так більшість споживачів готові здійснювати 
такі некупівельні активності за бали, як: приймати участь в опитуваннях, відвідувати сайт 
підприємства, переглядати різноманітні відео, e-mail листи, блоги, бути активними у соціальних 
мережах (писати відгуки, рекомендувати підприємство друзям, здійснювати «чек-іни» в локаціях), 
інше. 

1. Бали за участь в опитуваннях та заповнення профілю. Підприємства використовують безліч 
способів збору інформації про споживачів. Споживачі в свою чергу відзначають готовність ділитися з 
підприємствами персональними даними та знають важливість цих даних для підприємств. Але 
споживачі в обмін на свою відкритість очікують більш індивідуалізовані заохочення від підприємств. 
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Так, 68% споживачів розуміють, що для отримання індивідуалізованого заохочення вони повинні 
залишати свої персональні дані [11]. 

Таблиця 4  
Бажані способи накопичення споживачами балів за некупівельні активності, % 

 

Способи накопичення балів 
Покоління 
«Міленіум» 

Покоління «Х» 
Покоління «Бебі 

бумери» 

Участь в опитуваннях 74,4 78,2 86,8 

Перегляд відео 44,8 38,2 28,0 

Відвідування сайту підприємства 44,8 49,1 36,2 

Перегляд та читання e-mail 43,3 37,7 33,7 

Взаємодія в соціальних мережах 41,8 27,3 15,4 

Написання відгуків на товар 38,1 35,7 28,8 

Участь в спортивних заходах 36,8 31,5 22,6 

Читання блогів 34,3 26,1 16,6 

Чек-іни в локаціях 33,8 38,7 32,3 

Надання рекомендацій друзям 25,9 23,3 16,9 

Заповнення профілю 21,1 17,6 15,9 

Джерело: [9; 10] 

 
Але чверть респондентів у всьому світі не бажають надавати персональну інформацію 

безкоштовно [12]. Тому необхідно пропонувати споживачам додаткове заохочення для того, щоб вони 
самостійно заповняли персональні дані. Але при цьому потрібно гарантувати безпечність збереження і 
цільовий характер використання цих даних.  

Слід зазначити, що старше покоління, в порівнянні з представниками поколінь «Х» та 
«Міленіум», менш охоче надають інформацію про себе. Так, Американська асоціація пенсіонерів 
запрошує учасників програми лояльності пройти он-лайн тест або заповнити анкету, яка допоможе 
покращити їх життя. Тематика таких опитувань пов‘язана з розумними заощадженнями, здоровим 
харчуванням, порадами пенсіонерам. За кожний тест або анкету учасник отримує бали, які може 
витратити на подарункові сертифікати або інші винагороди.  

2. Бали за перегляд відео. В еру множинності каналів зв‘язку для підприємств важливим є пошук 
способів підтримки залученості споживачів, їх зацікавленості у відвідуванні сайту підприємства. 
Більшість споживачів відвідують сайти підприємств тільки у разі необхідності придбання товару он-
лайн або отримання додаткової інформації про нього. Додаючи відеоконтент на сайт, підприємство 
має можливість залучити споживачів проводити більше часу на ньому, а переконати їх в цьому, 
надаючи додаткові бали в межах програми лояльності за перегляд цих відео.  

Так, асоціація легкої атлетики США (―USATF‖) надає можливість фанам заробити ―крила‖ або 
бонуси, переглядаючи відео їх заходів, включаючи естафети, стрибки з жердиною та забіги на 
дистанцію. Учасники програми лояльності також можуть заробити бали за перегляд інтерв‘ю 
спортсменів та церемоній їх нагородження. В свою чергу косметичний бренд ―Lancôme‖ також 
пропонує учасникам своєї програми лояльності накопичити 5 балів за перегляд щотижневого відео у 
себе на сайті. 

3. Бали за відвідування сайту підприємства. Деякі підприємства з метою підтримки 
зацікавленості споживачів у відвідуванні сайту підприємства не додають відеоконтент, а одразу 
пропонують споживачам накопичення балів в програмі лояльності за сам факт його відвідування.  

Так, в Україні підприємства в більшості не пропонують бали за відвідування сайту або навіть 
реєстрацію на сайтах як учасників програм лояльності. Саме тому кількість зареєстрованих 
споживачів на сайтах як учасників програм лояльності складає лише 19%, серед яких лише 46% 
споживачів регулярно або час від часу відвідують його [13]. Слід зазначити, що серед американців 
відвідуваність веб-сайтів програм лояльності у 2015 році також знизилася до 33% на противагу 37% у 
2014 році.  

4. Бали за перегляд та читання e-mail листів. Надлишок електронних листів і комунікації має 
негативний ефект, особливо в Європі, на Близькому Сході та в Африці, що стало причиною відмови 
від участі в програмах лояльності 30% споживачів. Але, наприклад, в Північній Америці надмірна 
комунікація дратує лише кожного шостого споживача (17%) [12].  

Загалом е-mail листи дозволяють підприємствами здійснювати пошук споживачів, яких можна 
перетворити з постійних покупців у лояльних. З метою забезпечення добровільної комунікації між 
підприємством та споживачем необхідно стимулювати споживачів підписуватися на он-лайн чи 
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поштову розсилку самостійно. Зазвичай, тим, хто підписуються на розсилку, ще додатково пропонують 
отримання унікальних пропозицій. 

5. Бали за взаємодію в соціальних мережах. З метою формування додаткового інструменту для 
комунікації та взаємодії зі споживачами підприємства пропонують їм додаткову винагороду за 
підключення своїх он-лайн аккаунтів. Таким чином соціальні мережі також надають можливість 
підприємствам отримання додаткової інформації про споживачів, що допоможе сформувати більш 
повний їх портрет [2]. 

Кінокомпанія ―20th Century FOX‖ заохочує своїх споживачів ділитися трейлерами останніх 
новинок в кіно на своїх сторінках за допомогою безкоштовних квитків або їжі в кінотеатрі. Вірусний 
ефект дозволяє компанії досягти необхідної цільової аудиторії, а винагороди є гарним мотивом для 
споживачів залишатися активними. Компанії ―Hilton‖ та ―Marriott‖ підтримують обізнаність споживачів 
за допомогою соціальної мережі ―Twitter‖, нараховуючи додаткові бали за підписку на ‗Twitter‘ та за 
ретвіти контенту. Також дуже часто готелі пропонують зробити пост з фотографією та отримати шанс 
виграти безкоштовний відпочинок у готелі. 

У таблиці 5 наведено приклад мотивування споживачів до взаємодії в соціальних мережах, яке 
впроваджує Асоціація легкої атлетики США в межах своєї програми лояльності ―USATF Zone‖. Ця 
програма лояльності передбачає заохочення споживачів і за підписку на e-mail розсилку, і за 
запрошення друзів до участі в програмі, і за взаємодію в соціальних мережах, а саме: приєднання 
профілю в ―Facebook‖, ―Twitter‖ або ―Instagram‖ до програми лояльності, розміщення фото, написання 
коментарів, ретвіти контенту та інше.  

Таблиця 5  
Способи накопичення «крил» (балів) в програмі лояльності ‘USATF Zone’ Асоціації 

легкої атлетики США 
 

Способи накопичення «крил» 
Кількість «крил» 

(балів) 
Частота 

отримання * 

Підписка на e-mail розсилку 50 Одноразово 

Запрошення друзів 25 Щотижня 

Приєднання до програми лояльності ―USATF Zone‖ 100 Одноразово 

Приєднання профілю в ―Facebook‖ до програми лояльності 25 Одноразово 

«Лайк» в ―Facebook‖ 1 Щоденно 

Коментар в ―Facebook‖ 1 Щоденно 

Приєднання профілю в ―Twitter‖ до програми лояльності 25 Одноразово 

Підписка в  ―Twitter‖ 25 Одноразово 

Розміщення фото в ―Twitter‖ з затвердженим «хештегом» 1 Щоденно 

Використання затвердженого «хештегу» в ―Twitter‖ 1 Щоденно 

Ретвіти контенту в ―Twitter‖ 1 Щоденно 

Згадування користувача в ―Twitter‖ 1 Щоденно 

Приєднання профілю в ―Instagram‖ до програми лояльності 25 Одноразово 

Підписка до аккаунту в ―Instagram‖ 10 Одноразово 

«Лайк» в ―Instagram‖ 1 Щоденно 

Коментар в ―Instagram‖ 1 Щоденно 

Використання затвердженого «хештегу» в ―Instagram‖ 1 Щоденно 

* Якщо не вказано інше, то вся соціальна активність обмежена максимум двома в день по всіх каналах 
соціальних медіа 

Джерело: [14] 

 
6. Бали за написання відгуків на товар та надання рекомендацій друзям. Більшість споживачів 

приймають рішення щодо купівлі товарів, ґрунтуючись на досвіді інших покупців, їх відгуках. Тому 
підприємствам необхідно мотивувати споживачів як залишати он-лайн відгуки про співпрацю з 
підприємством, так і рекомендувати його своїм друзям та родичам. Наприклад, програма лояльності 
бренду взуття ―TOmS‖ надає учасникам додатковий кредит, якщо їх друзі приєдналися до програми і 
роблять покупки.  

7. Бали за участь в спортивних заходах. Третина споживачів має бажання отримувати 
заохочення за участь у різноманітних спортивних заходах, які влаштовує підприємство. Так, аптечна 
мережа ‗Walgreens‘ також виступає за здоровий спосіб життя і мотивує своїх споживачів 
дотримуватися здорового способу життя, винагороджуючи їх за такі дії, як: ходьба, біг, регулярна 
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перевірка кров‘яного тиску. Таким чином Walgreens одночасно створює і позитивне враження про 
бренд, і формує лояльність споживачів.  

Підприємство ―Nike‖ також спонукає споживачів до спортивного способу життя, встановивши у 
Нью-Йорці автомати ―Nike FuelBox‖, в яких розміщена спортивна екіпіровка. Для отримання цієї 
екіпіровки споживач має придбати спортивний браслет ―Nike+ Fuelband‖, який буде фіксувати фізичне 
навантаження споживача і нараховувати за виконання вправ бали. Накопичені бали можна протягом 
24 годин обміняти на екіпіровку з автомату. 

Значна кількість підприємств спонукають споживачів не тільки піклуватися про своє здоров‘я, 
займаючись спортом, але й піклуватися про навколишнє середовище. Програма лояльності 
―Recyclebank‖ займається матеріальним заохоченням учасників проекту за вчинені ними позитивні дії, 
спрямовані на збереження екології, – це і економія електроенергії вдома, і утилізація сміття, і 
скорочення споживання води. Всі бали, які користувачі заробляють за дії, спрямовані на збереження 
екології, можуть бути конвертовані в купони на знижки в місцевих роздрібних мережах або обмінені на 
подарунки. Програма лояльності ―Recyclebank‖ співпрацює більш ніж з 3000 локальними виробниками 
і з сотнею провідних національних брендів, таких як ―Dove‖, ―Whole Foods Market‖, ―The Coca-Cola 
Company‖, ―Nestle‖ та інші [15]. 

Бренд одягу для суворих умов ―Patagonia‖ позиціонує себе як «дружній до навколишнього 
середовища». У 2011 році, спільно з ―Ebay‖, ―Patagonia‘ запустила програму ―Common Threads‖, в 
рамках якої споживачі не мали можливості накопичувати бали, але могли реалізувати свої 
переконання на практиці, перепродуючи свій одяг марки ―Patagonia‖ один одному. Перепродаж одягу 
передбачає генерування меншого обсягу сміття, тобто дбайливіше ставлення до навколишнього 
середовища. 

8. Бали за читання блогів. Інформативні статті надають можливість встановлення зв‘язку між 
підприємством та учасниками програм лояльності, дозволяють споживачам дізнатися більше про 
теми, висвітлені в статтях.  

9. Бали за чек-іни в соціальних мережах. Винагороджуючи споживачів за чек-іни в соціальних 
мережах, підприємства можуть позитивно вплинути на поведінку споживачів. Наприклад, ―Pepsi‖ 
винагороджує учасників програм лояльності спеціальними бонусами ―Pepsi Experience Points‖ (PXP) за 
чек-іни в місцях, де подають їх напої.  

Висновки з проведеного дослідження. Отже, впровадження у програмі лояльності 
заохочення споживачів не тільки за купівельні активності, але і за взаємодію з підприємством у 
соціальних мережах, участь в опитуваннях, надання персональних даних, рекомендацій друзям, 
перегляд відеоконтенту та читання статей або листів дозволить підприємствам подолати проблему 
тривалого накопичення балів споживачами, що є однією з основних причин їх відмови від участі або 
вступу до програм лояльності. Зазначені способи взаємодії зі споживачами формують додаткові 
інструменти для комунікації з ними, отримання додаткової інформації про споживачів та кращого 
розуміння портрету цільової аудиторії. Урізноманітнення способів накопичення балів у програмах 
лояльності сприятиме не тільки посиленню залученості споживачів до участі в них, але й формуванню 
або зміцнення їх лояльності. 
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ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЦИФРОВИМ 
МАРКЕТИНГОМ У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ ІГОР 

 
Setting the problem. Nowadays marketing instruments of every company include digital tools. 

Modern digital marketing manager must have skills of IT-specialist, project manager and know his product as 
well as target audience. Let‘s consider the main definitions, digital marketing consists of.  Digital marketing is 
a broad term that refers to various and different promotional techniques deployed to reach customers via 
digital technologies. Digital marketing is embodied by an extensive selection of service, product and brand 
marketing tactics, which mainly use the Internet as a core promotional medium, in addition to mobile and 
traditional TV and radio.  

The analysis of recent research and publications. In a world where over a 170 million people use 
social media on a regular basis, every working professional is expected to be familiar with at least the core 
tenets of Digital Marketing. Modern marketing science has come to the age of digital 25-30 years ago. The 
term Digital Marketing was first used in the 1990s. In 1993, the first clickable banner went live [1]. 

In simple terms, Digital Marketing is the promoting of products over the internet or any form of 
electronic media. According to the Digital Marketing Institute, "Digital Marketing is the use of digital channels 
to promote or market products and services to targeted consumers and businesses" [2]. 

Setting the objective. Digital marketing is also known as Internet marketing, but their actual 
processes differ from each other, as digital marketing is considered more targeted, measurable and 
interactive. Digital marketing consists of ten main instruments, each of them have their own definitions. 

1. SEO (Search engines optimization) - website optimization for search engines, is used for promotion 
your website in search systems on key requests; 

2. SMM (Eng. Social media marketing) - social media marketing, dissemination of positive information 
about the company and products in social networks, create communities, measures to support awareness of 
the company, purchase of social media traffic on the main resource of the company; 

3. SMO (Eng. Social media optimization) - website optimization for social networking, providing a 
resource optimization as search engines, content creation, which forces users to distribute their own social 
networks, share, post positions, leading to resource companies; 

4. Technology of Big Data - research data sets of large volumes; 
5. Game marketing – promotion of games, including the process from the creation of game to selling 

the game and making the game profitable; 
6. SEM (Eng. Search engine marketing) - marketing activities in search engines aimed at increasing 

site traffic via contextual advertising, Google Adwords, Yandex Direct - context-sensitive banner or text ads, 
commercials that appear directly under the search bar or right of issuing search engine for specific inquiries 
and on partner sites content network; 

7. Remarketing (Eng. Remarketing) - retargeting, multiple display has revised earlier Internet 
advertising; 

8. Mobile marketing - adaptation resources for optimal display on mobile devices marketing activities 
to promote resource in the mobile Internet space, development and promotion of applications for mobile 
devices; 

9. E-mail marketing - the collection, processing, segmentation of email addresses of users, 
development of promotional text messages and transfer them via email; 

10. Web analytics - analytical activities in the field of digital marketing. 
One of the most dynamically developing fields of the digital marketing is the field of game marketing.  
The main material of research. The most important group of definitions in game marketing is 

connected with the efficiency of promotion of the game. 
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ARPU - Average Revenue Per User is generally calculated by taking all of your users and dividing 
your revenue. In a freemium model that tends to yield (for successful businesses) figures in the 50 cent to 
$1.50 range. 

ARPPU - Average Revenue Per Paying User is calculated by dividing up the revenue amongst the 
users who paid anything at all. This yields a figure that is significantly larger. In the case of a subscription 
MMO, the ARPPU, measured by accounts, is the subscription price, diluted slightly by free trials. [3] 

Monthly Active User (MAU) is a key performance indicator (KPI) for online games, apps and social 
networking services (SNS). MAU is calculated by taking the number of unique users for a thirty day period. 
Calculating MAU helps determine the value of a company and finds the number of users who participate with 
and return to the site on a monthly basis. 

Daily Active Users (DAU) and Monthly Active Users (MAU) DAU is the one to watch. It has emerged 
as the key metric in determining the popularity and potential of a social game [4].  

The Social Game Sticky Factor - the ratio of daily active users to monthly active users. This metric is 
used to measure the depth of engagement of a company's users. Example: While the monthly user count 
was enormous, the DAU over MAU revealed that most of those users only log in sporadically [5]. 

Stickiness, and says that the sticky factor allows you to benchmark applications‘ abilities to retain their 
users.  

Paying Share – this matrik shows the percent of unique users that are active during the period [6]. 
The acronym eCPM means ‗effective cost per mille‘ (Effective Cost Per Thousand, Equivalent Cost 

Per Thousand). It is the outcome of a calculation of the ad revenue generated by a banner or campagne, 
divided by the number of ad impressions of that banner or campaign expressed in units of 1,000. 

The effective cost per thousand equations is basically the same as CPM: 

 
The average CPM rate for 2015 is around $3 (about £2) – between £1 – £6 (approx. $1.50 to $10) is 

probably a reasonable range for display ads. 
Some ad networks will try and reduce the amount of impressions they say they have used (by telling 

you their fill rate) to inflate their eCPM, but don‘t let them off the hook. If you give ad network 1,000,000 
impressions, even if they only filled 10% of them, use the full 1,000,000 to work out their eCPM. 

Similarly for the amount of money you made, be sure to always calculate the money you are 
paying/receiving after any fees/commission have been taken by the ad platform. Otherwise you are 
comparing apples with oranges. 

The Install Rate of an ad campaign means how many clicks on an ad it takes to lead to an installation 
of an app. It is mainly used to optimize CPI (Cost Per Install) campaigns on smart phones. So for example if 
one person installed an app after clicking on an ad, after it has already had 99 other clicks that will give you 
an Install Rate of 1%. 

CPI advertising has come to be a strong force in the mobile advertising industry, as users on a mobile 
phone will be most interested in clicking ads that relate to their phone. However, as with CPA campaigns 
(which CPI campaigns are really a subset of), just because a user clicks on an ad it doesn‘t mean they are 
going to follow through on that action. 

This is where install rates come in. This is a measure of how many installations each click leads to, 
and is currently around between 1-4% across the industry on average. That means an ad would need 
between 25 and 100 clicks to get one install, which is no mean feat. 

The Install Rate formula is: 

 
Install rate is expressed as a percentage, so for ease of use x100 is added to the above equation. 
Install Rates vary greatly based on country, which is thought to be a result of varying internet speeds. 

Targeting your app ads at countries with superfast broadband just makes sense. The CPI price is the 
amount paid per installation of an appon a mobile/cell phone. For example if you booked a campaign to have 
your app installed 800 times at a CPI rate of $8 then each install would cost you $8 and in total you would 
pay $6,400. 

Cost per Thousand (CPM).This is also known as ―cost per mile.‖ As a publisher, you charge a flat rate 
for one thousand displays, or impressions, of an advertisement to your audience. About 33% of internet ad 
revenues in 2013 were priced using CPM (up from 32% the previous year.)Different ad sales management 
systems can help publishers track when an ad has reached one thousand impressions. A variation to this 
approach is setting a flat rate for an advertisement to appear for a specified time period on a website page or 
section. CPM revenue can be more predictable since publishers likely know their average page views in a 
given month. CPM—more than CPC, CPA, and CPL—lets advertisers reach a large number of people. 
Advertisers interested in brand awareness over the immediate sale may prefer publications that offer this 
model. 

http://www.investopedia.com/terms/k/kpi.asp
http://www.investopedia.com/terms/s/social-networking-service-sns.asp
http://www.investopedia.com/terms/s/social-networking-service-sns.asp
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.oreillynet.com%2Fpub%2Fe%2F968&t=ODQxYWJhMjk4NDNjMmZiNDI5MmM4OGE3ZTRiNDY4YzViNDVmMTcwNixaYTBoTzVGZg%3D%3D&b=t%3AzajUkBwhqHkEMI6Qqgi2PA&p=http%3A%2F%2Fshantibergel.com%2Fpost%2F223918739%2Fdesigning-for-monetization-how-to-apply-the-key&m=1
http://startupdefinition.com/daily-active-users
http://startupdefinition.com/monthly-active-users
http://startupdefinition.com/dau-over-mau
http://theonlineadvertisingguide.com/online-advertising-glossary/a/#Ad-Network
http://theonlineadvertisingguide.com/online-advertising-glossary/f/#Fill-Rate
http://theonlineadvertisingguide.com/online-advertising-glossary/a/#Ad-Campaign
http://theonlineadvertisingguide.com/online-advertising-glossary/c/#Click
http://theonlineadvertisingguide.com/online-advertising-glossary/a/#App
http://theonlineadvertisingguide.com/online-advertising-glossary/c/#CPI
http://theonlineadvertisingguide.com/online-advertising-glossary/m/#Mobile-Advertising
http://theonlineadvertisingguide.com/online-advertising-glossary/u/#User
http://theonlineadvertisingguide.com/online-advertising-glossary/c/#CPA
http://theonlineadvertisingguide.com/online-advertising-glossary/a/#App
http://theonlineadvertisingguide.com/online-advertising-glossary/a/#Ad-Campaign
http://www.iab.net/media/file/IAB_Internet_Advertising_Revenue_Report_FY_2013.pdf
http://www.iab.net/media/file/IAB_Internet_Advertising_Revenue_Report_FY_2013.pdf
http://www.adboomadvertising.com/consulting/ad-sales-management/
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CPM puts lower requirements on your publication. As long as you display advertisements to your 
audience, you are completing your part of the relationship. Publishers may need to offer rich media 
advertisements, such as interactive games, videos, and pop-outs, to help advertisers get value from 
impressions. Publishers need to demonstrate that their website traffic offers value since there may not be a 
direct connection between the advertisement and the return on investment. 

If your publication offers a highly-engaged audience with high-volume traffic and if your advertisers are 
more interested in brand exposure than making the immediate sale, CPM may be right for your publication. 

Cost per Click (CPC) is one of several performance-based online ad models. Someone on your 
website clicks an advertisement, and you, as the publisher, are compensated for that action. Ad sales 
software can help control for accidental clicks and abuse. You may be able to draw more advertisers with 
CPC than CPM because the return on investment is more measurable. 

Publishers can collect more data with CPC to use in selling ads. For example, you can track average 
click-through rates (the number of times ads are clicked divided by the total impressions) to set your 
advertiser‘s expectations. CPC revenue is less predictable than CPM because you can‘t be certain how 
many people will actually click. 

Clicking advertisements may take visitors away from your website. This is particularly a concern on 
mobile devices, where changing sites may be more distracting to visitors. If you are trying to attract 
advertisers that want an immediate response, such as an online retailer, CPC may be the way to go. Well-
designed layouts and advertising programs can limit the risk in moving from CPM to CPC. 

Cost per Lead (CPL) and Cost per Acquisition (CPA). You can think of CPM, CPC, and CPL / CPA as 
a range, increasing the requirements for what a publisher must deliver to earn revenue. With cost per lead, 
advertisers compensate you when someone views an ad on your site, clicks that ad, and then takes a further 
action to become a qualified lead for a sale. This might mean signing up for an e-newsletter, reward 
programs, or free website membership. Cost per acquisition is similar but has an even higher bar. Publishers 
only receive payment for completed sales. The very-limited risk that advertisers face can make CPL and 
CPA easier for publishers to sell than CPM and CPC. 

Creating an effective CPL or CPA program requires an investment of time and resources from both 
advertisers and publishers. This can keep advertisers tied to an ad sales program longer. Revenue is much 
less predictable than in CPC and CPM unless you establish contractual thresholds that ad sales must meet. 

Publishers may need to give significantly more time and expertise towards making the advertising 
program successful. You might even be responsible for the daily management of when, where, and how ads 
run for advertisers. If your publication has a niche audience, your world of potential advertisers may be 
limited. A cost per lead or cost per acquisition relationship could mean that you work with fewer advertisers 
at a more involved level for higher compensation [7]. 

CPM stands for cost per mile or cost per thousand. In simple words, you will be paid when the 
advertisement gets 1000 people or page views. In this method, a fixed rate is decided prior to the 
advertisement, and you get paid according to that. 

CPC advertisement means cost per click. You will be paid when people will click your advertisement. 
The payout varies from few cents to few dollars. That‘s how adsense and contextual advertisement works. 
They place the relevant advertisement and you will get paid when people click on them. CPA advertisement 
is by far one of the best payout advertisement programs. In this advertisement module, when visitors click on 
advertisement and at the same time perform some action like buying an ebook, buy a game , play a game or 
sign up for some course. The price range from cents to some 2-3 figures on dollars. Affiliate marketing is an 
example of CPA advertisement. CPL advertisement or cost per lead advertisement is almost similar to CPA 
advertisement, but, in this, users generally sign up for newsletter or fill up a survey form. The payout is much 
better then CPC advertisement in this program. CPA and CPL advertisement will depend on your niche or 
the kind of subscribers you have [8]. 

CPI stands for Cost Per Install and is essentially a type of CPA campaign for apps. It is a new type of 
pricing model specifically designed to track installations on smart phones of apps. CPI is sometimes used to 
mean cost per impression but as that is a pretty meaningless value, CPM (Cost Per Thousand Impressions) 
is used far more often. 

Payments are triggered on installs, not on users getting to an installation page. Therefore the CTR is 
not a good way to optimized hese campaigns, as the Install Rate is between 1-4% (which means only 1-4% 
of clicks lead to an installation. This makes this type of deal kind of harsh for mobile publishers, however it is 
still mostly better than the alternatives (CPM rates on mobiles can be rock bottom). 

The equation to work out cost per install couldn‘t be simpler: 

 
The average Cost Per Install is over $3 apparently, and because of this many mobile ad networks 

have re-positioned themselves to focus on this type of advertising [9]. 

http://www.adboomadvertising.com/consulting/media-kit-website-design/
http://www.adboomadvertising.com/consulting/media-kit-website-design/
https://www.shoutmeloud.com/how-to-adsense
http://theonlineadvertisingguide.com/online-advertising-glossary/c/#CPA
http://theonlineadvertisingguide.com/online-advertising-glossary/i/#Impression
http://theonlineadvertisingguide.com/online-advertising-glossary/c/#CPM
http://theonlineadvertisingguide.com/online-advertising-glossary/u/#User
http://theonlineadvertisingguide.com/online-advertising-glossary/c/#CTR
http://theonlineadvertisingguide.com/online-advertising-glossary/c/#Click
http://theonlineadvertisingguide.com/online-advertising-glossary/p/#Publisher
http://theonlineadvertisingguide.com/online-advertising-glossary/a/#Ad-Network
http://theonlineadvertisingguide.com/online-advertising-glossary/a/#Ad-Network
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Conclusions and further research. Digital marketing develops very quickly. Game marketing is one 
of the youngest fields of digital marketing. There is no actual literature sources that have full description of 
process of game and app promotion. So that all theoretic researches must be held on the examples of real 
game promotion, using methods of marketing experiment.  
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Постановка проблеми. Сучасний розвиток економіки України потребує формування нових 

підходів до розвитку інтегрованих форм господарювання, враховуючи те, що нині наша країна 
відчуває гострий дефіцит підприємницьких структур, орієнтованих на створення інноваційних 
продуктів, на тісну інтеграцію підприємницької ініціативи, інновацій та інвестицій.  

У зв’язку з цим все більшої актуальності набуває використання кластерного підходу, 
заснованого на активному стимулюванні перспективних галузей національної економіки, створенні на 
основі кластерів «сегментів зростання» в економіці України та її регіонів. Створення таких сегментів 
потребує значної кількості фінансових ресурсів, що визначає актуальність дослідження проблем, 
пов’язаних з процесом формування фінансових ресурсів підприємницьких кластерів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До питань фінансового забезпечення 
функціонування кластерних структур останнім часом зверталися В.В. Гімпель [4], О. Квасовський та 
Е. Карапетян [8], С.О. Кропельницька [9], Т.Б. Кублікова та С.М. Ступак [14], О.В. Пивоваров [11] та ін. 

Науковці зазначають, що проблема фінансування, створення і функціонування кластерних 
об’єднань в Україні на сьогоднішній день є однією з головних при створенні інноваційної 
інфраструктури [4].  

Водночас вчені вказують на дефіцит обґрунтування на теоретичному рівні фінансових, 
організаційних та інших умов адаптації таких нових господарських об’єднань підприємницьких 
структур, як виробничі кластери до специфічних реалій української економіки, що актуалізує 
поглиблене вивчення теорії виробничого кластера, з метою окреслення концептуальних засад 
створення його раціональної організаційної структури, а також формування ефективного фінансового 
механізму функціонування вказаного об’єднання. 

Постановка завдання. Підтримуючи цю позицію, ми визначаємо завдання цієї статті – 
визначити найбільш раціональні способи формування фінансових ресурсів підприємницьких кластерів 
із опорою на світовий досвід та вітчизняну практику. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз наукових публікацій і накопиченого 
досвіду дозволяє зробити висновок про те, що кластери, як економічний феномен, являють собою 
один з найбільш прогресивних видів організації господарської діяльності в регіоні [15].  

Цільові установки, що лежать в основі кластерної концепції апріорі спрямовані на суттєве 
покращення економічних і соціальних результатів господарської діяльності. Так, підприємства, які 
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входять до складу сформованих кластерів, по-перше, стають привабливими для впровадження 
приватних інвестицій і підприємницької ініціативи у сферу наукових досліджень і розробок; по-друге, 
господарюючі суб’єкти зможуть зберегти, а у подальшому і підвищити свою конкурентоспроможність 
не тільки на внутрішньому, але й на світовому ринку товарів і послуг; по-третє, продуктивна 
економічна діяльність буде сприяти виникненню синергетичного ефекту і більш оперативному 
вирішенню цілого спектра соціальних проблем на регіональному рівні управління. 

Кластерна політика ґрунтується на принципах узгодженості, відкритості, системності, 
ефективності, доступності, адресності, добровільності, а запровадження кластерів створює значні 
можливості для підвищення конкурентоспроможності місцевого бізнесу, більш ефективного 
використання місцевих ресурсів, а також підвищення ефективності економічної політики регіональної 
влади [1].  

Вивчення різних літературних джерел [5; 10; 13] дозволяє сформулювати деякі суттєві переваги, 
які можуть отримати організації-учасники кластерів. До них, на наш погляд, доцільно віднести 
наступні. 

По-перше, робота у складі кластера забезпечує умови для формування і розвитку 
конкурентоспроможних інноваційних виробництв, результатом діяльності яких має стати виробництво 
затребуваних на внутрішньому і зовнішньому ринках товарів і послуг. 

По-друге, у процесі реалізації заходів державної організаційної та фінансової підтримки 
підприємства та організації отримують можливості для використання наукового і прикладного 
інструментарію не лише для системного економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності, але 
і для розробки стратегічних прогнозів і тактичних дій. 

По-третє, переваги кластеризації обумовлюють появу нових можливостей для координації 
діяльності та більш тісної взаємодії між органами виконавчої влади і регіонами України, а також 
органами місцевого самоврядування, об’єднаннями підприємців та інститутами розвитку з реалізації 
кластерної політики та кластерних програм. 

По-четверте, створюються передумови щодо формування комунікаційної мережі для 
методичної та інформаційно-консультаційної підтримки кластерних ініціатив, які сприяють розвитку 
високотехнологічного малого і середнього бізнесу шляхом залучення індивідуальних підприємців, 
малого та середнього бізнесу до участі у кластерних проектах. 

Аналіз наведених вище преференцій, які одержують організації – учасники кластерів, дозволяє 
стверджувати, що в кожній з названих позицій велика роль фінансової складової.  

Дійсно, для того, щоб названі переваги отримали втілення у практиці економічної діяльності 
суб’єктів господарювання, необхідно в кожному конкретному випадку проводити цілеспрямовану 
роботу з пошуку джерел фінансових ресурсів і у подальшому – щодо забезпечення їх консолідації в 
межах реалізованих кластерних проектів. 

Враховуючи масштабність реалізації процесу формування підприємницьких кластера в Україні, 
особливу увагу слід звернути на залучення фінансових ресурсів, спрямованих на реалізацію даних 
проектів.  

Так, існують три моделі фінансування процесу формування та розвитку підприємницьких 
кластерів, які принципово відрізняються одна від одної і можуть одночасно застосовуватися у наш час 
в Україні: за рахунок бюджетних коштів, коштів приватних інвесторів, змішаного фінансування (кошти 
приватного інвестора у поєднанні з бюджетними), як одного з варіантів державно-приватного 
партнерства. Від джерел фінансування кластера залежить його організаційна структура та інші суттєві 
характеристики, такі як спрямованість діяльності, виживання й ефективність [9]. 

При цьому слід зазначити, що держава має бути головним інвестором лише на початковій стадії 
розвитку кластера. Надалі можливим і бажаним має стати змішане (приватне і державне) 
фінансування, або самофінансування. 

На більш пізніх стадіях розвитку кластера зниження розмірів інвестицій від держави повинно 
стати загальним правилом, при цьому інвестування кластерних ініціатив за рахунок різних 
індустріальних асигнувань та членських внесків буде набувати все більшої значущості. Доцільним 
також, на наш погляд, вбачається планування та фінансування (співфінансування) кластерів з боку 
регіональних органів влади на період 3-5 років. Після закінчення зазначеного строку кластер повинен 
перейти на самофінансування, а потреба у державному фінансуванні зникнути.  

Державне фінансування має відігравати роль фактора, який залучає інноваційні організації до 
кластеру, до тих пір, поки вони не усвідомили переваги кластерних проектів. І навпаки, якщо держава 
не фінансує кластери, то це може призвести до незатребуваності кластерного підходу, що є 
неприпустимим. В умовах дефіциту інвестиційних ресурсів, коли багато інноваційних компаній 
націлено на збереження ринкових позицій, навряд чи варто сподіватися на те, що вони знайдуть 
кошти на покриття початкових витрат на участь у кластерах. Більш того, невдалий старт може 
дискредитувати саму ідею кластерів. 

Водночас приватний капітал не завжди охоче інвестує у створення кластерних структур через 
складність розподілу фінансових потоків всередині кластера, недостатню захищеність інвестицій на 
рівні національного українського законодавства. 
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На Заході всі три варіанти фінансування кластерних структур використовуються в країнах, що 
мають необхідний, тривалий досвід розвитку економіки на основі створення кластерної моделі 
організації підприємницької діяльності (табл. 1). 

Таблиця 1 
Варіанти фінансування підприємницьких кластерів у західних країнах  

 
 Країна  Елементи фінансового забезпечення Умови-переваги 

Підприємництво  Некомерційний сектор 

1 Ірландія Урядові субсидії  50-75% покриття сукупних витрат 

2 

США 

Дотації; прямі та 
гарантовані позики 

 Гарантія держави до 90% позикового 
капіталу 

 Приватні пожертви Обмеження до сум внесків – 50% 
валового доходу впродовж одного 
податкового року 

 Спонсорська 
допомога комерційних 
структур 

Поріг зменшення валового доходу – 
10% 

3 

Японія 

Інвестиційні позики 
держави та державних 
організацій  

 Принцип зворотної залежності між 
розміром фірми і участю держави у її 
фінансуванні 

Дворівнева система 
гарантування кредитів  

 Страхування префектурними 
асоціаціями 70-80% суми гарантії в 
державній Корпорації із страхування 
кредиту 

4 
Італія 

Пільгові кредити   Відсоткова ставка становить 36-60% 
ринкової 

5 

Іспанія 

Гарантування кредитів 
через товариства 
взаємного товариства 
створюються 
гарантування  

 Товариства створюються за рахунок 
добровільних внесків підприємців. 
Держава надає певні гарантії та 
фінансову допомогу при нестачі 
власних коштів   

6 
Чехія 

Гнучка система 
субсидій та дотацій, 
гарантій 

 До 70% розміру застави кредиту  

7 

Болгарія 

Мікрокредитування через громадській сектор: 
кредитні кооперативи (спілки), неурядовий Фонд 
мікрокредитування, Ресурсний центр 
неурядових організацій 

Позики без забезпечення  

8 Франція  Державна допомога  До 60% загальної суми фінансових 
ресурсів 

9 Німеччина  

Джерело: [16] 

 
Слід сказати, що, розглянувши фінансування діяльності кластерів за кордоном, можна дійти 

висновку, що більшість інвестицій здійснюються за рахунок коштів держави, при цьому її організаційна 
роль виражена значно слабкіше. Також світовий досвід показує, що фінансування створення 
підприємницьких кластерів через значну ризикованість таких проектів нерідко здійснюється із 
залученням коштів спеціальних інвесторів, готових прийняти високі ризики. Тому в усьому світі в ролі 
таких інвесторів найчастіше виступають венчурні фонди, здатні йти на ризик заради високого прибутку 
успішних проектів, який компенсує невдалі вкладення [6, с. 27].   

Наприклад, у США на даний момент функціонує понад 900 венчурних компаній, які щорічно 
вкладають у створення кластерних структур близько 40 млрд дол. [12].  

Аналогічна картина спостерігається і в інших розвинених країнах, як зазначає С. В. Буснюк, 
кластери утворюються на основі поєднання капіталу різних підприємницьких структур, особливості 
діяльності яких суттєво впливають на формування та використання їхнього фінансового капіталу і 
вимагають застосування у дослідженні специфічних підходів, що обумовлено особливостями 
діяльності. Таке об’єднання капіталів надає учасникам цих об’єднань значні переваги порівняно з 
їхньою діяльністю як окремих (незалежних) суб’єктів господарювання.  

Зокрема це досягається за рахунок поєднання конкурентних переваг, зниження трансакційних 
витрат, узгодженості та координації дій, інфраструктури [2, с. 47].  

Порівняльний аналіз економічних і фінансових проблем формування та розвитку кластерів в 
українській і зарубіжній практиці дає можливість зробити певні висновки. Необхідно зазначити, що 
якщо в європейських країнах акцент робиться на підтримку спільних проектів у галузі науково-
дослідних і дослідно-конструкторських розробок і кооперації, то в Україні фінансування спрямовується 
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переважно на створення об’єктів інноваційної інфраструктури та організацію діяльності керуючих 
організацій кластерів. За таких обставин фінансування за участі венчурних фондів в Україні не 
здається доцільним.  

У зв’язку з цим фінансування створення підприємницьких кластерів в нашій країні, а також їх 
розвиток, має здійснюватися на основі пріоритетів державного фінансування. Нині значний ресурс для 
розвитку підприємницьких кластерів має використання коштів Державного фонду регіонального 
розвитку, які спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (в 
тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), мають на 
меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, відповідають 
пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку (ст. 241 Бюджетного кодексу 
України) [3]. 

На початковому етапі формування кластерної моделі в економіці України доцільно 
використовувати як інструменти прямої державної підтримки кластерів (фінансової, організаційної 
тощо), так і непрямі методи державно-приватного партнерства. 

Реалізація проекту в межах державно-приватного партнерства, як і у випадку його реалізації 
виключно за рахунок коштів приватних інвесторів, створює сприятливу атмосферу для вбудовування в 
структуру нових господарюючих суб’єктів, оскільки від величини кластера залежить ефективність всієї 
його роботи, а вона у свою чергу залежить від масовості представництва в ньому господарюючих 
суб’єктів. Структура, створена на основі державно-приватного партнерства, як і комерційна, 
відрізняється великою можливістю адаптації до мінливого ринкового середовища і характеризується 
високою швидкістю прийняття управлінських рішень, а також гнучкістю організаційної структури та 
цінової політики. 

Створений таким чином кластер володіє повним набором інструментів залучення додаткових 
фінансових ресурсів. Капітал у такій структурі, завдяки її різнобічності, може залучатися з усіх відомих 
джерел: від комерційних кредитів та випуску цінних паперів до бюджетного фінансування. Створення 
підприємства за принципами державно-приватного партнерства дозволить вивести на бюджетне 
фінансування об’єкти, що мають найбільш тривалі строки окупності і впливають на рівень життя 
населення, завдяки участі держави в будівництві інфраструктурних об’єктів, із строком окупності яких 
виникають найбільші труднощі у таких проектах.  

Таким чином, стає можливим значне скорочення загального строку окупності проекту, саме це 
підвищить його привабливість в очах потенційних кредиторів і дозволить вдаватися до зовнішніх 
запозичень у разі виникнення такої необхідності. Отже, відразу ж з’являється можливість реалізації 
значної частини чи всього проекту за рахунок позикових коштів.  

При цьому політика фінансування кластерних ініціатив має концентруватися на 
конкурентоспроможних кластерах та не нехтувати невеликими і таким кластерами, які тільки 
виникають, виконуючи в деякому роді контролюючу і регламентуючу функції партнерських відносин 
великого і малого бізнесу в межах регіону [7]. 

Реалізація в Україні проектів по створенню підприємницьких кластерів на основі державно-
приватного партнерства можлива при наявності чіткого механізму їх внутрішньої самоорганізації з тим, 
щоб кожне підприємство-учасник, переслідуючи індивідуальні цілі (систематичне одержання прибутку і 
його прирощення), сприяло розвитку всієї структури в цілому. Такий механізм повинен об’єднати всі 
ланки технологічного ланцюжка кластерів. У нашій країні відсутній необхідний досвід управління 
такими складними моделями. Таким чином, на перший план виходить політика органів виконавчої 
влади, спрямована на формування в Україні підприємницьких кластерів з урахуванням принципів 
державно – приватного партнерства. 

Висновки з проведеного дослідження. Розгляд різних моделей фінансування 
підприємницького кластера в Україні доводить: що найкращим з усіх розглянутих способів 
фінансування кластерних структур слід вважати державно-приватне партнерство, яке вбирає в себе 
позитивні сторони кожної з інших моделей фінансування (державної, приватної), нівелює їхні недоліки 
і не суперечить змісту формування кластера, яким є досягнення синергетичного ефекту для всіх його 
учасників. 

Література 
 

1. Бондарєва Н.В. Державне регулювання розвитку кластерів будівельної сфери в Україні / 
Н.В. Бондарєва // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.14. – С. 158–165. 

2. Буснюк С.В. Фінансовий капітал кластерів: особливості формування та використання : дис. 
…канд. економ. наук / С.В. Буснюк. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2015. – 
229 с.  

3. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 

4. Гімпель В.В. Еколого-економічне обґрунтування кластерних формувань для забезпечення 
сталого розвитку регіону: дис. … канд. екон. наук / В.В. Гімпель. – Суми: СумДУ, 2014. – 212 с. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА    33--44’’22001177[[6688]] 
Науково-виробничий журнал 

 

 195 

5. Дегтярьова І. О. Наукові та практичні аспекти застосування кластерного підходу в управлінні 
конкурентоспроможністю регіонів України [Електронний ресурс] / І. О. Дегтярьова // Державне 
управління: теорія та практика. – 2011. – № 1. – Режим доступу: 
http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Degtyaryova.pdf. 

6. Єрмакова О.А. Підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України на основі 
кластерної моделі: монографія / О.А. Єрмакова. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України, 2011. – 221 с.  

7. Каплина А.В. Структурно-функциональный подход к развитию региональной системы 
финансирования кластерных проектов / А.В. Каплина // Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ). – 2013. – № 4. – С. 113-119. 

8. Квасовський О.Р. Теоретична концептуалізація конкурентоспроможності підприємства / 
О.Р. Квасовський, Е.Т. Карапетян // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7 (33). – С. 97-104. 

9. Кропельницька С.О. Залучення фінансових ресурсів некомерційними суб’єктами кластера / 
С.О. Кропельницька // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Економіка. – 2014. – Вип. 10. – 
С. 217-225. 

10. П’ятак І.В. Кластерний підхід в управлінні регіональним економічним розвитком / І. В. П’ятак 
// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2013. – № 3. – С. 107-110.  

11. Пивоваров О.В. Механізм державного управління розвитком медичних кластерів за участю 
страхових компаній / О.В. Пивоваров // Актуальні проблеми державного управління. – 2013. – № 1(43). 
– С. 431–437. 

12. Положенцева Ю. С. Формирование эффективных инструментов финансирования кластерной 
политики на основе инновационно-инвестиционного потенциала / Ю.С. Положенцева, С.С. Морковина 
// Социально-экономические явления и процессы. – 2015. – № 9. – С. 133-139.  

13. Портер М. Конкуренция / М. Портер. – М. : Издат. дом “Вильямс”, 2005. – 608 с. 
14. Ступак С.М. Фінансування інноваційних процесів в кластері / С.М. Ступак, Т.Б. Кублікова // 

Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – 
Хмельницький: ХЕУ, 2012. – Вип. 1 (25). – С. 50-52. 

15. Тодорова О.Л. Кластерний підхід як публічний інструмент реалізації державної політики 
регіонального розвитку: автореферат дис.. … канд. наук з держ. упр. / Тодорова О. Л. – Одеса : 
Одеський регіон. ін-т держ. упр, 2016. – 20 с. 

16. Чужиков В. І. Кластерна політика Європейського Союзу / В. І. Чужиков, О. Д. Лук’яненко // 
Економіка України. – 2013. – № 2. – С. 81-91. 

References 
 

1. Bondareva, N. (2011), “State regulation of cluster construction sector in Ukraine”, Visnyk NLTU, no. 
21.14, pp. 158–165. 

2. Busniuk, S.V. (2015), “Financial Consultant SV capital clusters, especially the formation and use”, 
dissertation of Cand. Sc. (Econ.), Lutskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, Lutsk, Ukraine, 229 p.  

3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine “Budget code of Ukraine” of July 8, 
2010 No. 2456-VI, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (access date April 7, 2017). 

4. Himpel, V.V. (2014) “Ecological and economic assessment of cluster groups for sustainable 
development of the region”, dissertation of Cand. Sc. (Econ.), SSU, 212 p. 

5. Degtyaryova, I (2011), “Scientific and practical aspects of application cluster approach in the 
management of competitiveness of regions of Ukraine”, available at: 
http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Degtyaryova.pdf. (access date April 7, 2017). 

6. Yermakova, O.A. (2011), Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti prymorskykh rehioniv Ukrainy 
na osnovi klasternoi modeli [Improving the competitiveness of the coastal regions of Ukraine based on the 
cluster model], monograph, Instytut problem rynku ta ekonomiko-ekolohichnykh doslidzhen NAN Ukrainy, 
Odesa, Ukraine.   

7. Kaplina, A.V. (2013), “Structurally functional approach to the development of a regional system for 
financing cluster projects”, Rostov state economic University (RINKh), no. 4, pp. 113-119. 

8. Kwasowskyi, O.R. and Karapetyan, Ye.T. (2012), “The theoretical conceptualization 
competitiveness of enterprises”, Innovative economy, no. 7 (33), pp. 97-104. 

9. Kropelnytska, S.O. (2014), “Attracting financial resources of nonprofit entities cluster”, Visnyk 
Prykarpatskoho universytetu. Seriia : Ekonomika, Issue 10, pp. 217-225. 

10. Piatak, I.V. (2013), “The cluster approach in the management of regional economic development”, 
Bulletin Berdyansk University of Management and Business, no. 3, p. 107-110.  

11. Pivovarov, O.V. (2013), “The mechanism of governance of the medical klaseriv with insurance 
companies, Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, no. 1 (43), pp. 431-437. 

12. Polozhentseva, Yu. and Morkovina, S. (2015), “Formation of effective instruments for financing 
cluster policy based on innovation and investment potential”, Socio-economic phenomena and processes, 
no. 9, pp. 133-139.  

http://www.academy.gov.ua/
http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=14461
http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=14461
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673543
http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-effektivnyh-instrumentov-finansirovaniya-klasternoy-politiki-na-osnove-innovatsionno-investitsionnogo-potentsiala
http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-effektivnyh-instrumentov-finansirovaniya-klasternoy-politiki-na-osnove-innovatsionno-investitsionnogo-potentsiala
http://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialno-ekonomicheskie-yavleniya-i-protsessy
http://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialno-ekonomicheskie-yavleniya-i-protsessy
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Degtyaryova.pdf


ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННАА  ІІ  ГГРРООШШООВВАА  ППООЛЛІІТТИИККАА 
 

 196 

13. Porter, M. (2005), Konkurentsiia [Competition], Williams, Moskow, Russia. 
14. Stupak, S.M. and Kublikova, T.B. (2012), “Financing innovation in cluster”, Naukovo-teoretychnyi 

zhurnal Khmelnytskoho ekonomichnoho universytetu «Nauka i ekonomika», Issue 1 (25), pp. 50-52. 
15. Todorova, O. L. (2016), “Cluster approach as a public tool for implementation of the state regional 

development policy“, Thesis abstract of Cand. Sc. (Econ.), Odessa Regional Institute of Public 
Administration, Odessa, Ukraine, 20 p.  

16. Chuzhikov, V.I. and Lukianenko, O.D. (2013), “Cluster policy of the European Union”, Ekonomika 
Ukrainy, no. 2, pp. 81-91. 

 
Рецензент : д.е.н., професор Національного 

 транспортного університету    Н.М. Бондар 
 
 
 
 
 
 

УДК 336.71 
Сушко Н.М., 

канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи 
Київський національний торговельно-економічний університет 

  

ДЕПОЗИТНІ РИЗИКИ СУЧАСНИХ БАНКІВ 
Sushko N.M., 

cand.sc.(econ.), assistant professor at the 
 department of banking 

Kyiv National University of Trade and Economics 

  
DEPOSIT RISKS OF MODERN BANKS 

 
Постановка проблеми. Ефективне функціонування сучасної економіки неможливо 

забезпечити без адекватної політики управління ресурсним потенціалом банків. В банках цей 
процес супроводжується низкою як позитивних, так і негативних явищ, що потребують відповідної 
систематизації, узагальнення та розробки напрямів розвитку, адекватних сучасним синергетичним 
вимогам. Саме тому дослідження депозитних ризиків сучасних банків повинно стати центром, що 
поєднає управлінські процеси пасивними та активними банківськими операціями.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми депозитної діяльності сучасних банків 
висвітлені в численних працях українських та зарубіжних науковців, зокрема таких, як: 
О. Д. Василик, М. І. Савлук, С. Л. Коваль, Л. Г. Батракова, Н. І. Версаль, С. В. Волосович, 
О. Д. Жилан, О. І. Лаврушина, А. Ю. Петрова та ін. Разом з тим, залишаються недостатньо 
дослідженими та вирішеними питання, що стосуються проблем розуміння депозитних ризиків 
сучасних банків, процесів їх формування й управління тощо.  

Постановка завдання. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування суті депозитних 
ризиків банків, механізму їх формування та розробка практичних шляхів управління ними.  

Предметом дослідження є депозитні ризики сучасних банків  
Об’єктом дослідження є процеси формування та управління депозитними ризиками сучасних 

банків.   
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах ресурси банків є активним 

елементом банківської діяльності. Забезпечення ресурсної стійкості банків досягається в ході 
управління ризиками за депозитними операціями.  

В теорії та практиці функціонування фінансового ринку поняття «депозитний ризик» 
пов’язують з проблемами, що виникають в клієнтів фінансових посередників. Так, в  науковій 
літературі під депозитним ризиком (deposit risk) розуміють ризик можливого неповернення повністю 
або частково депозитних вкладів у зв’язку з банкрутством банку або іншої фінансової установи [1]. 
Він пов’язаний з неправильною оцінкою і невдалим вибором банку (чи іншої фінансової установи) 
для здійснення депозитних операцій. Випадки реалізації депозитних ризиків зустрічаються не лише 
в нашій країні, але і в країнах з розвиненою ринковою економікою. Захист клієнта від втрати 
депозитного вкладу у разі банкрутства банку (чи іншої фінансової установи) здійснюється шляхом 
страхування депозитних вкладів (deposit insurance). У деяких країнах з розвиненою ринковою 
економікою інтереси вкладників у розмірі певної суми або певного відсотка від суми вкладу 
автоматично захищені централізованими страховими фондами - в США: Федеральною корпорацією 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА    33--44’’22001177[[6688]] 
Науково-виробничий журнал 

 

 197 

страхування депозитних вкладів (Federal Deposit Insurance Corporation); у Великобританії: Фондом 
захисту депозитних вкладів тощо [1]. 

Але в системі ризиків, з якими стикаються банки, також є ризики, пов’язані з здійсненням їх 
депозитної діяльності (депозитні ризики банку, ризики формування депозитної бази тощо). Існуючі  
визначення депозитних ризиків банку зводять їх розуміння до ймовірності понесення банком втрат 
через загрозу, або невпевненість в майбутньому, тобто дій суб’єкта господарювання за непрозорих, 
невизначених обставин, які можуть мати негативний вплив на рівень капіталу або надходжень банку 
[2]. Очевидно, що в даному підході депозитні ризики банку пов’язуються лише з зовнішніми 
чинниками його формування. Але існує велика кількість суто внутрішніх дисбалансів функціонування 
банку, що також можуть призводити до наростання депозитних ризиків. Саме тому ми пропонуємо 
під депозитним ризиком банку розуміти його можливі втрати через нераціональне або 
непередбачене для банку використання залучених депозитних коштів. Крім цього депозитний ризик 
банку слід розглядати як сукупність декількох видів ризику: ризики втраченої вигоди, 
незбалансованої ліквідності, трансформаційні та відсоткові.  

Наростання депозитних ризиків втраченої вигоди в вітчизняних банках в останні роки 
обумовлені загальновідомими процесами погіршення соціально-економічної ситуації в країні, 
реформуванням банківської системи в Україні, конкуренція, відсутність зв’язків з іншими банками 
тощо. Саме тому постійне регулювання ризиків депозитних операцій банків має бути постійним, 
безперервним процесом впливу на їх рівень, спрямованим на їх обмеження і мінімізацію з боку 
Національного банку України. Як уже було зазначено, нині передача ризиків депозитних операцій 
банків здійснюється в процесі страхування депозитів, який має низку суттєвих недоліків: суттєво 
порушуються права банків через їх обов’язкове включення до ФГВФО; сплата всіма банками 
однакових внесків до ФГВФО; низького розміру відшкодування втрат вкладників тощо. Все це 
потребує суттєвого перезавантаження вітчизняної системи страхування депозитів шляхом 
підвищення розмiру вiдшкодування коштiв вкладникiв з ФГВФО, урізноманітнення джерел 
накопичення його фінансових ресурсів, упровадження диференційованих ставок оплати регулярних 
зборів в ФГВФО залежно від фінансового стану банку тощо.  

Прояв депозитного ризику незбалансованої ліквідності відбувається в ході реалізації вимог 
клієнтами банку щодо повернення вкладів. Він пов’язаний із ситуативною поведінкою клієнтів банку, 
обумовленою суб’єктивними мотивами, якими керується власник тимчасово вільних коштів, 
обираючи банк для розрахункового обслуговування чи розміщення в ньому коштів на депозитних 
(вкладних) рахунках, або обставинами, що спонукали клієнта достроково вилучити кошти з банку чи 
змінити вид депозитного (вкладного) рахунку [3].  

Враховуючи неможливість впливу банків на зовнішні чинники, що призводять до формування 
його депозитних ризиків незбалансованої ліквідності, банки з метою його мінімізації повинні 
посилювати ефективність продуктової та організаційної політики. Зокрема, у контексті 
вдосконалення депозитної політики сучасних банків доцільно розширювати зарубіжну практику 
використання такого продукту як структурований депозит. Структурований депозит - це сукупність 
інвестиційного і депозитного продуктів, причому доходність першого прямо залежить від  
функціонування базового активу. В практиці зарубіжного банківського менеджменту існують дві 
основні умови, яким повинен відповідати структурований депозит: по-перше, має бути гарантоване 
забезпечення повернення усіх мобілізованих ресурсів клієнта, по-друге, клієнтам повинна 
забезпечуватися можливість отримати вищий інвестиційний доход за рівень інфляції і ставок по 
стандартних банківських вкладах. При цьому значна частка депозиту повинна розміщуватися 
банком у високонадійні фінансові інструменти з фіксованою доходністю [4]. 

Ще однією перспективною інноваційною послугою у сфері залучення ресурсів, яка повинна 
впроваджуватися українськими банками, є фінансове планування й управління капіталом клієнта, 
що базується на високому рівні довіри клієнта до банку. На підставі отриманих даних про 
фінансовий стан клієнта фахівці банку розробляють пропозиції клієнту щодо збереження його 
фінансових ресурсів і їх оптимальне використання. Фактично фахівці банку складають детальний 
перелік доходів і витрат клієнта на рік або декілька років наперед, у якому враховуються податкові 
зобов’язання, управління активами, пропонують узгоджені дії із збереження спадку і управління 
передачею успадкованого майна. 

Депозитні ризики трансформації в банках зводяться до неспівпадання залучених та 
розміщених коштів за термінами і є перманентною характеристикою їх діяльності протягом останніх 
десятиліть. Рестрикційна грошово-кредитна політика НБУ сприяла формуванню розриву як 
кількісних, так і цінових параметрів короткострокового та довгострокового сегменту депозитного 
ринку.  

Нагадаємо, що обсяги і якість ресурсів банку обумовлюють масштаби і напрями його 
діяльності. Загальновідомо, що банки, з одного боку, мають можливість здійснювати активні 
операції тільки в межах обсягів наявної у нього ресурсної бази, а з іншого - при формуванні свої 
ресурсної бази за рахунок короткострокових джерел банк обмежений в здійсненні довгострокових 
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кредитних вкладень.  
Основними джерелами фінансування активних операцій, які становлять найбільшу питому 

вагу у структурі пасивів українських банків, виступають строкові депозити та кошти на поточних 
рахунках. Останнє джерело ресурсів, на відміну від строкових депозитів, є більш дешевим, але 
разом з цим становить групу зобов’язань, яка характеризується підвищеним рівнем ризику. Як 
відомо, залучені депозити поділяють залежно від термінів строкових угод, і згідно з класифікацією 
Національного банку України утворюють п’ять груп:  

 до 31 дня (місяць);  

 від 32 до 92 днів (квартал);  

 від 93 до 183 днів (півріччя);  

 від 184 до 365 днів (рік);  

 понад 365 днів (довгострокові депозити) [5].  
Відповідно, депозити перших чотирьох груп є короткостроковими, а депозити п ’ятої групи – 

довгострокові. Чим вища частка зобов’язань перед клієнтами банків на довгостроковій основі, тим 
вища стабільна частина ресурсів банків, що позитивно впливає на ліквідність і зменшує залежність 
від міжбанківських позик. Проте строкові депозити є дорожчими, що негативно впливає на 
рентабельність та прибутковість роботи банків. При цьому простежується певна закономірність, що 
при високих темпах інфляції підприємства і населення здебільшого уникають строкових депозитів. 
Населення у такому випадку зберігає кошти поза банківської системою у вигляді 
вільноконвертованої валюти, а підприємства – на розрахункових рахунках. Дані рис. 1 свідчать про 
те, що питома вага різних ресурсних складових у загальному обсязі депозитних ресурсів за 2013 -
2017 роки практично не змінювалася і розподілялась у рівних пропорціях.  
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Рис. 1. Динаміка та структура депозитного портфеля банків України за строковістю у 
2013–2017 рр., % 

Джерело: [6; 7]  

 
У 2013 році спостерігався незначний приріст обсягу довгострокових депозитних ресурсів, однак 

у 2014-2017 роках ситуація змінилася, і в структурі депозитних коштів почали переважати депозити на 
вимогу. Остільки за рахунок короткострокових джерел банки не можуть здійснювати довгострокові 
кредитні вкладення, то це означає низькі темпи економічного зростання, оскільки в країні немає 
достатньої кількості довгострокових ресурсів для кредитування економіки. 

Нині до основних проблем, що обумовлюють дефіцит довгострокових банківських ресурсів, слід 
віднести: низький рівень довіри до банків, недостатній рівень розвитку небанківських фінансово-
кредитних інститутів і фондового ринку, високі кредитні ризики, недосконалість законодавчої бази у 
сфері секюритизації і запорук тощо. Але попри це, на нашу думку, у банківському секторі необхідно 
створювати умови для повноцінної реалізації банками функції трансформація короткострокових 
ресурсів в довгострокові, оскільки функції банку, як фінансового посередника не обмежуються 
залученням довгострокових ресурсів для видачі довгострокових кредитів. Головною причиною 
неможливості повноцінної трансформації ресурсів по термінах в Україні це - особливості системи 
управління ліквідністю банків. Вітчизняні банки нині підтримують власну ліквідність за рахунок 
великого обсягу добровільних резервів, оскільки у разі кризи їм не гарантована ресурсна підтримка 
НБУ. 
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Для мінімізації депозитних ризиків трансформації сучасних банків доцільно передусім 
розширювати базу середньо - і довгострокових залучених коштів шляхом:  

 удосконалення законодавчої бази, що передбачає неможливість дострокового вилучення 
термінового банківського вкладу; 

 удосконалення системи рефінансування банків,  

 забезпечення рівноправного доступу до ресурсів міжбанківського кредитування для всіх банків;  

 подальший розвиток у рамках банківського сектора ринку облігаційних позик і таких 
фінансових інститутів, як страхові і пенсійні фонди;  

 розширення можливостей випуску середньострокових цінних паперів і їх розміщення як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Необхідною умовою для цього є підвищення рівня 
прозорості банків і якості корпоративного управління; 

 активне застосування економічних інструментів управління залученими ресурсами (різного 
роду обмеження на залишки коштів на рахунку, на термін розміщення депозиту, на суму внеску, 
розмір первинного і подальших внесків, на сумарні обороти по рахунку тощо); блокування (залишків 
або списання коштів); комісії; плату за обслуговування; відсоткові ставки; дисконт; 

 введення в практику банківських операцій безвідкличних вкладів тощо. 
Заощадження населення виступають значимим джерелом формування кредитного потенціалу 

комерційних банків і є цінним ресурсом економічного розвитку, джерелом інвестування і кредитування 
галузей економіки. Проте депозитні операції не можна розглядати у ролі джерела довгострокових 
ресурсів банків. Аналіз депозитного портфеля банків України за джерелами формування свідчить, що 
у загальній структурі депозитних операцій банків України переважають саме депозити фізичних осіб 
(табл. 1).   

Таблиця 1 
Депозитний портфель банків України за джерелами формування в 2013-2017 рр., 

 станом на 01.01. 
 

Показники 
Рік  

2013 2014 2015  2016 2017 

Загальний обсяг депозитів, млн грн 566553 668674 677743 749057 849912 

Темпи зростання, % 115,1 118,0 101,4 110,5 113,5 

Депозити фізичних осіб, млн грн 364003 433726 416371 392642 427910 

Темпи зростання, % 118,9 119,2 96,0 94,3 109,0 

Питома вага депозитів фізичних осіб, % 64,2 64,9 61,4 52,4 50,3 

Депозити юридичних осіб, млн грн 202550 234948 261372 356415 422001 

Темпи зростання, % 108,8 116,0 111,2 136,4 118,4 

Питома вага депозитів юридичних осіб, % 35,8 35,1 38,6 47,6 49,7 

Питома вага депозитів у структурі 
зобов’язань, % 

59,1 61,6 57,9 66,5 75,9 

Джерело: складено за матеріалами [6; 7; 8] 

 
Значна частка таких коштів у зобов’язаннях банків збільшує їх ризики неплатоспроможності та 

депозитні ризики трансформації. З метою їх мінімізації банкам доцільно насамперед забезпечити: 
проведення регулярного аналізу ринків депозитів з метою вибору найбільш ефективних джерел 
розміщення власних активів і пропозиції конкурентоздатних банківських продуктів; здійснення 
таргетованого визначення цільового ринку мінімізації депозитних ризиків; поліпшення якості 
обслуговування клієнтів; забезпечення ліквідності банку і його активів, підвищення фінансової й 
економічної стійкості банку тощо. 

Відсоткові депозитні ризики банку пов’язані з несприятливими ситуаціями, що призводять до 
подорожчання залучених ресурсів. Залежно від зміни відсоткових ставок існують наступні різновиди 
цього виду ризику:  

 відсоткові депозитні ризики банку, що пов’язані з неадекватною ціновою політикою 
залучення та розміщення ресурсів;  

 відсоткові депозитні ризики банку, що пов’язані з неадекватною ціновою політикою в частині 
вибору типу відсотків за залученими та розміщеними ресурсами.  

В Україні зростають відсоткові депозитні ризики банків, що пов’язані з подорожчання 
залучених ресурсів. Так, середньозважена відсоткова ставка за вкладами фізичних осіб у 2016 році 
становила 16,7 % річних, а за депозитами юридичних осіб – 8,5 %. Така різниця спричинена 
відмінністю структури за строками залучення депозитів (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Український індекс середніх ставок за депозитами фізичних та юридичних осіб у 2012-

2016 рр., станом на 01.01. % 
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Фізичні особи 

3 місяці 17,0 6,9 6,6 18,9 6,9 7,3 20,1 7,9 7,1 16,2 5,4 4,6 

6 місяців 17,4 7,3 6,9 18,2 7,2 7,7 20,5 8,6 7,4 18,3 6,1 5,2 

9 місяців 17,8 7,5 7,1 18,5 7,5 8,2 20,9 8,8 7,9 18,8 6,9 5,9 

12 місяців 18,2 7,9 7,4 19,1 7,8 8,7 21,2 9,2 8,1 18,3 6,5 5,7 

Юридичні особи 

3 місяці 13,1 3,7 3,2 14,2 4,0 3,5 15,7 4,2 3,7 16,4 4,5 4,0 

6 місяців 13,3 3,9 3,4 14,7 4,2 3,7 16,2 4,5 4,0 16,5 4,6 4,3 

9 місяців 13,7 4,1 3,6 15,3 4,5 3,9 16,5 4,7 4,1 16,9 4,8 4,2 

12 місяців 14,1 4,4 3,8 15,6 4,7 4,0 16,7 4,9 4,2 16,8 4,7 4,4 

Джерело: складено за матеріалами [6; 7] 

 
Лідерами падіння серед гривневих заощаджень стали вклади строком 3 місяці. Трохи менше 

знизилася прибутковість вкладів на 6 місяців, до 18,3% річних. Ставки по внесках на 9 місяців 
знизилися до 18,8% річних. Прибутковість депозитів терміном на 12 місяців опустилася до позначки 
18,3% річних. У той же час ці ставки відображають рівень реальних відсоткових ставок, за якими 
банки-учасники були готові приймати депозити фізичних осіб. Падіння прибутковості внесків відбулося 
через зростання ліквідності банків на тлі відсутності кредитування. В країні відсутнє активне 
кредитування як бізнесу, так і фізичних осіб. Банки неактивно залучають ресурси, тому що не можуть 
їх розмістити, видаючи кредити. Ставки по депозитах у всіх валютах знизила переважна кількість 
банків. Подальша динаміка зміни відсоткових ставок залежить насамперед від настроїв вкладників і 
курсових коливань, передбачити їх складно.  

Висновки з проведеного дослідження. В сучасних умовах забезпечення ресурсної стійкості 
банків досягається в ході управління ризиками за депозитними операціями.  

Критичний огляд існуючих теоретичних підходів щодо розуміння депозитних ризиків банку 
дозволив запропонувати його авторське визначення як можливі втрати через нераціональне або 
непередбачене для банку використання залучених депозитних коштів. Депозитний ризик банку слід 
розглядати також як сукупність декількох видів ризику: ризики втраченої вигоди, трансформаційні та 
відсоткові депозитні ризики. 

Наростання депозитних ризиків втраченої вигоди у вітчизняних банках в останні роки 
обумовлені процесами погіршення соціально-економічної ситуації в країні, реформуванням банківської 
системи в Україні тощо. Прояв депозитного ризику незбалансованої ліквідності відбувається в ході 
реалізації передчасних вимог клієнтами банку щодо повернення вкладів. З метою його мінімізації 
банки повинні посилювати ефективність продуктової та організаційної політики. Депозитні ризики 
трансформації в банках зводяться до неспівпадання залучених та розміщених коштів за термінами. 
Відсоткові депозитні ризики банку пов’язані з несприятливими ситуаціями, що призводять до 
подорожчання залучених ресурсів. Залежно від зміни відсоткових ставок існують наступні різновиди 
цього виду ризику: відсоткові депозитні ризики банку, що пов’язані з неадекватною ціновою політикою 
залучення та розміщення ресурсів; відсоткові депозитні ризики банку, що пов’язані з неадекватною 
ціновою політикою в частині вибору типу відсотків за залученими та розміщеними ресурсами. В 
Україні відсоткові депозитні ризики банків, що пов’язані з подорожчання залучених ресурсів, постійно 
зростають.   

Отже, проблема управління депозитним ризиком банків України залишається невирішеною вже 
упродовж багатьох років, що обумовлює як рівень її наукової та практичної актуальності, так і створює 
основу для подальших досліджень в частині деталізованого аналізу окремих складових депозитних 
банківських ризиків.  
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Постановка проблеми. Актуальність питань, пов’язаних з забезпеченням підприємств 

інвестиційними ресурсами не викликає сумніву, оскільки ефективність інвестиційно-інноваційних 
процесів є основою формування високих економічних результатів на всіх рівнях господарювання. Від 
системності управління інвестиційними процесами залежить формування стратегічної 
конкурентоспроможності підприємства. З дослідженням базових аспектів управління інвестиціями 
пов’язана велика кількість досліджень провідних вчених світу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Так, питанням, пов’язаним з дослідженням 
інвестицій присвячено роботи значної кількості економістів, таких як Бланк І.О. [1], Карпіщенко А.А. [2], 
Савчук В.П. [3], Поддєрьогін А.М. [4], Кирейцев Г.Г. [5], Ілляшенко М. С. [6], Денисенко М.П. [7], 
Реверчук С.К. [8] та ін. Більшістю авторів прямо або опосередковано підкреслюється значимість 
даного питання та роль ефективного управління інвестиційними ресурсами в забезпеченні підвищення 
економічного рівня підприємства. Багатьма авторами розглядаються також різні аспекти інвестиційної 
діяльності підприємства [4-9], пов’язані з визначенням сутності, класифікацією та функціями базових 
категорій, що характеризують інвестиційну діяльність, і зокрема інвестиційні ресурси і підкреслюється 
необхідність обґрунтованого управління ними. Отже, існує необхідність вивчення питання щодо 
удосконалення механізму управління інвестиційними ресурсами. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних та методологічних 
положень щодо удосконалення управління інвестиційними ресурсами з огляду на підвищення 
економічного рівня підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На підприємствах з метою досягнення певного 
рівня конкурентоспроможності постійно здійснюється інвестиційний процес. І від того, наскільки 
оптимальним та ефективним є управління інвестиційними ресурсами, наскільки інноваційними та 
перспективними будуть сфери, до яких залучаються такі ресурси, залежить в кінцевому підсумку 
економічний рівень підприємства. В сучасних непростих кризових умовах саме використання 
інноваційно-інвестиційного шляху розвитку є ключовим чинником  досягнення довготривалої 
конкурентоспроможності підприємств. 

Важливість вивчення таких аспектів не викликає сумнівів і підкреслюється більшістю 
дослідників.  

Так, в роботі [3, с. 672] підкреслюється важливість визначення інвестиційних потреб проекту, а 
також джерела їх фінансування; розглянуто структуру та характеристику необхідних інвестицій. Далі в 
даній роботі [3, с. 673] визначається, що всі потреби підприємства в отриманні коштів можна 
розподілити на три групи: прямі інвестиції, супутні інвестиції, інвестування виконання НДР, а також 
надано характеристику таких груп інвестицій та визначено, що «загальний обсяг інвестицій 
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представляє собою суму всіх інвестиційних витрат: прямих інвестицій, супутніх інвестицій та 
інвестицій в НДР». 

В роботі [10], поряд з акцентами на важливості даного питання, надається визначення 
інвестиційної діяльності та підходи до класифікації її об’єктів наступним чином: «Інвестиційна діяльність 
являє собою частину господарської діяльності підприємства за цільовим формуванням і 
розпорядженням власними і позиковими джерелами фінансових ресурсів, а також амортизацією, які 
забезпечують його розширене відтворення. Інвестиційна діяльність підприємства є об'єкт фінансового 
управління, пов'язаний з впорядкованим вкладенням фінансових ресурсів в розвиток виробництва і 
соціальну інфраструктуру (капітальні вкладення у власні і спільні виробництва, інфраструктуру або прямі 
інвестиції) і в цінні папери емітентів (непрямі інвестиції). Інвестиційна діяльність підприємства носить 
довгостроковий характер і пов'язана не тільки з вкладеннями фінансових ресурсів за певними 
напрямами, а й з емісією власних цінних паперів і з цільовим залученням інших довгострокових 
позикових джерел фінансування прямих виробничих і невиробничих інвестицій. Інвестори здійснюють 
вкладення власних, позикових і залучених коштів у формі інвестицій та забезпечують їх цільове 
використання. Об'єктами інвестиційної діяльності є: новостворювані і модернізовані основні фонди у всіх 
галузях економіки; цінні папери (акції, облігації); цільові грошові вклади; інтелектуальні цінності; науково-
технічна продукція та інші об'єкти власності; майнові права і права на інтелектуальну власність». 

В роботі [11] надається визначення інвестиційних ресурсів як «сукупності фінансових ресурсів, 
які формуються й використовуються підприємством для вирішення проблем, пов'язаних із процесами 
проектування, будівництва, розвитку суб'єктів підприємницької діяльності, тобто фінансують 
інвестиційну діяльність підприємства» . Також в даній роботі зазначається, що «формування 
інвестиційних ресурсів підприємства здійснюється за двома напрямами – по державних і недержавних 
джерелах фінансування». До державних інвестиційних ресурсів у даній роботі відносять «інвестиції з 
Державного бюджету України й місцевих бюджетів, інвестиційні кошти позабюджетних фондів, а також 
власні коштів державних підприємств і організацій», а до недержавних інвестиційних ресурсів – 
«власні кошти підприємств і організацій, довгострокові й короткострокові кредити банків, кошти 
населення, кошти цільових фондів, що перебувають у розпорядженні фізичних та юридичних осіб, а 
також інші джерела (емісія облігацій підприємств, лізинг)». 

Отже, виходячи із розглянутих підходів провідних економістів, пов’язаних з розкриттям сутності і 
класифікації інвестиційних ресурсів, доцільно акцентувати увагу на питаннях, пов’язаних з 
удосконаленням механізму управління залученням інвестиційних ресурсів в інноваційну діяльність.  

Слід зазначити, що насамперед джерела фінансування інноваційних проектів залежать від 
фінансового механізму підприємства. На думку авторів [4, с. 321], джерелами фінансування можуть 
бути: власні фінансові ресурси; позичені фінансові ресурси; кошти, отримані від продажу цінних паперів, 
внески членів трудових колективів; кошти державного бюджету та місцевих бюджетів; кошти іноземних 
інвесторів. З точки зору сучасних досліджень фінансового менеджменту [4; 5] розмежовують фінансовий 
механізм за ознакою рівня фінансового управління на директивний і регулювальний. Безпосередній 
вплив на фінансову діяльність підприємства здійснюється через фінансовий механізм державного 
регулювання (ставки податків, різноманітні стимули і санкції), але, у свою чергу, ефективна організація 
та функціонування фінансів підприємства впливають на рівень державних фінансів (наповнюваність 
державного й місцевих бюджетів, позабюджетних фондів) і на економічне зростання взагалі. Оскільки 
суспільний продукт є результатом економічної діяльності підприємства, детальнішої уваги потребує 
саме фінансовий механізм підприємства. З урахуванням викладеного вище доцільно розглядати його як 
внутрішньогосподарський, а фінансовий механізм державного регулювання – як зовнішній щодо 
фінансового механізму підприємства. До фінансового регулювання входить, як відомо, система 
інструментів, за допомогою яких держава впливає на фінансову діяльність підприємства. З одного боку, 
це ставки податків і зборів та механізм їх стягнення, а з другого – інструменти державної фінансової 
підтримки у вигляді бюджетних позик або дотацій. Ця частина фінансового механізму не залежить від 
внутрішніх зусиль підприємства і має бути прийнятою підприємством як умова зовнішнього середовища, 
до якої воно має пристосуватися у процесі своєї господарської діяльності. Інша річ – внутрішній 
фінансовий механізм підприємства, ефективність котрого визначається формами, методами та 
інструментами, які використовує підприємство у своїй діяльності. Тому ця складова фінансового 
механізму потребує пильної уваги до організації його функціонування. 

У якості фінансових джерел забезпечення інвестиційного процесу (покриття інноваційних витрат 
за рахунок фінансових ресурсів, що акумулюються суб'єктами господарювання і державою) слід 
акцентувати увагу на самофінансуванні, кредитуванні й державному фінансуванні, а у якості 
інструментів механізму ресурсного забезпечення інвестиційного процесу виокремити склад і структуру 
його джерел. Інвестиційні ресурси визначають не тільки політику фінансування господарської 
діяльності підприємства, а й впливають на економічний рівень його діяльності. Для виявлення впливу 
окремих інструментів фінансового забезпечення пропонується детальне обґрунтування складу 
основних джерел інвестиційних ресурсів, що направляються на інноваційний розвиток підприємств. 
Можливість залучати інвестиційні ресурси з різних джерел, у тому числі на фінансовому ринку, дає 
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змогу підприємству відносно вільно маневрувати структурою цих ресурсів, вибираючи оптимальні їхні 
комбінації. Однак є певні чинники, що впливають на обсяг і структуру інвестиційних ресурсів 
підприємства. До них належать: форма власності й організаційно-правові форми підприємства, 
галузеві особливості підприємства, мета і завдання економічного розвитку на певному проміжку часу, 
внутрішня фінансова політика підприємства тощо. 

Головна вимога при цьому до інноваційно - інвестиційних заходів, це їх економічна ефективність. 
Базовим критерієм визнання заходу у якості інноваційного є, в першу чергу, перевищення прибутковості 
діяльності підприємства за результатами впровадження інновацій над базовою прибутковістю. А отже 
рівень прибутку на відповідну суму витрат після використання удосконалених методів управління 
інвестиціями повинен зростати постійно у порівнянні як з минулими періодами, так і з альтернативними 
варіантами розвитку. В основу таких змін необхідно покласти досягнення науково- технічного прогресу, 
які сприятимуть зростанню рівня конкурентоспроможності в цілому.  

Виходячи із наведеного вище, пропонуємо наступне визначення інвестиційних ресурсів. 
Інвестиційні ресурси представляють собою сукупності матеріальних і нематеріальних ресурсів 
підприємства, залучених із зовнішніх і внутрішніх джерел фінансування, спрямованих на здійснення 
фінансування інвестиційної діяльності підприємства з метою досягнення мети його створення. 

Процес управління інвестиційними ресурсами можливо удосконалити шляхом розробки 
організаційно - економічного механізму такого управління, який враховує всі чинники впливу на процес 
залучення інвестиційних ресурсів, його предмет, мету, об’єкт, принципи тощо. Для відображення 
реалізації інвестиційної політики підприємства нами розроблено організаційно – економічний механізм 
управління його інвестиційними ресурсами (рис. 1).  

Функціонування організаційно – економічного механізму управління інвестиційними ресурсами 
підприємства повинно здійснюватись у рамках стратегії і тактики управління інноваційно – 
інвестиційним процесом з дотриманням вимог нормативно – правової бази розвитку підприємства. 
При цьому стратегія діяльності підприємства орієнтується насамперед на дотримання базових вимог 
функціонування підприємств в ринковій економіці. Такими вимогами, як відомо, є досягнення 
стратегічних цілей створення підприємства у вигляді його капіталізації та забезпечення зростання 
доходів засновників. 

Організаційні та економічні методи управління інвестиційними ресурсами підприємства тісно 
взаємопов’язані зі стратегією і тактикою інноваційно - інвестиційного розвитку підприємства, і 
здійснюються вони через відповідний орган управління цим процесом. 

Стабільний інвестиційно – інноваційний розвиток є необхідною умовою, що забезпечує 
існування підприємства. Лише за умови постійного впровадження ефективних заходів керівництво і 
персонал мають  змогу втілювати в життя заходи, спрямовані на досягнення мети підприємства. 
Такою метою виступає досягнення відповідного економічного рівня підприємства, його 
результативності, продуктивності, задоволення інтересів власників щодо зростання їх доходів та 
підвищення ринкової вартості підприємства. Нами доведено, що окрім загальновизнаних сфер 
застосування будь-якого організаційно-економічного механізму (у тому числі організаційно- 
економічного механізму управління інвестиційними ресурсами), таких як: виробнича,  фінансова, 
інвестиційна, (враховуючи наявність  також таких його складових як: соціальної, екологічної, правової, 
силової, техніко- технологічної, інтелектуальної, кадрової, інформаційної тощо) доцільно акцентувати 
увагу також на таких функціях та сферах його застосування  як зовнішньоекономічна, комунікаційна та 
інноваційна. Акцент на виокремленні зовнішньоекономічної сфери використання запропонованого 
механізму, з нашої точки зору, викликаний складним та непрогнозованим зовнішньополітичним 
становищем України. Врахування цих мінливих та проблемних чинників впливу на функціонування як 
економіки в цілому, так і зокрема підприємств, що здійснюють зовнішньо-економічну діяльність є 
вельми важливим. Виокремлення комунікаційної сфери викликане важливістю даного аспекту в 
умовах перманентної і швидкої зміни темпів, умов, функцій та систем комунікацій. В першу чергу їх 
розширення до всесвітнього рівня без певних встановлених меж та лімітів. Отже, достатнє та 
ефективне використання таких можливостей є необхідною умовою забезпечення функціонування 
будь-якого організаційно- економічного механізму. 

Крім того слід відзначити, що управління інвестиційними ресурсами як система повинне 
базуватись на принципах системності, комплексності, цільової спрямованості, економічної ефективності 
та оптимальності. Найважливішим із цих принципів є принцип системності, який дозволяє враховувати і 
аналізувати в комплексі всі важливі чинники впливу на рівень використання інноваційних ресурсів 
підприємства. Принцип економічної ефективності є важливим для менеджерів та власників 
підприємства, оскільки його дотримання є запорукою досягнення мети створення підприємства щодо 
зростання величини прибутку, рівня прибутковості та нарощення капіталізації підприємства. Крім того в 
окремих випадках доцільно базуватись на інших функціональних підходах до формування та підбору 
відповідних принципів такого управління, виходячи із специфічних умов функціонування конкретного 
підприємства, в тому числі – їх галузевої належності, економіко – соціальних, екологічних, географічних. 
Важливими елементами наведеного механізму є предмет і об’єкти управління, принципи і методи 
управління, заходи і етапи управління інвестиційними ресурсами. 
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Для прийняття відповідних управлінських рішень в межах даного організаційно – економічного 
механізму нами запропоновано застосовувати систему показників оцінки інвестиційних ресурсів, 
здійснювати моніторинг відповідного процесу, і з урахуванням отриманих результатів здійснювати 
його оцінку і коригування як складової частини виконання інноваційно – інвестиційної політики 
підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, представлені в даній роботі наукові 
уявлення і методичні підходи до удосконалення механізму управління інвестиційними ресурсами 
сприятимуть більш обґрунтованому підходу до формування інвестиційних стратегій підприємств з 
метою підвищення їх економічного рівня. 
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Постановка проблеми. Державний борг є невід’ємним і одним із ключових інструментів 
фіскальної політики, державні запозичення є важливими при формуванні ресурсу для розвитку 
економічних та соціальних відносин. Варто зазначити, що борг країни, який поділяється на внутрішній 
та зовнішній має свої переваги та недоліки. Зокрема в короткостроковій перспективі борг здатен 
покрити витрати держави, тоді як в майбутньому його необхідно погашати, що створює додаткове 
навантаження на громадян.  

Аналіз основних досліджень та публікацій. Серед найбільш відомих вчених, які займалися 
проблемами впливу державного боргу на розвиток економіки та соціальної політики варто виділити 
праці: Ф. Юсті, І. Зоннефельса, Ф. Небеніуса, К. Дітцель та А. Вагнера, Дж. М. Кейнса, А. Лернера та 
ін. Серед вітчизняних науковців, які присвятили свої праці даній проблематиці варто назвати: 
М. Алексєєнко, М. Бунге, П. Мігуліна, М. Патлаєвського, І. Тарасова, М. Мітіліно, Г. Тіктіна, 
В. Твердохлєбова, Г. Цехановського, І. Янжула, М. Туган-Барановського, І. Кауфмана. Серед 
сучасників це роботи Б.М. Богачевського, Б.Г. Болдирєва, Л.А. Дробозіної, Л.Н. Красавіної, 
В.А. Степаненка, В.М. Суторміної, В.М. Федосова. Однак, залишається велика кількість питань, які 
потребують вирішення в сфері управління державним боргом, зокрема в частині його впливу на 
соціальний розвиток в країні. 

Постановка завдання. Саме тому, вважаємо за необхідне дослідити вплив державних позик 
на соціальну політику в державі, вплив боргу на рівень життя громадян, як платників податків, так і 
тих, хто отримує соціальні виплати від держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для отримання більш якісних результатів 
розділимо наше дослідження на такі складові: 

1. вплив боргу на рівень податкового навантаження; 
2. вплив державного боргу на рівень соціального захисту громадян; 
3. влив боргу на рівень життя населення через приріст чи зниження економічних показників 

(мінімальна заробітна плата, рівень доходів громадян). 
Логіка такого дослідження полягає в тому, що державні позики в майбутніх періодах призводять 

до необхідності зростання податкових ставок, збільшення кількості податкових інструментів, яка є 
єдиною альтернативою для погашення боргу держави. Важливо визначити спрямування кредитних 
коштів, чи вони спрямовуються на виплати за соціальними платежами (пенсійне забезпечення, 
виплата заборгованостей із заробітної плати), чи державні запозичення спрямовуються на розвиток 
реального сектору. Саме така структура дослідження дасть змогу визначити ефективність державної 
політики в сфері державних запозичень. 

Досліджуючи динаміку державних запозичень за період з 2008 по 2016 роки, спостерігаємо чітку 
тенденцію до його зростання (табл. 1) [1].  

Аналізуючи динаміку державного боргу України за 2008–2016 роки, спостерігаємо чітку 
тенденцію до його зростання, якщо у 2008 році сума загального боргу держави становила 189420 млн 
грн, то вже у 2016 році його сума становила 1929759 млн грн, що в 10,18 раза більше [1]. Найбільше 
на таку негативну тенденцію вплинуло зростання зовнішнього боргу країни, який за аналізований 
період зріс в 11,39 раза із суми 86023 млн грн до 980185 млн грн, також зовнішній державний борг 
України у 2008 році становив 45,4% всього боргу, у 2013 році спостерігалася найменша частка 
зовнішнього боргу в сумі загального боргу країни і становила – 38,2%, тоді як у 2015 році частка такого 

                                           
*
 Науковий керівник: Десятнюк О.М. – д-р екон. наук, професор ТНЕУ 



ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННАА  ІІ  ГГРРООШШООВВАА  ППООЛЛІІТТИИККАА 
 

 208 

боргу була найвищою за весь аналізований період і становила – 52,6%, у 2016 р. – 50,79% [1]. 
Спостерігаємо чітку тенденцію до зростання зовнішнього боргу, що свідчить про зростання залежності 
України від зовнішніх позичальників, що може негативно вплинути на економічну стійкість нашої 
країни. Зокрема, що стосується часток аналізованих показників у Валовому внутрішньому продукті, 
відмітимо загрозливі показники, котрі можуть засвідчити занепад економіки за останні аналізовані роки 
(рис. 1) [2; 3]. 

Таблиця 1 
Державний борг України у 2008-2016 рр. (млн грн)* 

 
             Роки 
 
показники 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Гарантований 
державою 
зовнішній борг 

56720 75825 94932 103607 16211 77009 125939 216449 259843 

Гарантований 
державою 
внутрішній борг 

2001 14063 13828 12241 100081 27129 27863 21459 19084 

Державний 
зовнішній борг 

86023 135926 181813 195806 208919 223016 486027 826270 980185 

Державний 
внутрішній борг 

44667 91070 141662 161467 190299 256960 461004 508001 670646 

ВСЬОГО 189420 316885 432235 473122 515511 584114 1100833 1572180 1929759 

Джерело: складено автором на основі [1] 

 

 
Рис. 1. Частка Державного боргу України у ВВП в 2008-2016 рр. (%) 

Джерело: складено автором на основі [2; 3] 
 

Аналізуючи відносні показники державного боргу до ВВП, спостерігаємо стрімку динаміку до їх 
зростання, зокрема частка боргу держави за період з 2008 по 2016 роки зросла з 20% у 2008 році до 
83,3% у 2016 році (більше ніж у 4 рази), найбільше зросла частка зовнішнього державного боргу – з 
9,1% до 42,6%. Внутрішній борг зріс з 4,7% до 29,2% [2; 3]. Однак, враховуючи те, що суми 
зовнішнього державного боргу є найбільшими, саме вони і мають найбільший вплив на приріст часток 
загального державного боргу у валовому внутрішньому продукті.  

Бачимо надзвичайно небезпечну ситуацію, що дозволяє стверджувати про зростання боргової 
залежності держави від зовнішніх та внутрішніх позик. Згідно ст. 18 Бюджетного кодексу України, 
загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець бюджетного періоду не 
може перевищувати 60 відсотків річного номінального обсягу валового внутрішнього продукту України. 

У разі очікуваного перевищення цієї граничної величини Кабінет Міністрів України невідкладно 
звертається до Верховної Ради України за дозволом на тимчасове перевищення такої граничної 
величини та подає для схвалення план заходів з приведення загального обсягу державного боргу та 
гарантованого державою боргу до встановлених вимог. 
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Бачимо, що граничний розмір державного боргу України перевищує допустимий Бюджетним 
кодексом 60% поріг протягом трьох останніх аналізованих років, зокрема у 2014 р. – 70,3%, у 2015 р. 
такий показник вже становив 79,4%, а вже у 2016 році такий показник перевищив позначку у 80% і 
становив 83,9% [2; 3]. Така ситуація є небезпечною, і може загрожувати дефолту країни, зниження 
рівня життя та соціальних стандартів населення, до підвищення відсотків за кредитами, зростання 
рівня оподаткування, зниження промислової активності в країні.  

Однак фактично показники державного боргу не дозволяють визначити рівень його впливу на 
податкове навантаження. Тому важливо визначити, яким чином рівень державного боргу впливає на 
зростання податкового навантаження в країні. Для цього необхідно проаналізувати, скільки коштів 
державного бюджету спрямовується на погашення державного боргу. Спрямовуючи кошти 
державного бюджету на обслуговування боргу країни, остання змушена залучати додаткові суми у 
вигляді податкових платежів, що лягає додатковим тягарем на платника податків. Можна припустити, 
держава може скористатися новими запозиченнями для погашення старих боргів, однак така політика 
є невиправданою і призведе до краху країни. Тому все ж вважатимемо, що держава використовує 
доходи бюджету та прибутки підприємств, що є запозиченнями під гарантією держави для погашення 
державного боргу. Аналізуючи статистичні показники, що стосуються сум, спрямованих на погашення 
державного боргу, спостерігаємо їх збільшення (рис. 2) [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Погашення державного боргу України за рахунок коштів Державного бюджету у 
2008 – 2016 рр. (млн грн) 

Джерело: складено автором на основі [4] 

 
Спостерігаємо надзвичайно нерівномірну динаміку при погашенні державного боргу України за 

аналізований період. Піковим роком для погашення боргу був 2015 р., коли було спрямовано 416585 
млн грн на погашення боргу держави, в тому числі 91164,12 млн грн – внутрішнього державного боргу 
і 325421,7 млн грн – зовнішнього боргу [4]. Найменше на обслуговування державного боргу було 
спрямовано коштів в 2008 році у розмірі 5049,4 млн. грн., що стосується 2016 року то у порівнянні з 
2015 спостерігаємо значне зниження навантаження на державний бюджет України в частині витрат 
держави на погашення державного боргу, зокрема з бюджету спрямовано 111410,04 млн грн, в тому 
числі 102373,3 млн грн на погашення внутрішнього боргу та 9036,7 млн грн на погашення зовнішнього 
боргу держави. Якщо аналізувати структуру погашених сум, то лише у 2015 році спостерігаємо значне 
перевищення сум з обслуговування зовнішнього боргу перед внутрішнім (рис. 3) [4]. 
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Рис. 3. Відношення погашених сум внутрішнього та зовнішнього боргів держави до сум 

державного боргу України у 2008-2016 рр. (%) 
Джерело: складено автором на основі [4] 

 
Аналізуючи відносні показники, спостерігаємо, що протягом восьми років, періоду, за яким ми 

робили спостереження, витрати державних коштів в основному спрямовувалися на погашення 
внутрішнього державного боргу, лише у 2015 році відображено значне зростання сум погашеного 
зовнішнього боргу до рівня 78,12 % від загальної суми державного боргу, який обслуговувався у 2015 
році [4].  

Частка державного внутрішнього та зовнішнього боргу в доходах, видатках та податкових 
надходженнях Державного бюджету України відображена у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Частка державного внутрішнього та зовнішнього боргу в доходах, видатках та 

податкових надходженнях Державного бюджету України у 2008-2016 рр. (%) 
 

        Рік 
 

Показники 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

частка погашеного державного 
боргу в доходах Державного 
бюджету України 

2,25 13,21 11,41 12,83 19,52 23,65 34,04 78,37 17,77 

частка погашеного внутрішнього 
державного боргу в доходах 
Державного бюджету України 

1,42 7,41 8,42 10,28 11,01 12,40 19,17 17,15 16,33 

частка погашеного зовнішнього 
державного боргу в доходах 
Державного бюджету України  

0,83 5,80 2,99 2,55 8,51 11,25 14,87 61,22 1,44 

частка погашеного державного 
боргу у видатках Державного 
бюджету України 

2,09 11,86 8,79 12,00 17,01 19,79 28,08 72,19 15,72 

частка погашеного внутрішнього 
державного боргу у видатках 
Державного бюджету України 

1,32 6,66 6,49 9,61 9,59 10,38 15,82 15,80 14,44 

частка погашеного зовнішнього 
державного боргу у видатках 
Державного бюджету України 

0,77 5,21 2,30 2,39 7,42 9,41 12,27 56,39 1,27 

частка погашеного державного 
боргу в податкових доходах 
Державного бюджету України 

2,75 18,01 14,86 15,29 24,50 30,38 43,12 101,7 22,17 

частка погашеного внутрішнього 
державного боргу в податкових 
доходах Державного бюджету 
України 

1,73 10,11 10,97 12,25 13,81 15,93 24,29 22,27 20,37 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА    33--44’’22001177[[6688]] 
Науково-виробничий журнал 

 

 211 

продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

частка погашеного зовнішнього 
державного боргу в податкових 
доходах Державного бюджету 
України 

1,02 7,90 3,89 3,04 10,68 14,45 18,84 79,48 1,80 

Джерело: складено автором на основі [5] 

 
Проаналізувавши статистичні показники, наведені в таблиці 2, спостерігаємо строкатість в 

державній політиці щодо управління державним боргом. 
Для розуміння того, які кошти спрямовуються з державного бюджету на обслуговування 

державного боргу, необхідно порівняти такі суми з доходами та витратами державного бюджету (рис. 
4). Такий аналіз дозволить оцінити соціальне навантаження, яке чинить державний борг на населення 
загалом та платників податків зокрема.  

 

 
Рис. 4. Рівень боргового навантаження (погашення боргу держави) в Україні на основні 

індикативні показники Державного бюджету України у 2008-2016 рр. (%) 
Джерело: складено автором на основі [5] 

 
Проаналізувавши показники, наведені в таблиці 2 та рисунку 4, спостерігаємо надзвичайно 

високе боргове навантаження, яке в 2015 році було найкритичнішим, зокрема частка сум, 
спрямованих з державного бюджету на погашення державного боргу становили 78,37% доходів 
державного бюджету, і такі суми становили 101,75% всіх податкових надходжень [5]. З огляду на це, 
можемо припустити, що у 2015 році на погашення державного кредиту були спрямовані кошти, 
отримані від нових позик, які надійшли на рахунки держави у 2015 р. Що свідчить про не надто 
ефективну фіскальну політику. 

Найменш напруженим для погашення державного боргу за аналізований період був 2008 рік. 
Рівень залежності державного бюджету від боргових зобов’язань держави був найнижчим і становив 
2,25 % доходів і лише 2,75 % від податкових надходжень державного бюджету [5].   

Різке зростання боргової залежності держави може свідчити про зростання залежності 
обслуговування державного боргу від податкових надходжень, які спрямовуються на погашення 
державного кредиту, однак могли б бути використані на соціальні потреби громадян, підвищення рівня 
життя населення, соціальних стандартів, зростання пенсій та допомоги незахищеним верствам 
населення.  

Якщо аналізувати витрати державного бюджету і суми, що спрямовувалися на обслуговування 
державного боргу, спостерігається тенденція до зростання сплачених сум по обслуговуванню і 
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погашенні державного боргу до видаткової частини бюджету. Зокрема у 2008 році таке співвідношення 
становило 2,09%, тоді як у 2015 році – 72,19 %, у 2016 році таке співвідношення знову знизилося до 
15,72 %. Такі показники дають змогу зробити висновок про значне боргове навантаження на видаткову 
частину Державного бюджету України у 2015 році. 

Проаналізувавши показники державного боргу, суми, які спрямовувалися на його погашення та 
бюджетні показники, відзначимо, що за весь період, протягом якого нами здійснювалося 
спостереження, відносні показники знаходилися у межах допустимих норм, виключенням був 2015 рік, 
коли боргове навантаження на державний бюджет країни було високим і перевищило певні критичні 
норми.  

Аналізуючи соціальні аспекти державних запозичень, варто дослідити, як співвідноситься 
державний борг та соціальні видатки державного бюджету. Такий аналіз дозволить визначити, яким 
чином змінюється розмір соціальних гарантій та державних запозичень, можна буде визначити ,чи такі 
показники є еластичними чи ні, а саме, чи впливають суми запозичень на суми соціальних видатків 
бюджету України.  

У 2008-2016 роках з державного бюджету на соціальні потреби спрямовувалися певні суми 
державного бюджету (рис. 5) [5]. 

 

 
 

Рис. 5. Динаміка соціальних видатків Зведеного бюджету України у 2008-2016 рр. (млн грн) 
Джерело: складено автором на основі [5] 

 
Аналізуючи наведені дані на рис. 5, спостерігаємо динаміку до зростання видатків Зведеного 

бюджету України на соціальні потреби. Якщо у 2008 році сума таких видатків становила 168544 млн 
грн, то вже у 2016 році такий показник становить 463174 млн грн, тобто, протягом восьми років 
соціальні виплати із Зведеного бюджету зросли на 294 630 млн грн або в 2,7 раза. Виключенням є 
2014 рік, коли соціальні видатки бюджету були меншими, ніж у попередньому 2013 році і становили 
100110 млн грн у 2014 р. порівняно з 105539 млн грн у 2013 р.  

Спробуємо проаналізувати як змінювався рівень соціальних видатків у відношенні до 
державного боргу України (рис. 6) [4; 5].  

Аналізуючи боргову залежність країни та соціальні видатки Зведеного бюджету України, 
спостерігаємо динамічне зростання державного боргу поряд із соціальними видатками [4; 5]. Частка 
соціальних видатків бюджету у загальній сумі державних позик у 2008 році становила 128,96%, це 
означає, що витрати на соціальний захист населення були на 29% більшими, ніш сума державних 
позик, тоді як у 2015 році сума соціальних витрат була майже в 4 рази меншою, ніж борг держави, 
держава на соціальний захист витрачала всього лише 27,1% від суми державного боргу, в 2016 р. – 
28,06%. Наші розрахунки доводять, в Україні зростає залежність видаткової частини зведеного 
бюджету від державного боргу, що може спричинити перерозподіл соціальних виплат на витрати 
бюджету на управління державним боргом.  

Важливим показником соціального добробуту є рівень доходів громадян, саме цей показник, його 
динаміка вказує на розвиток суспільства та його здатність ефективно жити та розвиватися. 
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Аналізуючи рівень середньомісячного доходу громадян, мінімальні заробітні плати, встановлені 
Урядом, а також суми державного боргу, ми визначимо залежність доходів громадян від 
заборгованості країни. Такий аналіз відображає ступінь небезпеки залежності громадянина від 
кредитора країни.  

 

 
 

Рис. 6. Частка видатків соціального характеру Зведеного бюджету до сум Державного 
боргу України у 2008–2016 рр. (%) 

Джерело: складено автором на основі [4; 5] 

 
Рівень мінімальної заробітної плати, середній рівень доходів, державний борг у розрахунку на 

одну особу в розрізі 2008-2016 років відображено у табл. 3 [6]. 
Таблиця 3 

Рівень мінімальної заробітної плати, середній рівень доходів, державний борг у 
розрахунку на одну особу у 2008-2016 рр. 

 

Показник  
Рік  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

мінімальна 
заробітна 
плата на 1 
січня 
відповідного 
року (грн) 

515 605 869 941 1073 1147 1218 1378 1378 

середній рівень 
доходів 
громадян (грн) 

1806 1906 2629 3054 3377 3619 4012 5230 6475 

чисельність 
населення 
України (чол.) 

46372664 46143714 45962947 45778534 45633637 45553047 45426249 42929298 42760516 

державний 
борг у 
розрахунку на 1 
особу (грн.) 

2818,26 4919,33 7037,73 7804,38 8748,33 10536,64 20847,66 31080,66 38606,43 

Джерело: складено автором на основі [6; 7] 

 
Аналізуючи показники, наведені в табл. 3, спостерігаємо певні позитивні тенденції щодо 

зростання добробуту громадян, зокрема у 2008–2016 рр. мінімальна заробітна плата зросла з 515 грн 
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до 1378 грн у 2016 році, мінімальна заробітна плата зросла більше ніж у 2,5 раза, також бачимо 
щорічний приріст середньомісячного доходу громадян – у 2008 р. середній рівень доходу становив 
1806 грн, тоді як у 2016 році – 6475 грн, збільшення становить 3,5 раза [6]. Однак, спостерігаємо 
зростання залежності громадян від боргу країни. Зокрема, борг держави у 2008 році у розрахунку на 
одну особу становив 2818,26 грн, тоді як у 2016 році такий показник уже становив 38606,43 грн. 
Боргова залежності зросла у 13,7 раза. Рівень доходів зріс у 3,5 раза, тоді як боргова залежність у 
13,7 раза (рис. 7) [6; 7].  
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Рис. 7. Приріст та зростання мінімальної заробітної плати, середнього рівня доходів 

громадян та державного боргу у розрахунку на одну особу у 2008-2016 рр. 
Джерело: [6; 7] 
 
Поряд із зростанням середнього рівня доходів громадян, що приростав в середньому на 13%-

14% від року до року, приріст боргової залежності громадян зростав набагато швидшими темпами і 
склав в середньому 45-50% щороку. Найбільшим приріст боргу держави в розрахунку на 1 особу був у 
2014 році у порівнянні до 2013 року і склав 98%. Це означає, що навантаження на громадян зросло в 2 
рази за один рік.  

Для того, щоб визначити залежність державного боргу до рівня мінімальної заробітної плати, 
розрахуємо коефіцієнт еластичності. 

В економічній практиці коефіцієнт еластичності визначають за формулою [8]:  

)/()()(
X

X
Y

YyEx                                                (1) 

де Εx(y) – коефіцієнт еластичності; 
ΔY – зміна функції Y=f(X); 
ΔX – зміна аргумента X. 

Використовуючи наведений метод розрахунку коефіцієнта еластичності, обчислимо значення 
впливу та залежностей між державним боргом у розрахунку на одну особу та мінімальною заробітною 
платою в Україні [8]. 

Якщо розрахувати еластичність державного боргу до мінімальної заробітної плати, отримаємо 
показники, які наведені на рис. 8. 

Розраховані коефіцієнти вказують на нееластичність державного боргу від рівня мінімальної 
заробітної плати в Україні. Лише у 2010/2009 та 2012/2011 роках така залежність була еластичною. 
Найменшу залежність державного боргу до показників мінімальної заробітної плати спостерігаємо у 
2013/2014 роках, коли значення коефіцієнта становило 0,69 та у 2009/2008 роках – 0,79. Такі 
показники свідчать про пришвидшене нагромадження боргів держави в умовах нижчого рівня 
зростання мінімальної заробітної плати. Така ситуація може свідчити про зниження рівня соціальної 
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складової при реалізації боргової полити держави в ці роки. Державна боргова політика країни 
свідчить про відсутність обґрунтованості зростання державного боргу до зростання стандартів життя 
населення, відносні показники свідчать, що борг країни зростає значно швидшими темпами, ніш рівень 
мінімальної зарплати, така ситуація призводить до зростання боргової залежності кожного 
громадянина країни, що в майбутньому може призвести до зниження рівня життя людей і нездатності 
держави платити за своїми зобов’язаннями.  

 

 
 

Рис. 8. Еластичність державного боргу в розрахунку на особу до мінімальної заробітної 
плати в Україні у 2008-2016 рр. 

Джерело: розраховано автором 

 
Вважаємо за необхідне дослідити рівень залежності окремо внутрішнього та зовнішнього боргів 

держави від мінімальної зарплати, що дасть змогу визначити, чи держава реалізовує свою боргову 
політику, зважаючи на рівень доходів громадян (рис. 9). 
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Рис. 9. Еластичність внутрішнього та зовнішнього державного боргу в розрахунку на 

особу до мінімальної заробітної плати в Україні у 2008-2016 рр. 
Джерело: розраховано автором 

 
Аналіз розрахованих коефіцієнтів еластичності за внутрішнім та зовнішнім боргом України до 

мінімальної заробітної плати за роками вказує на повторюваність траєкторії (рис. 9), однак за 
аналізований період коефіцієнт еластичності за зовнішнім боргом був більшим, ніж за внутрішнім, що 
свідчить про його більшу еластичність. Така тенденція спостерігалася з 2009 по 2013 роки та у 2016 
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році, тоді як лише у 2014 та 2015 році рівень залежності внутрішнього боргу від мінімальної заробітної 
плати був вищим, ніж залежність зовнішнього боргу до мінімальної зарплати. Зокрема, отримані дані 
можуть свідчити про те, що держава здійснює виважену зовнішню боргову політику, аніж внутрішню, 
про що свідчать рівні коефіцієнтів еластичності. Так, зовнішній борг держави до МЗП у 2010–2013 рр. 
був повністю еластичним, значення коефіцієнта було рівне або більше 1, тоді як коефіцієнт 
еластичності внутрішнього боргу був лише близьким до абсолютної, одиничної еластичності, однак за 
аналізований період коливався в межах 0,74 у 2014 році та 0,97 у 2011 році і лише у 2015 році цей 
коефіцієнт становив більше 1.  

Важливим є розрахувати еластичність державного боргу у відношенні до рівня доходів 
громадян. Для таких розрахунків скористаємося даними Державної служби статистики (табл. 3), 
зокрема середній рівень доходів у розрахунку на одну особу в Україні за відповідні роки. Такий аналіз 
є важливим тому, що в Україні спостерігається нерівномірність зростання мінімально заробітної плати 
та середнього рівня доходів громадян. Доходи в гривневому еквіваленті зростають швидше, ніж 
зростає мінімальна заробітна плата. Так мінімальна заробітна плата зросла у 2,68 раза, середній 
рівень доходів на одну особу –у 3,58 за період, що брався для моніторингу (2008-2016 рр.). Тому 
важливо розрахувати показники еластичності, що дадуть змогу встановити, чи залежить державний 
борг від доходів громадян. Це дозволить визначити, чи держава веде політику зростання боргової 
залежності держави разом із зростанням доходів громадян, чи уряд ігнорує рівень доходів громадян, 
накопичуючи державний борг, що створює небезпечну ситуацію неплатоспроможності та залежності 
від кредитора.  

Зокрема отримані розрахунки відображені на рис. 10. 
 

 
 

Рис. 10. Коефіцієнти еластичності середнього рівня доходів громадян до державного, 
внутрішнього державного та зовнішнього державного боргу за 2008-2016 рр. 

Джерело: розраховано автором 

 
Аналізуючи розраховані показники еластичності, спостерігаємо схожу залежність середнього 

рівня доходів від державного боргу України та залежності між рівнем мінімальної заробітної плати і 
державного боргу.  

Провівши ґрунтовний аналіз впливу державного боргу на рівень соціального захисту населення, 
можемо констатувати, держава, позичаючи кошти у зовнішніх та внутрішніх позичальників спрямовує 
їх на процеси, що ведуть до зростання доходів громадян. 

Однак, аналізуючи показники, що відображають суми погашення державного боргу, 
спостерігаємо надзвичайно високе боргове навантаження на бюджетні показники, що може призвести 
до зниження соціальних стандартів, до зниження купівельної спроможності громадян, пришвидшення 
інфляції. 

В цих умовах зусилля держави, які спрямовані на зростання номінальних доходів громадян, що 
відбувалося протягом 2008-2016 рр., призводять до зниження реальних доходів.  
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Висновки з проведеного дослідження. Результати дослідження стверджують, що зростання 
боргового навантаження без реального розвитку економіки та зростання реальних соціальних 
стандартів громадян може спричинити зростання залежності України від зовнішніх позичальників, 
подальшої девальвації національної валюти, зростання інфляції, зниження розвитку економіки і 
найнегативніший сценарій реструктуризація внутрішнього боргу та відмова від сплати зобов’язань 
перед зовнішнім позичальниками.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Постановка проблеми. Характерними особливостями сучасного стану економіки України є 

посилення конкурентної боротьби, зважаючи на складний фінансовий стан багатьох вітчизняних 
машинобудівних підприємств, існує нагальна потреба у мінімізації ресурсних потреб, необхідних для 
реалізації конвеєра нововведень. За цих умов дослідження спрямовані на підвищення ефективності 
управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств, зокрема через планування комплексу 
інновацій набувають особливого значення, що і робить актуальною тему даного дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Можливості використання кластерного аналізу у 
досягненні стійкого економічного зростання суб’єктів господарювання вивчались багатьма 
дослідниками. Зокрема, базові поняття кластерного аналізу й приклади його застосування розглянуто 
у навчальних посібниках із теорії статистики Мармози А.Т. [1], Опрі А.Т. [2], Попова І.І. [3], Ткача Є.І. [4] 
та інших науковців. Практичні аспекти застосування сучасних методів кластерного аналізу діяльності 
підприємств знайшли своє відображення у працях вітчизняних науковців: Селіверстов Р.І. [5] 
досліджував можливості використання нечіткого кластерного аналізу для оцінки окремих показників 
соціального розвитку регіону; у працях Момотова В.Є. [6] здійснено порівняльний аналіз та динамічну 
ієрархічну кластеризацію регіонів України на основі параметрів інвестиційного процесу, дослідження 
Меліхова А.А. [7] дозволили виявити можливості активізації інноваційної діяльності підприємств через 
застосування кластерного аналізу.  

Однак аналіз існуючого наукового доробку показав, що ціла низка теоретико-методичних аспектів, 
які стосуються використання кластерного аналізу, зокрема з використання сучасних інформаційних 
систем, ще не отримала належного практичного застосування. Це й обумовило вибір теми дослідження та 
визначило зміст його основних завдань. 

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення методичних підходів і розробка 
практичних рекомендацій для планування діяльності машинобудівних підприємств із застосуванням 
кластерного аналізу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність інноваційної діяльності 
машинобудівних підприємств значною мірою залежить від методологічної обґрунтованості 
формування портфеля інноваційних проектів, які підприємство може реалізувати у планованій 
перспективі. Для такого обґрунтування доцільно використати підхід, що ґрунтується на відповідності 
інновацій рівню зрілості підприємства та рівню розвитку ринку. Тобто, перш ніж аналізувати 
здійснимість та економічну доцільність того чи іншого проекту, необхідно ідентифікувати рівень 
зрілості того підприємства, для якого формується портфель інновацій.  
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В основі класифікації підприємств за рівнями їх зрілості лежить легкість доступу підприємства 
до капіталу, що впливає на його здатність акумулювати кошти для реалізації проектів. Виділяють три 
рівні зрілості підприємств [7; 8; 9]:

 

- перший – це малі інноваційні підприємства, які не мають достатньо власних коштів і можуть 
розраховувати або на підтримку держави (пряму чи через регіональні бізнес-інкубатори), або 
приватних інвесторів; за успішної реалізації інновацій підприємство переходить на другий рівень 
зрілості; 

- другий – підприємство створює технологію серійного виробництва свого першого інноваційного 
продукту, починає формувати його ринок і заробляти кошти, котрі можна вкладати у розробку 
наступних інноваційних продуктів, які запропонує своїм клієнтам; на цьому рівні складається кістяк 
бізнес-системи, що ґрунтується на базовій інноваційній розробці підприємства; портфель інновацій 
переважно містить модифікації базового зразка, які утворюють їх кластер;  

- третій – підприємство потужно розвивається, намагається максимізувати прибуток від 
продажів сьогодні і захистити свій ринок від конкурентів завтра; крім свого, має широкий доступ до 
позичкового капіталу завдяки сформованому іміджу. У цьому разі портфель інновацій може містити 
різні за характером інновації – як у межах розвитку продукту, так і ті, що стають основою нової бізнес-
системи й містять організаційні чи економічні нововведення, що доповнюють базову інновацію. 

Зважаючи на те, що здатність підприємства до сталої економічної динаміки залежить значною 
мірою від рівня конкуренції на тих цільових ринках, які для підприємства є важливими, а також від 
специфіки виробничих процесів у відповідній сфері економічної діяльності, доцільно передусім 
визначити методичну основу оцінки рівня зрілості машинобудівного підприємства. Алгоритм такого 
дослідження повинен охоплювати наступні дії: 

1. Визначення кола показників, якими можна релевантно описати економічну динаміку 
машинобудівного підприємства. 

2. Встановлення часових меж дослідження економічної динаміки репрезентативної вибірки 
машинобудівних підприємств області. 

3. Дослідження результатів економічної діяльності визначеної сукупності суб’єктів 
господарювання, що відносяться до сфери машинобудування, за встановлений період. 

4. Диференціація груп підприємств за рівнем економічної динаміки з присвоєнням їм тієї фази 
розвитку, яка відповідає обраним критеріям. 

Виходячи із сутності поставлених завдань, вважаємо, що для їх вирішення найбільш придатною 
є методика кластерного аналізу [9; 10; 11]. Кластерний аналіз – це загальна назва множини 
обчислювальних процедур, які використовують для класифікації певних об’єктів дослідження [12]. За 
результатами виконання цих процедур виділяються класи чи групи схожих об’єктів. Тобто, кластерний 
аналіз є багатовимірною статистичною процедурою для збору даних, що містять інформацію про 
вибірку об’єктів, і їх наступного впорядкування у порівняно однорідні групи. Причому, на відміну від 
комбінаційних угрупувань, кластерний аналіз дає змогу виділити групи об’єктів з урахуванням усіх 
ознак одночасно, що підвищує обґрунтованість здійсненої класифікації [12; 13]. 

Кластерний аналіз може здійснюватися за різними наборами алгоритмів класифікації. Важливо 
при цьому так сформулювати алгоритм дослідження, щоб мати змогу виявити певні закономірності, 
що відображають реальні процеси, через їх унаочнення, тобто розгорнути таксономії. 

Методи кластерного аналізу дозволяють вирішувати наступні задачі [14;15]: 
- здійснення класифікації об'єктів з урахуванням ознак, що відбивають їх сутність. Це сприяє 

поглибленню знань про сукупності об'єктів, які піддаються класифікації; 
- перевірка висунутих припущень про наявність деякої впорядкованості в досліджуваній 

сукупності об'єктів, тобто виявлення такої впорядкованості; 
- побудова нових класифікацій для явищ, які вивчені мало, коли необхідно установити наявність 

зв'язків усередині сукупності і спробувати привнести в неї структуру. 
Потреба в об’єктивному розподілі різних економічних об’єктів на групи існує постійно, адже саме 

така класифікація дозволяє потім знайти методи ефективного управління цими об’єктами. А знайти 
такі методи значно легше, коли вони розробляються в межах однорідної групи. 

Отже, застосуємо методику кластерного аналізу для диференціації машинобудівних 
підприємств Вінниччини за рівнем їх зрілості згідно вказаного вище алгоритму дослідження 
(використаємо методику середніх значень за допомогою програмного забезпечення Statistica 6.0). 
Передусім сформуємо коло показників, які, згідно наведеної вище класифікації, характеризують рівень 
зрілості підприємства. Видається доцільним обрати такі показники, як виручка від реалізації продукції 
(відображає загальні результати діяльності), рентабельність активів та коефіцієнт покриття 
(відображає ефективність господарської діяльності), а також коефіцієнти фінансової автономії і 
маневреності власного капіталу (відображають фінансову стійкість підприємства, а отже – його 
здатність до акумулювання необхідних для реалізації портфеля інновацій коштів). Розрахунок 
показників здійснюємо за стандартними формулами (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Алгоритм розрахунку показників, що обрані критеріальною базою кластерного аналізу  
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продукції 
 

К5  ряд.2000 форми №2 

Джерело: складено автором за [16] 

 
В результаті проведеного аналізу було виділено три групи підприємств. 
Перша група: чотири підприємства: ПАТ «Барський машинобудівний завод», ПАТ «Маяк», ДП 

«Вінницятрансприлад», ПРАТ «Калинівський машзавод».  
Другу групу склали десять підприємств: «45-й Експериментальний механічний завод», Вінницьке 

УВП УТОС, ДП «Вінницястандартметрологія», ПАТ «Вінницький агрегатний завод», ПАТ 
«Автоелектроапаратура», ПАТ «Могилів-Подільський машзавод», МП ВП «Елна-Сервіс», ПП «Фірма 
Ремсельмаш», ТОВ «СБІ», ТОВ «Краснянське спеціалізоване підприємство «Агромаш». 

Третя група – решта тридцять чотири машинобудівних підприємства Вінницької області. 
Було визначено такі умови потрапляння підприємств до кожного кластеру. 
Для підприємств першого кластеру значення таких показників, як виручка від реалізації, 

коефіцієнт фінансової автономії, коефіцієнт маневреності власного капіталу, рентабельність активів є 
найбільшими порівняно з іншими. Це свідчить про їх високий ступінь зрілості, який характеризується 
значним рівнем фінансової автономії підприємств, про їх незалежність від зовнішніх джерел 
фінансування, оскільки частка власних засобів у структурі загального обсягу становила у середньому 
80%. Надходження у значних обсягах грошових коштів (тобто виручки від реалізації продукції) дає 
можливість підприємствам вчасно розраховуватись з постачальниками, працівниками по заробітний 
платі, з бюджетом. При цьому у підприємства залишаються доволі значні кошти (у вигляді прибутку), 
які можуть бути спрямовані на фінансування нових інноваційних проектів.  

Прибутковість середньої величини поточних активів залежить від обсягів виробничих запасів, 
готової продукції, товарів та грошових коштів підприємства. Реальне значення показника підприємств 
цього кластеру коливається в межах від 2 % до 16 %, що позитивно характеризує фінансовий 
менеджмент підприємств.  

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) характеризує погашення поточних (короткострокових) 
зобов’язань за рахунок поточних активів. Коефіцієнт покриття, що дорівнює 2 (або 2:1), свідчить про 
можливість підприємства погашати поточні зобов’язання. Критичне значення коефіцієнта покриття 
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прийняте за 1 [16]. Тому, якщо коефіцієнт покриття менший 1, то підприємство має неліквідний 
баланс. У Положенні № 49/121 від 26.01.2001 як орієнтовне значення коефіцієнта покриття наведено 
його теоретичне значення, яке має бути не меншим 2,0-2,5. Найбільше значення коефіцієнта покриття 
теж дає підстави для віднесення підприємств до першої групи.  

З наведених у табл. 2 даних видно, що для підприємств першого кластеру значення таких 
показників, як чистий дохід від реалізації продукції та індекс її зростання є більшими порівняно з 
іншими кластерами. Підприємства другого кластеру характеризуються значно меншими обсягами 
реалізації, ніж у кластері № 1, негативною динамікою по відношенню до попереднього року, нижчою є і 
рентабельність активів. Підприємства кластеру № 3 показують невеликі обсяги реалізації, набагато 
нижчий рівень рентабельності, ніж в інших групах (1,23 %).  

Таблиця 2  
Середні значення показників  

 

Показник 
Кластер 

1 2 3 

Рентабельність активів,% 7,03 5,00 1,23 

Чистий дохід, млн грн 64,00 23,11 3,07 

Коефіцієнт покриття 4,93 4,33 4,10 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу,% 66,25 48,45 41,09 

Коефіцієнт фінансової автономії, % 80,25 68,86 67,00 

Джерела: Фінансова звітність підприємств, власні розрахунки 

 
Разом з тим, для підприємств кластеру № 3 значення показників фінансової стійкості теж є 

меншими. Це пояснюється тим, що ці підприємства є невеликими, мають меншу вартість основних 
засобів, менше значення активу балансу, залучають кредитні кошти у невеликих обсягах, 
остерігаючись ризиків у період світової фінансово-економічної кризи. 

З таблиці 2 видно, що найбільша відмінність спостерігається у обсягах виручки та коефіцієнті 
маневреності власного капіталу. Дещо меншою є різниця у інших коефіцієнтах, що характеризують 
фінансовий стан підприємства. Так, високий коефіцієнт фінансової автономії властивий усім 
кластерам підприємств. Це є свідченням того, що підприємства усіх груп остерігаються значних 
боргових зобов’язань і в основному покладаються на власні ресурси при здійсненні виробничої 
діяльності та реалізації інноваційних проектів. 

Отже, для підприємств першого кластеру характерним є те, що протягом тривалого часу (5 років 
досліджуваного періоду) зберігається їх позитивна економічна динаміка – обсяги реалізації продукції 
зростають (за винятком періоду світової фінансово-економічної кризи, які досліджувані підприємства 
відчули по-різному), підприємства працюють прибутково. Зберігаються також позитивні тенденції у 
динаміці інших фінансових показників, доволі високий рівень показників маневреності власного 
капіталу та фінансової автономії. Їх продукція за багатьма параметрами є привабливою для цільових 
груп споживачів, що дало їм змогу завоювати й стійко утримувати відповідні сегменти ринку. Наявність 
постійних клієнтів надає можливість довгострокового планування бізнесу з урахуванням на прогнозне 
зростання майбутніх продаж. Стратегічною метою їх діяльності є максимізація обсягів прибутку та 
захист своїх ринків від конкурентів у майбутніх періодах. Завдяки тривалій ефективній діяльності, в 
тому числі через постійний пошук нових способів задоволення потреб цільових груп споживачів 
(інновацій продуктових чи процесних), вони сформували на ринку позитивний імідж і можуть 
розраховувати на кредитні ресурси для реалізації масштабних інноваційних проектів. Це дає підстави 
віднести ці підприємства до третього рівня зрілості.  

Загалом, спільним для підприємств другого кластеру є дещо гірші показники, що відображають 
їх фінансову стійкість – коефіцієнти маневреності власного капіталу, покриття та автономії. Так, 
середній коефіцієнт фінансової автономії становить 69 % проти 80 %, який характерний для 
підприємств І кластеру. Коефіцієнти маневреності власного капіталу та покриття також мають менші 
значення (див. табл. 2). Це означає, що підприємства даної групи можуть стикатися з труднощами при 
залученні позичкового капіталу для реалізації інноваційних проектів. Тому можна припустити, що за 
ступенем зрілості вони можуть бути віднесені до другого рівня.  

Отже, підприємства кластеру № 2 характеризуються дещо гіршою економічною динамікою, 
меншими обсягами виручки від реалізації продукції, відсутністю стабільності фінансових результатів і 
показників фінансової стійкості. Частка продукції, що експортується, є значно меншою, ніж у 
підприємств І кластера. Перевага надається продуктовим інноваціям, що ґрунтуються на базовій 
розробці. Її модифікація здійснюється під вимоги конкретних споживачів, тому для цих підприємств 
дуже важливо підтримувати тісний зв'язок із ними. Водночас рівень стандартизації продукції є доволі 
високим і це дозволяє використовувати технології серійного виробництва для її випуску. І тому для 
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таких підприємств доцільно у портфель інновацій включати процесні інновації, спрямовані на 
вдосконалення виробничих, збутових та логістичних операцій. Все це дає підстави віднести ці 
підприємства до другого рівня зрілості. 

Що ж стосується підприємств третього кластеру, то їх рівень зрілості не створює необхідних 
фінансових та інших ресурсних умов для реалізації портфеля інновацій. Вони зазвичай можуть 
займатися одночасно реалізацією лише однієї-двох інновацій.  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином: 
1. Можна висловити припущення, що лише належність підприємства до другого і третього рівнів 

зрілості актуалізує завдання планування портфеля інновацій.  
2. На наш погляд, використання розробленої методики оцінки рівня зрілості підприємств до 

реалізації портфеля інновацій дає змогу на рівні регіональних органів управління економікою 
приймати більш обґрунтовані рішення щодо інвестиційної підтримки інноваційних проектів окремих 
підприємств. 

3. Очевидно, що портфельний підхід у плануванні та реалізації портфеля інновацій є більш 
актуальним завданням для багатономенклатурних підприємств, яких у машинобудуванні доволі 
багато.  
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Постановка проблеми. Нафта важливий енергоресурс, який посідає одне з провідних місць у 

розвитку світової економіки та політики. На формування ціни на нафту впливає велика кількість 
різноманітних чинників, також ціна на нафту використовується як засіб впливу на політичну ситуацію в 
країнах світу. Прогнозування ціни на нафту є важливим питанням, вирішення якого дасть можливість 
передбачати коливання ціни на нафту та вчасно реагувати на них. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У своїй статті «Прогноз ціни на нафту до 2022 р» 
Соколов А. Н. [7] розглядає два основних фактори, які впливають на ціну нафти: політичний – 
політична ситуація в країні на світі, воєнні конфлікти та використання ціни на нафту як засобу впливу; 
геологічний – фактор, який пов’язаний з прогнозованими та дослідженими запасами нафти. Метод 
«Гусениця» є альтернативою для відомих методів аналізу та прогнозування. На практиці 
використовують різні модифікації методу. Виділяють два основні шляхи застосування методу: 
розв’язання задач загального типу; спектральний аналіз стаціонарних часових рядів з метою 
дослідження їх динаміки [2]. Дослідженням цього методу та проведенням економічних досліджень з 
допомогою «Гусениці» у своїх роботах займались Н.Е. Голяндіна [2], Ф.І. Александров [1], 
Н.Л. Лабунец та Л.В. Лабунец [5].  

Постановка завдання. Нафта є одним з найцінніших енергоресурсів у світі, найважливіше 
джерело рідкого палива, мастил, сировина для синтетичних матеріалів. Нафта посідає провідне місце 
у світовому паливо-енергетичному господарстві. 

Нафта справедливо вважається світовим енергетичним товаром, боротьба за який точилась 
впродовж довгого часу. Об’єктивні тенденції розвитку світової економіки перетворили енергетичну 
сферу на один з пріоритетів її розвитку. Глобальний характер ринку нафти породжує значний інтерес 
дослідників різноманітного наукового спрямування – економістів, фінансистів, енергетиків з усього 
світу. 

Події останнього року в Україні та світі виявили потребу в підвищенні енергетичної безпеки та 
рівня забезпеченості держави енергоносіями. Крім того, енергетичний сектор України був і 
залишається стратегічно важливим для держави у контексті пошуку джерел альтернативного 
енергопостачання з боку європейських партнерів.   

Мета статті. У даній роботі ставимо собі за мету проаналізувати зміни цін на нафту за період з 
30.09.2016 по 09.02.2017 та спрогнозувати динаміку цін в майбутньому за допомогою методу 
«Гусениця-SSA». Виділити лінію тренду та зрозуміти, які фактори впливають на встановлення ціни на 
нафту.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Внаслідок кризи 2008 року споживання 
нафтопродуктів відчутно знизилось і протягом наступних п’яти років стабілізувалось на рівні 9,5-10,2 
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млн т У 2014 році споживання нафтопродуктів впало до рівня 8,42 млн т та продовжує падати і надалі 
(табл. 1, рис. 1). 

Таблиця 1 
Виробництво та споживання нафтопродуктів в Україні  

протягом 2008-2016 рр.  
 

Рік Виробництво, тис. т Споживання, тис. т Частка імпорту, % 

2008 6960,1 11449,1 47,55 

2009 7229,5 10184,4 37,63 

2010 6400,2 9633,4 45,83 

2011 5496,8 9450,2 59,84 

2012 2994,0 10212,1 70,69 

2013 1949,2 9935,2 80,39 

2014 1152,9 8424,1 86,31 

2015 1760,6 6900,0 74,48 

2016 2236,6 7537,2 85,7 

Джерело: [8] 
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Рис. 1. Динаміка зміни виробництва та споживання нафтопродуктів в Україні  

за період з 2008 по 2016 рр.  
Джерело: [8]  

 
А з причин зменшення споживання вважають ситуацію на Сході країни. Але основною причиною 

є падіння гривні по відношенню до інших валют, що призвело до відчутного збільшення ціни на 
нафтопродукти та зменшення попиту. Висока ціна змушує покупців звернути увагу на альтернативні 
джерела. За останній період значно виросла частка використання скрапленого газу, з 671 тис. т у 2008 
р. до 965 тис. т у 2014 р. у ролі замінника для бензину та дизельного палива. У 2016 році внутрішнє 
виробництво зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ) («Укргазвидобування», «Укрнафта», 
«Укртатнафта», ПГНК і «Регал Петролеум») стабілізувалось на рівні близько 400 тис. тонн. 

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, у 2015р. обсяг видобутку нафти і 
газового конденсату в Україні склав 2 461,7 тис. т (на 9,9% менше, ніж у 2014 р.), у т.ч. нафти – 1 805,6 
тис. т (на 10,9 % менше, ніж у 2014 р.).  

Видобуток нафти і газового конденсату у 2015 році підприємствами НАК “Нафтогаз України” 
склав 2 181,8 тис. т (на 9,9% менше, ніж у 2014 р.), у т.ч. нафти – 1 695,1 тис. т (на 10% менше, ніж у 
2014 р.). Зокрема, ПАТ “Укрнафта” у 2015 році видобуло 1 670,2 тис. т нафти і газового конденсату (на 
11,5% менше, ніж у 2014р.), у т.ч. 1 577,1 тис. т нафти (на 10,5% менше, ніж у 2014 р.), ПАТ 
“Укргазвидобування” – 511,7 тис. т нафти і газового конденсату (на 4% менше, ніж у 2014 р.), у т.ч. 118 
тис. т нафти (на 3% менше, ніж у 2014 р.). Інші, працюючі в Україні, нафтогазовидобувні компанії у 
2015 році видобули 279,8 тис. т нафти і газового конденсату (на 9,7% менше, ніж у 2014 р.), у т.ч. 
110,5 тис. т нафти (на 22,4% менше, ніж у 2014 р.) [4].  
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У 2016 році внутрішнє виробництво бензинів, зосереджене на Кременчуцькому НПЗ і 
Шебелинському ГПЗ, зросло на 18%, до 738 тис. тонн. Таким чином, частка внутрішнього виробництва 
бензинів у 2016 році склала 33% проти 30% у 2015 році. Виробництво ДП «Укртатнафти» зросло на 
7%, до 518 тис. тонн, «Укргазвидобування» - на 14%, до 116 тис. тонн. Співвідношення імпорту та 
виробництва ДП залишилося на колишньому рівні: 11% проти 89% відповідно [6]. 

Загалом споживання бензину в Україні (без урахування АР Крим) у 2015 р. скоротилося на 24% 
– до 2,340 млн т, а дизельного палива – на 13% – до 4,560 млн т. Сумарне ж споживання палива у 
2015 р. становило 6,900 млн т, що на 1,450 млн т, або на 17% менше, ніж у 2014 р. Зазначимо, що у 
2015 р. баланс українського ринку світлих нафтопродуктів (без урахування АР Крим) склав 7,44 млн т, 
що на 375 тис. т, або на 5% нижче показників 2014 р [4]. 

Причинами непривабливого стану з виробництвом нафтопродуктів в Україні є мала глибина 
переробки нафти вітчизняними нафтопереробними заводами, низька якість та велика собівартість 
виготовлення нафтопродуктів через моральну та фізичну зношеність технічної та технологічної 
матеріальної бази виробництва (табл. 2). 

Таблиця 2  
Інтегральні показники нафтопереробки 

 

Показники В Україні В Європі 

Завантаження, % 23 >70 

Знос основних засобів >80 <60 

Вартість переробки 1 т. нафти, 
дол. США 

30 10-15 

Середньозважена глибина 
переробки 

<75 >80 

Частка каталітичних процесів на 
вихідну потужність, % 

38.2 87.5 

Джерело: [8] 

 
Показники завантаженості та вартість переробки однієї тони нафти, а також частка каталітичних 

процесів (табл. 2) свідчать про низьку рентабельність переробки нафти в Україні в порівнянні з 
країнами Європи. 

Великою проблемою на даний момент часу є «Сірий ринок» нафтопродуктів, який займає 20-
25% (рис. 2) національного ринкового сегменту. Витрати бюджету, пов’язані з існуванням тіньового 
ринку, складають від 5 до 10 млрд грн на рік. 
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Рис. 2. Поставки бензинів в Україні за 2013-14 рр., тис. т  

Джерело: [4] 
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Ціна на нафту встановлюється зазвичай на фондовому ринку та залежить від багатьох факторів 
як зовнішніх, так і внутрішніх. Через неможливість виробляти необхідну кількість якісних 
нафтопродуктів понад 80% становить їх імпорт, на що спрямовується значна частка валюти.  

Причинами підвищення роздрібних цін на паливо є зростання ставок акцизу: з 1 січня 2016 р. на 
основні марки нафтопродуктів на 13%: на бензин – до €228 за 1 т, на дизельне паливо – до €113 за 1 т 
(з 1 березня 2016 р. акциз складає €171,5 за 1 000 л); припинення дії норми Закону “Про заходи щодо 
стабілізації платіжного балансу України”, відтак на імпортерів розповсюджується Постанова НБУ “Про 
особливості здійснення деяких валютних операцій” №124 від 23 лютого 2015 р., що зобов’язує 
використовувати акредитиви при передоплаті на суму від $500 тис; подорожчання $ та € на міжбанку 
відносно гривні, де валютна складова у структурі вартості бензину вже досягла 85 %. 

Сьогодні близько 45 % вартості українського бензину для споживачів становлять податки та 
акциз, інші 55 % – закупівельна вартість нафтопродуктів, логістика та націнка власників мереж АЗС. 

В даній статті за допомогою математичного методу аналізу і прогнозування часових рядів 
зробимо прогнозування динаміки цін на нафту марки Brent за допомогою одного з методів 
непараметричного (коли невідома залежність впливових факторів на показник) прогнозування – 
Singular Spectrum Analysis. Метод аналізу часових рядів «Гусениця-SSA» допомагає побачити та 
виділити певні закономірності часового ряду, які зазвичай є незамітними. 

В багатьох науках склалось уявлення про можливість описати багато процесів за допомогою 
функції: 

 

 
 

де,  нерегульована складова, яку зазвичай називають трендом;  сума 

періодичних складових;  швидкі нерегульовані варіації;  чисто випадкова складова. 

В деяких випадках виникають складнощі ефективного дослідження функції та виділення 
окремих елементів ряду. За допомогою методу «Гусениця-SSA» часто вдається виділити окремі 
складові вихідного ряду, що значно спрощує процес аналізу . 

Алгоритм роботи за методом гусениця складається з чотирьох основних етапів: 
1) Перетворення одновимірного часового ряду в багатовимірний. Вибирається певне число 

M<N, яке називається довжиною гусениці. Після цього перші М значень ряду підставляються в якості 
першого рядка матриці. В якості другого рядка береться значення послідовності з x2 по М+1. Останнім 
рядком матриці будуть останні М елементів послідовності. 

2) Сингулярний розклад матриці. 
3) Вибір основних компонент на основі власних векторів матриці та їх подальше групування. 
4) Відновлення часового ряду шляхом усереднення матриці. 
Метод «Гусениця» є альтернативою для відомих методів На практиці використовують різні 

модифікації методу, даний метод розвивається і сьогодні. Виділяють два основні шляхи застосування 
методу: розв’язання задач загального типу; спектральний аналіз стаціонарних часових рядів з метою 
дослідження їх динаміки. 

В даному методі важливо коректно підібрати параметр методу – довжину вікна. Чим більша 
довжина вікна, тим на більшу кількість складових буде розкладено вихідний ряд. При цьому можливе 
змішування із шумом періодичних компонент, які спричиняють малий вклад у вихідний ряд [3].  

Крім стану світової економіки, пропозиція та попит цін на нафту на світовому ринку залежать від 
двох факторів: політичного, геологічного. 

Політичний фактор пов’язаний з ситуацією на Середньому Сході, який є основним 
нафтопереробним регіоном. Політична нестабільність створює додаткові ризики компаніям-
операторам і ці ризики закладаються в ціну. Політичний фактор вносить корективи, але він не є 
фундаментальним: після того, як фактор щезає ціни повертаються до попереднього рівня.  

Геологічний фактор пов’язаний з прогнозованими ресурсами та доказаними об’ємами запасів 
нафти, і, як наслідок, з пропозицією нафти на ринку. Впродовж минулого століття геологічний фактор 
взагалі не брався до уваги. Вважалось, що компанії зможуть задовольнити світовий попит дешевою 
нафтою в будь-якому об’ємі. Проте зараз стало очевидно, що це не так, можливості світової 
нафтодобувної галузі обмежені [7].  

У ролі вихідних даних вибираємо ціну на нафту марки Brent за період з 30.09.2016 р. по 
09.02.2017 р. На рис. 3 зображено зміну ціни на нафту за вибраний період.  
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Временной ряд
вихідні дані.xlsx [Лист1];    Перем:Ціна;

Ціна

30.09.2016 07.10.2016 14.10.2016 21.10.2016 28.10.2016 04.11.2016 11.11.2016 18.11.2016 25.11.2016 02.12.2016 08.12.2016 15.12.2016 21.12.2016 29.12.2016 05.01.2017 11.01.2017 18.01.2017 24.01.2017 30.01.2017 05.02.2017

45,6 

46,1 

46,7 

47,2 

47,8 

48,3 

48,8 

49,4 

49,9 

50,5 

51,0 

51,6 

52,1 

52,6 

53,2 

53,7 

54,3 

54,8 

55,3 

55,9 

56,4 

57,0 

Восстановленные ряды
вихідні дані.xlsx [Лист1];    Перем:Ціна;

РАЗЛОЖ.-K=51,Цент.(Нет);    ГРУПП.-[1],[2,3],[4,5],[6-8],[9,10],[11-13],[14-21],[22-50];

1(99,789%)

30.09.2016 25.10.2016 17.11.2016 09.12.2016 03.01.2017 24.01.2017

47,8 

49,9 

52,1 

54,2 

56,3 

58,4 

2,3(0,163%)

30.09.2016 25.10.2016 17.11.2016 09.12.2016 03.01.2017 24.01.2017

-3,5 

-1,7 

0,0 

1,8 

3,5 

5,3 

4,5(0,012%)

30.09.2016 25.10.2016 17.11.2016 09.12.2016 03.01.2017 24.01.2017

-1,3 

-0,8 

-0,3 

0,2 

0,7 

1,2 

6-8(0,011%)

30.09.2016 25.10.2016 17.11.2016 09.12.2016 03.01.2017 24.01.2017

-1,1 

-0,7 

-0,3 

0,1 

0,5 

0,9 

9,10(0,006%)

30.09.2016 25.10.2016 17.11.2016 09.12.2016 03.01.2017 24.01.2017

-0,47 

-0,28 

-0,08 

0,11 

0,30 

0,50 

11-13(0,006%)

30.09.2016 25.10.2016 17.11.2016 09.12.2016 03.01.2017 24.01.2017

-0,58 

-0,32 

-0,06 

0,20 

0,46 

0,72 

14-21(0,007%)

30.09.2016 25.10.2016 17.11.2016 09.12.2016 03.01.2017 24.01.2017

-1,3 

-0,8 

-0,3 

0,2 

0,7 

1,2 

22-50(0,006%)

30.09.2016 25.10.2016 17.11.2016 09.12.2016 03.01.2017 24.01.2017

-0,9 

-0,6 

-0,2 

0,2 

0,5 

0,9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Графік зміни ціни на нафту марки Brant 
Джерело: розроблено авторами на основі [9] 
 

На основі схожості компонентних рядів, отриманих після розкладання ряду та відсотку їх внеску 
у вихідний ряд згрупуємо їх. На рис. 4 показано результат групування компонент, компоненту 1, 
враховуючи її динаміку та внесок у вихідний ряд залишимо окремо. Згрупуємо компоненти 2-3, 4-5, 6-
8, 9-10, 11-13, 14-21, 22-50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4. Графіки компонент вихідного часового ряду після етапу групування часового ряду 
нафти марки Brant 

Джерело: розроблено авторами  
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Восстановленные ряды
вихідні дані.xlsx [Лист1];    Перем:Ціна;

РАЗЛОЖ.-K=51,Цент.(Нет);    ГРУПП.-[1],[2,3],[4,5],[6-8],[9,10],[11-13],[14-21],[22-50];

1(99,789%)

30.09.2016 07.10.2016 14.10.2016 21.10.2016 28.10.2016 04.11.2016 11.11.2016 18.11.2016 25.11.2016 02.12.2016 08.12.2016 15.12.2016 21.12.2016 29.12.2016 05.01.2017 11.01.2017 18.01.2017 24.01.2017 30.01.2017 05.02.2017

47,8 

49,2 

50,5 

51,8 

53,1 

54,5 

55,8 

57,1 

58,4 

2,3(0,163%)

30.09.2016 07.10.2016 14.10.2016 21.10.2016 28.10.2016 04.11.2016 11.11.2016 18.11.2016 25.11.2016 02.12.2016 08.12.2016 15.12.2016 21.12.2016 29.12.2016 05.01.2017 11.01.2017 18.01.2017 24.01.2017 30.01.2017 05.02.2017

-3,5 

-2,4 

-1,3 

-0,2 

0,9 

2,0 

3,1 

4,2 

5,3 

Прогноз
вихідні дані.xlsx [Лист1];    Перем:Ціна;   РАЗЛОЖ.-K=51,Цент.(Нет);    ВОССТ.-ET:(1-21); 

ПРОГНОЗ - начало:101, кол.тчк.:50, база:1, метод:1;

Ціна

База прогноза

Ціна(прогноз)

Начало прогноза

30.09.2016 12.10.2016 24.10.2016 03.11.2016 15.11.2016 25.11.2016 06.12.2016 16.12.2016 28.12.2016 08.01.2017 18.01.2017 27.01.2017 06.02.2017

45,6 

46,3 

47,1 

47,8 

48,6 

49,3 

50,0 

50,8 

51,5 

52,3 

53,0 

53,7 

54,5 

55,2 

55,9 

56,7 

57,4 

58,2 

58,9 

59,6 

60,4 

61,1 

Згрупувавши компоненти часових рядів та отримавши компоненти після групування можна 
вивести та побудувати графік тренду в якому побачити куди прямує ціна на нафту. 

Кожен з рядів відповідає за різну періодичну складову. У результаті поєднання усіх виділених 
періодичних компонент отримаємо відновлений ряд цін на нафту марки Brant. Аналіз значень коренів 
характеристичного полінома засвідчує наявність трендової компоненти, що експоненційно зростає 
(маємо дійсний додатний корінь) (рис. 5).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Графік тренду нафти марки Brant 
Джерело: розроблено авторами 
 

Чітка сезонність, яка б могла бути віднесена до гармонійних коливань, не виділяється. На 
завершальному етапі аналізу ряду цін на нафту марки Brant було побудовано прогноз на майбутні 48 
періодів (рис. 6 та 7) та, відповідно, надійний інтервал за двома методами векторним та рекурентним. 
Середня відсоткова похибка апроксимації ряду становить 3,6%. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Прогноз динаміки векторним методом на нафту марки Brant 
Джерело: розроблено авторами 
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Прогноз
вихідні дані.xlsx [Лист1];    Перем:Ціна;   РАЗЛОЖ.-K=51,Цент.(Нет);    ВОССТ.-ET:(1-21); 

ПРОГНОЗ - начало:101, кол.тчк.:50, база:1, метод:2;

Ціна

База прогноза

Ціна(прогноз)

Начало прогноза

30.09.2016 12.10.2016 24.10.2016 03.11.2016 15.11.2016 25.11.2016 06.12.2016 16.12.2016 28.12.2016 08.01.2017 18.01.2017 27.01.2017 06.02.2017

45,6 

46,3 

47,1 

47,8 

48,5 

49,3 

50,0 

50,7 

51,5 

52,2 

53,0 

53,7 

54,4 

55,2 

55,9 

56,6 

57,4 

58,1 

58,8 

59,6 

60,3 

61,0 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 7. Прогноз динаміки рекурентним методом на нафту марки Brant 
Джерело: розроблено автором 

 
В результаті здійсненого прогнозу можна зробити висновок про поступове зростання ціни на 

нафту з незначними провалами у найближчому періоді часу. Даний прогноз є достатньо точним, проте 
не враховує політичну складову, яка має великий вплив на ціну нафти. 

Висновки з проведеного дослідження. На основі отриманого прогнозу можна зробити 
висновок про те, що, незважаючи на різні чинники та нестабільну політичну ситуацію, ціна на нафту 
буде зростати. 

Проаналізувавши вихідні дані, можна побачити, що ціна на нафту за досліджуваний період була 
доволі не стабільною. Це було зумовлено економічними та політичними чинниками. До економічних 
чинників можемо віднести мляве економічне зростання, підвищення ефективності та перехід з нафти 
на інші види палива, що суттєво знижує попит. До політичних можна віднести: нестабільну політичну 
ситуацію та посилення впливу Саудівської Аравії на ринку нафти. 

Дослідивши вихідні дані, можна побачити, що 04.11.2016 р. ціна нафти впала до мінімальної в 
досліджуваному періоді. Після чого почала повільно зростати і вже в кінці досліджуваного періоду 
досягнула позначки в 55,74 $/барель. Згідно з отриманим прогнозом можемо передбачити незначне 
зростання ціни на нафту в найближчих 50 днів до позначки у 61 $/барель з незначними коливаннями 
впродовж періоду.  

Даний прогноз отримано як рекурентним, так і векторним методом і може вважатись доволі 
точним. Непередбачуваним фактором, який може змінити ціну на нафту є політична складова, яку 
важко передбачити і яка часто використовує ціну на нафту як важіль політичного впливу. 
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Постановка проблеми. Прийняття рішень щодо реалізації інвестиційних проектів 
передбачає здійснення глибокого аналізу економічної ефективності планових інвестицій. Неповне 
врахування наявних факторів може призвести до ситуації, коли фактичні грошові потоки суттєво 
відрізняються від розрахункових, що має наслідком значно триваліший термін окупності та 
погіршення економічних параметрів діяльності компанії. Саме тому, ще на етапі розрахунку 
показників чистої приведеної вартості, внутрішньої норми дохідності та терміну окупності варто 
розглядати декілька сценаріїв розвитку подій, при цьому фінальне рішення повинне враховувати 
чутливість вищезазначених показників до зміни кожного з параметрів.   

Аналіз останніх публікацій. Питання імітаційного моделювання та аналізу ризиків при 
плануванні інвестиційних проектів активно досліджувалися як вітчизняними вченими – Бєлов Ю.А., 
Вітлінський, В.В., так і зарубіжними науковцями – Хемді Таха А., Нейлор Т., Пермінов С.Б., 
Пріцкер А., Гусєв В.І., Лукасевич І.Я. 

Незважаючи на те, що тематика імітаційного моделювання вже була досконало описана, 
залишається недостатньо представленим спектр практичного застосування даного інструменту при 
оцінці ризиковості інвестиційних проектів та проведенні відповідних розрахунків програмними 
засобами. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в ідентифікації практики фінансового 
менеджменту молокопереробних підприємств щодо можливості використання наукових методів, 
зокрема імітаційного моделювання, при оцінці ризиковості реалізації інвестиційних проектів за 
допомогою загальноприйнятих програмних засобів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Глобалізація економічних процесів та експансія 
діяльності транснаціональних корпорацій в останні десятиліття привела  до поширення кращих 
практик економічного аналізу, обліку та звітності через українські підрозділи міжнародних компаній. 
Одним з напрямів прогресу є підхід щодо вибору інвестиційних проектів, які передбачають 
збільшення виробничих потужностей або запуск інновацій. Провідні компанії у ході відбору 
інвестиційних проектів розраховують такі параметри, як чиста приведена вартість (NPV), внутрішня 
норма дохідності (IRR), термін окупності (PBP). При цьому вхідні параметри формуються та 
надаються працівниками компанії (прогнозні обсяги продажу, ціни на поставку обладнання, 
прогнозні закупівельні ціни на сировину для виробництва продукції) або ж директивно 
повідомляються материнською компанію (в першу чергу, для довгострокових проектів це стосується 
таких параметрів: прогнозний курс гривні до іноземних валют, плановий рівень інфляції, ставка 
дисконту). 

Спектр застосування інструментів імітаційного аналізу щодо аналізу ризиків інвестиційних 
проектів залишається обмеженим через недостатню зацікавленість зі сторони фінансового 
менеджменту компаній щодо побудови якісної системи інвестиційного менеджменту та відносну 
складність у використанні даного інструменту. Хоча саме таким чином можна змоделювати, в яких 
межах перебуватиме значення цільового показника проекту (чиста приведена вартість, термін 
окупності) при випадковій зміні в заданих межах усіх критичних вхідних параметрів. Це у фінальному 
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результаті дозволяє здійснити поділ проектів на більш та менш ризикові й приймати відповідні 
управлінські рішення щодо їх реалізації. 

У загальному випадку під імітацією розуміють процес проведення на ЕОМ експериментів з 
математичними моделями складних систем реального світу [4, с.128-129]. Імітаційне моделювання в 
аналізі інвестиційних проектів передбачає одночасну зміну декількох параметрів у заданих межах і 
відповідний розрахунок значення вихідного параметра.  

Імітаційне моделювання варто застосовувати за умов, коли здійснюється аналіз ризиків 
інвестування у проекти, пов’язані з розширенням виробництва, створенням нових виробничих 
потужностей, запуском інновацій тощо [2; 6; 8]. Практичне проведення аналізу передбачає низку 
етапів, серед яких [3, с. 40-42]: 

1) побудова первинної моделі засобами Microsoft Excel або іншими програмними засобами 
для розрахунку базових параметрів інвестиційної привабливості проекту: чистої приведеної 
вартості, терміну окупності, внутрішньої норми дохідності;  

2) вибір цільового показника, який слугуватиме орієнтиром для прийняття рішення щодо 
інвестування; 

3) ідентифікація параметрів щодо яких буде задано випадкову зміну значень та визначення 
діапазонів зміни їх значень; 

4) моделювання кінцевих значень цільового показника з допомогою програмних засобів 
методом Монте-Карло; 

5) аналіз отриманих значень та прийняття рішення щодо інвестування.  
На молокопереробних підприємствах рішення щодо інвестування у нові проекти з розширення 

виробництва приймається, базуючись на планових показниках реалізації, з врахуванням специфіки 
галузі.  

Розрахунок планового рівня інвестиційного бюджету передбачає врахування необхідних 
капіталовкладень у процесне обладнання, пакувальне обладнання, оплату праці інженерів, що 
займатимуться реалізацією технічної частини проекту, а також затрат на монтаж та запуск 
обладнання в експлуатацію [7]. При цьому інвестиційна частина чутлива до змін в курсі гривні щодо 
іноземних валют (у випадку, якщо реалізація проекту передбачає імпорт обладнання), а також 
необхідно враховувати бюджет на непередбачувані затрати, які можуть складати близько 10 -20% 
від першочергової вартості проекту. 

Наступним етапом є оцінка планових обсягів продажу продукції. Для цього розглядається 
асортимент новинок, беруться до уваги власні аналоги та продукція конкурентів і адекватно 
прогнозується обсяг продажу з врахуванням сезонності та маркетингового плану. При цьому у ході 
здійснення імітаційного моделювання необхідно передбачати потенційний діапазон відхилення 
обсягів продажів від планових початкових значень, причому зазвичай відхилення в меншу сторону 
превалюють над відхиленнями в більшу сторону. 

Далі необхідно оцінити плановий рівень цін на новинки. Для цього зазвичай використовують 
середньогалузеві ціни на продукти-аналоги, з поправкою на додаткову націнку у зв’язку з 
інноваційним характером новинок. 

Наступним етапом є оцінка складу сировини та матеріалів, що входитимуть до нових 
продуктів. Керуючись даною інформацією, формується «лист матеріалів» (bill of materials), де 
вказується масова частка кожного з інгредієнтів та вага упакування. Відповідно, враховуючи ринкову 
ціну кожної складової, здійснюється грошова оцінка собівартості новинок. Якщо ж інвестиційний 
проект передбачає розширення існуючих виробничих потужностей, то собівартість визначається на 
базі поточних фактичних даних щодо собівартості відповідної продукції. Варто зазначити, що одним 
з елементів собівартості новинок буде амортизація нового обладнання, що на початкових етапах 
реалізації проекту може суттєво занижувати маржинальність новинок через суттєву частку 
індустріальних затрат. 

Реалізація значних інвестиційних проектів у молокопереробній галузі передбачає необхідність 
якісної дистрибуції та реклами нових продуктів. Відповідно, логістичні та маркетингові затрати на 
новинки також необхідно враховувати в ході оцінки грошових потоків інвестиційного проекту.  

Зауважимо, що для діючих підприємств, які реалізують проекти з розширення виробництва, 
доцільним є розрахунок не кінцевого чистого прибутку, що виникає внаслідок реалізації проекту, а 
проміжного фінансового результату, без врахування елементів постійних затрат, які в масштабах 
всього підприємства не будуть збільшуватися внаслідок реалізації проекту та запуску його в 
експлуатаційну фазу. Відповідно, затрати на оплату праці торгової команди та працівників головного 
офісу, інші операційні затрати, не пов’язані з основною діяльністю, а також фінансові затрати 
(сплата банківських відсотків) не будуть враховуватися при оцінці грошових потоків від реалізації 
проекту, а до уваги фактично братиметься так звана чиста продуктова маржа, яка визначається як 
різниця між ціною продажу, виробничою собівартістю, індустріальними затратами, затратами на 
логістику та маркетинг. 
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Специфіка оцінки елементів чистої продуктової маржі в ході застосування імітаційного 
моделювання передбачає такі особливості: 

- діапазон можливої зміни ціни на новинки не може бути значним, адже, з однієї сторони, він 
обмежений середньогалузевим значенням ціни на продукти-аналоги, а з іншої – встановлення надто 
високої ціни може спричинити суттєвий негативний ефект еластичності, що призведе до зниження 
обсягів продажу; 

- фактична ціна на сировину та матеріали може відрізнятися від планових у зв’язку з 
відмінностями між першочерговим та кінцевим «листом матеріалів», а також через зміну 
кон’юнктури ринку сировини; 

- амортизаційні відрахування прямо залежать від бюджету інвестиційних затрат, відповідно, 
при їх збільшенні змінюватиметься й значення щомісячної амортизації; 

- можливий діапазон зміни значень логістичних, маркетингових затрат зазвичай не є суттєвим, 
адже динаміка зміни логістичних затрат на новинки відповідає аналогічним показникам для існуючої 
продукції, в той час як маркетинговий бюджет є контрольованим зі сторони менеджменту. 

При побудові кінцевого планового грошового потоку від реалізації проекту необхідно 
враховувати такі елементи [1, с. 28-29]: 

- зміна показників робочого капіталу внаслідок реалізації проекту (тобто – приріст запасів, 
дебіторської та кредиторської заборгованості); 

- повернення амортизаційних відрахувань, як негрошового елемента затрат, до кінцевого 
значення грошового потоку; 

- планові додаткові платежі по податку на прибуток, що виникатимуть внаслідок реалізації 
проекту. 

Останнім етапом побудови грошового потоку від реалізації проекту є визначення 
дисконтованих грошових потоків шляхом врахування ставки дисконту. Далі розраховують чисту 
приведену вартість, термін окупності, внутрішню норму дохідності проекту.  

Розглянувши теоретичні засади побудови планового грошового потоку від реалізації 
інвестиційного проекту, перейдемо до розгляду практичних аспектів проведення імітаційного 
моделювання. Перш за все необхідно зазначити, що при здійсненні імітаційного моделювання 
основним завданням є оцінка відхилення значення результативного показника, що характеризує 
інвестиційну привабливість проекту, від його базової величини [4, с. 323]. Тому спершу 
розраховуються параметри базового сценарію (під базовим мається на увазі такий сценарій, коли 
усі параметри розрахунків відповідають їх первинно визначеним значенням). Далі розраховують 
потребу в інвестиційному бюджеті та чисту продуктову маржу. При цьому в ході розрахунку чистої 
продуктової маржі до уваги беруться такі параметри, як планові обсяги продажу, ціни на новинки, 
собівартість. Також необхідно враховувати вплив змін у робочому капіталі на плановий грошовий 
потік. Базуючись на вищезазначених параметрах проекту, розраховують чисту приведену вартість 
(шляхом дисконтування грошових потоків), термін окупності та внутрішню норму дохідності за 
базовим сценарієм.  

Після цього необхідно побудувати імітаційну модель, де розрахункові параметри будуть 
визначатися як випадкова величина у заданих рамках [5, с. 67]. Ми пропонуємо проводити такі 
розрахунки та моделювання у програмному середовищі Microsoft Excel, так як дана програма є 
універсальною та використовується більшістю аналітиків для проведення розрахунків. Беручи до 
уваги специфіку діяльності молокопереробних підприємств, а також особливості розрахунку 
грошових потоків інвестиційних проектів для підприємств даної галузі, ми виокремили ті параметри 
щодо яких пропонується задавати випадкову зміну в ході проведення імітаційного моделювання 
(табл. 1). 

Задання меж випадкової зміни параметрів в програмному середовищі Microsoft Excel 
здійснюється з допомогою формули randbetween. При цьому ми пропонуємо прописувати 
розрахунок випадкової величини через базову величину, скориговану на коефіцієнт зміни. При 
цьому коефіцієнт зміни задаємо, виходячи із запропонованих у табл. 1 значень. Наприклад, для 
планових обсягів продажу коефіцієнт зміни буде задаватися як randbetween (50;100)/100, так як 
передбачається ймовірність невідповідності між реальними та плановими обсягами продажу в 
межах від -50% до 0% від базових значень. Імітоване значення обсягів продажу буде 
розраховуватися як добуток коефіцієнта зміни та базового значення обсягів продажу.  

Таким чином, прописавши можливі обсяги відхилення кожного зі змінних параметрів, на виході 
отримуватимемо розрахункове значення кінцевих показників економічної ефективності проекту 
(чиста приведена вартість, період окупності і т.д.) з врахуванням випадкового підбору коефіцієнта 
зміни кожного зі змінюваних параметрів. 
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Таблиця 1 

Пропонований діапазон зміни параметрів грошових потоків інвестиційних проектів у ході 
проведення імітаційного моделювання 

 

Параметр при 
розрахунку 

грошового потоку 
Задання меж для зміни параметру 

Пропоновані межі зміни параметру в ході 
проведення імітаційного моделювання 

Вартість 
обладнання, 
монтажу, 
супутніх робіт та 
послуг 

Варто враховувати ризик 
непередбачуваних затрат 

Залежно від точності прорахунку, та беручи 
до уваги складність проекту пропонований 
випадковий рівень перевитрат від 0 до 50% 
від першочергової вартості 

Плановий курс 
валют 

Якщо передбачається імпорт обладнання, 
необхідно враховувати ризик росту курсу 
валют 

До планового рівня курсу іноземних валют 
щодо гривні пропонується враховувати 
потенційний ризик зміни в межах 20% в 
сторону зменшення/збільшення 

Прогнозні обсяги 
продажу 

Необхідно враховувати, що реальний 
обсяг продажу може бути нижчим, ніж 
плановий 

Для проектів з запуску інновацій варто 
застосовувати песимістичний підхід і 
припускати можливість зміни обсягів продажу 
новинок в межах -50%...+0% 

Ціна на новинки Ціна визначається ринковими умовами і 
перебуває під значним впливом ціни на 
продукти-аналоги, тож немає необхідності 
у суттєвому коригуванні можливих змін у 
ціні 

Не передбачено 

Собівартість 
новинок 

Ціни на сировину та матеріали 
нестабільні, тому необхідно врахувати, що 
рівень собівартості може відрізнятися від 
планового 

Так як ціни на сировину та матеріали 
змінюються різносторонньо, пропонується 
обмежувати діапазон зміни ціни в межах -
10…+20% від базового рівня собівартості, без 
врахування амортизації 

Логістичні та 
маркетингові 
затрати на 
новинки 

Є стабільними та контрольованими, тому 
задавати межі для зміни даних параметрів 
недоцільно 

Не передбачено 

Відтермінування 
введення 
проекту в 
експлуатацію 

Так як відтермінування введення проекту 
в експлуатацію безпосередньо впливає на 
фінансові показники результативності, 
ризик відтермінування необхідно також 
брати до уваги при проведенні 
імітаційного аналізу 

Для більшості інвестиційних проектів в 
молокопереробній галузі ризик 
відтермінування може перебувати в межах від 
0 до 6 місяців. 

Джерело: складено автором 

 
Для структуризації випадкових значень цільового показника проекту необхідно на окремому 

робочому листі в тому ж файлі, де здійснюються розрахунки, пронумерувати перший стовпчик 
відповідно до кількості сценаріїв, що буде проаналізовано (ми пропонуємо брати для аналізу від 100 
до 1000 сценаріїв), зробити посилання на значення цільового показника на розрахунковому листі 
(ми пропонуємо аналізувати чисту приведену вартість) та шляхом застосування формули «Data 
table» отримати значення кінцевого показника для заданої кількості сценаріїв. Покроковий алгоритм 
зображено на рис. 1. 
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Рис. 1. Покроковий алгоритм розрахунку значень цільового показника при проведенні 
імітаційного моделювання 

Джерело: складено автором 

 
Для фіксації отриманих величин пропонуємо скопіювати отримані цифри та вставити їх 

значення у сусідню колонку. Далі, базуючись на отриманих значеннях, можна проводити статистичний 
аналіз – розрахувати середнє значення, дисперсію, мінімальне та максимальне значення цільового 
показника та робити висновки щодо доцільності реалізації проекту. 

Висновки з проведеного дослідження. Імітаційне моделювання як науковий інструмент 
сценарного аналізу ефективності реалізації інвестиційних проектів має значний потенціал до 
використання у практиці виробничих компаній. Простота застосування та наявність базового 
програмного забезпечення дає змогу здійснити симуляцію декількасот різноманітних сценаріїв, у ході 
яких кінцевий показник економічної ефективності проекту розраховується в умовах зміни базових 
параметрів у заданих межах. Проведення імітаційного моделювання є важливим етапом у ході 
прийняття рішення щодо реалізації інвестиційного проекту, і саме застосування даного інструменту 
дозволяє керівництву оцінити ризик інвестиції та прийняти зважене управлінське рішення. 
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Стельмащук А.М., Стельмащук Ю.А., Стельмащук Н.А. ІННОВАЦІЙНИЙ ТРАНСКОРДОННИЙ ЦЕНТР 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ТРАНСФЕРУ 
ІННОВАЦІЙ 

Мета. Обґрунтування концептуально-теоретичних основ, науково-методичних і практичних рекомендацій 

інноваційного проекту щодо створення інноваційного транскордонного Центру євроінтеграційної конвергенції 
сільського господарства на основі розвитку трансферу інновацій задля сталого розвитку сільських територіальних 
громад, добробуту і здоров’я населення. 

Методика дослідження. При розробці проекту запропоновано використання широкого кола методів від 

загальних (системний підхід, комплексний підхід, історичний підхід, моделювання, експериментування, 
соціологічні дослідження) до спеціальних – складання планів певного виду. При плануванні рекомендовано 
використати весь спектр методів пошуку, обґрунтування і вибору економічних показників: експериментування, 
нормативний, балансовий, системно-аналітичний, програмно-цільовий, евристичний, економіко-математичний, 
інженерно-економічний, проектно-варіантний і т.д.). В основу методики комплексного дослідження передбачено 
використання програмно-цільового методу, суть якого полягає у застосуванні системного аналізу у вирішенні 
досліджуваної проблеми на основі взаємопов’язаних заходів науково-технічного, організаційного, соціально-
економічного, екологічного, технологічного характеру, необхідного для досягнення поставленої мети. 

Результати дослідження. Передбачено відкрити в інноваційному транскордонному Центрі таку 

інфраструктуру: 
1) Центр транскордонного ринку праці і кадрового забезпечення сільських територіальних громад, який має 

в своєму складі:  
- Народний університет компетентності, що функціонуватиме на засадах дистанційного безперервного 

самонавчання протягом всього життя; 
- Бізнес-кадровий інкубатор «Універсальний» - для формування і забезпечення ділової компетентності, 

який має відділи – «учнівський інкубатор», «студентський інкубатор» і «професійний бізнес - кадровий інкубатор»; 
- Транскордонне кадрово-рекрутингове агентство, яке формує ринок праці.  
2) Транскордонний Центр трансферу інноваційних технологій - для підвищення  рівня інноваційного 

розвитку сільських територіальних громад;  
3) Консорціум інноваційних малих і середніх підприємств (МСП) з виробництва і транскордонного ринку 

органічної продовольчої продукції з перспективою входження його в Європейську мережу інноваційних МСП; 
4) Консорціум енергетичних кооперативів сільських територіальних громад і транскордонного ринку 

біопалива; 
5) Транскордонний логістичний Центр дистрибуції для управління транскордонним ринком продукції 

сільських територіальних громад; 
6) Транскордонний валеологічний навчально-практичний Центр сприяння здоров’ю населення. 
Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтування інноваційного проекту щодо створення 

інноваційного транскордонного Центру євроінтеграційної конвергенції сільського господарства на основі розвитку 
трансферу інновацій задля сталого розвитку сільських територіальних громад, добробуту і здоров’я населення. 

Практична значущість результатів дослідження. Створення Центру трансферу технологій та 

обґрунтування моделі здійснення передачі інноваційних технологічних проектів від розробника до подальшого 
споживача через уже існуючі мережі трансферу технологій в Україні для сприяння вирішенню проблеми 
комерціалізації інноваційних технологій і розвитку інноваційних, конкурентоспроможних сільськогосподарських 
підприємств іі сільських територіальних громад. 

Ключові слова: інноваційний проект, інноваційний транскордонний Центр, євроінтеграційна конвергенція 

сільського господарства, трансфер інновацій, територіальні громади. 
 

Стельмащук А.М., Стельмащук Ю.А., Стельмащук Н.А. ИННОВАЦИОННЫЙ ТРАНСГРАНИЧНЫЙ 
ЦЕНТР ЕВРОИНТЕГРАЦИОННОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСФЕРА ИННОВАЦИЙ 

Цель. Обоснование концептуально-теоретических основ, научно-методических и практических 

рекомендаций инновационного проекта по созданию инновационного трансграничного Центра 
евроинтеграционной конвергенции сельского хозяйства на основе развития трансфера инноваций для 
устойчивого развития сельских территориальных общин, благополучия и здоровья населения. 

Методика исследования. При разработке проекта предложено использование широкого круга методов, 

от общих (системный подход, комплексный подход, исторический подход, моделирование, экспериментирование, 
социологические исследования) до специальных – составление планов определенного вида. При планировании 
рекомендуется использовать весь спектр методов поиска, обоснования и выбора экономических показателей: 
экспериментирование, нормативный, балансовый, системно-аналитический, программно-целевой, 
эвристический, экономико-математический, инженерно-экономический, проектно-вариантный и т.д.). В основу 
методики комплексного исследования предусмотрено использование программно-целевого метода, суть 
которого заключается в применении системного анализа в решении исследуемой проблемы на основе 
взаимосвязанных мероприятий научно-технического, организационного, социально-экономического, 
экологического, технологического характера, необходимого для достижения поставленной цели. 

Результаты исследования. Предусмотрено открыть в инновационном трансграничном Центре такую 

инфраструктуру:  
1) Центр трансграничного рынка труда и кадрового обеспечения сельских территориальных общин, 

который имеет в своем составе:  
- Народный университет компетентности, который будет функционировать на основе дистанционного 

непрерывного самообучения на протяжении всей жизни; 
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- Бизнес-кадровый инкубатор «Универсальный» - для формирования и обеспечения деловой 
компетентности, который имеет отделы – «ученический инкубатор», «студенческий инкубатор» и 
«профессиональный бизнес – кадровый инкубатор»; 

- Трансграничное кадрово-рекрутинговое агентство, которое формирует рынок труда. 
2) Трансграничный Центр трансфера инновационных технологий – для повышения уровня инновационного 

развития сельских территориальных общин; 
3) Консорциум инновационных малых и средних предприятий (МСП) по производству и трансграничного 

рынка органической продовольственной продукции с перспективой вхождения его в Европейскую сеть 
инновационных МСП; 

4) Консорциум энергетических кооперативов сельских территориальных общин и трансграничного рынка 
биотоплива; 

5) Трансграничный логистический центр дистрибуции для управления трансграничным рынком продукции 
сельских территориальных общин; 

6) Трансграничный валеологический учебно-практический Центр содействия здоровью населения. 
Научная новизна результатов исследования. Обоснование инновационного проекта по созданию 

инновационного трансграничного Центра евроинтеграционной конвергенции сельского хозяйства на основе 
развития трансфера инноваций для устойчивого развития сельских территориальных общин, благополучия и 
здоровья населения. 

Практическая значимость результатов исследования. Создание Центра трансфера технологий и 

обоснование модели осуществления передачи инновационных технологических проектов от разработчика к 
дальнейшему потребителю через уже существующие сети трансфера технологий в Украине для содействия 
решению проблемы коммерциализации инновационных технологий и развития инновационных, 
конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий ии сельских территориальных общин. 

Ключевые слова: инновационный проект, инновационный трансграничный Центр, евроинтеграционная 

конвергенция сельского хозяйства, трансфер инноваций, территориальные общины. 
 
Stelmashchuk A.M., Stelmashchuk Yu.A., Stelmashchuk N.A. INNOVATIVE TRANSBOUNDARY CENTER 

OF EUROPEAN INTEGRATION CONVERGENCE OF AGRICULTURE BASED ON THE DEVELOPMENT OF 
TRANSFER OF INNOVATIONS  

Purpose. The aim of the article is to substantiate conceptual and theoretical foundations, scientific-

methodological and practical recommendations of innovative project concerning the creation of innovative transboundary 
center of European integration convergence of agriculture based on the transfer of innovations for sustainable development 
of rural communities, welfare and health of population 

Methodology of research. It is proposed to use of a wide range of common methods in the development of the 

project (a systematic approach, a comprehensive approach, a historical approach, modeling, experimentation, 
sociological studies) to the special – drawing up plans of a certain type.  

It is recommended to use the whole range of methods of search, selection and substantiation of economic 
indicators in planning: experimentation, normative, balance, system and analytical, target-oriented, heuristic, economics 
and mathematics, engineering and economics, variant design, etc. 

The methodology a comprehensive study provides the use of program-target method, which essence consists in 
the application of systems analysis in solving the investigated problem based on the related measures of scientific and 
technical, organizational, social and economic, environmental, technological character needed to achieve this goal. 

Finding. It is envisaged to open following infrastructure in innovation transboundary center: 

1) Center for transboundary labor market and personnel support of rural communities, which incorporates:  
– People’s University of competencies that will function on the basis of distance continued self-learning 

throughout life;  
– Business personnel Incubator “Universal” – for the formation and maintenance of business competence that has 

divisions – “pupil’s incubator”, "student’s incubator" and “professional business – personnel incubator”; 
– Transboundary personnel and recruitment agency, which forms the labor market. 
2) Transboundary Center of transfer of innovative technologies – to enhance the level of innovative development 

of rural communities; 
3) A consortium of innovative small and medium enterprises (SMEs) for the production and transboundary market 

for organic food products with the prospect of its entering to the European network of innovative SMEs; 
4) A consortium of energy cooperatives of rural communities and transboundary market of bio-fuels; 
5) Transboundary logistics distribution center to manage the transboundary market of products of rural 

communities; 
6) Transboundary valeological training and practical center for assistance to public health. 
Originality. Substantiation of innovative project concerning the creation of innovative transboundary center of 

European integration convergence of agriculture based on the transfer of innovations for sustainable development of rural 
communities, welfare and health of population. 

Practical value. Creation of the Center for Technology Transfer and substantiation of the transfer of innovative 

technology projects from the developer to further consumer through already existing networks of technology transfer in 
Ukraine for promoting the solution of the problem of commercialization of innovative technologies and development of 
innovative, competitive agricultural enterprises of its rural communities. 

Key words: innovative project, innovative transboundary center, convergence of European integration of 

agriculture, transfer of innovations, territorial communities. 
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Липчук В.В., Ковалів В.М. ТЕНДЕНЦІЇ ПОЛЬСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ОСНОВНІ УРОКИ 
ДЛЯ УКРАЇНИ  

Мета. Висвітлення проблем та перспектив розвитку системи освіти України на прикладі розвитку державної 

та недержавної форм надання освітніх послуг в Польщі. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи, зокрема: 

аналізу і синтезу – для виявлення загальних тенденцій в кількості студентів, кількості навчальних закладів та 
залежності від світових тенденцій; системний підхід - для узагальненої інформації по загальних масивах даних; 
методи теоретичного узагальнення – для формування теоретичних основ дослідження; монографічний метод - 
для аналізу останніх досліджень та публікацій вчених з обраної проблематики; моделювання і прогнозування – з 
метою визначення основних напрямів вдосконалення.  

Результати дослідження. Виявлено загальні тенденції у системі освіти України та Польщі, спільні та 

відмінні риси у формуванні загальнодержавних стратегій. Проаналізовано якісні та кількісні показники розвитку 
державної та недержавної форми навчання в Польщі та Україні, а також виявлено спільні та відмінні риси. 
Наведено основні характеристики розвитку ринку освітніх послуг, які можна застосувати в Україні. 
Проаналізовано діяльність Старопольської вищої школи та основні тенденції розвитку приватної освіти.  

Наукова новизна результатів дослідження полягає у опрацюванні концептуальних підходів до 

формування розвинутих видів освітніх послуг в України. 
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є підґрунтям для 

вирішення практичних проблем щодо системи освіти України, а також застосування досвіду Польщі з формування 
різних типів освітніх просторів.   

Ключові слова: вища освіта, польська система освіти, приватні освітні заклади. 

 
Лыпчук В.В., Ковалив В.М. ТЕНДЕНЦИИ ПОЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ОСНОВНЫЕ УРОКИ ДЛЯ УКРАИНЫ 
Цель. Освещение  проблем и перспектив развития системы образования Украины на примере развития 

государственной и негосударственной форм предоставления образовательных услуг в Польше. 
Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные методы, в частности: 

анализа и синтеза – для выявления общих тенденций в количестве студентов, количества учебных заведений и 
зависимости от мировых тенденций; системный подход к обобщенной информации по общих массивах данных; 
методы теоретического обобщения - для формирования теоретических основ исследования; монографический 
метод для анализа последних исследований и публикаций ученых из выбранной проблематики и моделирования 
и прогнозирования – с целью определения основных направлений совершенствования. 

Результаты исследования. Выявлены общие тенденции в системе образования Украины и Польши, 

общие и отличительные черты в формировании общегосударственных стратегий. Проанализированы 
качественные и количественные показатели развитие государственной и негосударственной формы обучения в 
Польше и Украине, а также выявлены общие и отличительные черты. Приведены основные характеристики 
развития рынка образовательных услуг, которые можно применить в Украине. Проанализирована деятельность 
Старопольской высшей школы и основные тенденции развития частного образования. 

Научная новизна заключается в разработке концептуальных подходов к формированию развитых видов 

образовательных услуг в Украине. 
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

являются основой для решения практических проблем по системе образования Украины, а также применение 
опыта Польши по формированию различных типов образовательных пространств. 

Ключевые слова: высшее образование, польская система образования, частные образовательные 

учреждения. 
 
Lypchuk V.V., Kovaliv V.M. POLISH TRENDS OF HIGHER EDUCATION SYSTEM AND MAIN LESSONS FOR 

UKRAINE 
Purpose of the article is to highlight the problems and prospects of Ukraine’s education system on the example of 

public and private forms of educational services in Poland. 
Methodology of research. The study used general scientific methods, including: analysis and synthesis - to 

identify common tendencies in the number of students, the number of educational institutions and dependence on the 
global trends; systematic approach to summarized information on common arrays of data; methods of theoretical 
generalization - for the theoretical bases of the study; monographic method for the analysis of recent research and 
scientists publications of selected problems and modeling and forecasting - to determine the main directions of 
development. 

Findings. We found general trends in Ukraine and Poland education system, common and different features in 

the formation of national strategies. We analyzed qualitative and quantitative indicators of development of public and 
nongovernmental forms studies at Poland and Ukraine, and found common and different features. We presented the 
main characteristics of the educational market that can be applied in Ukraine. We analyzed the activities of Old Polish 
university and major trends in private education in Poland. 

Originality. The scientific novelty consists in the elaboration of conceptual approaches to the formation of 

advanced types of educational services in Ukraine. 
Practical value The results of research is the basis for solving practical problems of Ukraine’s education system, 

and use of Polish experience to formation of various types of educational spaces. 
Key words: higher education, the Polish education system, private institutions. 
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Швець Ю.О., Дудка О.О. ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ КРАЇН ЄС У БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ НА 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

Мета. Аналіз та дослідження основних методологічних засад боротьби країн Європейського Союзу з 

корупцією, створення пропозицій щодо перейняття їх досвіду для України, дослідження причин постійного 
підвищення рівня корумпованості на промислових підприємствах, формування методики зменшення її рівня та 
усунення наслідків, формування рекомендацій щодо боротьби з корупцією на підприємствах, аналіз рейтингу 
місця корупції та рейтинг України в ньому, дослідження антикорупційних заходів ЄС та можливості їх 
використання в Україні. 

Методика дослідження. Для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи: 

теоретичні: аналіз, синтез, систематизація, зіставлення, класифікація науково-психологічних джерел інформації, 
що дозволило узагальнити та систематизувати погляди вчених на проблему, яка вивчається. 

Результати дослідження: Проведено аналіз основних методологічних засад боротьби країн 

Європейського Союзу з корупцією. Сформовано пропозиції щодо перейняття їх досвіду для України. Виявлено 
причини постійного підвищення рівня корумпованості на промислових підприємствах. Обгрунтовано методику 
зменшення її рівня та усунення наслідків. Розроблено рекомендації щодо боротьби з корупцією на підприємствах. 

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано методику боротьби з корупцією на 

промислових підприємствах України, використовуючи досвід ЄС. 
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження узагальнені і 

викладені в розроблених методичних рекомендаціях щодо вдосконалення механізму управління рівнем 

корумпованості підприємств України. 
Ключові слова: корупція, інвестиції, економічна безпека, патронажна система, непотизм, кризова 

корупція. 
 

Швец Ю.А., Дудка А.А. ВНЕДРЕНИЕ ОПЫТА СТРАН ЕС В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ НА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ 

Цель. Анализ и исследование основных методологических основ борьбы стран Европейского Союза с 

коррупцией, создание предложений по перенятию их опыта для Украины, исследования причин постоянного 
повышения уровня коррумпированности на промышленных предприятиях, формирование методики уменьшения 
ее уровня и устранения последствий, формирование рекомендаций по борьбе с коррупцией на предприятиях, 
анализ рейтинге места коррупции и рейтинг Украины в нем, исследования антикоррупционных мер ЕС и 
возможности их использования в Украине. 

Методика исследования. Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: 

теоретические: анализ, синтез, систематизация, сопоставление, классификация научно-психологических 
источников информации, что позволило обобщить и систематизировать взгляды ученых на проблему, которая 
изучается. 

Результаты исследования. Проведен анализ основных методологических основ борьбы стран 

Европейского Союза с коррупцией. Сформированы предложения по перенятия их опыта для Украины. Выявлены 
причины постоянного повышения уровня коррумпированности на промышленных предприятиях. Обоснована 
методика уменьшения ее уровня и устранения последствий. Разработаны рекомендации по борьбе с коррупцией 
на предприятиях. 

Научная новизна результатов исследования. Предложена методика борьбы с коррупцией на 

промышленных предприятиях Украины, используя опыт ЕС. 
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

обобщены и изложены в разработанных методических рекомендациях по совершенствованию механизма 
управления уровнем коррумпированности предприятий Украины. 

Ключевые слова: коррупция, инвестиции, экономическая безопасность, патронажная система, непотизм, 

кризисная коррупция. 
 

Shvets Yu.O., Dudka O.O. IMPLEMENTATION OF EU EXPERIENCE IN FIGHTING CORRUPTION AT 
INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE 

Purpose. Analysis and research of basic methodological principles of the struggle of the European Union 

corruption and establishment of proposals for the takeover of their experience in Ukraine, research into the causes 
permanent increase in the level of corruption in industry, forming techniques reduce its level and mitigation, development 
of recommendations to combat corruption in enterprises rating analysis and rating corrupt it Ukraine, research anti-
corruption measures of the EU and their possible use in Ukraine. 

Methodology of research. To achieve the objectives we used the following methods: theoretical: analysis, 

synthesis, classification, matching, classification of scientific and psychological sources of information that allowed 
generalizing and systematizing the views of scientists on a problem that is studied. 

Findings. The analysis of the main methodological bases of the struggle of the European Union countries with 

corruption was carried out. Proposals for adopting their experience for Ukraine have been formed. The reasons for the 
constant increase in the level of corruption in industrial enterprises are revealed. The technique of its level reduction and 
elimination of consequences is grounded. Recommendations for fighting corruption in enterprises have been developed. 

Originality. The technique of the fight against corruption at the industrial enterprises of Ukraine is proposed, 

using the experience of the EU. 
Practical value. The results of research are summarized and presented in a methodical recommendation for 

improving the management mechanism corrupt enterprises in Ukraine. 
Key words: corruption, investment, economic security, health visitor system, nepotism, corruption crisis. 
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Баланюк І.Ф. ВПЛИВ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ 
Мета. Метою даного дослідження є окреслення основних наукових засад впливу розвитку біоекономіки на 

національну економіку.  
Методика дослідження. Для розкриття сутності та змісту процесу впливу розвитку біоекономіки 

використовувалися такі загальнонаукові методи: дедукції (при побудові структури дослідження в логічному 
взаємозв’язку і вивченні предмета загалом, єдності та взаємозалежності його окремих складових частин), індукції 
(при формуванні загальних висновків щодо проведеного дослідження), абстрактно-логічний та синтезу (при 
уточненні тлумачень категоріального інструментарію обраної теми дослідження), аналізу (при вивченні тенденцій 
розвитку біоекономіки в світі та Україні, обробці отриманих результатів) та історичний (при вивченні еволюції 
розвитку підходів до економічної сутності терміну біоекономіка). 

Результати дослідження. В статті розглянуто сучасні погляди на тенденції розвитку біоекономіки в ЄС та 

Україні, проаналізовано основні наукові засади впливу розвитку біоекономіки на національному рівні, визначено 
основні перешкоди, що існують на шляху розвитку біоекономіки, показано, що важливою передумовою розвитку 
біоекономіки повинна бути інноваційна політика держави. 

Новизна наукових результатів дослідження. В результаті проведеного дослідження встановлено, що 

розвиток біоекономіки на сучасному етапі є актуальним завданням в Україні, враховуючи необхідність подолання 
залежності від викопних джерел енергії з одного боку, та євроінтеграційний вектор розвитку країни з іншого. Для 
забезпечення розвитку біоекономіки в Україні необхідне запровадження комплексного та системного підходу, що 
дасть змогу створити систему державного регулювання розвитку альтернативних джерел енергії в Україні. 

Практична значущість результатів дослідження. Забезпечення в сукупності нормативно-правових, 

фінансово-економічних, виробничих, технологічних, інформаційних умов розвитку біоекономіки буде сприяти 
піднесенню рівня національної економіки. 

Ключові слова: біоекономіка, біоенергетика, національна економіка, інноваційний розвиток. 

 
Баланюк И.Ф. ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ БИОЭКОНОМИКИ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 
Цель. Целью данного исследования является определение основных научных основ влияния развития 

биоэкономики на национальную экономику. 
Методика исследования. Для раскрытия сущности и содержания процесса влияния развития 

биоэкономики использовались такие общенаучные методы: дедукции (при построении структуры исследования в 
логической взаимосвязи и изучении предмета в целом, единства и взаимозависимости его отдельных составных 
частей), индукции (при формировании общих выводов относительно проведенного исследования), абстрактно-
логический и синтеза (при уточнении толкований категориального инструментария темы исследования), анализа 
(при изучении тенденций развития биоэкономики в мире и Украине, обработке полученных результатов) и 
исторический (при изучении эволюции развития подходов к экономической сущности термина биоэкономика). 

Результаты исследования. В статье рассмотрены современные взгляды на тенденции развития 

биоэкономики в ЕС и Украине, проанализированы основные научные основы влияния развития биоэкономики на 
национальном уровне, определены основные препятствия, существующие на пути развития биоэкономики, 
показано, что важной предпосылкой развития биоэкономики должна быть инновационная политика государства. 

Новизна научных результатов исследования. В результате проведенного исследования установлено, 

что развитие биоэкономики на современном этапе является актуальной задачей в Украине, учитывая 
необходимость преодоления зависимости от ископаемых источников энергии с одной стороны, и 
евроинтеграционный вектор развития страны с другой. Для обеспечения развития биоэкономики в Украине 
необходимо внедрение комплексного и системного подхода, что позволит создать систему государственного 
регулирования развития альтернативных источников энергии в Украине. 

Практическая значимость результатов исследования. Обеспечение в совокупности нормативно-

правовых, финансово-экономических, производственных, технологических, информационных условий развития 
биоэкономики будет способствовать повышению уровня национальной экономики. 

Ключевые слова: биоэкономика, биоэнергетика, национальная экономика, инновационное развитие. 

 
Balaniuk I.F. IMPACT OF THE BIOECONOMY DEVELOPMENT ON NATIONAL ECONOMY 
Purpose. The purpose of this study is to determine the main scientific bases of the influence of the bioeconomy 

development on the national economy. 
Methodology of research. There are used methods of theoretical generalization – deduction (when structuring of 

research, studying of the subject as a whole, the unity and interdependence of its individual components), induction 
(when formation of general conclusions regarding the conducted research), abstract-logical and synthesis (when 
clarification of the interpretations of the categorical instrumentation of the research topic), analysis (when studying trends 
in the development of the bioeconomy in the world and Ukraine, processing the results) and historical (when studying the 
evolution of the development of approaches to the economic essence of the term bioeconomy) 

Findings. The article considers modern views on the trends in the development of bioeconomy in EU and 

Ukraine, analyzes the main scientific bases for the impact of the bioeconomy development at the national level, identifies 
the main obstacles to the bioeconomy development. The innovative state policy should be an important prerequisite for 
the bioeconomy development. 

Originality. As a result of the study, it was established that the bioeconomy development is an urgent task in 

Ukraine today, taking into account the need to overcome dependence on fossil energy sources on the one hand, and the 
European integration vector of the country’s development on the other. To ensure the bioeconomy development in 
Ukraine, it is necessary to implement an integrated and systematic approach that will create a system of state regulation 
of the development of alternative energy sources in Ukraine. 

Practical value. Providing in aggregate regulatory, legal, financial, economic, production, technological, and 

information conditions for the biocenology development will help to raise the level of the national economy. 
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Лаврук В.В. ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 
Мета. Дослідження практичної значимості і основних тенденцій інвестиційної підтримки економічної 

модернізації з метою інтенсивного розвитку тваринництва та підвищення ефективності виробництва 
тваринницької продукції. 

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є наукові розробки провідних вітчизняних 

вчених з питань економічної модернізації і розвитку тваринництва. В процесі дослідження використано загально-
наукові методи, зокрема: економіко-статистичного аналізу - при оцінці стану інвестиційної підтримки модернізації 
тваринницької галузі; абстрактно-логічного і економіко-статистичних методів дослідження – при виявленні 
чинників, що обумовлюють необхідність інвестиційного забезпечення економічної модернізації та визначенні 
напрямів розвитку тваринництва на основі впровадження інноваційних технологій. 

Результати дослідження. Розглянуто стан інвестиційної підтримки модернізації тваринницької галузі. 

Визначено важливість та необхідність інвестиційної підтримки економічної модернізації виробничих процесів у 
тваринництві, здійснення якої сприятиме підвищенню його конкурентоспроможності та збільшенню обсягів 
виробництва усіх видів тваринницької продукції. 

Встановлено, що однією із важливих умов подальшого розвитку тваринництва є поєднання і взаємозв’язок 
інвестиційної та інноваційної діяльності за рахунок збільшення розміру вкладання грошових коштів у сучасні 
інноваційні технології та виробництво інноваційних видів тваринницької продукції. Запропоновано ураховувати 
виявлені чинники, що обумовлюють необхідність інвестиційного забезпечення економічної модернізації та 
напрями розвитку тваринництва на основі впровадження інноваційних технологій.  

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано наукові положення щодо пошуку джерел 

залучення фінансових ресурсів і удосконалення організації інвестиційного забезпечення економічної модернізації 
виробничих процесів у тваринництві.  

Практична значимість результатів дослідження. Сформовані пропозиції будуть сприяти вирішенню 

проблеми підвищення ефективного розвитку та зміцненню конкурентних позицій тваринництва у 
сільськогосподарських підприємствах на основі активізації модернізаційних процесів.  

Ключові слова: інвестиції, тваринництво, модернізація, інноваційні технології, інвестиційне забезпечення, 

підтримка, конкурентоспроможність. 
 
Лаврук В.В. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 
Цель. Исследование практической значимости и основных тенденций инвестиционной поддержки 

экономической модернизации с целью интенсивного развития животноводства и повышения эффективности 
производства животноводческой продукции. 

Методика исследования. Методологической основой исследования являются научные разработки 

ведущих отечественных ученых по вопросам экономической модернизации и развития животноводства. В 
процессе исследования использованы научные методы, в частности: экономико-статистического анализа - при 
оценке состояния инвестиционной поддержки модернизации животноводческой отрасли; абстрактно-логического 
и экономико-статистических методов исследования – при выявлении факторов, обусловливающих 
необходимость инвестиционного обеспечения экономической модернизации и определении направлений 
развития животноводства на основе внедрения инновационных технологий. 

Результаты исследования. Рассмотрено состояние инвестиционной поддержки модернизации 

животноводческой отрасли. Определены важность и необходимость инвестиционной поддержки экономической 
модернизации производственных процессов в животноводстве, осуществление которой будет способствовать 
повышению его конкурентоспособности и увеличению объемов производства всех видов животноводческой 
продукции. 

Установлено, что одной из важных условий дальнейшего развития животноводства является сочетание и 
взаимосвязь инвестиционной и инновационной деятельности за счет увеличения размера вложения денежных 
средств в современные инновационные технологии и производство инновационных видов животноводческой 
продукции. Предложено учитывать выявленные факторы, обуславливающие необходимость инвестиционного 
обеспечения экономической модернизации и направления развития животноводства на основе внедрения 
инновационных технологий. 

Научная новизна результатов исследования. Обоснованы научные положения по поиску источников 

привлечения финансовых ресурсов и совершенствованию организации инвестиционного обеспечения 
экономической модернизации производственных процессов в животноводстве. 

Практическая значимость результатов исследования. Сформированные предложения будут 

способствовать решению проблемы повышения эффективного развития и укреплению конкурентных позиций 
животноводства в сельскохозяйственных предприятиях на основе активизации модернизационных процессов. 

Ключевые слова: инвестиции, животноводство, модернизация, инновационные технологии, 

инвестиционное обеспечение, поддержка, конкурентоспособность. 
 
Lavruk V.V. INVESTMENT SUPPORT FOR ECONOMIC MODERNIZATION OF ANIMAL HUSBANDRY 
Purpose. The aim of the research is to study the practical significance and main trends of economic 

modernization investment support with an endeavor of intensive livestock development and livestock production 
efficiency improvement. 
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Methodology of research. The research methodological basis is the scientific works of the leading Ukrainian 

scientists on animal husbandry economic modernization and development. In the process of research, we used the 
general scientific methods, including: the economic and statistical analysis - when evaluating the status of the livestock 
sector modernization investment support; abstract-logical, economic and statistical research methods - when identifying 
the factors that are driving the need for investment ensuring of economic modernization and determining the directions of 
the animal husbandry development based on the introduction of innovative technologies. 

Findings. The paper considers the status of investments to support the livestock industry modernization. The 

importance of investments as resources for improving the economic activity of agriculture main branches is emphasized. 
The article deals with the study of economic content, importance and need for investments to support economic 
modernization of the production processes in animal husbandry, implementation of which will contribute to the increase 
of its competitiveness and production volumes rise of all types of livestock products.  

It was found that one of the important conditions for the animal husbandry further development is the combination 
and interrelation of investments and innovation activity by increasing the investment funds size into the modern 
innovative technologies and the production of livestock products innovative types. It was proposed to take into account 
the identified factors, underlying the need for economic modernization investment ensurance and the development of 
animal husbandry based on the innovative technologies introduction. 

Originality. The study scientific novelty is in grounding of the scientific provisions on finding the sources of 

financial resources attraction and investment supply ensurance of the livestock production processes economic 
modernization. 

Practical value. The practical importance of the research is in the fact that formed  proposals will contribute to 

solving the problem of increasing the effective development and strengthening the competitive positions of animal 
husbandry in agricultural enterprises based on activation of modernization processes. 

Key words: investments, animal husbandry, modernization, innovation technologies, investment ensurance, 

support, competitiveness. 
 

 
 
Дудзяк О.А. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ЛІДЕРСТВА ДЛЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
Мета. Дослідження розвитку сільських територій за допомогою ефекту лідерства на селі та ініціативності 

сільських жителів України, його позитивні та негативні сторони. 
Методика дослідження. Проведене дослідження базується на використанні загальнонаукових та 

спеціалізованих методів дослідження, а саме: історико-логічний та теоретичний – при дослідженні розвитку 
сільських територій та розвитку лідерства на селі; абстрактно-логічний – при дослідженні та обґрунтуванні 
зростання значення лідерства на селі. 

Результати дослідження. Встановлено, що збільшення авторитету сільського лідера позитивно 

впливатиме на розвиток сільських територій України. Виявлено, що сільський лідер в Україні завжди був 
людиною-зразком за яким слідували, якого поважали, думку якого враховували і на яку спиралися. Тому при 
проведенні реформувань, при розробці будь яких законотворчих заходів потрібно зважати на авторитет 
сільського лідера.  

Встановлено, що, запроваджуючи реформи в сільській місцевості, потрібно чітко зважити всі культурно-
ментальні цінності даного місця побуту селян на території де пропонуються ті чи інші реформи.  

Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено, що використання досвіду сільського лідера 

його авторитету, є одним з важливих факторів розвитку сільських територій, що передбачає його використання в 
подальшому формуванні суспільної думки що до розвитку сільських територій.  

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані практичні рекомендації можна 

використовувати при написанні проектів розвитку сільських територій з урахуванням досвіду сільських лідерів їх 
поглядів на розв’язання проблем розвитку сільських територій. 

Ключові слова: сільські території, лідер, лідерство, авторитет, сільські жителі, сільське господарство. 
 
Дудзяк О.А. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФЕКТ ЛИДЕРСТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 
Цель. Исследование развития сельских территорий с помощью эффекта лидерства на селе и 

инициативности сельских жителей Украины, его положительные и отрицательные стороны. 
Методика исследования. Проведенное исследование базируется на использовании общенаучных и 

специализированных методов исследования, а именно: историко-логический и теоретический при исследовании 
развития сельских территорий и развития лидерства на селе; абстрактно-логический при исследовании и 
обосновании роста значения лидерства на селе. 

Результаты исследования. Установлено, что увеличение авторитета сельского лидера положительно 

влиять на развитие сельских территорий Украины. Выявлено, что сельский лидер в Украине всегда был 
человеком-образцом, за которым следовали, которого уважали, мнение которого учитывали. Поэтому при 
проведении преобразований, при разработке любых законотворческих мероприятий нужно учитывать авторитет 
сельского лидера. 

Установлено, что, вводя реформы в сельской местности, нужно четко взвесить все культурно-ментальные 
ценности данного места быта крестьян на территории, где предлагаются те или иные реформы.  

Научная новизна результатов исследования. Установлено, что использование опыта сельского лидера 

его авторитета, является одним из важных факторов развития сельских территорий, предполагает его 
использование в дальнейшем формировании общественного мнения, относительно развития сельских 
территорий. 
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Практическая значимость результатов исследования. Предложены практические рекомендации можно 

использовать при написании проектов развития сельских территорий с учетом опыта сельских лидеров их 
взглядов на решение проблем развития сельских территорий. 

Ключевые слова: cельские территории, лидер, лидерство, авторитет, сельские жители, сельское 

хозяйство. 
 
Dudziak O.A. THE SOCIAL AND ECONOMIC LEADERSHIP IMPACT FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL 

TERRITORIES 
Purpose. To research the development of rural territories by means of the leadership impact and initiative of rural 

inhabitants in Ukraine, its positive and negative sides. 
Methodology of research. The study is based on the use of general and specific research methods, 

namely historical and logical, theoretical ones during the research of rural territories and leadership development in rural 
areas; abstract and logical ones during the research and justificaton of the growing importance of leadership in the 
country. 

Findings. It was established that the increase in authority of rural leader will positively affect the development of 

rural territories of Ukraine. It was revealed that rural leader in Ukraine has always been a followed human model, a 
respected one, whose opinion has been taken into account. Therefore, during the reforms, the development of any 
legislative actions, one must take into consideration the credibility of the rural leader. It was confirmed that introducing 
reforms in rural territories, one must clearly confess cultural and mental values of the inhabitants in the territory, where 
these or those certain reforms are implemented. 

Originality. It was established that the use of rural leader authority is an important factor in the development of 

rural territories, involving its use in the future formation of public opinion as for the development of rural territories. 
Practical value. Practical recommendations can be used for making projects about the development of rural 

territories based on the experience of rural leaders and their views on solving the problems of the development of rural 
territories. 

Key words: rural territories, leader, leadership, authority, rural inhabitants, agriculture. 

 

 
 
Сава А.П. ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ 
Мета. Дослідити еволюцію економічних знань, концепцій та теорій щодо територіального розвитку та 

обґрунтувати формування національної системи управління розвитком сільських територій з врахуванням досвіду 
їх функціонування та регулювання. 

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження слугували теоретичні розробки 

вітчизняних і зарубіжних вчених з питань соціально-економічного розвитку сільських територій. Реалізація мети та 
завдань наукової роботи здійснена за допомогою наступних методів: системного підходу – при обґрунтуванні 
теоретичних засад до формування моделі поведінки суб’єктів управління сільськими територіями, узагальнення – 
при визначенні підходів щодо запровадження ефективної системи управління і регулювання соціально-
економічними процесами в сільських територіях; монографічний – для вивчення передового досвіду розвитку 
сільських територій. 

Результати дослідження. Систематизовано різні погляди вчених та зміст теорій територіальної економіки 

з метою визначення їхнього впливу на розвиток сільських територій. Обґрунтовано підходи до функціонування 
територій на основі різного розуміння кінцевих соціально-економічних результатів їх розвитку з врахуванням 
територіального устрою, політичної кон’юнктури та особливостей системи управління. Сформовано методологічні 
основи формування середовища, принципів та передумов запровадження системи управління сільськими 
територіями. 

Наукова новизна результатів дослідження. Сформовано авторський підхід до обґрунтування адаптації 

економічних знань, теоретичних підходів до формування сучасної моделі розвитку сільських територій та системи 
управління соціально-економічними процесами до вітчизняної практики регулювання їх функціонування. 

Практична значущість результатів дослідження визначається можливістю визначення процесу 

формування розвитку сільських територій України в сучасних умовах господарювання. 
Ключові слова: сільські території, теорія, концепція, розвиток, система управління, регулювання. 

 
Сава А.П. ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
Цель. Исследовать эволюцию экономических знаний, концепций и теорий относительно территориального 

развития и обосновать формирование национальной системы управления развитием сельских территорий с 
учетом опыта их функционирования и регулирования. 

Методика исследования. Методологической основой исследования послужили теоретические 

разработки отечественных и зарубежных ученых по вопросам социально-экономического развития сельских 
территорий. Реализация целей и задач научной работы осуществлена с помощью следующих методов: 
системного подхода – при обосновании теоретических основ к формированию модели поведения субъектов 
управления сельскими территориями, обобщения – при определении подходов по внедрению эффективной 
системы управления и регулирования социально-экономическими процессами в сельских территориях; 
монографический – для изучения передового опыта развития сельских территорий. 

Результаты исследования. Систематизированы различные взгляды ученых и содержание теорий 

территориальной экономики с целью определения их влияния на развитие сельских территорий. Обоснованы 
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подходы к функционированию территорий на основе различного понимания конечных социально-экономических 
результатов их развития с учетом территориального устройства, политической конъюнктуры и особенностей 
системы управления. Сформированы методологические основы формирования среды, принципов и предпосылок 
внедрения системы управления сельскими территориями. 

Научная новизна результатов исследования. Сформирован авторский подход к обоснованию 

адаптации экономических знаний, теоретических подходов к формированию современной модели развития 
сельских территорий и системы управления социально-экономическими процессами в отечественной практике 
регулирования их функционирования. 

Практическая значимость результатов исследования определяется возможностью определения 

процесса формирования развития сельских территорий Украины в современных условиях хозяйствования. 
Ключевые слова: сельские территории, теория, концепция, развитие, система управления, 

регулирования. 
 
Sava А.P. EVOLUTION OF THEORETICAL KNOWLEDGE AND THEIR INFLUENCE ON RURAL 

DEVELOPMENT MANAGEMENT 
Purpose. The aim of the article is to explore the evolution of economic knowledge, concepts and theories 

regarding the territorial development and substantiate the formation of the national system of rural development with 
taking into account experience of their operation and regulation. 

Methodology of research. The methodological basis of the study served as the theoretical development of 

domestic and foreign scientists on the issues of social and economic development of rural areas. Implementation of the 
goals and objectives of the scientific work is carried out by the following methods: a systematic approach – in the 
substantiation of the theoretical basis to the formation of the model of behavior of subjects for management of rural 
areas, generalization – in determining approaches to implementing effective management system and regulation of 
social and economic processes in rural areas; monographic – to study the advanced experience of rural development. 

Findings. Different views and content of theories of territorial economy with the aim to determine their impact on 

rural development are systematized by the scientists. Approaches to the functioning of the territory based on different 
understanding of social and economic final results of their development with considering to the territorial government, 
political conditions and characteristics of the control system are substantiated. The methodological guidelines for the 
development environment, principles and preconditions for the introduction of the management system of rural areas are 
formed. 

Originality. Author’s approach to the study of adaptation of economic knowledge, theoretical approaches to the 

formation of modern model of rural development and management of social and economic processes to the domestic 
practice of regulating their operation is formed in the article. 

Practical value of results of the study is determined by the possibility of determining the formation process of 

rural development of Ukraine in the contemporary economy. 
Key words: rural areas, theory, concept, development, system of management, regulation. 
 

 
 
Жмурко І.В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

СТРАХУВАННЯ 
Мета. Охарактеризувати сучасний стан сільськогосподарського страхування та опрацювати основні 

пріоритети його вдосконалення як передумови стабільного розвитку аграрного сектору економіки держави.  
Методика дослідження. В основу дослідження покладений системний підхід, діалектичний метод 

наукового пізнання і фундаментальні положення сільськогосподарського страхування. Для наукового вирішення 
мети використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: методи наукової абстракції – для 
обґрунтування категоріально-понятійного апарату; абстрактно-логічний та діалектичний (для теоретичних 
узагальнень та формування висновків дослідження); монографічний (для висвітлення поглядів вчених на 
досліджувані в статті проблеми); історичний та логічний (для визначення проблем та шляхів подальшого 
розвитку); методи аналізу, синтезу й узагальнення – для вивчення основних тенденцій розвитку ринку 
сільськогосподарського страхування. 

Результати дослідження. Встановлено, що сільськогосподарське страхування вважається найкращим 

способом мінімізації ризиків і стабілізації доходів аграрних підприємств, яке в свою чергу дає можливість 
компенсувати втрати внаслідок непередбачуваних подій, гарантує збереження певного рівня доходу, що 
дозволяє підвищити кредитоспроможність сільгоспвиробника. Аргументовано основні показники діяльності 
страхових компаній, які займаються сільськогосподарським страхуванням. Запропоновані основні напрямки 
подальшого удосконалення розвитку агрострахування, що дозволить забезпечити стабільність 
сільськогосподарського виробництва та сталого розвитку аграрного сектора економіки держави. 

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано основні стратегії проведення 

сільськогосподарського страхування, що дасть змогу забезпечити надійний страховий захист сільгоспвиробнику і 
дозволить мінімізувати збиток, викликаний наявністю природних чинників, а також забезпечить стабільний 
розвиток сільськогосподарського виробництва. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження щодо сучасного 

стану сільськогосподарського страхування та запропоновані основні пріоритети подальшого удосконалення 
розвитку агрострахування, дозволять забезпечити соціальний та економічний захист сільгоспвиробників, 
підвищать економічну стабільність в цілому та сприятимуть ефективному розвитку сільського господарства в 
сучасних умовах.  
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Ключові слова: сільське господарство, страхування, страховий ризик, агрострахування, 

сільськогосподарське страхування, аграрний сектор, страхова діяльність.  
 
Жмурко И.В. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 
Цель. Охарактеризовать современное состояние сельскохозяйственного страхования и проработать 

основные приоритеты его совершенствования как предпосылки устойчивого развития аграрного сектора 
экономики страны. 

Методика исследования. В основу исследования положен системный подход, диалектический метод 

научного познания и фундаментальные положения сельскохозяйственного страхования. Для научного решения 
цели использованы общенаучные и специальные методы исследования: методы научной абстракции – для 
обоснования категориально-понятийного аппарата; абстрактно-логический и диалектический (для теоретических 
обобщений и формирование выводов исследования); монографический (для освещения взглядов ученых на 
исследуемые в статье проблемы); исторический и логический (для определения проблем и путей дальнейшего 
развития); методы анализа, синтеза и обобщения – для изучения основных тенденций развития рынка 
сельскохозяйственного страхования. 

Результаты иследования. Установлено, что сельскохозяйственное страхование считается лучшим 

способом минимизации рисков и стабилизации доходов аграрных предприятий, которое в свою очередь дает 
возможность компенсировать потери в результате непредвиденных событий, гарантирует сохранение 
определенного уровня дохода, позволяет повысить кредитоспособность сельхозпроизводителя. 
Аргументировано основные показатели деятельности страховых компаний, которые занимаются 
сельскохозяйственным страхованием. Предложены основные направления дальнейшего совершенствования 
развития агрострахования, что позволит обеспечить стабильность сельскохозяйственного производства и 
устойчивого развития аграрного сектора экономики государства. 

Научная новизна результатов исследования. Обоснованы особенности стратегии проведения 

сельскохозяйственного страхования, что позволит обеспечить надежную страховую защиту 
сельхозпроизводителю и позволит минимизировать ущерб, вызванный наличием природных факторов, а также 
обеспечит стабильное развитие сельскохозяйственного производства. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

современного состояния сельскохозяйственного страхования и предложены основные приоритеты дальнейшего 
совершенствования развития агрострахования, позволят обеспечить социальную и экономическую защиту 
сельхозпроизводителей, повысят экономическую стабильность в целом и способствовать эффективному 
развитию сельского хозяйства в современных условиях. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, страхование, страховой риск, агрострахование, 

сельскохозяйственное страхование, аграрный сектор, страховая деятельность. 
 
Zhmurko I.V. CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL INSURANCE 
Purpose. The aim of the article is to characterize the current state of agricultural insurance and to work out the 

main priorities of its improvement as prerequisites for sustainable development of the agrarian sector of the country’s 
economy. 

Methodology of research. In the basis of study there were laid such approaches as: systematic approach, the 

dialectical method of scientific knowledge and the fundamental conditions of agricultural insurance. For scientific solution 
of goals there were used general scientific and special methods of research: methods of scientific abstraction - to justify 
categorial-conceptual apparatus; abstract logical and dialectical (for theoretical generalizations and forming the research 
findings); monographic (to highlight the views of scientists on the problems investigated in paper); historical and logical 
(to determine problems and further development); methods of analysis, synthesis and generalization - to examine the 
main trends of the market development of agricultural insurance. 

Findings. It is established that agricultural insurance is considered the best way to minimize risk and stabilize the 

income of agricultural enterprises, which in its turn makes it possible to compensate the losses due to unforeseen 
events, ensures preservation of a certain level of income that can improve farmer’s creditworthiness. In the paper there 
were argued the main indicators of the insurance companies involved in agricultural insurance. There were proposed 
basic directions of further improvement of agricultural insurance that will ensure the sustainability of agricultural 
production and sustainable development of the agricultural sector of the state. 

Originality. There was grounded some features of agricultural insurance strategy that will provide reliable 

insurance protection to agricultural producers and will help minimize the damage caused by the presence of natural 
factors and provide stable development of agricultural production. 

Practical value. There were received the results of research on the current state of agricultural insurance and 

proposed the main priorities for further improvement of agricultural insurance that will ensure social and economic protection 
of farmers, enhance economic stability in general and promote efficient development of agriculture in modern conditions. 

Key words: agriculture, insurance, insurable risk, agricultural insurance, agricultural insurance, agricultural 

sector, the insurance business. 
 

 
 
Багмет К.В. СОЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
Мета. Метою дослідження є аналіз процесів реформування системи соціальних послуг, обґрунтування 

принципів соціального замовлення в умовах формування ринку соціальних послуг в межах окремих територій. 
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Методика дослідження. Методологічну основу дослідження складають фундаментальні положення 

соціології, наукові праці вітчизняних та закордонних дослідників, нормативні та законодавчі акти України, а також 
міжнародні стандарти та рекомендації у сфері соціального захисту та забезпечення населення. Для досягнення 
мети дослідження використано спектр загальнонаукових методів пізнання соціальних явищ та процесів, а саме: 
аналіз, синтез, індукція, групування, порівняння, абстракція.  

Результати дослідження. Досліджено механізм соціального замовлення у контексті реформування 

системи фінансового забезпечення соціальних послуг в Україні. Проаналізовано та узагальнено принципи 
впровадження соціального замовлення, дотримання яких забезпечує ефективність надання соціальних послуг, 
визначено передумови формування ринків соціальних послуг в межах окремих територій (регіонів) та соціальні й 
економічні наслідки їх формування. Охарактеризовано основні особливості розвитку ринку соціальних послуг в 
Україні. 

Наукова новизна результатів дослідження. Використано комплексний підхід до визначення заходів 

задля впровадження системи соціального замовлення в Україні, характеристики особливостей вітчизняного ринку 
соціальних послуг.  

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження направлені на 

обґрунтування моделей співпраці неурядових організацій з органами влади щодо надання соціальних послуг, в 
тому числі через соціальне замовлення. Формування конкурентного середовища дозволить подолати 
зосередженість на стаціонарних закладах у сфері соціальних послуг. 

Ключові слова: соціальне замовлення, соціальна послуга, фінансове забезпечення, ринок соціальних 

послуг, децентралізація. 
 
Багмет К.В. СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ  
Цель. Целью исследования является анализ процессов реформирования системы социальных услуг, 

обоснование принципов социального заказа в условиях формирования рынка социальных услуг в пределах 
отдельных территорий. 

Методика исследования. Методологическую основу исследования составляют фундаментальные 

положения социологии, научные труды отечественных и зарубежных исследователей, нормативные и 
законодательные акты Украины, а также международные стандарты и рекомендации в области социальной 
защиты и обеспечения населения. Для достижения цели исследования использованы спектр общенаучных 
методов познания социальных явлений и процессов, а именно: анализ, синтез, индукция, группировки, 
сравнения, абстракция. 

Результаты исследования. Исследован механизм социального заказа в контексте реформирования 

системы финансового обеспечения социальных услуг в Украине. Проанализированы и обобщены принципы 
внедрения социального заказа, соблюдение которых обеспечивает эффективность предоставления социальных 
услуг, определены предпосылки формирования рынков социальных услуг в пределах отдельных территорий 
(регионов) и социальные и экономические последствия их формирования. Охарактеризованы основные 
особенности развития рынка социальных услуг в Украине. 

Научная новизна результатов исследования. Использован комплексный подход к определению меры 

для внедрения системы социального заказа в Украине, характеристики особенностей отечественного рынка 
социальных услуг. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

направлены на обоснование моделей сотрудничества неправительственных организаций с органами власти по 
предоставлению социальных услуг, в том числе через социальный заказ. Формирование конкурентной среды 
позволит преодолеть сосредоточенность на стационарных учреждениях в сфере социальных услуг. 

Ключевые слова: социальный заказ, социальная услуга, финансовое обеспечение, рынок социальных 

услуг, децентрализация. 
 
Bagmet K.V. SOCIAL ORDER IN THE CONTEXT OF REFORMING THE SYSTEM OF SOCIAL SERVICES 

FUNDING IN UKRAINE 
Purpose. The article is aimed at describing the processes of social services reforming, reasoning principles of 

social order in the context of forming social services market within certain territories. 
Methodology of research. The fundamental provisions of sociology, works of domestic and foreign scientists, 

regulatory and legislative acts of Ukraine, international standards and guidelines in the field of social protection are the 
theoretical and methodological basis of the article. The following research methods were used in the research process: 
analysis, synthesis, induction, grouping, comparison, abstraction. 

Findings. The mechanism of social order in the context of reforming social services funding in Ukraine is 

analyzed in article. Author argues the principles social order implementation, compliance with which ensures effective 
delivery of social services. The prerequisites of forming social services market within certain areas (regions) and social 
and economic consequences of their formation are identified in the article. The features of the development social 
services market in Ukraine have been proposed here. 

Originality. Comprehensive approach to determining arrangements of social order implementation in Ukraine, 

identifying features of the domestic social services market was used.  
Practical value. The results of research are aimed at justification of non-cooperation with the government to 

provide social services, including through the social order. Formation of the competitive environment will overcome the 
focus on residential institutions in social services. 

Key words: social order, social services, financial support, market social services decentralization. 
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Кутаренко Н.Я., Веретяннікова М.В., Прокоп Л.І. РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ: 
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Мета. Окреслення тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі України та внесення пропозицій щодо її 

подальшого розвитку. 
Методика дослідження. За базисну методологію взято системний підхід, який найповніше враховує 

питання розвитку зовнішньої торгівлі в Україні. Для досягнення поставленої мети у статті використано 
загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: бібліографічний (для вивчення й опрацювання наукових праць, 
присвячених розвитку вітчизняної зовнішньої торгівлі); абстрактно-логічний (для пізнання особливостей експорту-
імпорту товарів за регіонами країни та з країнами Європейського Союзу); аналізу і синтезу (для оцінки стану, умов 
і тенденцій розвитку об’єкта дослідження); дедукції (для окреслення можливих напрямків розвитку у сфері 
зовнішньоекономічної вітчизняної торгівлі). 

Результати дослідження. Встановлено, що торгівля відіграє важливе значення для розвитку 

національного господарства кожної країни, оскільки вона створює нові робочі місця, забезпечує роботою 
економічно-активне населення України. Виявлено, що надзвичайна складність нинішньої соціально-економічної 
ситуації в Україні обумовила істотну неоднозначність прогнозів розвитку вітчизняної економіки у 2016 році. 
Визначено, що Україна має суттєвий зовнішньо-економічний потенціал, активізація якого можлива при дотриманні 
окреслених у даній роботі напрямків підвищення ефективності торгівлі. 

Наукова новизна результатів дослідження. Окреслено існуючі зовнішньо-торгівельні відносини з 

країнами ЄС за 2014-2015 роки та проаналізовано обсяги експортно-імпортних операцій в Україні у розрізі регіонів 
за 2014-2015 рр.  

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є підґрунтям для 

вирішення існуючих актуальних проблем щодо розвитку зовнішньої торгівлі України як однієї з форм міжнародних 
економічних відносин. 

Ключові слова: зовнішня торгівля, експортно-імпортні операції, зовнішньоекономічна діяльність України. 
 
Кутаренко Н.Я., Веретянникова М.В., Прокоп Л.И. РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В УКРАИНЕ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Цель. Определение тенденций развития внешней торговли Украины и внесение предложений по ее 

дальнейшему развитию. 
Методика исследования. За базовую методологию взято системный подход, который наиболее полно 

учитывает вопросы развития внешней торговли в Украине. Для достижения поставленной цели в статье 
использованы общенаучные и специальные методы, в частности: библиографический (для изучения и обработки 
научных трудов, посвященных развитию отечественной внешней торговли); абстрактно-логический (для 
познания особенностей экспорта-импорта товаров по регионам страны и со странами Европейского Союза) 
анализа и синтеза (для оценки состояния, условий и тенденций развития объекта исследования); дедукции (для 
определения возможных направлений развития в сфере внешнеэкономической отечественной торговли). 

Результаты исследования. Установлено, что торговля играет важное значение для развития 

национального хозяйства каждой страны, поскольку она создает новые рабочие места, обеспечивает работой 
экономически активное население Украины. Выявлено, что чрезвычайная сложность нынешней социально-
экономической ситуации в Украине обусловила существенное неоднозначность прогнозов развития 
отечественной экономики в 2016 году. Определено, что Украина имеет существенный внешне-экономический 
потенциал, активизация которого возможна при соблюдении определенных в данной работе направлений 
повышения эффективности торговли. 

Научная новизна результатов исследования. Определены существующие внешне торговые отношения 

со странами ЕС за 2014-2015 годы и проанализированы объемы экспортно-импортных операций в Украине в 
разрезе регионов по 2014-2015 гг. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

являются основой для решения существующих актуальных проблем по развитию внешней торговли Украины как 
одной из форм международных экономических отношений. 

Ключевые слова: внешняя торговля, экспортно-импортные операции, внешнеэкономическая 

деятельность Украины. 
 
Kutarenko N.Ya, Veretyannikova M.V., Prokop L.I. THE DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE IN UKRAINE: 

TRENDS AND PROSPECTS 
Purpose. Outline trends of Ukraine’s foreign trade and proposals for its further development. 
Methodology of research. For basic methodology taken a systematic approach that fully takes into account the 

development of foreign trade in Ukraine. To achieve this goal the article uses general scientific and special methods, 
including: bibliographical (for the study and elaboration of scientific papers on the development of domestic foreign 
trade); abstract logical (for knowledge features exports and imports of goods by countries and regions of the European 
Union); analysis and synthesis (for assessment of conditions and trends of the research object); deduction (to outline 
possible areas of development in the field of foreign domestic trade). 

Findings. It is established that that trade is an essential for the development of national economy of each 

country, as it creates new jobs, employing economically active population of Ukraine. It was revealed that that the 
extreme complexity of the current social and economic situation in Ukraine caused significant ambiguity forecasts for the 
domestic economy in 2016. It is determined that Ukraine has a significant external economic potential, activation of 
which is possible if the directions of increasing trade efficiency specified in this work are observed. 

Originality. Outlined existing foreign trade relations with the EU for the years 2014-2015 and analyzed the 

volume of export-import operations in Ukraine in the regions for the 2014-2015 biennium. 
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Practical value. The results of research are the basis for solving the existing problems of actual development of 

Ukraine’s foreign trade as a form of international economic relations. 
Key words: foreign trade, export-import operations, foreign trade of Ukraine. 
 

 
 

Мостіпака О.В. ПРЯМА ЕМІСІЯ ГРОШЕЙ ЯК УМОВА САМООРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Мета. На основі інформаціологічно-синергетично-інституціонального підходу внести в теорію грошей 

коригування, переосмислити сутність грошей, запропонувати новаційні підходи до здійснення емісії національних 
грошей і алгоритмів їх функціонування та визначити їх місце в суспільно-економічній системі в контексті 
збереження та відновлення грошового та державного суверенітету України.  

Методика дослідження. В процесі дослідження застосовувалися такі методи дослідження: монографічно-

аналітичний – для аналізу результатів досліджень за темою статті; метод аналізу – для виявлення протиріч і 
загроз для України при сучасній грошовій емісії національної валюти; теоретичного узагальнення, системного 
аналізу та наукової абстракції – при використанні методології синергетики для розгляду грошової підсистеми 
соціально-економічної системи України; для розуміння ролі грошей в суспільно-економічній системі в контексті 
збереження та відновлення грошового та державного суверенітету України; абстрактно-логічний – для 
теоретичного узагальнення та формулювання висновків. 

Результати дослідження. Обґрунтовано, що гроші необхідно розглядати як складну динамічну підсистему 

цілісної системи соціально-економічних відносин. Національні гроші як інструмент (інститут) функціонують за 
відповідними алгоритмами, розробленими на законодавчій базі в залежності від моделі розвитку соціально-
економічної системи. Визначено, що унікальність внутрішніх інституційних і структурних умов відтворення може 
бути забезпечена лише суверенітетом як смисловим алгоритмом використання інтегрованого національного 
інтелекту в просторово-часових координатах розвитку України. Встановлено, що суб’єкти грошово-кредитної 
політики загальнодержавного рівня України мають бути суверенними у визначенні цілей і критеріїв здійснення 
монетарної політики, у системному смисловому взаємозв’язку і взаємозалежності з реальною економікою, 
розвивати смислові інститути суверенітету. Запропонований варіант розвитку можливий лише через зміну 
механізму емісії грошей.  

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано використовувати принципово інший 

алгоритм емісії національних грошей, а саме пряму емісію грошей, через який гроші як цифрова штучна 
інформація будуть пов’язувати в системне ціле елементи архітектонічно-інформаціологічно-інституціонально 
синергетичної суспільно-економічної системи, забезпечуючи її впорядкованість і динамічну стійкість у просторово-
часових координатах розвитку. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути 

враховані при реформуванні грошово-кредитної системи України.  
Ключові слова: гроші, грошова емісія, алгоритми функціонування грошей, грошовий суверенітет, 

синергетика, самоорганізація. 
 
Мостипака А.В. ПРЯМАЯ ЭМИССИЯ ДЕНЕГ КАК УСЛОВИЕ САМООРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ 
Цель. На основе информациологично-синергетически-институционального подхода внести в теорию денег 

корректировки, переосмыслить сущность денег, предложить инновационные подходы к осуществлению эмиссии 
национальных денег и алгоритмов их функционирования и определить их место в общественно-экономической 
системе в контексте сохранения и восстановления денежного и государственного суверенитета Украины. 

Методика исследования. В процессе исследования применялись следующие методы исследования: 

монографически-аналитический – для анализа результатов исследований по теме статьи; метод анализа - для 
выявления противоречий и угроз для Украины при современной денежной эмиссии национальной валюты; 
теоретического обобщения, системного анализа и научной абстракции – при использовании методологии 
синергетики для рассмотрения денежной подсистемы социально-экономической системы Украины; для 
понимания роли денег в общественно-экономической системе в контексте сохранения и восстановления 
денежного и государственного суверенитета Украины; абстрактно-логический – для теоретического обобщения и 
формулирование выводов. 

Результаты исследования. Обосновано, что деньги необходимо рассматривать как сложную 

динамическую подсистему целостной системы социально-экономических отношений. Национальные деньги как 
инструмент (институт) работают по соответствующим алгоритмам, разработанными на законодательной базе в 
зависимости от модели развития социально-экономической системы. Определено, что уникальность внутренних 
институциональных и структурных условий воспроизводства может быть обеспечена только суверенитетом как 
смысловым алгоритмом использования интегрированного национального интеллекта в пространственно-
временных координатах развития Украины. Установлено, что субъекты денежно-кредитной политики 
общегосударственного уровня Украины должны быть суверенными в определении целей и критериев 
осуществления монетарной политики, в системной смысловой взаимосвязи и взаимозависимости с реальной 
экономикой, развивать смысловые институты суверенитета. Предложенный вариант развития возможен только 
через изменение механизма эмиссии денег. 

Научная новизна результатов исследования. Предложено использовать принципиально другой 

алгоритм эмиссии национальных денег, а именно прямую эмиссию денег, через который деньги как цифровая 
искусственная информация будут связывать в системное целое элементы архитектонически-
информациологично-институционально синергетической общественно-экономической системы, обеспечивая ее 
упорядоченность и динамическую устойчивость в пространственно временных координатах развития. 
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Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут 

быть учтены при реформировании денежно-кредитной системы Украины. 
Ключевые слова: деньги, денежная эмиссия, алгоритмы функционирования денег, денежный 

суверенитет, синергетика, самоорганизация. 
 
Mostipaka O.V. DIRECT EMISSION OF MONEY AS A CONDITION OF SELF-ORGANIZATION OF SOCIAL 

AND ECONOMIC SYSTEM IN UKRAINE 
Purpose. The aim of the article is to introduce adjustments into the theory based on informational, institutional 

and synergy approach, rethink the essence of money, propose innovative approaches to the issue implementation of 
national money and algorithms of their functioning and determine their place in the social and economic system in the 
context of the conservation and restoration of the monetary and State Sovereignty of Ukraine. 

Methodology of research. The following methods are used during the study: monographic and analytical – for 

the analysis of research results on the topic of the article; method of analysis – to identify conflicts and threats for 
Ukraine at present cash emission of national currency; theoretical generalization, system analysis and scientific 
abstraction – in using the synergetic methodology for monetary consideration of subsystem of social and economic 
system of Ukraine; for understanding the role of money in the social and economic system in the context of the 
conservation and restoration of Monetary and State Sovereignty of Ukraine; abstract and logical – for theoretical 
generalizations and drawing conclusions. 

Finding. It is substantiated that the money should be considered as a complex dynamic subsystem of integrated 

system of social and economic relations. National money as a tool (institute) operates under the respective algorithms 
developed in the legislative framework based on the model of social and economic system. 

It is determined that unique domestic institutional and structural conditions of reproduction can be achieved only 
by sovereignty as semantic algorithm using of integrated national intelligence in space-time coordinates of the 
development in Ukraine. 

It is established that the subjects of the monetary policy of the state of Ukraine should be sovereign in defining the 
goals and criteria for the implementation of monetary policy in a systematic semantic interconnection and 
interdependence of the real economy, develop meaningful institutions sovereignty. The proposed development option is 
only possible through the change of mechanism for emission of money. 

Originality. It is proposed to use fundamentally different algorithm of national money issue, namely direct 

emission of money through which money as artificial digital information will be linked into a systematic unit the elements 
of architectonic, informational, institutional and synergy social and economic system, ensuring its orderliness and 
dynamic stability in spatial and temporal coordinates of the development. 

Practical value. The obtained results of research can be taken into account when reforming the monetary and 

credit system of Ukraine. 
Key words: money, monetary emission, algorithms for functioning of money, monetary sovereignty, synergetic, 

self-organization.  

 
 

Охріменко І.В. ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета. Розробити інвестиційний механізм підприємства через існуючі мотиви і підходи в управлінні 

інвестиційною діяльністю та визначити методичне забезпечення окремого підприємства чи інвестиційного проекту. 
Методика дослідження. Дослідження проводилися на основі використання монографічного, абстрактно-

логічного, історичного методів. Методологічним підґрунтям в опрацюванні матеріалу виступив діалектичний 
метод пізнання суспільно-економічних явищ. Методичне забезпечення окремого підприємства чи інвестиційного 
проекту визначалося суб’єктами інвестиційної діяльності, тобто використовувалися методики і норми, розроблені 
ними самостійно згідно з власними вимогами та цілями. 

Результати дослідження. Розглянуто структуру інвестиційного механізму підприємства та особливості 

його функціонування в сучасних умовах. Дано характеристику складовим елементам структури інвестиційного 
механізму підприємства, а саме: мотиваційним чинникам інвестування та необхідному забезпеченню 
інвестиційного процесу. Розглянуто функціональний підхід в управлінні інвестиційною діяльністю, який 
передбачає регламентацію і організацію здійснення всіх основних функцій управління, а саме планування, 
організації, мотивації та контролю. 

Наукова новизна результатів дослідження. Доведено, що інвестиційним механізмом підприємства є 

цілеспрямовано створена, взаємодіюча сукупність форм і джерел інвестицій, методів, інструментів та важелів 
впливу на процес розробки і реалізації інвестиційних рішень підприємства. Розроблені і наведені елементи 
структури інвестиційного механізму підприємства. Виявлені мотиви, що спонукають підприємства до інвестиційної 
діяльності, які можна поділити на дві основні групи – економічні та інституціональні. 

Практична значущість результатів дослідження. Належно сформований інвестиційний механізм 

підприємства є «путівником» для суб’єктів інвестиційної діяльності і дає їм можливість врахувати всі аспекти при 
розробці інвестиційних проектів та встановити порозуміння між ними. 

Ключові слова: інвестиційний механізм підприємства, управління інвестиційною діяльністю, ресурсне 

забезпечення інвестиційної діяльності. 
 

Охрименко И.В. ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель. Разработать инвестиционный механизм предприятия, через существующие мотивы и подходы в 

управлении инвестиционной деятельностью и определить методическое обеспечение отдельного предприятия 
или инвестиционного проекта. 
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Методика исследования. Исследования проводились на основе использования монографического, 

абстрактно-логического, исторического методов. Методологическим основанием в разработке материала 
выступил диалектический метод познания общественно-экономических явлений. Методическое обеспечение 
отдельного предприятия или инвестиционного проекта определяется субъектами инвестиционной деятельности, 
то есть используются методики и нормы, разработаны ими самостоятельно в соответствии с собственными 
требованиями и целями. 

Результаты исследования. Рассмотрена структура инвестиционного механизма предприятия и 

особенности его функционирования в современных условиях. Дана характеристика составляющим элементам 
структуры инвестиционного механизма предприятия, а именно: мотивационным факторам инвестирования и 
необходимому обеспечению инвестиционного процесса. Рассмотрен функциональный подход в управлении 
инвестиционной деятельностью, предусматривающий регламентацию и организацию осуществления всех 
основных функций управления, а именно планирования, организации, мотивации и контроля. 

Научная новизна результатов исследования. Доказано, что инвестиционным механизмом предприятия 

является целенаправленно создана, взаимодействующая совокупность форм и источников инвестиций, методов, 
инструментов и рычагов влияния на процесс разработки и реализации инвестиционных решений предприятия. 
Разработаны и приведены элементы структуры инвестиционного механизма предприятия. Выявленные мотивы, 
побуждающие предприятия к инвестиционной деятельности, которые можно разделить на две основные группы - 
экономические и институциональные. 

Практическая значимость результатов исследования. Надлежащим образом сформированный 

инвестиционный механизм предприятия является «путеводителем» для субъектов инвестиционной деятельности 
и дает им возможность учесть все аспекты при разработке инвестиционных проектов и установить 
взаимопонимание между ними. 

Ключевые слова: инвестиционный механизм предприятия, управление инвестиционной деятельностью, 

ресурсное обеспечение инвестиционной деятельности. 
 
Okhrimenko I.V. FORMATION OF THE INVESTMENT MECHANISM OF THE ENTERPRISE 
Purpose. The aim of the article is to develop the investment mechanism of enterprises through existing motives 

and approaches in managing investment activities and identify methodological support of individual enterprise or 
investment project. 

Methodology of research. The studies are conducted on the basis of monographic, abstract and logical, 

historical methods. The dialectical method of cognition of social and economic phenomena is the methodological basis in 
preparing the material. Methodical support of the individual enterprise or investment project is determined by the subjects 
of investment activities, i.e. methods and standards developed by themselves according to their own requirements and 
goals are used in the article. 

Findings. The structure of the investment mechanism of the enterprise and features of its functioning in the 

modern conditions are considered in the article. The characteristic to the constituent elements of the structure of the 
investment mechanism of the enterprise is given, namely: motivational factors of investment required for the investment 
process. The functional approach to managing investment activities, involving regulation and organization of the 
implementation of all major management functions such as planning, organization, motivation and control, is considered 
in the article. 

Originality. It is proved that the investment mechanism of the enterprise is purposefully created interacting set of 

forms and sources of investment, methods, tools and leverage of influence on the process of development and 
implementation of investment decisions of the enterprise. The elements of the structure of the investment mechanism of 
the enterprise are developed and presented. The reasons that encourage the enterprise to the investment activity, which 
can be divided into two main groups – economic and institutional, are identified. 

Practical value. Appropriate formed investment mechanism of the enterprise is a “guide” for subjects of 

investment activity and gives them the opportunity to take into account all aspects in the development of investment 
projects and establish mutual understanding between them. 

Key words: investment mechanism of the enterprise, management of the investment activities, resource 

providing of investment activity. 
 

 
 
Петришин Л.П. ОСОБЛИВОСТІ СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Мета. Виявлення характерних особливостей середовища розвитку сільськогосподарських підприємств та 

їх економічної поведінки.  
Методика дослідження. Дослідження базується на використанні загальнонаукових та специфічних 

методів наукових досліджень. При цьому автор опирається на фундаментальні теоретико-методологічні 
положення, розроблені вітчизняною та зарубіжною економічною наукою. Зокрема відповідно до вимог 
діалектичного методу, розвиток сільського господарства розглядається як результат взаємодії 
сільськогосподарських підприємств з навколишнім середовищем у процесі здійснення їхньої діяльності.  

Результати дослідження. Визначено основні міжнародні, політичні, економічні, соціально-демографічні та 

науково-технічні чинники зовнішнього середовища сільськогосподарських підприємств. Міжнародні чинники в 
умовах відкритості вітчизняної економіки визначено як не менш важливі від тих, які формуються на 
національному рівні. Серед економічних чинників особливу увагу звернуто на динаміку загального рівня 
економічного розвитку країни та її регіонів, величину індексу інфляції та динаміку курсу національної валюти. 
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Відзначається значний вплив на економічну поведінку сільськогосподарських підприємств такого соціально-
демографічного чинника, як наявність особистих господарств у сільських жителів.  

Наголошується на визначальній ролі особливостей сільськогосподарської галузі порівняно з іншими 
видами економічної діяльності у формуванні економічної поведінки сільськогосподарських підприємств. 
Визначено позитивні та негативні сторони впливу виділених особливостей на економічну поведінку підприємств.  

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано авторську класифікацію основні 

особливостей сільськогосподарського виробництва, які мають безпосередній вплив на економічну поведінку 
підприємств. 

Практична значущість результатів дослідження. Чітка класифікація чинників зовнішнього середовища є 

основою для подальшого дослідження їхньої дії і отримання достовірних наукових результатів. 
Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, економічна поведінка, зовнішнє середовище.  
 
Петришин Л.П. ОСОБЕННОСТИ СРЕДЫ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Цель. Выявление характерных особенностей среды развития сельскохозяйственных предприятий и их 

экономического поведения. 
Методика исследования. Исследование базируется на использовании общенаучных и специфических 

методов научных исследований. При этом автор опирается на фундаментальные теоретико-методологические 
положения, разработанные отечественной и зарубежной экономической наукой. В частности в соответствии с 
требованиями диалектического метода развитие сельского хозяйства рассматривается как результат 
взаимодействия сельскохозяйственных предприятий с окружающей средой в процессе осуществления их 
деятельности. 

Результаты исследования. Определены основные международные, политические, экономические, 

социально-демографические и научно-технические факторы внешней среды сельскохозяйственных предприятий. 
Международные факторы в условиях открытости отечественной экономики определены как не менее важные от 
тех, которые формируются на национальном уровне. Среди экономических факторов особое внимание 
обращено на динамику общего уровня экономического развития страны и ее регионов, величину индекса 
инфляции и динамику курса национальной валюты. Отмечается значительное влияние на экономическое 
поведение сельскохозяйственных предприятий такого социально-демографического фактора, как наличие 
личных хозяйств в сельских жителей. 

Акцентируется внимание на определяющей роли особенностей сельскохозяйственной отрасли по 
сравнению с другими видами экономической деятельности в формировании экономического поведения 
сельскохозяйственных предприятий. Определены положительные и отрицательные стороны воздействия 
выделенных особенностей на экономическое поведение предприятий. 

Научная новизна результатов исследования. Обосновано авторскую классификацию основных 

особенностей сельскохозяйственного производства, которые имеют непосредственное влияние на 
экономическое поведение предприятий. 

Практическая значимость результатов исследования. Четкая классификация факторов внешней 

среды является основой для дальнейшего исследования их действия и получения достоверных научных 
результатов. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, экономическое поведение, внешняя среда. 

 
Petryshyn L.P. PECULIARITIES OF ENVIRONMENT AND ECONOMIC BEHAVIOR OF AGRICULTURAL 

ENTERPRISES 
Purpose. Purpose of the article is to define characteristics of environment of agricultural enterprises development 

and their behavior.   
Methodology of research. The research is based on application of general scientific and specific methods of 

scientific researches. The author relies on theoretical and methodological fundamentals, developed by the national and 
foreign economic school. According to the requirements of dialectic method, development of agriculture is considered as 
a result of interaction of agricultural enterprises and environment in the process of their activity.   

Findings. The work defines principal international, political, economic, social-demographic and scientific-technical 

factors of agricultural enterprises environment. Under the conditions of the national economy publicity, international 
factors are as much important as the national ones. Among the economic factors, special attention is paid to dynamics of 
the general level of economic development of the country and its regions, value of inflation index and dynamics of the 
national currency rate.  The author notes a substantial impact of such social-demographic factor as presence of private 
households of rural citizens on economic behavior of agricultural enterprises.  

The research stresses a crucial importance of agricultural branch peculiarities, comparing to the other kinds of 
economic activity, in formation of economic behavior of agricultural enterprises. The article proves positive and negative 
sides of the determined peculiarities impact on economic behavior of enterprises.  

Originality. The research presents the author’s classification of the principal peculiarities of agricultural 

production, directly influencing behavior of enterprises.  
Practical value. Accurate classification of the environment factors makes base for the further investigation of 

their effect and obtaining of reliable scientific results.  
Key words: agricultural enterprise, economic behavior, environment. 
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Маковоз О.С. ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета. Узагальнення наукових підходів до аналізу впливу тіньової економіка на економічну безпеку 

підприємства.              
Методика дослідження. У процесі дослідження було використано загальнонаукові методи, зокрема: 

методи теоретичного узагальнення – для характеристики економічної безпеки підприємства у процесі аналізу 
наукових праць провідних вчених та нормативно-законодавчих актів в галузі економічної безпеки підприємства; 
системний підхід – для характеристики зовнішніх та внутрішніх загроз економічній безпеці підприємства та для 
дослідження впливу тіньової економіки на економічну безпеку підприємства; абстрактно-логічний підхід – для 
формулювання висновків. 

Результати дослідження. Визначено необхідність створення державою стабільних сприятливих умов для 

розвитку підприємств саме у легальній економіці. Встановлено, що тіньова економіка – це об’єктивна складова 
соціально-економічної системи підприємства, яке ставить за мету отримання максимального прибутку та 
задоволення суспільних потреб. Виявлено, що розвиток тіньової економіки призвів до прямих загроз економічній 
безпеці підприємств. Обґрунтовано необхідність створити для бізнесу таке інституційне середовище, для якого 
тіньова економіка була б неефективною. Для поліпшення інвестиційного клімату в Україні та подальшого розвитку 
національної економіки запропоновано вести облік впливу тіньової економіки на економічну безпеку підприємств.  

Встановлено, що при формуванні механізму забезпечення економічної безпеки підприємництва з 
мінімізацією використання тіньових відносин за рахунок оптимізації системи оподаткування необхідно в першу 
чергу виявити ризики і загрози, які стримують розвиток соціально-економічних механізмів держави в цілому і 
окремих підприємств окрема. 

Визначено, що для превентивних заходів або зниження впливу внутрішніх та зовнішніх загроз економічній 
безпеці підприємства необхідно здійснювати оцінку тіньової економіки, яка виявляє суттєвий вплив на 
функціонування підприємства, змінює фінансову та економічну динаміку. Обґрунтовано, що тіньова економіка 
повинна стати спеціальним об’єктом аналізу як на рівні держави, так і на рівні окремого підприємства. 

Наукова новизна результатів дослідження. Доведено важливість здійснення оцінки рівня тіньової 

економіки на підприємствах за типовою методикою, що надасть можливість скласти об’єктивне уявлення про 
реальні масштаби економічної діяльності та забезпечить захист економічної безпеки окремого підприємства та 
держави загалом.  

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати є підґрунтям для вирішення 

практичних завдань щодо подолання розповсюдження тіньової економіки, а також вдосконалення методів і форм 
оцінки тіньової економіки, удосконалення відповідних законодавчих норм регулювання національної економіки. 
Враховуючи, що чітко визначити рівень та масштаби тінізації діяльності підприємства майже неможливо, оскільки 
відсутніми є загальновизнані (типові) методи оцінки тіньової економіки, запропоновано приймати більш 
обґрунтовані, дієві рішення при реформуванні національної економіки. 

Ключові слова: економічна безпека, загрози, тіньова економіка, методи оцінки тіньової економіки. 

 
Маковоз О.С. ВЛИЯНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель. Обобщение научных подходов к анализу влияния теневой экономика на экономическую 

безопасность предприятия. 
Методика исследования. В процессе исследования были использованы общенаучные методы, в 

частности: методы теоретического обобщения – для характеристики экономической безопасности предприятия в 
процессе анализа научных трудов ведущих ученых и нормативно-законодательных актов в отрасли 
экономической безопасности предприятия; системный подход – для характеристики внешних и внутренних угроз 
экономической безопасности предприятия и для исследования влияния теневой экономики на экономическую 
безопасность предприятия; абстрактно-логический подход – для формулировки выводов. 

Результаты исследования. Определена необходимость создания государством стабильных 

благоприятных условий для развития предприятий именно в легальной экономике. Установлено, что теневая 
экономика – это объективная составляющая социально-экономической системы предприятия, которое ставит 
целью получение максимальной прибыли и удовлетворение общественных потребностей. Выявлено, что 
развитие теневой экономики привело к прямым угрозам экономической безопасности предприятий. Обоснована 
необходимость создать для бизнеса такую институциональную среду, для которой теневая экономика была бы 
неэффективной. Для улучшения инвестиционного климата в Украине и дальнейшего развития национальной 
экономики предложено вести учет влияния теневой экономики на экономическую безопасность предприятий. 

Установлено, что формирование механизма обеспечения экономической безопасности 
предпринимательства с минимизацией использования теневых отношений за счет оптимизации системы 
налогообложения необходимо в первую очередь выявить риски и угрозы, которые сдерживают развитие 
социально-экономических механизмов государства в целом и отдельных предприятий. Определенно, что для 
превентивных мероприятий или снижения влияния внутренних и внешних угроз экономической безопасности 
предприятия необходимо осуществлять оценку теневой экономики, которая оказывает существенное влияние на 
функционирование предприятия, изменяет финансовую и экономическую составляющие. Обоснованно, что 
теневая экономика должна стать специальным объектом анализа как на уровне государства, так и на уровне 
отдельного предприятия. 

Научная новизна результатов исследования. Доказана важность осуществления оценки уровня 

теневой экономики на предприятиях согласно типовой методики, которая предоставит возможность получить 
объективное представление о реальных масштабах экономической деятельности и обеспечит защиту 
экономической безопасности отдельного предприятия и государства в целом. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты являются основой для 

решения практических заданий по преодолению распространения теневой экономики, а также 
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совершенствования методов и форм оценки теневой экономики, модернизация соответствующих 
законодательных норм регулирования национальной экономики. Учитывая, что четко определить уровень и 
масштабы тенизации деятельности предприятия почти невозможно, поскольку отсутствуют общепризнанные 
(типовые) методы оценки теневой экономики, предложено принимать более обоснованные, действенные меры 
при реформировании национальной экономики. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, теневая экономика, методы оценки теневой 

экономики. 
 
Makovoz O.S. INFLUENCE OF THE SHADOW ECONOMY ON THE ECONOMIC SAFETY OF THE 

ENTERPRISE 
Purpose. Generalization of the scientific going near the analysis of influence of shadow economy on economic 

security of enterprise. 
Methodology of research. In the process of research scientific methods were used, in particular: methods of 

theoretical generalization - for description of economic security of enterprise in the process of analysis of scientific works 
of leading scientists and normatively-legislative acts in industry of economic security of enterprise; approach of the 
systems - for description of external and internal threats to economic security of enterprise and for research of influence 
of shadow economy on economic security of enterprise; abstractly-logical approach - for formulation of conclusions. 

Findings. The necessity of creation is certain by the state of stable favourable terms for development of 

enterprises exactly in a legal economy. It is set that a shadow economy is an objective constituent of the socio-economic 
system of enterprise that puts an aim the receipt of maximal income and satisfaction of public necessities. It is educed, 
that over development of shadow economy brought to the direct threats of economic security of enterprises. A necessity 
to create for business such institutional environment for that a shadow economy would be uneffective is reasonable. For 
the improvement of investment climate in Ukraine and further development of national economy it is suggested to 
register influence of shadow economy on economic security of enterprises. 

It is set that forming of mechanism of providing of economic security of enterprise with minimization of the use of 
shadow relations due to optimization of the system of taxation it is necessary first of all to educe threats that restrain 
development of socio-economic mechanisms of the state on the whole and separate enterprises. Certainly, that for 
preventive measures or decline of influence of internal and external threats of economic security of enterprise it is 
necessary to carry out the estimation of shadow economy, that renders substantial influence on functioning of enterprise, 
changes financial and economic constituents. It is reasonably that a shadow economy must become the special object of 
analysis both at the level of the state and at the level of separate enterprise. 

Originality. Importance of realization of estimation of level of shadow economy is well-proven on enterprises in 

obedience to model methodology that will give possibility to get an objective idea about the real scales of economic 
activity and will provide defence of economic security of separate enterprise and state on the whole. 

Practical value. The got results are basis for the decision of practical tasks on overcoming of distribution of 

shadow economy, and also perfections of methods and forms of estimation of shadow economy, modernisation of 
corresponding legislative norms of adjusting of national economy. Taking into account that clearly defining a level and 
scales of shadow activity of enterprise is almost impossible, as the universally recognized (model) methods of estimation 
of shadow economy are absent, it is suggested to accept more reasonable, effective measures at reformation of national 
economy. 

Key words: economic security, threats, shadow economy, methods of estimation of shadow economy. 

 

 
 
Парубець О.М., Сугоняко Д.О. ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО–ТЕХНІЧНИХ РОБІТ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЯК ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
Мета. Дослідження джерел та обсягів фінансування наукових та науково-технічних робіт в національній і 

зарубіжній практиці та розробка теоретико-практичних рекомендацій стосовно удосконалення фінансової 
підсистеми підтримки їх розвитку на рівні національних підприємств.  

Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є системний підхід до 

розгляду проблем фінансування наукової та науково-технічної роботи підприємств України. У процесі 
дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, а саме аналізу, синтезу, логічного узагальнення, 
графоаналітичний, за допомогою яких проводилась діагностика сучасного стану фінансування науково-технічної 
діяльності та удосконалення фінансової підсистеми підтримки розвитку на рівні національних підприємств. 

Результати дослідження. Встановлено, що прискорення реалізації євроінтеграційних намірів України 

потребує розвитку науково-технічної діяльності на рівні національних підприємств. Проведений аналіз обсягів і 
джерел фінансування наукової та науково-технічної роботи в Україні свідчить про існування проблем, пов’язаних 
з дефіцитом коштів, відтоком наукових кадрів. Визначено, що в умовах низького рівня інноваційної активності 
підприємств, відсутності коштів на впровадження нововведень необхідна суттєва державна фінансова, правова, 
технічна, консультаційна підтримка спрямована на розвиток державно-приватного партнерства, 
внутрішньокорпоративних і міжкорпоративних зв’язків у науково-технічній та інноваційній сферах. 

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено теоретико-практичні рекомендації стосовно 

удосконалення системи фінансової підтримки розвитку наукової та науково-технічної роботи підприємств. 
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути 

використанні підприємствами, установами та організаціями, представниками державних і місцевих органів влади 
при розробці заходів, спрямованих на пошук нових джерел фінансування науково-технічної  діяльності 
підприємств для підвищення їх конкурентоспроможності.  
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Ключові слова: фінансування, наукова та науково-технічна робота, інновації, підприємства, державна 

підтримка, бюджет. 
 
Парубец Е.Н., Сугоняко Д.А. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ КАК ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
Цель. Исследование источников и объемов финансирования научных и научно-технических работ в 

национальной и зарубежной практике и разработка теоретико-практических рекомендаций по 
совершенствованию финансовой подсистемы поддержки их развития на уровне национальных предприятий. 

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования является системный 

подход к рассмотрению проблем финансирования научной и научно-технической работы предприятий Украины. 
В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, а именно анализа, синтеза, 
логического обобщения, графоаналитический, с помощью которых проводилась диагностика современного 
состояния финансирования научно-технической деятельности и усовершенствование финансовой подсистемы 
поддержки развития на уровне национальных предприятий. 

Результаты исследования. Ускорение реализации евроинтеграционных намерений Украины зависит от 

развития научно-технической деятельности на уровне национальных предприятий. Проведенный анализ 
объемов и источников финансирования научной и научно-технической работы в Украине свидетельствует о 
существовании проблем, связанных с дефицитом средств, оттоком научных кадров. Определено, что в условиях 
низкого уровня инновационной активности предприятий, отсутствия средств на внедрение нововведений 
необходимо существенная государственная финансовая, правовая, техническая, консультационная поддержка, 
направленная на развитие государственно-частного партнерства, внутрикорпоративных и межкорпоративных 
связей в научно-технической и инновационной сферах.  

Научная новизна результатов исследования. Разработаны теоретико-практические рекомендации 

относительно совершенствования системы финансовой поддержки развития научной и научно-технической 
работы предприятий.  

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут 

быть использованы предприятиями, учреждениями и организациями, представителями государственных и 
местных органов власти при разработке мер, направленных на поиск новых источников финансирования научно-
технической деятельности предприятий для повышения их конкурентоспособности. 

Ключевые слова: финансирование, научная и научно-техническая работа, инновации, предприятия, 

государственная поддержка, бюджет. 
 
Parubets O.M., Suhoniako D.O. FINANCING OF SCIENTIFIC, SCIENTIFIC AND TECHNICAL WORKS OF 

ENTERPRISES IN UKRAINE AS A GUARANTEE FOR RISING OF THEIR COMPETITIVENESS 
Purpose. The aim of the article is the research of financing volumes of the scientific, scientific and technical 

works in the national and foreign practice and the development of theoretical and practical recommendations for 
improving financial subsystem of their development at the level of national enterprises. 

Methodology of research. Systematic approach to consideration of problems of financing scientific, scientific 

and technical work of enterprises in Ukraine is the theoretical and methodological basis of research. 
General scientific and special methods, such as analysis, synthesis, logic synthesis and graph-analytical, are 

used during the study. Diagnostics of the current state for financing of scientific and technical activity and improving 
financial subsystem for the support development at the level of national enterprises is conducted by using of these 
methods.  

Finding. It is established that accelerate the implementation of the European integration intentions of Ukraine 

requires the development of scientific and technical activity at the level of national enterprises. Thus, scientific and 
technical studies are a source of economic growth of the country in the era of the development of economics of 
knowledge. 

The analysis of the volume and the sources of financing of scientific and technical work in Ukraine demonstrate 
the existence of problems related to the shortage of funds outflow of scientific personnel. 

It is determined that that the lack of funds for innovation in the conditions of low level of innovative activity of 
enterprises requires substantial government financial, legal, technical, consulting support aimed at the development of 
the public and private partnerships, internal corporate and inter-corporate relations in scientific, technological and 
innovation spheres. 

The state should ensure the acceleration of the integration process towards joining the EU economic space and 
stimulates the development of innovative ideas and approaches, innovative activity at the enterprise level through the 
development of priorities of innovative strategy that will lead to increased competitiveness and investment attractiveness 
of domestic enterprises.  

Originality. Theoretical and practical recommendations for improving the system of financial support for the 

development of scientific and technological work of enterprises are developed in the article. 
Practical value. The obtained results of research can be used by enterprises, institutions and organizations, 

representatives of state and local authorities in the development of measures aimed at finding of new sources for 
financing of scientific and technical activities of enterprises to improve their competitiveness. 

Key words: financing, scientific, scientific and technical work, innovations, enterprises, government support, 

budget.  
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Зінчук Т.О., Фаріон Л.В. МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
Мета. Розробка методичного підходу до розрахунку інтегрального індикатору сталого розвитку та 

формування відповідної системи показників для проведення оцінки рівня розвитку сільських територій. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використовувались загальнонаукові та спеціальні 

економічні методи, зокрема: абстрактно-логічний (для формулювання базових принципів, теоретичного 
узагальнення висновків та аналізу результатів дослідження вітчизняних та закордонних науковців), 
монографічний (для вивчення особливостей формування методики оцінки сталого розвитку сільських територій), 
статистико-математичний (для порівняння економічної ефективності розвитку сільських територій). Завдяки 
економіко-математичному методу, зокрема прийому множинного кореляційно-регресійного аналізу з 
використанням прикладних комп’ютерних програм обробки статистичної інформації, досліджено вплив показників 
на сталість розвитку сільських територій. У дослідженні використано графічний та табличний прийоми з метою 
наочного представлення інформації, її систематизації та відображення аналітичних даних.  

Результати дослідження. Визначено, що планування і моніторинг сталого розвитку сільських територій, 

формування механізмів реалізації встановлених стратегічних цілей сільського розвитку вимагає наявності 
системи показників та чіткої методики оцінки сталого розвитку сільських територій. В результаті проведеного 
дослідження запропоновано методику оцінки рівня сталого розвитку сільських територій. Встановлено, що 
інтегральний індикатор сталого розвитку є необхідним елементом аналізу розвитку сільських територій, що слугує 
для розробки і впровадження тактичних, оперативних та стратегічних рішень на кожному етапі реалізації 
регіональних та національних програм.   

Наукова новизна результатів дослідження полягає у виробленні концептуального підходу щодо 

розробки методики оцінки рівня сталого розвитку сільських територій. 
Практична значущість результатів дослідження. Отриманні результати дослідження є основою для 

вирішення соціально-економічних та екологічних проблем на сільській місцевості. Вони можуть бути використанні 
для впровадження та реалізації  стратегії сталого розвитку сільських територій. 

Ключові слова: сталий розвиток, сільські території, показники сталого розвитку, інтегральний індикатор, 

методика 
 
Зинчук Т.А., Фарион Л.В. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
Цель. Разработка методического подхода к расчету интегрального индикатора устойчивого развития и 

формирование соответствующей системы показателей для проведения оценки уровня развития сельских 
территорий. 

Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные и специальные 

экономические методы, в частности: абстрактно-логический (для формулировки базовых принципов, 
теоретического обобщения выводов и анализа результатов исследования отечественных и зарубежных ученых), 
монографический (для изучения особенностей формирования методики оценки устойчивого развития сельских 
территорий), статистико-математический (для сравнения экономической эффективности развития сельских 
территорий). Благодаря экономико-математическому методу, в частности приему множественного 
корреляционно-регрессионного анализа с использованием прикладных компьютерных программ обработки 
статистической информации, исследовано влияние показателей на устойчивость развития сельских территорий. 
В исследовании использованы графический и табличный приемы с целью наглядного представления 
информации, ее систематизации и отображения аналитических данных.  

Результаты исследования. Определено, что планирование и мониторинг устойчивого развития сельских 

территорий, формирования механизмов реализации установленных стратегических целей сельского развития 
требует наличия системы показателей и четкой методики оценки устойчивого развития сельских территорий. В 
результате проведенного исследования предложена методика оценки уровня устойчивого развития сельских 
территорий. Установлено, что интегральный индикатор устойчивого развития является необходимым элементом 
анализа развития сельских территорий, который служит для разработки и внедрения тактических, оперативных и 
стратегических решений на каждом этапе реализации региональных и национальных программ.  

Научная новизна результатов исследования заключается в выработке концептуального подхода к 

разработке методики оценки уровня устойчивого развития сельских территорий. 
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

являются основой для решения социально-экономических и экологических проблем сельской местности. Они 
могут быть использованы для внедрения и реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, показатели устойчивого развития, 

интегральный индикатор, методика 
 
Zintshuk T.O., Farion L.V. METHODS OF EVALUATION OF SUSТAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL 

TERRITORIES 
Purpose. The article’s goal is to development the methodical approach to the calculation of integral indicators of 

sustainable rural development and  development of an appropriate system of indicators for conducting evaluation of 
development rural territories. 

Methodology of research. The study used general scientific and special economic methods, including: abstract 

logical (to formulate basic principles of theoretical generalization of the findings and analysis of the research results of 
domestic and foreign scientists), monographic (studying peculiarities of the methodology for assessing the sustainable 
development of rural territories), statistic and mathematical (comparing economic efficiency of rural development). Due to 
the economic and mathematical methods, including taking multiple correlation and regression analysis using software 
applications processing statistical information, the influence of sustainability indicators for rural development. The study 
used graphical and tabular methods for the purpose of visual representation of information, its systematization and 
display analytical data. 
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Findings. The planning and monitoring of sustainable development of rural territories and the formation of 

mechanisms of realization of the set strategic goals of rural development requires a system of indicators and clear 
methods of evaluation of sustainable development of rural territories are determined. The study estimates the method of 
sustainable rural development. It was established that the integral indicator of sustainable development is a necessary 
element analysis of rural development that serves the development and implementation of tactical, operational and 
strategic decisions at every stage of the regional and national programs. 

Originality. Scientific novelty of the results of the study is to develop a conceptual approach to the development 

of methods of assessing the level of sustainable rural development. 
Practical value. The obtained results of the study are the basis for addressing socio-economic and 

environmental problems in rural territories. They can be used for the introduction and implementation of strategies for 
sustainable rural development. 

Key words: sustainable development, rural territories, indicators of sustainable development, integral indicator, 

methods. 
 

 
 
Янченко З.Б. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ (РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ)  
Мета. Розробка механізмів та стратегії управління інноваційною діяльністю через оптимізацію підходів до 

вибору інноваційних проектів і удосконалення оцінки інноваційних проектів у відповідності до вимог економічної 
вигідності.  

Методика дослідження. В процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи, зокрема: 

методи теоретичного узагальнення – для дослідження теоретичних основ та існуючих підходів до процесів 
управління інноваційною діяльністю на регіональному рівні; системний підхід – для оптимізації підходів до вибору 
інноваційних проектів до програм інноваційного розвитку; методи аналізу і синтезу – для удосконалення оцінки 
інноваційних проектів відповідно до економічних стандартів регіонів. 

Результати дослідження. Обґрунтовано напрями підвищення ефективності управління інноваційною 

діяльністю на регіональному рівні. Сформовано стратегію та механізм реалізації інноваційного потенціалу через 
оптимізацію підходів до вибору інноваційних проектів. Запропоновано оцінку інноваційних проектів регіональних 
інноваційних програм, а також моніторинг їх реалізації залежно від етапів формування та рівнів моніторингу 
програми. Розроблена система показників в розрізі кожного етапу формування та рівня моніторингу програми, що 
забезпечують можливість оцінки інноваційних процесів у відповідності зі встановленими критеріями. 

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено методичні рекомендації з формування 

інноваційних програм у регіонах, які на відміну від існуючих передбачають порядок відбору інноваційних проектів, 
залежно від рівня прогнозованих ефектів. Доповнено оцінку інноваційних проектів на різних етапах формування 
програм, що дозволяє системно моніторити їх ефективність та своєчасно коригувати у разі потреби. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути 

використані при формуванні інноваційних програм розвитку в регіонах та моніторингу їх виконання. 
Ключові слова: програма інноваційного розвитку, інноваційний проект, показники оцінки інноваційного 

проекту 
 
Янченко З.Б. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 
Цель. Разработка механизмов и стратегии управления инновационной деятельностью через оптимизацию 

подходов к выбору инновационных проектов и совершенствования оценки инновационных проектов в 
соответствии с требованиями экономической выгодности. 

Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные методы, в частности: 

методы теоретического обобщения – для исследования теоретических основ и существующих подходов к 
процессам управления инновационной деятельностью на региональном уровне; системный подход – для 
оптимизации подходов к выбору инновационных проектов в программы инновационного развития; методы 
анализа и синтеза – для совершенствования оценки инновационных проектов в соответствии с экономическими 
стандартами регионов. 

Результаты исследования. Обоснованы направления повышения эффективности управления 

инновационной деятельностью на региональном уровне. Сформирована стратегия и механизм реализации 
инновационного потенциала через оптимизацию подходов к выбору инновационных проектов. Предложена 
оценка инновационных проектов региональных инновационных программ, а также мониторинг их реализации в 
зависимости от этапов формирования и уровней мониторинга программы. Разработана система показателей в 
разрезе каждого этапа формирования и уровня мониторинга программы, обеспечивающие возможность оценки 
инновационных процессов в соответствии с установленными критериями. 

Научная новизна результатов исследования. Усовершенствованы методические рекомендации по 

формированию инновационных программ в регионах, которые, в отличие от существующих, предусматривающих 
порядок отбора инновационных проектов в зависимости от уровня прогнозируемых эффектов. Дополнено оценку 
инновационных проектов на различных этапах формирования программ, что позволяет системно мониторить их 
эффективность и своевременно корректировать в случае необходимости. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут 

быть использованы при формировании инновационных программ развития в регионах и мониторинга их 
выполнения. 

Ключевые слова: программа инновационного развития, инновационный проект, показатели оценки 

инновационного проекта. 
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Yanchenko Z.B. EFFECTIVE MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY (REGIONAL ASPECT) 
Purpose. The aim of the article is the development of mechanisms and strategies for management of innovative 

activity by optimizing approaches to the selection of innovative projects and improving evaluation of innovative projects to 
meet the requirements of economic profitability. 

Methodology of research. The following general scientific methods are used during the study, including: 

methods of theoretical generalization – to study theoretical foundations and current approach to innovation process for 
management of innovative activity at the regional level; systematic approach – to optimize approaches to the selection of 
innovative projects to programs of innovation development; methods of analysis and synthesis – to improve evaluation of 
innovative projects in accordance with the standards of economic regions. 

Finding. The directions of improving the efficiency of innovation management at the regional level are 

substantiated. The strategy and the mechanism to implement innovative capacity through the optimization of approaches 
to the selection of innovative projects are formed. 

The evaluation of innovative projects of regional innovation programs and monitoring of their implementation 
stages depending on levels of development and monitoring of the program is proposed. The system of indicators in the 
context of each phase of the development and monitoring of programs, enabling evaluation of innovative processes in 
accordance with established criteria. 

Originality. Methodical recommendations on forming innovative programs in regions that unlike existing 

procedure involve selection of innovative projects depending on the predicted effects are improved. Evaluation of 
innovative projects at various stages of the program, which allows systematically monitor their effectiveness and timely 
adjust if necessary. 

Practical value. The obtained results of research can be used in the formation of innovative development 

programs in regions and monitoring of their implementation. 
Key words: program of innovative development, innovative design, performance of evaluation of the innovation 

project.  

 
 
Федулова С.О. ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ НОРМАТИВНОЇ ДИНАМІЧНОЇ 

МОДЕЛІ ЕТАЛОННОГО РЕЖИМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 
Мета. Застосування в регіональній оцінці нормативної динамічної моделі еталонного режиму 

функціонування регіональної соціально – економічної системи та розробка рішень щодо підвищення ефективності 
функціонування українських територій. 

Методика дослідження. В дослідженні використовувалися методи теорії динамічного нормативу та 

системних досліджень при оцінці рівня соціально-економічного розвитку регіонів та при розробці нормативної 
динамічної моделі еталонного режиму функціонування регіональної соціально-економічної системи. 

Результати дослідження. Встановлено, що завдання оцінки рівня соціально-економічного розвитку 

регіонів досі є достатньо складним і не має задовільного рішення, що потребує пошуку нових підходів і методів. 
Розроблено нормативну динамічну модель еталонного режиму функціонування регіональної соціально-
економічної системи та обґрунтовано показники, що входять до даної моделі. Виявлена чутливість нормативної 
динамічної моделі вказує на правильність вибору показників даної моделі еталонного режиму функціонування 
регіональної соціально-економічної системи та на можливість застосування її для оцінки соціально-економічного 
розвитку РСЕС на основі принципів динамічної ефективності. 

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано спосіб інтеграції найважливіших показників 

соціально-економічного розвитку, який в найменшій мірі піддає їх обробці та завдяки цьому дає можливість 
виробити вірне і найефективніше управлінське рішення. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження дали змогу чітко 

виявити структурні зміни в динамічній економіці країни та прослідкувати динамічну ефективність господарювання 
регіональних систем. Визначено, що виявлені структурні зрушення потребують ретельного вивчення питання 
стану існуючої інфраструктури регіонів, що й актуалізує подальші дослідження в даній сфері. 

Ключові слова: регіональний розвиток, нормативна динамічна модель, регіональна соціально-економічна 

система, динамічна ефективність. 
 
Федулова С.А. ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ НОРМАТИВНОЙ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭТАЛОННОГО РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Цель. Применение в региональной оценке нормативной динамической модели эталонного режима 

функционирования региональной социально – экономической системы и разработка решений по повышению 
эффективности функционирования украинских территорий. 

Методика исследования. В исследовании использовались методы теории динамического норматива и 

системных исследований при оценке уровня социально-экономического развития регионов и при разработке 
нормативной динамической модели эталонного режима функционирования региональной социально-
экономической системы. 

Результаты исследования. Установлено, что задача оценки уровня социально-экономического развития 

регионов до сих пор является достаточно сложной и не имеет удовлетворительного решения, что требует поиска 
новых подходов и методов. Разработана нормативная динамическая модель эталонного режима 
функционирования региональной социально-экономической системы и обоснованно показатели, входящие в 
данную модель. Обнаруженная чувствительность нормативной динамической модели указывает на 
правильность выбора показателей данной модели эталонного режима функционирования региональной 
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социально-экономической системы и возможность ее применения для оценки социально-экономического 
развития РСЕС на основе принципов динамической эффективности. 

Научная новизна результатов исследования. Предложен способ интеграции важнейших показателей 

социально-экономического развития, который в наименьшей степени подвергает их обработке и благодаря этому 
дает возможность выработать верное и эффективное управленческое решение. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

позволили четко выявить структурные изменения в динамичной экономике страны и проследить динамическую 
эффективность хозяйствования региональных систем. Установлено, что существенные структурные сдвиги 
требуют тщательного изучения вопроса состояния существующей инфраструктуры регионов, что и 
актуализирует дальнейшие исследования в данной сфере. 

Ключевые слова: региональное развитие, нормативная динамическая модель, региональная социально-

экономическая система, динамическая эффективность. 
 
Fedulova S.O. EVALUATION OF REGIONAL DEVELOPMENT ON THE BASIS OF THE NORMATIVE 

DYNAMIC MODEL OF THE REFERENCE MODE OF FUNCTIONING THE REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC 
SYSTEM 

Purpose. The aim of the study is to apply in the regional assessment of the normative dynamic model of the 

reference mode of the regional social and economic system and the development of solutions to improve the efficiency of 
the functioning of Ukrainian territories. 

Methodology of research. The research used methods of the theory of dynamic normative and system studies 

in assessing the level of social and economic development of regions and in the development of the normative dynamic 
model for the reference mode of functioning of a regional social and economic system. 

Findings. It is established that the task of assessing the level of social and economic development of the regions 

is still quite complex and does not have a satisfactory solution, which requires the search for new approaches and 
methods. A normative dynamic model of the reference mode of the regional socio-economic system has been developed 
and the indicators included in this model are justified. The detected sensitivity of the normative dynamic model indicates 
the correct choice of the indicators of this model of the reference mode of the regional socio-economic system and the 
possibility of its application for assessing the socio-economic development of the RSES on the basis of the principles of 
dynamic efficiency. 

Originality. The article suggests a way of integrating the most important indicators of social and economic 

development, which minimizes their processing and, thanks to this, gives the opportunity to develop a correct and 
effective management decision. 

Practical value. The study made it possible to clearly reveal structural changes in the country’s dynamic 

economy and to trace the dynamic efficiency of managing regional systems. It was determined that the identified 
structural changes require careful study of the state of the existing infrastructure of the regions, which further updates the 
research in this area. 

Key words: regional development, normative dynamic model, regional socio-economic system, dynamic 

efficiency. 

 
 
Ковальчук О.Д. АГРОБІЗНЕС ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
Мета. Обґрунтувати важливість інклюзивного зростання сільської економіки як основи соціально-

економічного розвитку сільських територій, через активну участь агробізнесу та інклюзію усіх членів локальних 
громад. 

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою статті є фундаментальні положення 

сучасної економічної науки, праці вітчизняних та зарубіжних вчених. В процесі дослідження використано загальні і 
спеціальні методи, зокрема: монографічний метод – для дослідження проблеми інклюзивного зростання сільської 
економіки; логічний – для обґрунтування сутності категорії «інклюзивний розвиток»; порівняльний – для 
здійснення класифікації економічного зростання за різними ознаками: інклюзивне, екстрактивне. 

Результати дослідження. Встановлено, що важливим є не лише покращення економічної ситуації в 

Україні, а й справедливий розподіл результатів зростання між всіма верствами населення, необхідними є зміни у 
якості економічного зростання, тобто воно має бути соціально орієнтованим, інклюзивним та стійким. Визначено, 
що інклюзивний розвиток – це здатність суспільства гарантувати добробут і економічне зростання усім його 
членам, мінімізуючи нерівність та запобігаючи поляризації доходів. 

Обґрунтовано, що в Україні потрібно перейти від моделі розвитку сільських територій, в якій конкурентні 
переваги зумовлені переважно використанням природних ресурсів, до інклюзивної моделі, пріоритетами якої є 
зростання кількості робочих місць, економія енергії та інших видів природних ресурсів, технологічний рівень 
капіталу і новаторський стиль управління. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає у визначенні теоретичних особливостей 

інклюзивного розвитку сільських територій, що передбачає досягнення такого типу економічного зростання, який 
охоплює усі сфери життя суспільства та населення і дозволяє отримати відчутні для кожної людини результати.  

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження щодо теоретичних 

положень та методичних підходів до визначення інклюзивності росту економіки можуть бути використані в процесі 
формування державних цільових програм, законів України та стратегічних документів, сприяти розбудові 
потенціалу державних установ, які є відповідальними за національний розвиток. 

Ключові слова: агробізнес, інклюзивне зростання, сільські території, зайнятість, дохід, Європа-2020. 
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Ковальчук А.Д. АГРОБИЗНЕС КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНКЛЮЗИВНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ 

Цель. Обосновать важность инклюзивного роста сельской экономики как основы социально-

экономического развития сельских территорий, через активное участие агробизнеса и инклюзии всех членов 
локальных общин. 

Методика исследования. Теоретической и методологической основой статьи являются 

фундаментальные положения современной экономической науки, труды отечественных и зарубежных ученых. В 
процессе исследования использованы общие и специальные методы, в частности: монографический метод – для 
исследования проблемы инклюзивного роста сельской экономики; логический – для обоснования сущности 
категории «инклюзивное развитие»; сравнительный – для осуществления классификации экономического роста 
по различным признакам: инклюзивный, экстрактивный. 

Результаты исследования. Установлено, что важно не только улучшение экономической ситуации в 

Украине, но и справедливое распределение результатов роста между всеми слоями населения, необходимыми 
есть изменения в качестве экономического роста, то есть оно должно быть социально ориентированным, 
инклюзивным и устойчивым. Определено, что инклюзивный развитие - это способность общества гарантировать 
благосостояние и экономический рост всем его членам, минимизируя неравенство и предотвращая поляризацию 
доходов. 

Обосновано, что в Украине нужно перейти от модели развития сельских территорий, в которой 
конкурентные преимущества обусловлены преимущественно использованием природных ресурсов, к 
инклюзивной модели, приоритетами которой является рост количества рабочих мест, экономия энергии и других 
видов природных ресурсов, технологический уровень капитала и новаторский стиль управления. 

Научная новизна результатов исследования заключается в определении теоретических особенностей 

инклюзивного развития сельских территорий, что предполагает достижение такого типа экономического роста, 
который охватывает все сферы жизни общества, населения и позволяет получить ощутимые для каждого 
человека результаты. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

теоретических положений и методических подходов к определению инклюзивности роста экономики могут быть 
использованы в процессе формирования государственных целевых программ, законов Украины и стратегических 
документов, способствовать развитию потенциала государственных учреждений, ответственных за 
национальное развитие. 

Ключевые слова: агробизнес, инклюзивный рост, сельские территории, занятость, доход, Европа-2020. 

 
Kovalchuk O.D. AGRIBUSINESS AS A PART OF RURAL INCLUSIVE GROWTH 
Purpose. Justify the inclusive growth of the rural economy as the basis of rural areas socio-economic 

development, through the active participation of agribusiness and inclusion of all local communities members. 
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the paper is fundamental statement of 

modern economics, publication of internal and foreign researchers. The study used the general and special methods, 
including: monographic method - to study the problem of inclusive growth in the rural economy; logical - to justify the 
concept of “inclusive growth”; comparative - to carry out the classification of economic growth on various grounds: 
inclusive, extractives. 

Findings. Established that it is important not only to improve the economic situation in Ukraine, but also equitable 

distribution of growth results among all segments of the population, it is necessary to change in the quality of economic 
growth, that it should be socially oriented, inclusive and sustainable. It is determined that inclusive development - the 
ability of a society to ensure the welfare and economic growth to all its members, minimizing disparities and avoiding 
polarization of income. 

Proved that Ukraine should move from a model of rural development in which competitive advantage due mainly 
using natural resources to inclusive, which priorities are job growth, saving energy and other natural resources, 
technological level of capital and innovative management style. 

Originality of scientific results is in determining the theoretical features of inclusive rural development, which 

requires the type of economic growth that covers all aspects of society and the public and provides a tangible result for 
everyone. 

Practical value. The received research results on theoretical statements and methodological approaches on 

definition of inclusive economic growth can be used for the formation of government programs, laws of Ukraine and 
strategic documents, facilitate capacity building of government institutions responsible for national development. 

Key words: agribusiness, inclusive growth, rural development, employment, income, Europe 2020. 

 

 
 
Левківська Л.М. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АГРОБІЗНЕСУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
Мета. Обґрунтувати та визначити роль і місце соціальної відповідальності агробізнесу у забезпеченні 

сталого розвитку сільських територій та виявити фактори, що сприяють її розвитку.  
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні 

положення сучасної економічної теорії, наукові праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. В процесі 
дослідження використовувалися такі методи: наукового пізнання,  включаючи діалектичний і індуктивні підходи, 
абстрактно-логічний (при визначенні сутності соціальної відповідальності бізнесу), соціологічних досліджень (при 
анкетному опитуванні сільських громад та керівників аграрних підприємств). 

Результати дослідження. В результаті соціологічного опитування визначено, які напрями соціальної 

відповідальності здійснюють аграрні підприємства по відношенню до свого персоналу, до своїх споживачів та 
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бізнес-партнерів, до своєї сільської громади, а також, які заходи здійснюються з метою зменшення впливу на 
навколишнє середовище.  

Результати дослідження свідчать, що в регіоні як представники агробізнесу, так і сільських громад не 
повною мірою обізнані з концепцією КСВ, більшість аграрних підприємств здійснюють соціальну відповідальність 
нерегулярно, а також не мають ні власної програми, ні соціального бюджету для реалізації соціально-
відповідальних заходів. Однією з причин таких результатів є те, що майже відсутній зв’язок між аграрним 
бізнесом і сільською громадою.  

Наукова новизна результатів дослідження полягає у визначенні чинників, що спонукають суб’єктів 

аграрного бізнесу здійснювати соціально-відповідальні заходи в Житомирській області, а також факторів, що 
сприятимуть розвитку цих процесів.  

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є підґрунтям для 

вирішення практичних проблем щодо розвитку соціальної відповідальності аграрного бізнесу на регіональному 
рівні. 

Ключові слова: сталий розвиток, корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), агробізнес, 

агрохолдинги, сільський розвиток. 
 
 
Левковская Л.М. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АГРОБИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 
Цель. Обосновать и определить роль и место социальной ответственности агробизнеса в обеспечении 

устойчивого развития сельских территорий и выявить факторы, способствующие ее развитию. 
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются 

фундаментальные положения современной экономической теории, научные труды как отечественных, так и 
зарубежных ученых. В процессе исследования использовались следующие методы: научного познания, включая 
диалектический и индуктивные подходы, абстрактно-логический (при определении сущности социальной 
ответственности бизнеса), социологических исследований (при анкетном опросе сельских общин и 
руководителей аграрных предприятий). 

Результаты исследования. В результате социологического опроса определены, какие направления 

социальной ответственности осуществляют аграрные предприятия по отношению к своему персоналу, к своим 
потребителям и бизнес-партнеров, в своей сельской общины, а также, какие меры осуществляются с целью 
уменьшения влияния на окружающую среду. Результаты исследования свидетельствуют, что в регионе как 
представители агробизнеса, так и сельских общин не в полной мере знакомы с концепцией КСО, большинство 
аграрных предприятий осуществляют социальную ответственность нерегулярно, а также не имеют ни 
собственной программы, ни социального бюджета для реализации социально-ответственных мероприятий. 
Одной из причин таких результатов является то, что почти отсутствует связь между аграрным бизнесом и 
сельской общиной. 

Научная новизна результатов исследования заключается в определении факторов, побуждающих 

субъектов аграрного бизнеса осуществлять социально ответственные мероприятия в Житомирской области, а 
также факторов, способствующих развитию этих процессов. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

являются основой для решения практических проблем по развитию социальной ответственности аграрного 
бизнеса на региональном уровне.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, корпоративная социальная ответственность (КСО), агробизнес, 

агрохолдинги, сельское развитие. 
 
Levkivska L.M. SOCIAL RESPONSIBILITY OF AGRICULTURAL BUSINESS IN THE CONDITIONS OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
Purpose. To prove and define the role and place of social responsibility agribusiness in sustainable rural 

development and to identify factors that contribute to its development. 
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of research is fundamental tenets of 

modern economic theory, scientific work as domestic and foreign scientists. In the study have been used the following 
methods: scientific knowledge, including dialectical and inductive approaches to abstract logical (in determining the 
nature of CSR), sociological research (in the questionnaire of the rural communities and farm managers). 

Findings. As a result of that poll identified areas of social responsibility carry farms towards their staff, their 

customers and business partners in their rural communities, and measures implemented to reduce environmental 
impact. Results of the study indicate that the region as agribusiness and rural communities are not fully aware of the 
concept of CSR, most agricultural enterprises engaged in social responsibility irregular and do not have their own 
programs or social budget to implement socially responsible activities. One reason for these results is that almost no 
relationship between agribusiness and rural communities. 

Originality of the results of the study is to identify factors that encourage agribusiness entities implement socially 

responsible activities in Zhytomyr region and the factors that contribute to the development of these processes. 
Practical value. The results of research are the basis for solution of practical problems regarding social 

responsibility of agribusiness at regional level. 
Key words: sustainable development, corporate social responsibility (CSR), agribusiness, agroholdings, rural 

development. 
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Прокопчук О.А. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНО ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Мета. Дослідження інституційних умов, результатів та стримуючих чинників децентралізації як способу 

активізації та реалізації ініціатив сільських громад в процесі розвитку сільських територій.  
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загально наукові методи, зокрема 

діалектичний метод пізнання економічних процесів та явищ у їх взаємозв’язку при аналізі соціально-економічного 
розвитку сільських територій та обґрунтуванні ефективності децентралізації державної влади, яка є важливим  
механізмом активізації та реалізації ініціатив сільських громад в Україні. 

Результати дослідження. Доведено, що соціально-економічному розвитку сільських територій сприятиме 

підвищення соціальної інклюзивності територіальних громад. Виявлено, що соціальна інклюзивність визначається 
як гарантована державою рівність прав кожного члена громади щодо отримання суспільних послуг і благ а також 
активної участі у розвитку сільських територій. Обґрунтовано, що ефективним механізмом активізації та реалізації 
ініціатив сільських громад в Україні є децентралізація державної влади. Її сутність полягає у послідовному 
формуванні об’єднаних територіальних громад, передачі їм повноважень щодо управління власним капіталом, 
зокрема прямого доступу та права самостійного розпорядження фінансовими активами. Визначено, що однією з 
найвагоміших складових процесу децентралізації є реформування механізму перерозподілу бюджетних коштів з 
метою розширення фінансових можливостей територіальних громад.  

Виявлено, що процес децентралізації в Україні розвивається динамічно і має позитивні результати. Однак 
його реалізація стримується наявністю суттєвих ризиків та чинників, одними із найвагоміших з яких є  інституційні. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в удосконаленні пропозицій щодо підвищення 

ефективності децентралізації влади з метою розширення повноважень територіальних громад як способу 
підвищення їх соціальної інклюзивності. 

Практична значущість результатів дослідження полягає в розробці пропозицій щодо удосконалення 

інституційного середовища процесу децентралізації з метою активізації ініціатив громад в процесі розвитку 
сільських територій. 

Ключові слова: децентралізація, інклюзивний розвиток, сільський розвиток, сільські території, 
територіальна громада.  

 
Прокопчук О.А. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНО ИНКЛЮЗИВНОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
Цель. Исследование институциональных условий, результатов и сдерживающих факторов 

децентрализации как способа активизации и реализации инициатив сельских общин в процессе развития 
сельских территорий. 

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные методы, в частности 

диалектический метод познания экономических процессов и явлений в их взаимосвязи при анализе социально-
экономического развития сельских территорий и обосновании эффективности децентрализации государственной 
власти, которая является важным механизмом активизации и реализации инициатив сельских общин в Украине. 

Результаты исследования. Доказано, что социально-экономическому развитию сельских территорий 

будет способствовать повышение социальной инклюзивности территориальных общин. Выявлено, что 
социальная инклюзивность определяется как гарантированное государством равенство прав каждого члена 
общества на получение общественных услуг и благ а также активного участия в развитии сельских территорий. 
Обосновано, что эффективным механизмом активизации и реализации инициатив сельских общин в Украине 
является децентрализация государственной власти. Ее сущность заключается в последовательном 
формировании объединенных территориальных общин, передачи им полномочий по управлению собственным 
капиталом, в том числе прямого доступа и права самостоятельного распоряжения финансовыми активами. 
Определено, что одной из важных составляющих процесса децентрализации является реформирование 
механизма перераспределения бюджетных средств с целью расширения финансовых возможностей 
территориальных общин. 

Выявлено, что процесс децентрализации в Украине развивается динамично и имеет положительные 
результаты. Однако его реализация сдерживается наличием существенных рисков и факторов, одними из 
наиболее значимых из которых являются институциональные. 

Научная новизна результатов исследования заключается в совершенствовании предложений по 

повышению эффективности децентрализации власти с целью расширения полномочий территориальных общин 
как способа повышения их социальной инклюзивности. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в разработке предложений по 

совершенствованию институциональной среды процесса децентрализации с целью активизации инициатив 
общин в процессе развития сельских территорий. 

Ключевые слова: децентрализация, инклюзивное развитие, сельское развитие, сельские территории, 

территориальная община. 
 
Prokopchuk O.A. DECENTRALIZATION AS A MECHANISM OF SOCIAL AND INCLUSIVE RURAL 

DEVELOPMENT 
Purpose. Research institutional conditions, results and restraining factors of decentralization as a way of 

intensifying and implementation of rural communities initiatives in the development of rural areas. 
Methodology of research. General scientific methods, including dialectical method of knowledge of economic 

processes and phenomena in their relationship, have been used in the study for the analysis of socio-economic 
development of rural areas and substantiate the effectiveness of state power decentralization, which is an important 
mechanism for intensifying and implementation of rural communities initiatives s in Ukraine. 
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Findings. It is proved that enhance of the social inclusiveness communities will contribute to socio-economic 

development of rural areas. Found that social inclusion is a state-guaranteed equal rights of every member of the 
community to obtain public services and benefits, active participation in rural development. Proved that the 
decentralization is an effective mechanism for intensifying and implementation of the rural communities initiatives in 
Ukraine. Decentralization is a progressive development of communities combined, transfer the powers to manage their 
own capital, including direct access and the right to self-disposal of financial assets to them. It was determined that a 
reform the redistribution of budget funds to expand financial capacity of local communities is one of the most important 
components of the decentralization process. 

Revealed that the decentralization process in Ukraine is developing dynamically and has positive results. 
However, its implementation is constrained by the presence of significant risks and factors, one of the most important of 
which are institutional. 

Originality. Improved performance suggestions of the power decentralization to the empowerment of local 

communities as a way of enhancing their social inclusiveness. 
Practical value. Develop proposals for improving the institutional framework of the decentralization process to 

enhance community initiatives in the rural development. 
Key words: decentralization, inclusive development, rural development, rural areas, local community. 

 

 
 
Данкевич В.Є. ІНКЛЮЗИВНА МОДЕЛЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
Мета. Розробка теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо формування інклюзивної моделі 

сталого розвитку земельних відносин в умовах децентралізації. 
Методика дослідження. Методологія дослідження базується на сукупності загальнофілософських 

методів: історичний метод використано у дослідженні генезису та етапів земельних трансформацій в економіці 
України, наслідком яких став перехід до ринкових умов розвитку; наукової абстракції – обґрунтування 
особливостей розвитку аграрного сектору економіки відбувалося в умовах абстрагування від пострадянських 
підходів управління розвитком земельних відносин до європейських; індукції та дедукції – використані для 
розкриття проблем землекористування під впливом сучасних тенденцій глобалізації економіки; аналізу та синтезу 
– для аналізу ефективності використання земельних ресурсів різними товаровиробниками. 

Результати дослідження. Досліджено сучасний стан землекористування через призму економічного, 

екологічного та соціального розвитку сільських територій. Окреслено проблеми місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади при використанні наявних ресурсів. Визначено місце і роль земельних ресурсів в 
контексті забезпечення сталого розвитку сільських територій.  

Наукова новизна результатів дослідження полягає в обгрунтуванні принципу інклюзивності 

використання земельних ресурсів, який передбачає досягнення такого типу економічного зростання, що охоплює 
усі сфери життя сільських громад і дозволяє отримувати відчутні для кожної людини позитивні зміни у якості 
життя за рахунок використання місцевих ресурсів, провідне місце серед яких належить сільськогосподарським 
землям. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є підґрунтям для 

вирішення практичних проблем за рахунок внесення змін до законодавчих актів України щодо розширення 
повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення контролю за 
використанням і охороною земель з використанням  досвіду країн-членів ЄС. 

Ключові слова: сталий розвиток, інклюзія, децентралізація, територіальні громади, аграрний сектор 

економіки, європейська інтеграція. 
 
Данкевич В.Е. ИНКЛЮЗИВНАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
Цель. Разработка теоретических основ и практических рекомендаций по формированию инклюзивной 

модели устойчивого развития земельных отношений в условиях децентрализации. 
Методика исследования. Методология исследования базируется на совокупности общефилософских 

методов: исторический метод использован в исследовании генезиса и этапов земельных преобразований в 
экономике Украины, следствием которых стал переход к рыночным условиям развития; научной абстракции – 
обоснование особенностей развития аграрного сектора экономики происходило в условиях абстрагирования от 
постсоветских подходов управления развитием земельных отношений до европейских; индукции и дедукции – 
использованы для раскрытия проблем землепользования под влиянием современных тенденций глобализации 
экономики; анализа и синтеза – для анализа эффективности использования земельных ресурсов различными 
товаропроизводителями. 

Результаты исследования. Исследовано современное состояние землепользования через призму 

экономического экологического и социального развития сельских территорий. Обозначены проблемы местного 
самоуправления и территориальной организации власти при использовании имеющихся ресурсов. Определено 
место и роль земельных ресурсов в контексте обеспечения устойчивого развития сельских территорий. 

Научная новизна результатов исследования заключается в обосновании принципа инклюзивности 

использования земельных ресурсов, который предполагает достижение экономического роста, охватывает все 
сферы жизни сельских общин и позволяет получить ощутимые для каждого человека положительные изменения 
в качестве жизни за счет использования местных ресурсов, ведущее место среди которых принадлежит 
сельскохозяйственным землям. 
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Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

являются основой для решения практических проблем за счет внесения изменений в законодательные акты 
Украины относительно расширения полномочий органов местного самоуправления по управлению земельными 
ресурсами и усиления контроля за использованием и охраной земель с использованием опыта стран-членов ЕС. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, инклюзия, децентрализация, территориальные общины, 

аграрный сектор экономики, европейская интеграция. 
 
Dankevych V.Ye. INCLUSIVE MODEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LAND RELATIONS IN 

CONDITIONS OF DECENTRALIZATION 
Purpose. The article is to develop theoretical foundations and practical recommendations for the formation of 

inclusive sustainable development of land relations in the context of decentralization. 
Methodology of research. Research methodology is based on a set of general philosophical methods: historical 

method used in the study of the genesis and transformation stages of land in Ukraine’s economy, the consequence of 
which was the transition to market conditions of development; of abstraction - justification features of the agricultural 
sector was in terms of abstraction from the former Soviet approaches to managing the development of land relations with 
the European; induction and deduction - used to disclose the problems of land use under the influence of modern trends 
of economic globalization; analysis and synthesis - to analyze the efficiency of land use by different producers. 

Findings. We investigated the current state of land use through economic environmental and social development 

of rural areas. In this article we outlined the problems of local government and territorial organization of power using 
available resources. We defined the place and role of land in the context of sustainable rural development. 

Originality. Scientific innovation is the justification principle of inclusiveness land use, involving achieve this type 

of growth, covering all spheres of life in rural communities and provides a perceptible for everyone positive changes in 
the quality of life through the use of local resources, leading among which include agricultural lands. 

Practical value. Our results of research is the basis for solving practical problems by amending the laws of 

Ukraine to expand the powers of local government land management and monitoring land use and protection, using the 
experience of EU member states. 

Key words: sustainable development, inclusion, decentralization, local communities, the agricultural sector, 

European integration. 
 

 
 
Куцмус Н.М. ГЕНДЕРНІ АСИМЕТРІЇ СІЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 
Мета – ідентифікація передумов виникнення та глибини існуючих гендерних асиметрій в системі сільської 

економіки 
Методику дослідження становлять сукупність принципів і підходів до пізнання теоретико-методологічних 

засад та практичних передумов існування гендерних асиметрій сільської економіки, а також такі методи пізнання, 
як порівняльний – при зіставленні показників значимості жінок в управління сільськими домогосподарствами; 
аналізу та синтезу – для ідентифікації сутності проблем сільських жінок у сфері зайнятості, контролю над 
ресурсами, участі у прийнятті рішень; узагальнення – при встановленні чинників, що завдають стримуючого 
впливу на подолання гендерних асиметрій процесів сільського розвитку; статистичні та графічні методи – для 
економіко-математичної аргументації отриманих висновків та ін. 

Результати дослідження. Встановлено, що специфічність інституційного середовища сільського розвитку 

сприяє збереженню сформованого гендерного режиму в сільських економіці й соціумі та утворених завдяки ньому 
гендерних асиметрій. Визначено, що критичний аналіз параметрів розвитку сільської економіки дає підстави 
стверджувати про існування гендерних асиметрій на макро-, мезо- та мікрорівнях цієї системи, які забезпечують 
неповноцінне використання соціально-економічного потенціалу сільських жінок через недостатній рівень їх 
інклюзії до прийняття управлінських рішень, прояви гендерної сегрегації праці та розрив у її оплаті в порівнянні з 
чоловіками. 

Наукова новизна результатів дослідження. Здійснено ідентифікацію гендерних асиметрій розвитку 

сільської економіки як відкритої соціально-економічної системи, функціонування якої спрямоване на забезпечення 
добробуту сільського населення. 

Практичну значущість результатів дослідження. Запропоновані індикатори аналізу гендерних 

особливостей розвитку сільської економіки та встановлені закономірності їх змін в умовах аграрних 
трансформацій національної економіки. 

Ключові слова: гендер, гендерна асиметрія, сільська економіка, сільський розвиток. 
 
Куцмус Н.М. ГЕНДЕРНЫЕ АСИММЕТРИИ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
Цель – идентификация причин возникновения и глубины существующих гендерных асимметрий в системе 

сельской экономики. 
Методику исследования составляет совокупность принципов и подходов к познанию теоретико-

методологических основ и практических предпосылок существования гендерных асимметрий в сельской 
экономике, а также такие методы исследования, как: сравнительный – при сопоставлении показателей 
значимости женщин в управлении сельскими домохозяйствами; анализа и синтеза – для идентификации 
гендерных проблем в сфере занятости, контроля над ресурсами, участия в принятии решений; обобщения – при 
установлении факторов, сдерживающих преодоление гендерных асимметрий в процессах сельского развития; 
статистические и графические методы – для экономико-математической аргументации полученных выводов и др. 

Результаты исследования. Установлено, что специфичность институциональной среды сельского 

развития способствует сохранению сложившегося гендерного режима в сельской экономике и социуме, а также 
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сформированных благодаря ему гендерных асимметрий. Определено, что критический анализ параметров 
развития сельской экономики дает основания утверждать о существовании гендерных асимметрий на макро-, 
мезо- и микро- уровнях этой системы, обеспечивающие неполноценное использование социально-
экономического потенциала сельских женщин при недостаточном уровня их инклюзии относительно принятия 
управленческих решений, проявления гендерной сегрегации труда и разрыв в ее оплате по сравнению с 
мужчинами. 

Научная новизна результатов исследования. Осуществлена идентификация гендерных асимметрий 

развития сельской экономики как открытой социально-экономической системы, функционирование которой 
направлено на обеспечение благосостояния сельского населения. 

Практическую значимость результатов исследования составляют предложенные индикаторы анализа 

гендерных особенностей развития сельской экономики и установленные закономерности их изменений в 
условиях аграрных трансформаций национальной экономики. 

Ключевые слова: гендер, гендерная асимметрия, сельская экономика, сельское развитие. 
 
Kutsmus N.M. GENDER ASYMMETRIES OF RURAL ECONOMY 
Purpose. The aim of the article is to identification of essence of gender asymmetries and their depth in rural 

economy system. 
Methodology of research. A set of principles and approaches to studying theoretical and methodological bases 

and practical preconditions for the existence of gender asymmetries in rural economy and methods like comparative 
analysis – to identify the importance of women in the process of rural households management; analysis and synthesis – 
to identify the nature of rural women’s problems concerning employment, control over resources, participation in 
decision-making etc.; synthesis – in determining the factor, than constrain overcoming gender asymmetries in rural 
development processes; statistical and graphical methods – for economic and mathematical reasoning of research 
conclusions. 

Findings. It was established that the peculiarities of rural development institutional environment contribute to 

maintaining the prevailing gender regime in the rural economy and society and created gender asymmetries. It is 
determined that a critical analysis of rural economy parameters lets to underline the existence of gender asymmetries at 
macro-, meso- and micro- levels of the system, providing insufficient use of socio-economic potential of rural women 
because of their uninclusion into management decisions, gender segregation of labour and pay gap. 

Originality. Scientific novelty of the research results is identifying the indicators of gender asymmetries of rural 

economies as opened socio-economic system, functioning to achieve rural population welfare. 
Practical value. Suggested gender-sensitive indicators for rural economy analysis and established trends of their 

changes under conditions of agrarian transformation of the national economy. 
Key words: gender, gender asymmetry, rural economics, rural development. 

 

 
 
Усюк Т.В. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Мета. Удосконалення науково-теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо 

удосконалення механізму інституційного забезпечення розвитку підприємництва у сільській місцевості. 
Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження став діалектичний метод 

пізнання і системний підхід до вивчення соціально-економічних явищ та процесів, що відбуваються у контексті 
розвитку сільського підприємництва на інституційних засадах. У процесі дослідження застосовувалися 
загальнонаукові (аналіз та синтез, наукова абстракція) і спеціальні економічні методи: абстрактно-логічний (для 
формулювання робочої гіпотези дослідження та висновків), монографічний (для дослідження особливостей 
формування механізму інституційного забезпечення на рівні окремих суб’єктів підприємницької діяльності), 
матричний, табличний і графічний та інші методи. 

Результати дослідження. В результаті проведеного дослідження запропоновано заходи адаптації 

суб’єктів сільського підприємництва до інституційних змін. Доведено, що за рахунок впровадження 
запропонованих заходів досягається узгодженість інтересів підприємців та забезпечується їх прозора співпраця з 
представниками інститутів державної влади і партнерами. Сформовано стратегічні орієнтири розвитку сільського 
підприємництва на інституційних засадах. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає у розробці пропозиції щодо удосконалення 

механізму інституційного забезпечення, інструментарієм якого визначено захист підприємців від інформаційної 
асиметрії та передбачає застосування як стимулюючих, так і стримуючих заходів, використання яких нівелює 
ймовірність проявів опортуністичної поведінки учасників підприємницької діяльності. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є підґрунтям для 

розв’язання проблем функціонування суб’єктів сільського підприємництва з врахуванням напрямів удосконалення 
механізму інституційного забезпечення їх розвитку. Практичне значення одержаних результатів полягає в 
можливості їх впровадження у підприємницьку діяльність. 

Ключові слова: інститут, інституція, інституційне забезпечення, інституційна матриця, сільське 

підприємництво. 
 

Усюк Т.В. НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Цель. Совершенствование научно-теоретических основ и разработка практических рекомендаций по 

усовершенствованию механизма институционального обеспечения развития предпринимательства в сельской 
местности. 
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Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования стал 

диалектический метод познания и системный подход к изучению социально-экономических явлений и 
процессов, происходящих в контексте развития сельского предпринимательства на институциональных 
основах. В процессе исследования применялись общенаучные (анализ и синтез, научная абстракция) и 
специальные экономические методы: абстрактно-логический (для формулирования рабочей гипотезы 
исследования и выводов), монографический (для исследования особенностей формирования механизма 
институционального обеспечения на уровне отдельных субъектов предпринимательской деятельности), 
матричный, табличный и графический и другие методы. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования предложены меры адаптации 

субъектов сельского предпринимательства к институциональным изменениям. Доказано, что за счет 
внедрения предложенных мероприятий достигается согласованность интересов предпринимателей и 
обеспечивается их сотрудничество с представителями институтов государственной власти и партнерами. 
Сформировано стратегические ориентиры развития сельского предпринимательства на институциональных 
основах. 

Научная новизна результатов исследования заключается в разработке предложения по 

усовершенствованию механизма институционального обеспечения, инструментарием которого определена 
защита предпринимателей от информационной асимметрии и предусматривает применение как 
стимулирующих, так и сдерживающих мер, использование которых нивелирует вероятность проявлений 
оппортунистического поведения участников предпринимательской деятельности. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

являются основой для решения проблем функционирования субъектов сельского предпринимательства, с 
учетом которых разработаны направлений усовершенствования механизма институционального обеспечения 
их развития. Практическое значение полученных результатов заключается в возможности их внедрения в 
предпринимательскую деятельность. 

Ключевые слова: институт, институция, институциональное обеспечение, институциональная матрица, 

сельское предпринимательство. 

 
Usiuk T.V. DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF MECHANISM OF INSTITUTIONAL SUPPORT OF 

RURAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT 
Purpose. The purpose of research is to improve the scientific and theoretical foundations and development of 

practical recommendations to improve the mechanism of institutional support of business development in rural areas.  
Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the study became a dialectical method of 

knowledge and systematic approach to the study of social and economic phenomena and processes in the context of 
rural entrepreneurship in institutional terms. The research used general (analysis and synthesis, scientific abstraction) 
and special economic methods: abstract logical (to formulate a working hypothesis and research findings) 
monographic (to study the characteristics of the formation mechanism of institutional support for individual 
entrepreneurs) matrix, spreadsheet and graphics and other techniques. 

Findings. The study measures proposed adaptation of subjects of rural business to institutional change. It is 

proved that through the introduction of the proposed measures can be achieved consistency interests of businesses 
and ensure their transparent cooperation with representatives of government institutions and partners. It formed 
strategic objectives of rural entrepreneurship development in institutional terms. 

Originality. Scientific novelty of research results is to develop offers for improving the mechanism of 

institutional support, tools, which defined the protection of business information asymmetries and involves the use of 
both incentive and deterrent measures, the use of which eliminates the likelihood of opportunistic behavior of the 
manifestations of entrepreneurship. 

Practical value. This highlighted the recommendations of the study for solving the problems of functioning of 

business activity in rural areas with regard to improving the mechanism of institutional support for their development. 
The practical significance of the results is the possibility of their implementation in business. 

Key words: institute, institution, institutional support, institutional matrix, rural entrepreneurship 

 

 
 
Гевко Р.Б., Дзядикевич Ю.В., Градовий В.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК 
Мета. Аналіз складових процесу енергозбереження та енергоефективності підприємств АПК.  
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового 

пізнання. Були використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме: абстрактно -логічний, 
дедуктивний і узагальнення. Використовуючи абстрактно-логічний метод, були окреслені основні чинники, які 
впливають на процес енергозбереження та енергоефективності підприємств АПК. 

За допомогою дедуктивного методу проаналізовано заходи підвищення енергозбереження та 
енергоефективності підприємств аграрного сектору. На основі узагальнення наукових джерел, присвячених 
проблемі вивчення складових процесу енергозбереження та енергоефективності підприємств АПК, досліджено 
можливість впровадження інновацій, які спрямовані на розробку, створення нових видів виробів, технологій і 
нових організаційних форм виробництва та методів управління. Це забезпечить конкурентоспроможність 
продукції агропідприємств  як на внутрішньому, так і та зовнішньому ринках.  
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Результати дослідження. Встановлено, що проблема енергозбереження та енергоефективності 

використання ПЕР на сьогоднішній день має політичні та соціальні ознаки.  
Показано, що важливим напрямом підвищення енергозбереження та енергоефективності підприємств АПК 

є впровадження у виробництво економічного механізму енергозбереження.  
Обґрунтовано, що інноваційний розвиток підприємств аграрного сектора повинен бути органічно поєднаний 

із стратегією зміцнення їх конкурентоспроможності.  
Виявлено, що важливим чинником підвищення ефективності підприємництва є кредитування 

сільськогосподарського виробництва. Обґрунтовано, що причиною низьких темпів приросту ефективності 
підприємництва є консерватизм сільськогосподарського товаровиробника, небажання враховувати світовий 
досвід та надбання науки і техніки. Визначено, що до чинників підвищення ефективності інноваційної 
підприємницької діяльності в АПК може бути віднесена просвітницька робота наукових установ. 

Наукова новизна результатів дослідження. На підставі комплексного аналізу виявлено складові процесу 

підвищення енергозбереження та енергоефективності на підприємствах АПК. 
Практична значущість результатів дослідження. Одержані результати дослідження дозволили 

окреслити складові процесу підвищення енергозбереження та енергоефективності на підприємствах АПК, які 
можуть бути використані підприємствами у аграрній сфері. 

Ключові слова: енергозбереження, енергоефективність, підприємства АПК, впровадження, інновації, 

аграрна сфера, конкурентоспроможність, продукція. 
 
Гевко Р.Б., Дзядыкевич Ю.В., Градовый В.В. ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 
Цель. Анализ составляющих процесса энергосбережения и энергоэффективности предприятий АПК. 
Методика исследования. Методологической основой исследования является диалектический метод 

научного познания. Были использованы общенаучные и специальные методы исследования, а именно: 
абстрактно-логический, дедуктивный и обобщения. Используя абстрактно-логический метод, были очерчены 
основные факторы, влияющие на процесс энергосбережения и энергоэффективности предприятий АПК. С 
помощью дедуктивного метода проанализированы мероприятия повышения энергосбережения и 
энергоэффективности предприятий аграрного сектора. На основе обобщения научных источников, посвященных 
проблеме изучения составляющих процесса энергосбережения и энергоэффективности предприятий АПК, 
исследовано возможность внедрения инноваций, которые направлены на разработку, создание новых видов 
изделий, технологий и новых организационных форм производства и методов управления. Это обеспечит 
конкурентоспособность продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Результаты исследования. Установлено, что проблема энергосбережения и энергоэффективности 

использования ТЭР на сегодняшний день имеет политические и социальные значения.  
Показано, что важным направлением повышения энергосбережения и энергоэффективности предприятий 

АПК является внедрение в производство экономического механизма энергосбережения.  
Обосновано, что инновационное развитие предприятий аграрного сектора должно быть органически 

объединено со стратегией повышения их конкурентоспособности.  
Выявлено, что важным фактором повышения эффективности предпринимательства является 

кредитование сельскохозяйственного производства. Обосновано, что причиной низких темпов прироста 
эффективности предпринимательства является консерватизм сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
нежелание учитывать мировой опыт и достижения науки и техники. Определено, что к факторам повышения 
эффективности инновационной предпринимательской деятельности в АПК может быть отнесена 
просветительская работа научных организаций. 

Научная новизна результатов исследования. На основании комплексного анализа выявлено 

составляющие процесса повышения энергосбережения и энергоэффективности на предприятиях АПК. 
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

позволили очертить составляющие процесса повышения энергосбережения и энергоэффективности на 
предприятиях  АПК, которые могут быть использованы предприятиями в аграрной сфере. 

Ключевые слова: энергосбережения, энергоэффективность, предприятия АПК, внедрение, инновации, 

аграрная сфера, конкурентоспособность, продукция. 
  
Hevko R.B., Dziadykevych Yu.V., Hradovyi V.V. INCREASING ENERGY CONSERVATION AND ENERGY 

EFFICIENCY OF PRODUCTION AT THE AGRICULTURAL ENTERPRISES 
Purpose. The aim of the article is to analyze the components of the process energy conservation and efficiency 

of agricultural enterprises.  
Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific 

knowledge. General scientific and special methods of investigation are used during the study, namely: abstract and 
logical, deductive and generalization. Abstract and logical method is used to outline key factors that affect the process of 
energy conservation and efficiency of agricultural enterprises. 

Measures for improving energy conservation and efficiency of enterprises of the agricultural sector are analyzed 
with using the deductive method. The opportunity of innovation aimed at the development, creation of new products, 
technologies and new organizational forms of production and methods of management is studied on the basis of 
summarizing the scientific sources devoted to the issue of studying the components of the process of energy 
conservation and efficiency agricultural enterprises. This will ensure the competitiveness of agricultural enterprises 
products in both domestic and foreign markets. 

Finding. It is established that the problem of energy conservation and efficiency of use of FER now has political 

and social features. 
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It is shown that an important area for improving energy conservation and efficiency of agricultural enterprises are 
implementing energy saving economic mechanism into the manufacture. 

It is substantiated that the innovative development of the enterprises of the agricultural sector should be 
organically combined with the strategy to strengthen their competitiveness. 

It is revealed that an important factor for improving the efficiency of enterprises is to credit the agriculture 
production. It is substantiated that the reason for the low growth rate of business efficiency is the conservatism of 
agricultural producers, unwillingness to take into account international experience and achievements of science and 
technology. It is determined that the educational work of scientific institutions can be classified as factors for increasing 
the efficiency of innovative entrepreneurship in agriculture. 

Originality. The components for improving energy conservation and energy efficiency at the agricultural enterprises 

are revealed based on a comprehensive analysis. 
Practical value. The obtained results of the study allowed you to outline the components for improving energy 

conservation and energy efficiency at the agricultural enterprises, which can be used by enterprises in the agricultural 
sector. 

Key words: energy conservation, energy efficiency, enterprises of AIC, implementation, innovations, agriculture 

sphere, competitiveness, production. 
 

 
 
Школьний О.О. ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ЛОГІСТИКИ 
Мета. Висвітлення основних проблем удосконалення інноваційного менеджменту в сфері маркетингової 

логістики та формування пропозицій щодо ефективного механізму їх вирішення. 
Методика дослідження. В процесі дослідження, як теоретичну основу дослідження, використано здобутки 

провідних вітчизняних та зарубіжних науковців. Основними методологічними інструментами при обґрунтуванні 
інноваційних аспектів розвитку маркетингової логістики слугували формальна логіка, аналіз та синтез.  

Результати дослідження. Встановлено, що конкурентні переваги суб’єктів підприємництва на ринках 

роздрібної торгівлі можуть бути досягнуті через синергетичне поєднання логістичних та маркетингових засобів. 
Проаналізовано досвід корпорації Tesco в контексті маркетингової логістики. Виявлено, що застосування цією 
компанією інформаційних технологій забезпечує підтримку конкурентних позицій на британському ринку 
роздрібної торгівлі. Сполучене Королівство займає третє місце в рейтингу за обсягами електронної комерції 
супермаркетів. Припущено, що передумовами уникнення непродуктивних витрат можуть бути аналіз клієнтури, 
оптимальна сегментація, удосконалення баз даних та технології ощадливої логістики. 

Визначено, що продаж широкого асортименту товарів за низькими цінами можливий завдяки досконалим 
механізмам управління персоналом, зменшення витрат, застосуванню систем планування ресурсів та технологій 
радіочастотної ідентифікації, а також системі спільного планування, прогнозування та поповнення запасів. 
Встановлено, що, незважаючи на значні видатки, клубна програма Tesco дозволила відкрити доступ до 
персональних даних клієнтів та зміцнити конкурентні позиції. Як наслідок, шляхом застосування інноваційних 
маркетингових засобів та логістичних технологій були сформовані ключові компетенції та створені умови 
синергетичного ефекту. 

Наукова новизна результатів дослідження. На основі ідей щодо поєднання інноваційних маркетингових 

засобів та логістичних технологій запропоновано механізм підтримки глобальних конкурентних переваг для 
суб’єктів підприємництва роздрібної торгівлі. 

Практична значущість результатів дослідження. Застосування отриманих результатів дослідження 

може бути передумовою забезпечення стабільності та формування потенціалу сталого розвитку і 
конкурентоспроможності підприємств у сфері роздрібної торгівлі.   

Ключові слова: маркетингова логістика, роздрібна торгівля, інноваційні технології, глобальні конкурентні 

переваги.  
 
Школьный А.А. ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ЛОГИСТИКИ 
Цель. Освещение основных проблем совершенствования инновационного менеджмента в сфере 

маркетинговой логистики и формирование предложений по их эффективному решению. 
Методика исследования. В процессе исследования, как теоретическую основу исследования, 

использованы достижения ведущих отечественных и зарубежных ученых. Основными методологическими 
инструментами при обосновании инновационных аспектов развития маркетинговой логистики служили 
формальная логика, анализ и синтез. 

Результаты исследования. Установлено, что конкурентные преимущества субъектов 

предпринимательства на рынках розничной торговли могут быть достигнуты синергетическим соединением 
логистических и маркетинговых средств. Проанализирован опыт корпорации Tesco в контексте маркетинговой 
логистики. Выявлено, что использование этой компанией информационных технологий обеспечивает поддержку 
конкурентных позиций на британском рынке розничной торговли. Соединенное Королевство занимает третье 
место в рейтинге по объемам электронной коммерции супермаркетов. Предположено, что предпосылками 
избегания непроизводительных издержек могут быть анализ клиентуры, оптимальная сегментация, 
совершенствование баз данных и технологий экономной логистики.  

Определено, что продажа широкого ассортимента товаров по низким ценам возможна благодаря 
совершенным механизмам управления персоналом, сокращения затрат, применению систем планирования 
ресурсов и технологий радиочастотной идентификации, а также системе совместного планирования, 
прогнозирования и пополнения запасов. Установлено, что, несмотря на значительные издержки, клубная 
программа Tesco позволила открыть доступ к персональным данным клиентов и укрепить конкурентные позиции. 
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Как следствие, путем применения инновационных маркетинговых средств и логистических технологий были 
сформированы ключевые компетенции и созданы условия синергетического эффекта. 

Научная новизна результатов исследования. На основании идей о соединении инновационных 

маркетинговых средств и логистических технологий субъектам предпринимательства предложен механизм 
поддержки глобальных конкурентных преимуществ для предприятий розничной торговли.  

Практическая значимость результатов исследования. Применение полученных результатов 

исследования может быть предпосылкой обеспечения стабильности и формирования потенциала стабильного 
развития и конкурентоспособности предприятий в сфере розничной торговли.  

Ключевые слова: маркетинговая логистика, розничная торговля, инновационные технологии, глобальны 

конкурентные преимущества.  
 
Shkolnyi O.O. INNOVATIVE ASPECTS OF MARKETING LOGISTICS DEVELOPMENT 
Purpose. The aim of the research is to highlight the main issues of innovative management development in 

marketing logistics and propose the effective mechanism of solving them. 
Methodology of research. Investigations of prominent domestic and foreign scientists served as the theoretical 

basis of current study. Formal logic, analysis and synthesis were used as basic methodological tools for substantiation of 
innovative aspects of the development of marketing logistics. 

Findings. It is established that the entrepreneurial competitive advantages on the retail markets can be achieved 

through synergetic combinations of logistics and marketing tools. The practice of Tesco PLC was analyzed in the context 
of marketing logistics. It was revealed that the use of information technology by this company provides support for 
competitive positions in the British retail market. The United Kingdom holds the 3

rd
 position in the world rating of 

supermarkets’ e-commerce. Analysis of clients, optimal segmentations, databases improvements and lean logistics 
technologies can serve as prerequisites for avoiding unproductive losses.  

It is determined that the selling of the wide range of goods at lower prices is owing to the perfect mechanisms of 
human resource management, lowering costs, usage of efficient technologies of enterprise resource planning; radio-
frequency identification; collaborative planning, forecasting and replenishment. It is established that, despite its 
expensiveness the “Clubcard Tesco” program allowed to open access to personal clients’ data and strengthen the 
competitive positions. As a result the key competences and synergies were achieved through the usage of innovative 
marketing tools and logistics technologies. 

Originality. Based on the idea of connecting innovative marketing tools and logistics technologies the mechanism 

of supporting retail entrepreneurs’ global competitive advantage was proposed. 
Practical value. The usages of the obtained research results can the prerequisites for ensuring the stability, 

increasing the potential for sustainability and competitiveness of enterprises in the retail industry. 
Key words: marketing logistics, retailing, innovative technologies, global competitive advantage.  

 

 
 
Легеза Д.Г. ЛОГІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОВОЧІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
Мета. Наукове обґрунтування впливу логістичних принципів збуту на ефективність реалізації овочів. 

Завдання дослідження: виявити рівень товарного виробництва овочів сільськогосподарських підприємств 
порівняно із середнім рівнем по Україні, дослідити результати реалізації овочів на рівні Запорізької області, 
виявити логістичні збутові фактори, що впливають на ефективність реалізації овочів.  

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові методи для виявлення 

факторів впливу на результати виробництва і реалізації овочів. Застосовано економіко-статистичні методи 
дослідження: ряди динаміки – для вивчення тенденцій зміни обсягів виробництва продукції, зміни витрат на 
одиницю площі посівів, зміни рівня собівартості одиниці продукції і рівня рентабельності овочівництва; факторний 
аналіз та вирівнювання трендів – для виявлення факторів впливу на зміну показників. Дослідження виконувались 
за підтримкою українсько проекту розвитку плодоовочівництва. Джерелом інформації були звіти 
сільськогосподарських підприємств Запорізької області.  

Результати дослідження. Встановлено, що обсяг овочів на продовольчому ринку України формуються під 

впливом виробничих та логістичних факторів. В деяких регіонах, зокрема у Запорізькій області, протягом останніх 
років спостерігається збиткове виробництво. Виявлено, що за 2006-2015 рр. у сільськогосподарських 
підприємствах не відбувається розширеного відтворення. Встановлено, що одним із стримуючих факторів 
розвитку овочівництва у сільськогосподарських підприємствах виступає висока собівартість вирощування овочів. 
Виявлено чітку тенденцію росту витрат на 1 га продукції. За досліджений період витрати на 1 га посівних площ 
овочів збільшилась майже у 10 разів. В результаті цього спостерігається зниження рентабельності виробництва, 
незважаючи на ріст ціни реалізації та обсяг товарної продукції.  

Визначено, що потенціал області у виробництві овочів як відкритого, так і закритого ґрунту досить значний, 
але використовується не повною мірою. Відсутність інвестицій у галузь, непристосовані сховища до ефективного 
зберігання і круглорічного використання овочів на ринку, не дають можливості конкурувати овочевиробникам ні на 
вітчизняному, ні на Європейському ринку.  

Наукова новизна результатів дослідження. Дістала подальшого розвитку методика дослідження 

результатів діяльності сільськогосподарських підприємств, яка, на відміну від існуючих, враховує логістичні 
підходи щодо управління збутом через аналіз динаміки та темпів росту загальних показників збуту, що сприяє 
більш ґрунтовному визначенню циклів зміни товаропотоків.  

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження показали, що 

основними факторами впливу на ефективність реалізації овочів виступають збутові фактори (ціна та рівень 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА    ––    33--44’’22001166  [[6688]] 
Науково-виробничий журнал 

 

 271 

товарності). Встановлено, що ціна в овочівництві формується за принципом забезпечення мінімізації прибутку. 
Підвищення ціни реалізації обумовлено переважно не економічною ситуацією на ринку, а ціною витрат на 
вирощування продукції. Одержані висновки надають передумови для подальших монографічних та практичних 
досліджень впливу логістичних факторів реалізації овочів на окремих підприємствах Запорізької області.  

Ключові слова: логістика, логістичні підходи, товаропотік, реалізація, фактори ефективності, овочі, 

сільськогосподарські підприємства.  
 
Легеза Д.Г. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ОВОЩЕЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Цель. Научное обоснование влияния логистических принципов сбыта на эффективность реализации 

овощей. Задачи исследования: выявить уровень товарного производства овощей сельскохозяйственных 
предприятий по сравнению со средним уровнем по Украине, исследовать результаты реализации овощей на 
уровне Запорожской области, выявить логистические сбытовые факторы, влияющие на эффективность 
реализации овощей.  

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные методы для выявления 

факторов влияния на результаты производства и реализации овощей. Применены экономико-статистические 
методы исследования: ряды динамики – для изучения тенденций изменения объемов производства продукции, 
изменения затрат на единицу площади посевов, изменения уровня себестоимости единицы продукции и уровня 
рентабельности отрасли овощеводства; факторный анализ и выравнивания трендов – для выявления факторов 
влияния на изменение показателей. Исследования выполнялись при поддержке украинского проекта бизнес 
развития плодоовощеводства. Источником информации были отчеты сельскохозяйственных предприятий 
Запорожской области. 

Результаты исследования. Установлено, что объем овощей на продовольственном рынке Украины 

формируются под влиянием производственных и логистических факторов. В некоторых регионах, в частности в 
Запорожской области, в последние годы наблюдается убыточное производство. Выявлено, что в течении 2006-
2015 гг. в сельскохозяйственных предприятиях не происходит процесс расширенного воспроизводства. 
Установлено, что одним из сдерживающих факторов развития овощеводства в сельскохозяйственных 
предприятиях выступает высокая себестоимость выращивания овощей. Выявлена четкая тенденция роста 
затрат на 1 га продукции. За исследованный период затраты на 1 га посевных площадей овощей увеличилась 
почти в 10 раз. В результате этого наблюдается снижение рентабельности производства, несмотря на рост цены 
реализации и объем товарной продукции. 

Определено, что потенциал области в производстве овощей как открытого, так и закрытого грунта 
довольно значительный, но используется не полностью. Отсутствие инвестиций в отрасль, приспособленные 
хранилища к эффективному хранению и круглогодичному использованию овощей на рынке не дают возможности 
конкурировать производителям овощей ни на отечественном, ни на европейском рынке. 

Научная новизна результатов исследования. Получила дальнейшего развития методика исследования 

результатов деятельности сельскохозяйственных предприятий, которая, в отличие от других, учитывает 
логистические подходы к управлению сбытом посредством анализа динамики и темпов роста общих показателей 
сбыта, что способствует более обоснованному определению циклов изменения товаропотоков.  

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследований 

показали, что основными факторами влияния на эффективность реализации выступают сбытовые факторы 
(цена и уровень товарности). Установлено, что цена в овощеводстве сегодня формируется по принципу 
обеспечения минимизации прибыли. Повышение цены реализации обусловлено преимущественно не 
экономической ситуацией на рынке, а ценой затрат на выращивание продукции. Полученные выводы дают 
предпосылки для дальнейших монографических исследований влияния логистических факторов реализации 
овощей на отдельных предприятиях Запорожской области.  

Ключевые слова: логистика, логистические подходы, товаропоток, реализация, факторы эффективности, 

овощи, сельскохозяйственные предприятия. 
 
Legeza D.G. LOGISTICS APPROACHES TO THE VEGETABLE DISTRIBUTION AT AGRICULTURAL 

ENTERPRISES 
Purpose of research is to ground scientifically an influence of logistic principles on an efficiency of a vegetable 

distribution. The objectives of the research are to determine a level of vegetable commodity production at farms in 
comparison with an average level in Ukraine, to investigate results of vegetable distribution at the level of Zaporozhye 
region, to reveal the logistic distribution factors, affecting on an efficiency of vegetable distribution. 

Methodology of research. In the research, basic scientific methods were used in order to identify factors of 

influence on the results of a vegetable production and distribution. Such economic and statistical research methods are 
used: series of dynamics to study trends of production volume, changes in costs per unit area of crops, changes in farm 
prime costs and profitability of a vegetable branch; factor analysis and trend alignment to identify a factor affecting a 
change of distribution indicators. The research was carried out with the support of Ukrainian horticulture business 
development project. The source of the information was reports of farms from Zaporozhye region. 

Findings. It is maintained that a vegetable volume at a Ukrainian food market is formed under the influence of 

production and logistics factors. There are some regions, for example, Zaporozhye region, where unprofitable production 
has been observed in recent years. It is revealed that an expanded reproduction doesn’t occur at farms during 2006-
2015 years. It is determined that one of the restraining factors of a vegetable production development at farms is a high 
prime cost of growing vegetables. A clear tendency of the growth in the prime cost per 1 hectare was revealed. During 
the research period, the prime cost per hectare of vegetable acreage increases tenfold. As a result, the profitability 
declines, despite the growth of a selling price and commodity output. 
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It is determined that a potential of the oblast in the vegetable production both open and closed ground is quite 
significant, but it is not fully used. The lack of investment in the industry and adapted store facilities to a quality storage 
and year-round usage of vegetables at the market do not give an opportunity to compete with vegetable producers at a 
domestic or European market. 

Originality. The methodology of research of the farming results has been further developed, which, unlike others, 

takes logistical approaches to sales management with the help of analysis of the dynamics and growth rates basic sales 
figures. It contributes to a justified definition of the cycles of trade flows.  

Practical value. The research results have shown that the main factors of influence on distribution efficiency are 

marketing factors such as a selling price and marketability. It is maintained that today’s selling price at a vegetable 
branch is formed under a principle of ensuring minimization of a profit. The selling price increases due to the prime cost 
of vegetables, but not to economic situation at the market. The obtained conclusions give premises for further 
monographic research of the logistic factors influence on vegetable sales at certain farms of Zaporozhye region. 

Key words: logistics, logistics approaches, product flow, distribution, efficiency factors, vegetables, farms. 
 

 
 

Ковшова І.О. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

Мета. Розробка методологічних положень і практичних рекомендацій щодо вибору ефективної форми 

реалізації маркетингового менеджменту на підприємстві в сучасних умовах. 
Методика дослідження. В процесі дослідження сформульовано основні шість гіпотез застосування 

сучасного маркетингового менеджменту на підприємстві: 1) підприємство функціонує у середовищі з обмеженими 
ресурсами, що стимулює постійну боротьбу за виживання; 2) маркетинговий менеджмент містить велику кількість 
елементів, які пов’язані між собою і утворюють певну цілісність; 3) підприємство функціонує у соціумі, де 
індивідууми намагаються отримати певну винагороду; 4) маркетинговий менеджмент містить комплекс 
динамічних цілей і для досягнення стратегічної мети необхідний оптимальний розподіл ресурсів за кожною з них; 
5) маркетинговий менеджмент найкраще досягає поставлених цілей за допомогою організації вільного та 
конкурентного обміну між всіма учасниками на основі принципу індивідуальної свободи; 6) прийняття стратегічних 
рішень у маркетинговому менеджменті здійснюється суб’єктами наділеними владними повноваженнями після 
колективного обговорення. На основі зазначених гіпотез виведено формулу функції можливості впровадження 
сучасного маркетингового менеджменту на підприємстві та розроблено шістнадцять класифікаційних систем 
маркетингового менеджменту. 

Результати дослідження. Встановлено, що маркетинговий менеджмент є інноваційним підходом до 

управління організацією в умовах мінливого середовища для досягнення поставлених цілей  відповідно до 
стратегічної мети, яка відповідає етичним нормам прийнятим у суспільстві та дозволяє отримати максимальний 
ефект. Запропоновані класифікаційні системи маркетингового менеджменту згруповані за чотирма блоками 
залежно від застосування загальних чи спеціальних критеріїв. До загальноекономічного підходу віднесено 
системи за ініціатором впровадження, об’єктом, територіальним охопленням та характером впливу. До 
маркетингового: за рівнем проникнення маркетингового менеджменту в організацію, сферою застосування, 
рівнем використання та життєвим циклом маркетингового менеджменту. До менеджерського: за стилем 
реалізації, етичністю, методами впливу, інтенсивністю діяльності, способом здійснення та терміном реалізації. До 
діалектичного: за якістю трансформації знань з маркетингового менеджменту та за поступовою еволюцією 
розвитку. Кожна з класифікаційних систем розкладається на певні складові. 

Наукова новизна результатів дослідження. Базуючись на теорії систем, виживання, оптимальності 

Парето, індивідуального вибору, теореми К. Ерроу та вчень А. Сміта виведено функцію можливості впровадження 
сучасного маркетингового менеджменту на підприємстві, що залежить від обсягів наявних ресурсів організації, 
кількості елементів маркетингового менеджменту, рівня соціальної винагороди, кількості цілей маркетингового 
менеджменту, рівня індивідуальної свободи, кількості прийнятих управлінських рішень та динамічності. 

Практична значущість результатів дослідження. Сформовано шістнадцять класифікаційних систем 

маркетингового менеджменту, які можна використовувати як критерії для встановлення рівня реалізації 
маркетингового менеджменту на конкретному підприємстві.    

Ключові слова: маркетинговий менеджмент, підприємство, класифікаційна система, функція можливості, 

критерії маркетингового менеджменту, гіпотези застосування.  
 
Ковшова И.О. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 
Цель. Разработка методологических положений и практических рекомендаций по выбору эффективной 

формы реализации маркетингового менеджмента на предприятии в современных условиях. 
Методика исследования. В процессе исследования сформулированы шесть гипотез применения 

современного маркетингового менеджмента на предприятии: 1) предприятие функционирует в среде с 
ограниченными ресурсами, что стимулирует постоянную борьбу за выживание; 2) маркетинговый менеджмент 
содержит большое количество элементов, которые связаны между собой и образующих определенную 
целостность; 3) предприятие функционирует в социуме, где индивидуумы пытаются получить определенное 
вознаграждение; 4) маркетинговый менеджмент содержит комплекс динамических целей и для достижения 
стратегии необходимо оптимально распределять ресурсы по каждой из них; 5) маркетинговый менеджмент 
лучше достигает поставленных целей посредством организации свободного и конкурентного обмена между 
всеми участниками на основе принципа индивидуальной свободы; 6) принятие стратегических решений в 
маркетинговом менеджменте осуществляется субъектами, наделѐнными властными полномочиями после 
коллективного обсуждения. На основе указанных гипотез выведена формула функции возможности внедрения 
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современного маркетингового менеджмента на предприятии и разработаны шестнадцать классификационных 
систем маркетингового менеджмента. 

Результаты исследования. Установлено, что маркетинговый менеджмент является инновационным 

подходом к управлению организацией в условиях меняющейся среды для достижения поставленных целей в 
соответствии с главной стратегией, которая соответствует этическим нормам принятым в обществе и позволяет 
получить максимальный эффект.  Предложенные классификационные системы маркетингового менеджмента 
сгруппированы по четырѐм блокам в зависимости от применения общих или специальных критериев. К 
общеэкономическому подходу отнесены четыре в зависимости от инициатора внедрения, объекта, 
территориального охвата и характера воздействия. К маркетинговому подходу отнесены классификационные 
системы: по уровню проникновения маркетингового менеджмента в организации, сфере применения, степени 
использования и жизненным циклам маркетингового менеджмента. К менеджерскому подходу: по стилю 
реализации, этичности, методам воздействия, интенсивности деятельности, способу осуществления и сроку 
реализации. К диалектического подхода: по качеству трансформации знаний маркетингового менеджменту и 
постепенной эволюции развития. 

Научная новизна результатов исследования. Основываясь на теории систем, выживание, 

оптимальности Парето, индивидуального выбора, теоремы К. Эрроу и учений А. Смита выведено функцию 
возможности внедрения современного маркетингового менеджмента на предприятии, которая зависит от 
объемов имеющихся ресурсов организации, количества элементов маркетингового менеджмента, уровня 
социальной вознаграждения, количества целей маркетингового менеджмента, уровня индивидуальной свободы, 
количества принятых управленческих решений и динамичности. 

Практическая значимость результатов исследования. Сформированы шестнадцать 

классификационных систем маркетингового менеджмента, которые можно использовать в качестве критериев 
для установления уровня реализации маркетингового менеджмента на конкретном предприятии. 

Ключевые слова: маркетинговый менеджмент, предприятие, классификационная система, функция 

возможности, критерии маркетингового менеджмента, гипотезы применения. 
 
Kovshova I.O. FORMS OF MARKETING MANAGEMENT IMPLEMENTATION AT THE ENTERPRISE 
Purpose. The purpose of the article is creating methodological guidelines and a practical recommendation on 

choosing efficient forms of implementation of the enterprise marketing management in modern conditions. 
Methodology of research. In the course of the research six main hypotheses of a  company marketing 

management were formulated: 1) the company operates in an environment with limited resources; 2) marketing 
management contains a number of items that are associated with each other and form a certain integrity; 3) the company 
operates in a society where individuals are trying to get a reward; 4) marketing management includes a set of dynamic 
targets and aims  to achieve the strategic goal of optimal allocation of resources required for each of them; 5) marketing 
management best achieves its objectives by organizing free and competitive exchange between all parties on the 
principle of individual freedom;6) strategic decisions are made in the marketing management entities with public authority 
after collective discussion. Based on these hypotheses were created the criterion of potential marketing management 
implementation within enterprise and a classification of sixteen types of marketing management was developed. 

Findings. It was established that marketing management is an innovative approach to the organization 

management in a changing environment to achieve its goals in accordance with the strategic objective that meets ethical 
norms accepted in society and allows you to get the maximum effect. The proposed classification system of marketing 
management was grouped into four blocks depending on application of general or specific criteria. To the general 
economic approach refer initiator system implementation, an object, a territorial scope and the nature of the impact. To 
marketing: the penetration of marketing management into the organization, a scope, a level of use and marketing 
management life cycle. To managerial one, an implementation style, ethics, methods of exposure, the intensity of activity 
and means of implementing due dates deadlines. To dialectic: the quality of transformation of knowledge in marketing 
management and a gradual evolution of development. 

Originality. Based on the theory of survival, Pareto optimality, individual choice, K. Arrow’s theorem and A. 

Smith’s doctrines was created the criterion of potential marketing management implementation within the enterprise, 
depending on the available resources of the organization, the number of elements of the marketing management, a 
quantity marketing management objectives, the level of individual freedom, the number of management decisions and 
agility. 

Practical value. There were formed sixteen marketing management classification systems that can be used as 

the criteria of implementation of marketing management in a particular company. 
Key words: marketing management, a company, a classification system, marketing management criteria, 

hypotheses of application. 
 

 
 

Гурджиян К.В. СПОСОБИ НАКОПИЧЕННЯ БАЛІВ У ПРОГРАМАХ ЛОЯЛЬНОСТІ 
Мета. Визначення способів накопичення балів як за купівельні, так і за некупівельні активності, яким 

надають перевагу учасники програм лояльності.  
Методика дослідження. У процесі вирішення поставлених у статті завдань застосовано методи аналізу, 

синтезу, індукції, дедукції та системного узагальнення для обробки даних статистичної інформації щодо діючих 
систем формування лояльності споживачів та обґрунтування способів накопичення балів споживачами у 
програмах лояльності. 

Результати дослідження. Встановлено, що впровадження у програмі лояльності заохочення споживачів 

не тільки за купівельні активності, але і за взаємодію з підприємством у соціальних мережах, участь в 
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опитуваннях, надання персональних даних, рекомендацій друзям, перегляд відеоконтенту та читання статей або 
листів дозволить підприємствам подолати проблему тривалого накопичення балів споживачами, що є однією з 
основних причин їх відмови від участі або вступу до програм лояльності. Визначено, що зазначені способи 
взаємодії зі споживачами формують додаткові інструменти для комунікації з ними, отримання додаткової 
інформації про споживачів та кращого розуміння портрету цільової аудиторії. Обґрунтовано, що урізноманітнення 
способів накопичення балів у програмах лояльності сприятиме не тільки посиленню залученості споживачів до 
участі в них, але й формуванню або зміцнення їх лояльності. 

Наукова новизна результатів дослідження. Виділено та обґрунтовано способи накопичення балів 

учасниками програм лояльності, що дозволяє обрати вид програми лояльності та може застосовуватись як 
інформаційне забезпечення створення програми лояльності підприємствами. 

Практична значущість результатів дослідження. Розроблені в статті рекомендації можуть бути 

використані підприємствами усіх сфер економіки при створенні програми лояльності, що дозволить 
підприємствам подолати проблему тривалого накопичення балів споживачами, що є однією з основних причин їх 
відмови від участі або вступу до програм лояльності. 

Ключові слова: програма лояльності, заохочення споживачів, накопичення балів, соціальні мережі, 

персональні дані. 
 
Гурджиян К.В. СПОСОБЫ НАКОПЛЕНИЯ БАЛЛОВ В ПРОГРАММАХ ЛОЯЛЬНОСТИ 
Цель. Определение способов накопления баллов как за покупательские, так и за непокупательские 

активности, которые предпочитают участники программ лояльности. 
Методика исследования. В процессе решения поставленных в статье задач применены методы анализа, 

синтеза, индукции, дедукции и системного обобщения для обработки данных статистической информации о 
действующих системах формирования лояльности потребителей и обоснования способов накопления баллов 
потребителями в программах лояльности. 

Результаты исследования. Установлено, что внедрение в программе лояльности поощрения 

потребителей не только за покупательские активности, но и за взаимодействие с предприятием в социальных 
сетях, участие в опросах, предоставление персональных данных, рекомендаций друзьям, просмотр 
видеоконтента и чтения статей или писем, позволит предприятиям справиться с проблемой длительного 
накопления баллов потребителями, что является одной из основных причин их отказа от участия или вступления 
в программы лояльности. Определено, что указанные способы взаимодействия с потребителями формируют 
дополнительные инструменты для коммуникации с ними, получения дополнительной информации о 
потребителях и лучшего понимания портрета целевой аудитории. Обосновано, что разнообразие способов 
накопления баллов в программах лояльности будет способствовать не только усилению вовлеченности 
потребителей к участию в них, но и формированию или укреплению их лояльности. 

Научная новизна результатов исследования. Выделены и обоснованы способы накопления баллов 

участниками программ лояльности, что позволяет выбрать вид программы лояльности и может применяться как 
информационное обеспечение создания программы лояльности предприятиями. 

Практическая значимость результатов исследования. Разработанные в статье рекомендации могут 

быть использованы предприятиями всех сфер экономики при создании программы лояльности, что позволит 
предприятиям справиться с проблемой длительного накопления баллов потребителями, что является одной из 
основных причин их отказа от участия или вступления в программы лояльности. 

Ключевые слова: программа лояльности, поощрения потребителей, накопления баллов, социальные 

сети, персональные данные. 
 
Gurdzhyian K.V. WAYS OF EARNING POINTS AT LOYALTY PROGRAMS 
Purpose. The main purpose of this article is to determine the ways of earning points both for buying and for non-

buying activities, which are preferable for participants of loyalty programs. 
Methodology of research. In the process of solving tasks in this article the method of analysis, synthesis, 

induction, deduction and system generalization is used for processing statistical information of existing systems of 
forming of loyalty and studying the ways of accumulating points by customers at the loyalty programs. 

Findings. It was established that the introduction of customer encouragement not only for purchases, but also for 

interaction with the company at social networks, taking part at surveys, provision of personal data, guidelines friends, 
watching videos and reading articles or letters allow enterprises to overcome the problem of long-term accumulation of 
points by customers, which is one of the main reasons for their refusal to participate or join loyalty programs. It was 
determined that these ways of interacting of customers form more tools to communicate with them and let receive more 
information about the customers and better understanding the portrait of the target audience. It is justified that 
diversification of ways of accumulation of points in the loyalty program will not only strengthen the involvement of 
consumers to participate in them, but the formation or strengthening of their loyalty. 

Originality. Allocated and justified the ways of earning points by participants of loyalty programs, which allow the 

enterprise to choose the type of loyalty program and can be used as information provision of creating of loyalty 
programs. 

Practical value. Developed in this article recommendations can be used by enterprises of all sectors of the 

economy while creating loyalty programs that allow companies to overcome the problem of long accumulation of points 
by consumers, which is one of the main reasons for their refusal to participate or join loyalty programs. 

Key words: loyalty program, customer encouragement, accumulation of points, social networks, personal data. 
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Златова І.О. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЦИФРОВИМ МАРКЕТИНГОМ У СФЕРІ 
МАРКЕТИНГУ ІГОР  

Мета. Дослідження основних інструментів цифрового маркетингу, основних визначень сутності маркетингу 

ігр та встановлення місця і ролі ігрового маркетингу в цифровому маркетинг-міксі для управління цифровим 
маркетингом. 

Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні 

положення сучасної економічної науки та наукові праці вчених. В процесі дослідження використовувались 
загальнонаукові методи, зокрема: метод аналізу і синтезу – для вивчення процесу становлення і розвитку 
цифрового маркетингу та маркетингу ігор; метод теоретичного узагальнення – для обґрунтуванні стратегії 
розвитку цифрового маркетингу у сфері маркетингу ігор; розрахунковий метод – для обчислення кількості 
користувачів, які беруть участь у грі, або повертаються до гри щомісяця. 

Результати дослідження. Встановлено, що цифровий маркетинг розвивається дуже швидко, а маркетинг 

ігор є однією з наймолодших сфер цифрового маркетингу. Виявлено, що в Україні немає статей, що описують 
базові метрики ефективності просування ігор, практично не існує літературних джерел, які мають повний опис 
процесу гри і просування додатків. Знайдені окремі визначення, що описують особливості маркетингового 
процесу просування ігор за кордоном. В цих умовах всі теоретичні дослідження доводиться проводити на 
прикладі реального просування ігор, використовуючи методи маркетингового експерименту. 

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтована сутність, алгоритм розрахунку і значення  

показника «кількість активних гравців щомісяця (MAU)», який допомагає визначити вартість компанії і показує 
число користувачів, які беруть участь у грі, або повертаються до гри щомісяця. 

Практична значущість результатів дослідження Отримані результати дослідження корисні для 

розробників ігор, закупівельників трафіку і менеджерів з цифрового маркетингу, які працюють з комп’ютерними і 
мобільними іграми, мобільними додатками або в маркетингу партнерських мереж. Всі показники ефективності 
маркетингу використовуються практично у всіх сферах цифрового маркетингу, тому вони дозволяють побудувати 
розуміння бізнес-процесів в Інтернеті.. 

Ключові слова: цифровий маркетинг, маркетинг ігор, маркетинг партнерських мереж, управління 

цифровим маркетингом. 
 
Златова И.А. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМ МАРКЕТИНГОМ В СФЕРЕ 

МАРКЕТИНГА ИГР 
Цель. Исследование основных инструментов цифрового маркетинга, основных определений сущности 

маркетинга игр и определение места и роли игрового маркетинга в цифровом маркетинг-миксе с целью 
управления цифровым маркетингом.  

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются 

фундаментальные положения современной экономической науки и научные труды ученых. В процессе 
исследования использовались общенаучные методы, в частности: метод анализа и синтеза – для изучения 
процесса становления и развития цифрового маркетинга и маркетинга игр; метод теоретического обобщения - 
для обосновании стратегии развития цифрового маркетинга в сфере маркетинга игр; расчетный метод - для 
вычисления количества пользователей, принимающих участие в игре, или возвращаются к игре ежемесячно.  

Результаты исследования. Установлено, что цифровой маркетинг развивается очень быстро, а 

маркетинг игр является одной из самых молодых сфер цифрового маркетинга. Выявлено, что в Украине нет 
статей, описывающих базовые метрики эффективности продвижения игр, практически не существует 
литературных источников, которые имеют полное описание процесса игры и продвижения приложений. 
Найденные отдельные определения, описывающие особенности маркетингового процесса продвижения игр за 
рубежом. Теоретические исследования приходится проводить на примере реального продвижения игр, 
используя методы маркетингового эксперимента.  

Научная новизна результатов исследования. Обоснована сущность, алгоритм расчета и значение 

показателя «количество активных игроков ежемесячно (MAU)», который помогает определить стоимость 
кампании и показывает число пользователей, которые принимают участие в игре, или возвращаются к игре 
ежемесячно.  

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования полезны 

для разработчиков игр, закупщиков трафика и менеджеров по цифровому маркетингу, которые работают с 
компьютерными и мобильными играми, мобильными приложениями или в маркетинге партнерских сетей. Все 
показатели эффективности маркетинга используются практически во всех сферах цифрового маркетинга, 
поэтому они позволяют построить понимание бизнес-процессов в Интернете. 

Ключевые слова: цифровой маркетинг, маркетинг игр, маркетинг партнерских сетей, управление 

цифровым маркетингом. 
 
Zlatova I.O. BASIC DEFINITIONS OF DIGITAL MARKETING MANAGEMENT IN THE FIELD OF GAME 

MARKETING 
Purpose. The aim of the article is the study of the basic tools of digital marketing, basic definitions of the essence 

of marketing of games and establishing the place and role of game marketing in the digital marketing mix and 
management of digital marketing. 

Methodology of research. Theoretical and methodological basis of research are fundamental tenets of modern 

economic science and research work of scientists. The study used general scientific methods including: a method of 
analysis and synthesis - to study the process of formation and development of digital marketing and marketing games; 
method of theoretical generalization - to justify the development of digital marketing strategy in marketing games; 
calculation method - to calculate the number of people participating in a game or return to the game every month. 
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Findings. Established that digital marketing is growing rapidly, and marketing of games is one of the newest 

areas of digital marketing. It was revealed that in Ukraine there are no articles describing the basic metrics of efficiency 
of promotion of games, there is virtually no literature that has a full description of the game and promotion applications. 
Some definitions were founded describing features of the marketing process of promotion of games abroad. In these 
conditions all the theoretical research it is necessary to carry out on the example of real games using methods of 
marketing experiment.  

Originality. It is justified essence, algorithm and values of the "number of monthly active players (MAU)", which 

helps to determine the value of the company and shows the number of users participating in a game or return to the 
game every month.  

Practical value. The results of research are useful to game developers, buyers of traffic and managers of digital 

marketing, working with computer and mobile games, mobile applications or marketing partner networks. All marketing 
metrics are used in almost all areas of digital marketing so they can build an understanding of business processes in the 
Internet. 

Key words: digital marketing, game marketing, affiliate marketing networks, management of digital marketing. 

 

 
 
Біла Л.М., Ліснічук О.А. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ КЛАСТЕРІВ: 

СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА 
Мета. Визначити найбільш раціональні способи формування фінансових ресурсів підприємницьких 

кластерів з опорою на світовий досвід і вітчизняну практику. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові методи: при обґрунтуванні 

раціональних способів формування фінансових ресурсів підприємницьких кластерів на основі вивчення світового 
досвіду та вітчизняної практики; при здійсненні комплексного дослідження моделей фінансування кластерних 
структур. 

Результати дослідження. Визначені раціональні способи формування фінансових ресурсів 

підприємницьких кластерів із опорою на світовий досвід та вітчизняну практику, оскільки кластери, як економічний 
феномен, являють собою один з найбільш прогресивних видів організації господарської діяльності. Розглянуто 
варіанти фінансування підприємницьких кластерів в західних країнах. Враховуючи масштабність реалізації 
процесу формування підприємницьких кластерів в Україні, особливу увагу слід звернути на залучення фінансових 
ресурсів, спрямованих на реалізацію даних проектів. На основі комплексного дослідження моделей фінансування 
зроблений висновок, що для України найкращим з усіх розглянутих в даний час способів фінансування 
кластерних структур слід вважати державно-приватне партнерство, яке вбирає в себе позитивні сторони кожної з 
інших моделей фінансування (державної, приватної), нівелює їхні недоліки. 

Наукова новизна результатів дослідження. На основі аналізу теоретичних моделей фінансування 

підприємницьких кластерів  визначені найбільш раціональні способи формування фінансових ресурсів цих 
підприємницьких структур з опорою на світовий досвід та вітчизняну практику.  

Практична значущість результатів дослідження визначається тим, що авторами визначені практичні 

аспекти фінансування підприємницьких кластерів в Україні.  
Ключові слова: кластери, фінансування, досвід, практика, моделі фінансування, державно – приватне 

партнерство.  
 
Белая Л.Н., Лисничук О.А. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

КЛАСТЕРОВ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
Цель. Определить наиболее рациональные способы формирования финансовых ресурсов 

предпринимательских кластеров с опорой на мировой опыт и отечественную практику. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные методы: при 

обосновании рациональных способов формирования финансовых ресурсов предпринимательских кластеров на 
основе изучения мирового опыта и отечественной практики; при осуществлении комплексного исследования 
моделей финансирования кластерных структур. 

Результаты исследования. Определены рациональные способы формирования финансовых ресурсов 

предпринимательских кластеров с опорой на мировой опыт и отечественную практику, поскольку кластеры как 
экономический феномен представляют собой один из наиболее прогрессивных видов организации 
хозяйственной деятельности. Рассмотрены варианты финансирования предпринимательских кластеров в 
западных странах. Учитывая масштабность реализации процесса формирования предпринимательских 
кластеров в Украине, особое внимание следует обратить на привлечение финансовых ресурсов, направленных 
на реализацию данных проектов. На основе комплексного исследования моделей финансирования сделан 
вывод, что для Украины лучшим из всех рассмотренных в настоящее время способов финансирования 
кластерных структур следует считать государственно-частное партнерство, которое охватывает положительные 
стороны каждой моделм финансирования (государственной, частной) и нивелирует их недостатки . 

Научная новизна результатов исследования. На основе анализа теоретических моделей 

финансирования предпринимательских кластеров определены наиболее рациональные способы формирования 
финансовых ресурсов этих структур с опорой на мировой опыт и отечественную практику. 

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, что авторами определены 

практические аспекты финансирования предпринимательских кластеров в Украине. 
Ключевые слова: кластеры, финансирование, опыт, практика, модели финансирования, государственно - 

частное партнерство. 
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Bila L.M., Lisnichuk O.A. FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF BUSINESS CLUSTERS: 
INTERNATIONAL EXPERIENCE AND DOMESTIC PRACTICE 

Purpose. To determine the most rational ways of financial resources of enterprise clusters based on international 

experience and domestic practice. 
Methodology of research. The study uses general scientific methods, in substantiating rational way of financial 

resources of enterprise clusters based on the global experience and national practice; in carrying out a comprehensive 
study funding models of cluster structures. 

Findings. Rational methods of financial resources of the business clusters based on international experience and 

national practice as clusters, as an economic phenomenon, is one of the most advanced types of organization of 
economic activity. Variants finance business cluster in Western countries. Given the enormity of the implementation 
process of forming business clusters in Ukraine, special attention should be paid to raising funds aimed at implementing 
these projects. Based on a comprehensive study financing models concluded that for Ukraine the best of all the above 
being ways of financing cluster structures should be considered as a public-private partnership that incorporates the 
positive aspects of each of the other models of funding (public, private), eliminates their drawbacks . 

Originality. Based on the analysis of theoretical models of financing business clusters identified the most rational 

way of financial resources of business entities based on international experience and domestic practice. 
Practical value. The practical significance of the results of the study determined that the authors identified the 

practical aspects of the financing of business clusters in Ukraine. 
Key words: clusters, funding, experience, practice and funding models of public - private partnership. 

 

 
 
Сушко Н.М. ДЕПОЗИТНІ РИЗИКИ СУЧАСНИХ БАНКІВ 
Мета Теоретичне обґрунтування суті депозитних ризиків банків, механізму їх формування та розробка 

практичних шляхів управління ними. 
Методика дослідження. У процесі роботи використовувалися наступні наукові методи: аналізу та синтезу 

– для уточнення понятійного апарату сфери дослідження депозитних ризиків сучасних банків, зокрема 
визначення сутності депозитних ризиків банків; метод групувань – при класифікації депозитних ризиків банків; 
графічний метод – для побудови ілюстративних графіків і діаграм; логічний метод – для теоретичних узагальнень 
і формування висновків дослідження.  

Результати дослідження. Уточнено зміст депозитного ризику банку та формулювання авторського 

трактування депозитного ризику банку, що зводиться до можливих втрат через нераціональне або 
непередбачене для банку використання залучених депозитних коштів. Обґрунтовано доцільність розглядати 
депозитний ризик банку як сукупність декількох видів ризику: ризики втраченої вигоди, трансформаційні та 
відсоткові. Здійснено аналіз передумов та існуючих вітчизняних реалій формування депозитних ризиків банків. 
Оцінено особливості формування депозитних ризиків банків та розробка шляхів їх мінімізації. 

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано теоретико-методичні положення сутності і 

особливостей депозитних ризиків банків, що дозволяє створити базу для практичного поєднання управлінських 
процесів пасивними та активними операціями сучасних банків. Розроблено рекомендації щодо мінімізації ризиків 
банку.  

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновано заходи щодо запобігання негативних 

наслідків від прояву ризиків втраченої вигоди, трансформаційних та відсоткових депозитних ризиків банків, а 
також забезпечення ефективності депозитної політики банків. 

Ключові слова: банк, депозит, ресурси, ризик, управління.  
 
Сушко Н.М. ДЕПОЗИТНЫЕ РИСКИ СОВРЕМЕННЫХ БАНКОВ 
Цель. Теоретическое обоснование сущности депозитных рисков банков, механизма их формирования и 

разработка практических путей управления ими. 
Методика исследования. В процессе работы использовались такие методы исследования: анализ и 

синтез – для уточнения понятийного аппарата, в частности, определения сущности депозитных рисков банков; 
метод группировок – при классификации депозитных рисков банков; графический метод – для построения 
иллюстративных графиков и диаграмм; логический метод – для теоретических обобщений и формирование 
выводов исследования. 

Результатами исследования. Уточнено содержание депозитного риска банка, формулирование 

авторской трактовки депозитного риска банка, которое сводится к возможным потерям из-за нерационального 
или непредвиденного для банка использования привлеченных депозитных средств. Обоснована 
целесообразность рассматривать депозитный риск банка как совокупность нескольких видов риска: риски 
упущенной выгоды, трансформационные и процентные. Осуществлен анализ предпосылок и существующих 
отечественных реалий формирования депозитных рисков банков. Оценены особенности формирования 
депозитных рисков банков и разработаны пути их минимизации. 

Научная новизна результатов исследования. Обоснованы теоретико-методические положения 

сущности и особенностей депозитных рисков банков, что позволяет создать базу для практического сочетание 
управленческих процессов пассивными и активными операциями современных банков. Разработаны 
рекомендации по минимизации рисков банка. 

Практическая значимость результатов исследования. Предложены мероприятия по предотвращению 

негативных последствий проявления рисков упущенной выгоды, трансформационных и процентных депозитных 
рисков банков, а также обеспечении эффективности депозитной политики банков. 

Ключевые слова: банк, депозит, ресурсы, риск, управление. 
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Sushko N.M. DEPOSIT RISKS OF MODERN BANKS 
Purpose. The aim of the article is the theoretical substantiation of the essence of deposit bank risks, the 

mechanism of their formation, and development of practical ways to manage them.  
Methodology of research. The following methods are used during the study: analysis and synthesis – to clarify 

the scope of the conceptual apparatus for study deposit risks of the modern banks, particularly the risk nature of deposit 
banks; method groupings – in the classification of deposit risks of banks; graphical method – in the construction of 
illustrative charts and graphs; logical method – for theoretical generalizations and formulation of research conclusions. 

Finding. The content of deposit risk of the bank is clarified and formulation of author interpretation of deposit risk 

of the bank that boils down to possible losses due to unexpected or irrational use of attracted deposits for the bank. 
Expediency to consider deposit bank risk as a combination of several types of risk is substantiated: risks of lost 

benefits, transformation and interest. The analysis of existing conditions and local realities for the formation of deposit 
risks of banks is conducted. The peculiarities of formation of deposit risks of banks and development of ways to minimize 
them are reviewed. 

Originality. The theoretical and methodological provisions of nature and characteristics of the deposit risks of banks 

that allow to create the basis for a practical combination of administrative processes by passive and active operations of 
modern banks are substantiated. Recommendations for minimizing the risks of the bank are developed. 

Practical value. The measures to prevent negative consequences of the manifestation of the risks of lost 

benefits, transformation and deposits of interest risk of banks and ensure the effectiveness of deposit policy of banks are 
proposed in the article. 

Key words: bank, deposit, resources, risk, management. 
 

 
 
Зінченко О.А., Зінченко Д.С. УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ 

РЕСУРСАМИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета. Розробкатеоретичних та методологічних положень щодо удосконалення управління інвестиційними 

ресурсами з огляду на підвищення економічного рівня підприємства. 
Методика дослідження. Методологічною основою проведення дослідження є праці вітчизняних і 

закордонних науковців з питань інвестиційного розвитку. У ході дослідження використано наступні методи: 
структурно-логічного аналізу – для побудови логіки та структури роботи; системного аналізу і синтезу – для 
дослідження сутності  інвестиційних ресурсів; системного підходу – для розробки системно-цільового підходу до 
формування організаційно –економічного механізму управління інвестиційними ресурсами. 

Результати дослідження. Визначено, що процес управління інвестиційними ресурсами можливо 

удосконалити шляхом розробки організаційно- економічного механізму такого управління, який враховує всі 
чинники впливу на процес залучення інвестиційних ресурсів, його предмет, мету, об’єкт, предмет, принципи тощо.  

Обґрунтовано теоретико- методологічні та методико-прикладні підходи щодо визначення сутності базових 
понять, пов’язаних з управлінням інвестиційними ресурсами, таких як «інвестиційна діяльність», «інвестиційні 
ресурси», «джерела інвестиційних ресурсів».  

Проаналізовано підходи економістів до класифікації джерел фінансування інвестиційної діяльності, 
виокремлено і охарактеризовано найбільш типові з них.  

Запропоновано власне визначення інвестиційних ресурсів як сукупності матеріальних і нематеріальних 
ресурсів підприємства, залучених із зовнішніх і внутрішніх джерел фінансування, спрямованих на здійснення 
фінансування інвестиційної діяльності підприємства з метою досягнення мети його створення. 

Наукова новизна результатів дослідження. Доведено, що управління інвестиційними ресурсами як 

система повинне базуватись на принципах системності, комплексності, цільової спрямованості, економічної 
ефективності та оптимальності; а також базуватись на інших функціональних підходах до формування та підбору 
відповідних принципів такого управління, виходячи із специфічних умов функціонування конкретного 
підприємства. 

Запропоновано підходи до формування організаційно- економічного механізму управління інвестиційними 
ресурсами з виокремленням в ньому базових складових елементів. 

Практична значущість результатів дослідження. Пропозиції авторів доведено до рівня методик. 

Рекомендовано для прийняття відповідних управлінських рішень в межах даного організаційно – економічного 
механізму застосовувати систему показників оцінки інвестиційних ресурсів, здійснювати моніторинг відповідного 
процесу, і з урахуванням  отриманих результатів здійснювати його оцінку і коригування як складової частини 
виконання інноваційно - інвестиційної політики підприємства. 

Ключові слова: управління, інвестиції, інвестиційні ресурси, економічний рівень підприємства. 
 
Зинченко Е.А., Зинченко Д.С. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКГО УРОВНЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель. Целью исследования является разработка теоретических и методологических положений по 

совершенствованию управления инвестиционными ресурсами с целью повышения экономического уровня 
предприятия. 

Методика исследования. Методологической основой проведения исследования являются труды 

отечественных и зарубежных ученых по вопросам инвестиционного развития. В ходе исследования 
использованы следующие методы: структурно-логического анализа - для построения логики и структуры работы; 
системного анализа и синтеза - для исследования сущности инвестиционных ресурсов; системного подхода - для 
разработки системно-целевого подхода к формированию организационно-экономического механизма управления 
инвестиционными ресурсами. 
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Результаты исследования. Определено, что процесс управления инвестиционными ресурсами 

возможно усовершенствовать путем разработки организационно -экономического механизма такого управления, 
учитывающего все факторы влияния на процесс привлечения инвестиционных ресурсов, его предмет, цель, 
объект, предмет, принципы и тому подобное.  

Обоснованы теоретико методологические и методико-прикладные подходы к определению сущности 
базовых понятий, связанных с управлением инвестиционными ресурсами, таких как «инвестиционная 
деятельность», «инвестиционные ресурсы», «источники инвестиционных ресурсов». 

Проанализированы подходы экономистов к классификации источников финансирования инвестиционной 
деятельности, выделены и охарактеризованы наиболее типичные из них. Предложено авторское определение 
инвестиционных ресурсов как совокупности материальных и нематериальных ресурсов предприятия, 
привлеченных из внешних и внутренних источников финансирования, направленных на осуществление 
финансирования инвестиционной деятельности предприятия с целью достижения цели его создания.  

Научная новизна результатов исследования. Доказано, что управление инвестиционными ресурсами 

как система должно базироваться на принципах системности, комплексности, целевой направленности, 
экономической эффективности и оптимальности; а также базироваться на других функциональных подходах к 
формированию и подбора соответствующих принципов такого управления, исходя из специфических условий 
функционирования конкретного предприятия. 

Предложены подходы к формированию организационно-экономического механизма управления 
инвестиционными ресурсами с выделением в нем базовых составляющих элементов. 

Практическая значимость результатов исследования. Предложения авторов доведены до уровня 

методик. Рекомендовано для принятия соответствующих управленческих решений в рамках данного 
организационно - экономического механизма применять систему показателей оценки инвестиционных ресурсов, 
осуществлять мониторинг соответствующего процесса, и с учетом полученных результатов осуществлять его 
оценку и корректировку как составной части выполнения инновационно - инвестиционной политики предприятия. 

Ключевые слова: управление, инвестиции, инвестиционные ресурсы, экономический уровень 

предприятия. 
 
Zinchenko O.A. Zinchenko D.S. IMPROVING APPROACHES TO MANAGING INVESTMENT RESOURCES 

TO INCREASE ECONOMIC LEVEL OF ENTERPRISE  
Purpose. The purpose of the research is the development of theoretical and methodological guidelines for 

improving management of investment resources in view of increasing economic level of the enterprise. 
Methodology of research. The methodological basis of the research is the work of domestic and foreign 

scholars on investment development. The research used the following methods: structural and logical analysis - to build 
the logic and structure of the work; system analysis and synthesis - to research the nature of investment resources; 
systems approach - to develop a system-based approach to organizational and economical formation mechanism of 
investment resources. 

Findings. Has been determined that the management of investment resources may improve by developing 

organizational and economical mechanism of the control which takes into account all the factors that influenced on the 
process of investment attraction, its subject, purpose, object, principles, etc.  

In the article has been justified the theoretical, methodological and applied methodical approaches to defining the 
essence of basic concepts related to the management of investment resources, such as "investment activity", 
"investment funds", "source of investment resources."  

Has been analyzed the approaches to the classification of economists sources of financing investment, singled 
out and described the most common ones.  

Has been proposed a proper definition of investment resources as a set of tangible and intangible resources of 
the enterprise involved with internal and external sources of funding to implement the financing of investment company to 
achieve the objectives of it creation. 

Originality. Has been proved that the management of investment resources as a system should be based on the 

principles of consistency, complexity, task orientation, economic efficiency and optimality; and based on other functional 
approaches to development and selection of the relevant principles of management, based on the specific operating 
conditions of a particular company.  

Has been proposed the approaches to formation of organizational and economical mechanism of investment 
resources from it form the basic constituent elements 

Practical value. Proposals of the authors has been transform to the practical methodic level. For making 

appropriate management decisions within this economical mechanism has been recomended to apply a system of 
indicators to measure investment resources to monitor the process concerned, and taking into account the results 
obtained to carry out its assessment and adjustment as part of the implementation of innovative - investment policy of the 
company. 

Key words: management, investments, investment resources, the economic level of the enterprise. 
 

 
 
Олексійчук С.В. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ  
Мета. Дослідити вплив державних позик на соціальну політику в державі, вплив боргу на рівень життя 

громадян, як платників податків, так і тих, хто отримує соціальні виплати від держави. 
Методика дослідження. Основу дослідження становить сукупність загальнонаукових і спеціальних 

прийомів та методів дослідження. Застосовано діалектичні й формально-логічні, системні та структурні методи, 
що сприяло реалізації концептуальної єдності дослідження. Використано метод наукових абстракцій і аналогій 
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при обґрунтуванні категорійно-поняттєвого апарату. Застосовано економіко-статистичні методи дослідження, 
аналіз та синтез, узагальнення, індукцію і дедукцію, порівняння, групування, спостереження, прийоми середніх та 
відносних величин. Використано графічний метод для наочного ілюстрування досліджуваних явищ і процесів.  

Результати дослідження. Проведено дослідження впливу боргу на рівень податкового навантаження; 

вплив державного боргу на рівень соціального захисту громадян; на рівень життя населення, через приріст чи 
зниження економічних показників (мінімальна заробітна плата, рівень доходів громадян). 

Наукова новизна результатів дослідження. Визначено вплив державних позик на соціальну політику в 

державі, вплив боргу на рівень життя громадян-платників податків, так і тих, хто отримує соціальні виплати від 
держави. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприяють 

підвищенню ефективності державного боргу на соціальний розвиток країни. 
Ключові слова: державний борг; державний кредит; гарантований борг держави; внутрішні запозичення; 

зовнішні запозичення; соціальне становище України. 
 
Олексийчук С.В. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

УКРАИНЫ 
Цель. Исследовать влияние государственных займов на социальную политику в государстве, влияние 

долга на уровень жизни граждан, как налогоплательщиков, так и тех, кто получает социальные выплаты от 
государства. 

Методика исследования. Основу исследования составляет совокупность общенаучных и специальных 

приемов и методов исследования. Применены диалектические и формально-логические, системные и 
структурные методы, что способствовало реализации концептуального единства исследования. Использован 
метод научных абстракций и аналогий при обосновании категорийно-понятийного аппарата. Применены 
экономико-статистические методы исследования, анализ и синтез, обобщение, индукция и дедукция, сравнение, 
группировка, наблюдение, приемы средних и относительных величин. Использован графический метод для 
наглядного иллюстрирования изучаемых явлений и процессов. 

Результаты исследования. Проведено исследование влияния долга на уровень налоговой нагрузки; 

влияние государственного долга на уровень социальной защиты граждан; на уровень жизни населения, из-за 
прироста или снижения экономических показателей (минимальная заработная плата, уровень доходов граждан). 

Научная новизна результатов исследования. Определено влияние государственных займов на 

социальную политику в государстве, влияние долга на уровень жизни граждан-налогоплательщиков, так и тех, 
кто получает социальные выплаты от государства. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

способствуют повышению эффективности государственного долга на социальное развитие страны. 
Ключевые слова: государственный долг; государственный кредит; гарантированный долг государства; 

внутренние заимствования; внешние заимствования; социальное положение Украины. 
 
Oleksiichuk S.V. STATE DEBT AND ITS IMPACT ON THE SOCIAL SITUATION IN UKRAINE 
Purpose. The aim of the article is to investigate the impact of state loans on social policy in the country, the 

impact of debt on the living standards of citizens, as taxpayers and those receiving social benefits from the state.  
Methodology of research. The basis of the study is a set of general and specific techniques and methods. 

Dialectical, formal and logical, system and structural methods that helped implementation of the conceptual unity of 
research are used in the article. The method of scientific abstractions and analogies for substantiation of categories and 
conceptual apparatus is used. Economic and statistical research methods, analysis and synthesis, generalization, 
induction and deduction, comparison and clustering, monitoring, techniques of secondary and relative values are applied. 
The graphical method for visual illustration of studied phenomena and processes is used. 

Finding. Research of the influence of the debt to the level of the tax burden, the impact of government debt on 

the level of social protection of citizens on living standards through growth or decline of economic indicators (minimum 
wages, level of income of citizens) are conducted. 

Originality. The effect of government borrowing on social policy in the country, the impact of debt on the living 

standards of citizens, taxpayers and those receiving social benefits from the state are determined in the article. 
Practical value. The obtained results of research promote to the increasing efficiency of public debt on social 

development of the country. 
Key words: state debt; state credit; guaranteed state debt; internal loans; external loans; social situation of 

Ukraine.  

 
 
Мельничук О.П. ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ПЛАНУВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 
Мета. Визначення методичних підходів і розробка практичних рекомендацій для планування діяльності 

машинобудівних підприємств із застосуванням кластерного аналізу. 
Методика дослідження. Застосовано загальні та спеціальні методи досліджень, а саме: діалектичний метод 

та структурно-логічний аналіз при визначенні основних тенденцій інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, 
та чинників, що їх зумовлюють, а також з’ясуванні особливостей та інструментарію планування інновацій на 
машинобудівних підприємствах Методами статистичного, логічного аналізу і синтезу здійснено диференціацію 
машинобудівних підприємств Вінницької області за рівнем зрілості до реалізації інноваційних продуктів.  

Результати дослідження. Застосовано методику кластерного аналізу для диференціації машинобудівних 

підприємств Вінниччини за рівнем їх зрілості. Здійснено структурно-динамічний аналіз інноваційної діяльності 
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вітчизняних підприємств, який сприяв визначенню її основних тенденцій та чинників, що їх зумовлюють, а також 
з’ясуванню особливостей та інструментарію планування інновацій на машинобудівних підприємствах Вінницької 
області. З’ясовано вплив рівня зрілості та інноваційної активності машинобудівних підприємств Вінницької області 
на основні результати господарювання.  

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано формування  інноваційного портфелю 

підприємства за показниками рентабельності, питомої ваги у загальному обсязі інноваційної продукції і темпів 
зростання обсягів реалізації.  

Практична значущість результатів дослідження. Використання розробленої методики оцінки рівня 

зрілості підприємств до реалізації портфеля інновацій сприятиме прийняттю на рівні регіональних органів 
управління економікою обґрунтованих рішень щодо інвестиційної підтримки інноваційних проектів підприємств 
галузі. 

Ключові слова: кластерний аналіз, планування, інновації, рівень зрілості підприємства. 
 
Мельничук О.П. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
Цель. Целью исследования является определение методических подходов и разработка практических 

рекомендаций для планирования деятельности машиностроительных предприятий с применением кластерного 
анализа. 

Методика исследования. Применен общие и специальные методы исследований, а именно: 

диалектический метод и структурно-логический анализ. Методами статистического, логического анализа и 
синтеза осуществлено дифференциацию машиностроительных предприятий Винницкой области по уровню 
зрелости к реализации инновационных продуктов. 

Результаты исследования. Применена методика кластерного анализа для дифференциации 

машиностроительных предприятий Винницкой области по уровню их зрелости. Осуществление структурно-
динамического анализа инновационной деятельности отечественных предприятий позволило определить ее 
основные тенденции и факторы, которые предопределяют, а также выяснить особенности и инструментарий 
планирования инноваций на машиностроительных предприятиях Винницкой области. Выяснено на основе 
исследования основных результатов хозяйственной деятельности каждой из выделенных групп 
машиностроительных предприятий Винницкой области, по уровню зрелости в течение пять лет, влияние на эти 
результаты их инновационной активности. 

Научная новизна результатов исследования. В работе предложено формировать  склад портфеля 

предприятия по показателям рентабельности, удельного веса в общем объеме инновационной продукции и 
темпов роста объемов реализации. 

Практическая значимость результатов исследования. Использование разработанной методики оценки 

уровня зрелости предприятий в реализации портфеля инноваций позволяет,  на уровне региональных органов 
управления экономикой, принимать более обоснованные решения по инвестиционной поддержки инновационных 
проектов предприятий отрасли. 

Ключевые слова: кластерный анализ, планирование, инновации, уровень зрелости предприятия. 
 
Melnychuk O.Р. APPLYING CLUSTER ANALYSIS IN PLANNING ACTIVITY OF ENTERPRISES  
Purpose. The objective of the study is the justification of theoretical statements, identification of methodological 

approaches and preparation of practical guides to plan the activity of engineering companies applying cluster analysis. 
Methodology of research. To get scientific outputs the general and specific research methods were used, 

namely the dialectical method and the structural and logical analysis. The methods of statistical, logical analysis and 
synthesis were used doing the output research and identifying the innovative activity planning patterns for domestic 
engineering companies.  

Findings. The fact that the structural and dynamic analysis of domestic engineering company activity had been 

carried out let determine its main trends and factors which cause them, and also find out the peculiarities and tools for 
planning and innovation implementation on the engineering companies of Vinnytsia region.  Following the research of the 
main economic activities among the chosen groups of engineering companies in Vinnytsia region for their level of 
maturity measured for five –year period, it was proven that the innovation activity has a big influence on the performance.  

Originality. The work suggests ranking companies according to their profitability index, the share of innovative 

products and the rate of growth in sales. It is proven that joining such close parameters of companies in a definite 
number altogether lets build the similar to them by the development strategy product promotion method that optimizes 
the relevant costs. 

Practical value. Ranking companies according to their profitability index, the share of innovative products and the 

rate of growth in sales gives the opportunity to make necessary changes in the innovation portfolio structure taking into 
account the life cycle of each component and maintain the highest level of innovation accordance to the market maturity 
level.  

Key words: cluster analysis, planning, innovation, level of maturity of the company. 
 

 
 
Ліп’яніна Х.В., Семененко Ю.С. ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН НА НАФТУ МАРКИ BRANT ЗА ДОПОМОГОЮ 

МЕТОДУ SSA-ГУСЕНИЦЯ 
Мета. Проаналізувати споживання нафти, її роль у світовому енергетичному комплексі. Прослідкувати 

зміни цін на нафту та спрогнозувати динаміку цін в майбутньому за допомогою методу «Гусениця-SSA». Виділити 
лінію тренду та зрозуміти, які фактори впливають на встановлення ціни на нафту.  
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Методика дослідження. В процесі дослідження використано метод «Гусениця-SSA» для аналізу 

коливання цін, виділення лінії тренду та прогнозування ціни в майбутньому. Встановлено, що метод аналізу 
часових рядів «Гусениця-SSA» допомагає побачити та виділити певні закономірності часового ряду, які зазвичай 
є незамітними. 

Результати дослідження. Проаналізовано динаміку використання нафти в Україні за досліджуваний 

період. Визначено зміни цін на нафту на основі використання методу «Гусениця-SSA». Виділена лінія тренду та 
здійснено прогноз ціни на найближчий період. Досліджено та проаналізовано фактори, які впливають на 
формування ціни на нафту. Здійснено прогноз ціни на нафту на найближчий період. 

Наукова новизна результатів дослідження. Використано ефективний засіб дослідження CaterpillarSSA, 

за допомогою якого виділено лінію тренду, здійснено прогноз ціни на нафту та проаналізовано роль нафти у 
світовому енергетичному комплексі. 

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження дають можливість 

аналізувати зміни в динаміці ціни на нафту та здійснювати процес прогнозування цінової політики на нафту.  
Ключові слова: нафта марки BRANT, ціна на нафту, дослідження ціни, метод «Гусениця-SSA», SSA, 

CaterpillarSSA. 
 
Липянина К.В., Семененко Ю.С. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ МАРКИ BRANT С ПОМОЩЬЮ 

МЕТОДА SSA-ГУСЕНИЦА 
Цель. Проанализировать потребление нефти, ее роль в мировом энергетическом комплексе. Проследить 

изменения цен на нефть и спрогнозировать динамику цен в будущем с помощью метода «Гусеница-SSA». 
Выделить линию тренда и понять, какие факторы влияют на установление цены на нефть. 

Методика исследования. В процессе исследования использован метод «Гусеница-SSA» для анализа 

колебания цен, выделение линии тренда и прогнозирования цены в будущем. Установлено, что метод анализа 
временных рядов «Гусеница-SSA» помогает увидеть и выделить определенные закономерности временного 
ряда, которые обычно незаметно 

Результаты исследования. Проанализирована динамика использования нефти в Украине за 

исследуемый период. Определены изменения цен на нефть на основе использования метода «Гусеница-SSA». 
Выделена линия тренда и осуществлен прогноз цены на ближайший период. Исследованы и проанализированы 
факторы, влияющие на формирование цены на нефть. Осуществлен прогноз цены на нефть на ближайший 
период. 

Научная новизна результатов исследования. Использованы эффективное средство исследования 

CaterpillarSSA, с помощью которого выделено линию тренда, осуществлен прогноз цены на нефть и 
проанализирована роль нефти в мировом энергетическом комплексе. 

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования дают возможность 

анализировать изменения в динамике цены на нефть и осуществлять процесс прогнозирования ценовой 
политики на нефть. 

Ключевые слова. нефть марки BRANT, цена на нефть, исследования цены, метод «Гусеница-SSA», SSA, 

CaterpillarSSA 
 
Lipianina Kh.V., Semenenko Yu.S. FORECASTING THE PRICE ON OIL OF MARK “BRANT” BY THE 

METHOD SSA-CATERPILLAR 
Purpose. The aim of the article is to analyze the consumption of oil and its role in the global energy sector; to 

determine the changes in oil prices and predict the dynamics of prices in the future by the method of “Caterpillar-SSA”; to 
elect the trend line and understand what factors affect the pricing of oil. 

Methodology of research. The method of “Caterpillar-SSA” is used during the study: to analyze price 

fluctuations, the selection of the trend line and forecasting price in the future. It was established that the method of 
analysis of time series “Caterpillar-SSA” helps to see and identify certain patterns of time series, which is usually 
invisible.  

Findings. The dynamics of oil use in Ukraine over the period is analyzed. The changes in oil prices on the basis 

of using the method of “Caterpillar-SSA” are determined. The line of trend is leased and price forecast for the coming 
period is implemented. The factors that affect the pricing formation of oil are investigated and analyzed. The forecast of 
oil prices for the coming period is implemented. 

Originality. An effective tool for research of “Caterpillar-SSA” is used by which the trend line is highlighted, the 

forecast of oil prices is made and the role of oil in the global energy sector is analyzed. 
Practical value. Research results make it possible to analyze changes in the dynamics of oil price and implement 

forecasting process of pricing policies for oil.  
Key words: oil of brand “BRANT”, the price of oil, the study of prices, the method of “Caterpillar-SSA”, SSA, 

Caterpillar SSA. 
 

 
 
Козловський А.Т. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ХОДІ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

Мета. Ідентифікація практики фінансового менеджменту молокопереробних підприємств щодо можливості 

використання наукових методів, зокрема імітаційного моделювання, при оцінці ризиковості реалізації 
інвестиційних проектів за допомогою загальноприйнятих програмних засобів.  
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Методика дослідження. В процесі дослідження використано загально наукові методи: для визначення 

особливості проведення імітаційного моделювання з допомогою аналітичних комп’ютерних інструментів; при 
обґрунтуванні переліку параметрів, які мають бути проаналізовані у ході планування економічних показників 
реалізації інвестиційного проекту; при обґрунтуванні методики проведення імітаційного моделювання методом 
Монте-Карло; для формування кінцевих статистичних даних, які слугуватимуть базою для прийняття рішення 
щодо інвестування. 

Результати дослідження. Визначено необхідність побудови первинної моделі засобами Microsoft Excel 

або іншими програмними засобами для розрахунку базових параметрів інвестиційної привабливості проекту, з 
подальшим вибором цільового показника, який слугуватиме орієнтиром для прийняття рішення щодо 
інвестування.  

Запропоновано перелік параметрів, які мають бути проаналізовані у ході планування економічних 
показників реалізації інвестиційного проекту, з подальшим уточненням пропонованих меж зміни кожного 
показника в ході проведення імітаційного моделювання.  

Визначені особливості проведення імітаційного моделювання з допомогою аналітичних комп’ютерних 
інструментів. Встановлено, що на практиці менеджмент молокопереробних підприємств може використовувати 
запропонований інструмент для проведення аналізу економічної ефективності планових інвестиційних проектів та 
оцінювати ризик відхилення цільового показника від планового значення. 

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано методику проведення імітаційного 

моделювання методом Монте-Карло для формування кінцевих статистичних даних, які слугуватимуть базою для 
прийняття рішення щодо інвестування. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати щодо проведення імітаційного 

моделювання є важливим етапом у ході прийняття рішення щодо реалізації інвестиційного проекту, і саме 
застосування даного інструменту дозволяє керівництву оцінити ризик інвестиції та прийняти зважене 
управлінське рішення 

Ключові слова: імітаційне моделювання, інвестиції, інвестиційний проект, контролінг інвестицій, 

економічна ефективність. 
 
Козловский А.Т. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИТАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ В ХОДЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Цель. Идентификация практики финансового менеджмента молокоперерабатывающих предприятий 

касательно возможности использования научных методов, в частности имитационного моделирования при 
оценке рискованности реализации инвестиционных проектов с помощью общепринятых программных средств.  

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные методы: для 

определения особенности проведения имитационного моделирования с помощью аналитических компьютерных 
инструментов; при обосновании перечня параметров, которые должны быть проанализированы в ходе 
планирования экономических показателей реализации инвестиционного проекта; при обосновании методики 
проведения имитационного моделирования методом Монте-Карло; для формирования конечных статистических 
данных, которые будут служить базой для принятия решения об инвестировании. 

Результаты исследования. Определена необходимость построения первичной модели средствами 

Microsoft Excel или другими программными средствами для расчета базовых параметров инвестиционной 
привлекательности проекта, с последующим выбором целевого показателя, который будет служить ориентиром 
для принятия решения об инвестировании. 

Предложен перечень параметров, которые должны быть проанализированы в ходе планирования 
экономических показателей реализации инвестиционного проекта, с последующим уточнением предлагаемых 
границ изменения каждого показателя в ходе проведения имитационного моделирования. 

Определены особенности проведения имитационного моделирования с помощью аналитических 
компьютерных инструментов. Установлено, что на практике менеджмент молокоперерабатывающих предприятий 
может использовать предложенный инструмент для проведения анализа экономической эффективности 
плановых инвестиционных проектов и оценивать риск отклонения целевого показателя от планового значения. 

Научная новизна результатов исследования. Обоснована методика проведения имитационного 

моделирования методом Монте-Карло для формирования конечных статистических данных, которые будут 
служить базой для принятия решения об инвестировании. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты о проведении 

имитационного моделирования являются важным этапом в ходе принятия решения о реализации 
инвестиционного проекта, и именно применение данного инструмента позволяет руководству оценить риск 
инвестиции и принять взвешенное управленческое решение. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, инвестиции, инвестиционный проект, контроллинг 

инвестиций, экономическая эффективность. 
 
Kozlovskyy A.T. APPLICATION OF SIMULATION MODELING IN THE PROCESS OF MAKING DECISIONS 

AS TO INVESTMENT PROJECTS IMPLEMENTATION ON DAIRY PLANTS: PRACTICAL ASPECTS 
Purpose. Identification of the possibility to use scientific methods, including simulation, when assessing the 

riskiness of investment projects using conventional software by financial management of dairy plants. 
Methodology of research. General scientific methods had been used in the research: to determine the features 

of simulation modeling usage along with analytical computer instruments; in substantiating the list of parameters that 
should be analyzed when planning the economic indicators of the investment project; to justify the simulation modeling 
methodic using Monte-Carlo approach; to form the final statistic, which is a basis for investment decisions making. 
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Findings. The necessity of primary model construction by usage of Microsoft Excel or other software was 

determined – with the aim to calculate basic parameters of investment attractiveness of the project that will guide the 
investment decision. 

A list of parameters to be analyzed during the planning of economic indicators of the investment project was 
offered, with further refinement of the proposed boundaries of each indicator changes during the simulation. 

The features of simulation modeling using computer analytical tools had been determined. It was found out that 
management of dairy plant may use these tools to analyze economic performance of planned investment projects and 
assess the risk of deviations from the planned target value. 

Originality. Usage of Monte-Carlo approach in terms of simulation modeling for calculating of statistical data as a 

ground for investment decisions was proved. 
Practical value. The obtained results regarding simulation modeling conducting are important stage in the scope 

of decision making on investment project implementation and usage of this tool allows management to assess the risk of 
investment and provide proper management decisions. 

Key words: simulation modeling, investments, investment project, investment controlling, economical 

performance. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



285 

АВТОРИ НОМЕРА 
 

Багмет Ксенія Вікторівна, канд. екон. наук (kbagmet@mail.ru); 

Баланюк Іван Федорович, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ 
“Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника” (ifbalaniuk@gmail.com); 

Біла Любов Миколаївна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, Ліснічук Оксана 
Андріївна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, Університет державної фіскальної служби України, 
Ірпінь (Oksana_skvur@mail.ru); 

Гевко Роман Богданович, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри, Дзядикевич Юрій 
Володимирович, д-р техн. наук, професор, Градовий Василь Васильович, аспірант, кафедра менеджменту 

біоресурсів і природокористування, Тернопільський національний економічний університет (281042@ukr.net); 

Гурджиян Карина Владиславівна, канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський 
національний торговельно-економічний університет (knteu_marketing@i.ua); 

Данкевич Віталій Євгенович, канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет (dv3x@ukr.net); 

Дудзяк Оксана Антонівна, канд. екон. наук, директор Інституту підвищення кваліфікації та 
перепідготовки Подільського державного аграрно-технічного університету (ksenish05@mail.ru); 

Жмурко Інна Вікторівна, канд. екон. наук, доцент кафедри «Обліку і фінансів», ПВНЗ «Хмельницький 

економічний університет» (zhmyrko_iv@ukr.net); 

Зінченко Олена Антонівна, д-р екон. наук, професор, професор кафедри фінансів суб’єктів 
господарювання та інноваційного розвитку, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Зінченко 
Дмитро Сергійович, магістрант, факультет менеджменту і маркетингу, Київський політехнічний інститут 

ім. І. Сікорського (nvo.alta@gmail.com); 

Зінчук Тетяна Олексіївна, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Фаріон 
Людмила Вікторівна, аспірант кафедри менеджменту ЗЕД, Житомирський національний агроекологічний 
університет (zintshuk@gmail.com); 

Златова Ірина Олександрівна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри маркетингу, Одеський 
національний політехнічний університет (zlatovarabota@gmail.com); 

Ковальчук Олександр Дмитрович, канд. екон. наук, доцент, докторант кафедри менеджменту ЗЕД, 
Житомирський національний агроекологічний університет (o.d.kovalchuk@gmail.com); 

Ковшова Ірина Олегівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та управління 
бізнесом, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (iryna_kovshova@ukr.net); 

Козловський Адріан Тарасович, аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

(adik2502@gmail.com); 

Кутаренко Наталія Ярославівна, канд. екон. наук, асистент кафедри економіки підприємства та 
управління персоналом, Веретяннікова Марія Володимирівна, Прокоп Лілія Іванівна, економічний 
факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (m.v.huska@gmail.com); 

Куцмус Наталія Миколаївна, канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет (kutsmusn@ukr.net); 

Лаврук Віталій Валерійович, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи і 
страхування, Подільський державний аграрно-технічний університет (7Live777@mail.ru); 

Левківська Лариса Миколаївна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри інноваційного 
підприємництва та інвестиційної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет 

(Larisa_zt@ukr.net); 

Легеза Дар’я Георгіївна, д-р екон. наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, Таврійський державний 
агротехнологічний університет (dlegeza78@gmail.com); 

Липчук Василь Васильович, д-р екон. наук, професор, член-кор. НААНУ, завідувач кафедри 
статистики та аналізу, Ковалів Володимир Мирославович, канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту 
ім. проф. Є. Храпливого, Львівський національний аграрний університет (wlipczuk@ukr.net); 

Ліп’яніна Христина Володимирівна, викладач кафедри економічної кібернетики та інформатики, 
Семененко Юрій Сергійович, Тернопільський національний економічний університет 

(yurasemenenkowork@gmail.com);  

Маковоз Оксана Сергіївна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та фінансів, 
Харківський національний університет внутрішніх справ (makoksana@ukr.net); 
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Мельничук Оксана Павлівна, канд. екон. наук, доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький 

торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 
(opmelnichuk@yandex.ua); 

Мостіпака Олена Василівна, здобувач, директор Компанії «Юрконсалтинг», м. Тернопіль 

(mostipaka_olena@ukr.net); 

Олексійчук Святослав Валерійович, аспірант кафедри податків і фіскальної політики, Тернопільський 
національний економічний університет (dreamstan@mail.ru); 

Охріменко Ігор Віталійович, д-р екон. наук, професор, проректор з навчальної роботи, Київський 
кооперативний інститут бізнесу і права Київської регіональної спілки споживчої кооперації 

(iv.okhrim@gmail.com); 

Парубець Олена Миколаївна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування, Сугоняко Дмитро Олександрович, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри публічного 
управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет 

(Olena.parubets@gmail.com); 

Петришин Людмила Петрівна, канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування, 
Львівський національний аграрний університет (l.p.petrushun@mail.ru); 

Прокопчук Оксана Андріївна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет (poliox@ukr.net); 

Сава Андрій Петрович, канд. екон. наук, с.н.с., докторант, ННЦ «Інститут аграрної економіки» 

(andriy_sava@ukr.net); 

Стельмащук Антон Михайлович, д-р екон. наук, професор, головний науковий співробітник, 
Подільський державний аграрно-технічний університет, Стельмащук Юрій Антонович, канд. екон. наук, 
менеджер, Стельмащук Наталя Антонівна, магістр зовнішньо-економічної діяльності, ПП «Інститут 
економіки, технологій і підприємництва» (stelmaschuk_47@mail.ru); 

Сушко Наталія Мар’янівна, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи, Київський національний 

торговельно-економічний університет (litanas@list.ru); 

Усюк Тетяна Вікторівна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри менеджменту ЗЕД, 
Житомирський національний агроекологічний університет (usjuktanja@gmail.com); 

Федулова Світлана Олександрівна, канд. екон. наук, доцент, в.о. завідувача кафедри теоретичної та 

прикладної економіки, Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро 
(sveta_fedulova@ukr.net); 

Швець Юлія Олександрівна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри фінансів, банківської справи 
та страхування, Дудка Олександра Олександрівна, Запорізький національний університет 

(yuliashvets@ukr.net); 

Школьний Олександр Олексійович, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, 
Уманський національний університет садівництва (alexandrsh2@mail.ru); 

Янченко Зінаїда Борисівна, д-р екон. наук, доцент, завідувач кафедри бізнес-адміністрування, 
заслужений економіст України, Міжнародний Інститут Бізнесу, м. Київ (230859@ukr.net). 
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АВТОРЫ НОМЕРА 
 

Багмет Ксения Викторовна, канд. экон. наук (kbagmet@mail.ru); 

Баланюк Иван Федорович, д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой учѐта и аудита, ГВУЗ 
"Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника" (ifbalaniuk@gmail.com); 

Белая Любовь Николаевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов, Лисничук Оксана 
Андреевна, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов, Университет государственной фискальной службы 

Украины, Ирпинь (Oksana_skvur@mail.ru); 

Гевко Роман Богданович, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой, Дзядыкевыч Юрий 
Владимирович, д-р техн. наук, профессор, Градовый Василий Васильевич, аспирант, кафедра 
менеджмента биоресурсов и природопользования, Тернопольский национальный экономический университет 

(281042@ukr.net); 

Гурджиян Карина Владиславовна, канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и рекламы, Киевский 
национальный торгово-экономический университет (knteu_marketing@i.ua); 

Данкевич Виталий Евгеньевич, канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической 

деятельности, Житомирский национальный агроэкологический университет (dv3x@ukr.net); 

Дудзяк Оксана Антоновна, канд. экон. наук, директор Института повышения квалификации и 
переподготовки Подольского государственного аграрно-технического университета (ksenish05@mail.ru); 

Жмурко Инна Викторовна, канд. экон. наук, доцент кафедры «Учета и финансов», ЧВУЗ «Хмельницкий 

экономический университет» (zhmyrko_iv@ukr.net); 

Зинченко Елена Антоновна, д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры финансов субъектов 
хозяйствования и инновационного развития, ГВУЗ «Криворожский национальный университет», Зинченко 
Дмитрий Сергеевич, магистрант, факультет менеджмента и маркетинга, Киевский политехнический 

институт им. И. Сикорского (nvo.alta@gmail.com); 

Зинчук Татьяна Алексеевна, д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой менеджмента ВЭД, 
Фарион Людмила Викторовна, аспирант кафедры менеджмента ВЭД, Житомирский национальный 
агроэкологический университет (zintshuk@gmail.com); 

Златова Ирина Александровна, к.э.н., старший преподаватель кафедры маркетинга, Одесский 
национальный политехнический университет (zlatovarabota@gmail.com); 

Ковальчук Александр Дмитриевич, канд. экон. наук, доцент, докторант кафедры менеджмента ВЭД, 
Житомирский национальный агроэкологический университет (o.d.kovalchuk@gmail.com); 

Ковшова Ирина Олеговна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры маркетинга и управления 
бизнесом, Национальный университет «Киево-Могилянская академия» (iryna_kovshova@ukr.net); 

Козловский Адриан Тарасович, аспирант, Киевский национальный университет имени Тараса 
Шевченко (adik2502@gmail.com); 

Кутаренко Наталья Ярославовна, канд. экон. наук, ассистент кафедры экономики предприятия и 
управления персоналом, Веретянникова Мария Владимировна, Прокоп Лилия Ивановна, экономический 
факультет, Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (m.v.huska@gmail.com); 

Куцмус Наталия Николаевна, канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической 
деятельности, Житомирский национальный агроэкологический университет (kutsmusn@ukr.net); 

Лаврук Виталий Валериевич, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов, банковского дела и 
страхования, Подольский государственный аграрно-технический университет (7Live777@mail.ru); 

Левковская Лариса Николаевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры инновационного 
предпринимательства и инвестиционной деятельности, Житомирский национальный агроэкологический 
университет (Larisa_zt@ukr.net); 

Легеза Дарья Георгиевна, д-р экон. наук, доцент, заведующая кафедрой маркетинга, Таврический 
государственный агротехнологический университет (dlegeza78@gmail.com); 

Липчук Василий Васильевич, д-р экон. наук, профессор, член-корр. НААНУ, заведующий кафедрой 
статистики и анализа, Кузнецов Владимир Мирославович, канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента 
им. проф. Е. Храпливого, Львовский национальный аграрный университет (wlipczuk@ukr.net); 

Липьянина Кристина Владимировна, преподаватель кафедры экономической кибернетики и 
информатики, Семененко Юрий Сергеевич, Тернопольский национальный экономический университет 

(yurasemenenkowork@gmail.com); 

Маковоз Оксана Сергеевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и финансов, 
Харьковский национальный университет внутренних дел (makoksana@ukr.net); 
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Мельничук Оксана Павловна, канд. экон. наук, доцент кафедры учета и налогообложения, Винницкий 

торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета 
(opmelnichuk@yandex.ua); 

Мостипака Елена Васильевна, соискатель, директор Компании «Юрконсалтинг», г. Тернополь 

(mostipaka_olena@ukr.net); 

Олексийчук Святослав Валериевич, аспирант кафедры налогов и фискальной политики, 
Тернопольский национальный экономический университет (dreamstan@mail.ru); 

Охрименко Игорь Витальевич, д-р экон. наук, профессор, проректор по учебной работе, Киевский 
кооперативный институт бизнеса и права Киевского регионального союза потребительской кооперации 

(iv.okhrim@gmail.com); 

Парубец Елена Николаевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов, банковского дела и 
страхования, Сугоняко Дмитрий Александрович, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры публичного 
управления и менеджмента организаций, Черниговский национальный технологический университет 

(Olena.parubets@gmail.com); 

Петришин Людмила Петровна, канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой учета и 
налогообложения, Львовский национальный аграрный университет (l.p.petrushun@mail.ru); 

Прокопчук Оксана Андреевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 

внешнеэкономической деятельности, Житомирский национальный агроэкологический университет 
(poliox@ukr.net); 

Сава Андрей Петрович, канд. экон. наук, с.н.с., докторант, ННЦ «Институт аграрной экономики» 

(andriy_sava@ukr.net); 

Стельмащук Антон Михайлович, д-р экон. наук, профессор, главный научный сотрудник, Подольский 
государственный аграрно-технический университет, Стельмащук Юрий Антонович, канд. экон. наук, 
менеджер, Стельмащук Наталья Антоновна, магистр внешнеэкономической деятельности, ПП «Институт 
экономики, технологий и предпринимательства» (stelmaschuk_47@mail.ru); 

Сушко Наталия Марьяновна, канд. экон. наук, доцент кафедры банковского дела, Киевский 
национальный торгово-экономический университет (litanas@list.ru); 

Усюк Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры менеджмента ВЭД 
Житомирского национального агроэкологического университета (usjuktanja@gmail.com); 

Федулова Светлана Александровна, канд. экон. наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой 
теоретической и прикладной экономики, Украинский государственный химико-технологический университет, 
г. Днипро (sveta_fedulova@ukr.net); 

Швец Юлия Александровна, канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры финансов, банковского 
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