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Постановка проблеми. Розвиток інноваційних теорій поглибив категоріальний зміст інновацій, 

деталізував їх властивості та визначив місце серед факторів економічного розвитку. Еволюція 
теоретичної думки зміщувала акценти в трактуванні ролі інновацій в моделях економічного зростання 
– від екзогенних факторів (переважно в неокейнсіанських моделях), до ендогенних (переважно в 
неокласичних моделях). Інновації стали формою і основним фактором сучасних моделей 
економічного зростання та основним чинником забезпечення процесу відтворення. Узагальнення 
наукових підходів до визначення інновацій дозволяє трактувати їх як реалізовану новацію, кінцевий 
результат інноваційного процесу, який може бути виміряний економічним, соціальним, науково-
технічним ефектом. 

Економічний процес в агропромисловому виробництві ускладнений значними ризиками в 
поєднанні з достатньо жорсткою залежністю повернення інвестиційних вкладень від сезонного 
характеру праці, кліматичних змін, які виступають стримуючим чинником розвитку та значною часткою 
ручної праці, що обумовлює необхідність інтенсифікації виробництва та переходу на інноваційний 
розвиток. Процес розширеного відтворення в агропромисловому виробництві проходить у взаємодії 
економічних і біологічних процесів, що обумовлює не тільки високу ризикованість інновацій та 
необхідність врахування природніх факторів, але й вимагає особливого підходу до організації 
інноваційного процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковий доробок досліджень інноваційного 
розвитку аграрної сфери та обґрунтування інструментарію його реалізації вирізняється різноманіттям 
теоретико-методологічних підходів, дискусійністю в обґрунтуваннях напрямів активізації інноваційної 
динаміки. Методологічний інструментарій інноваційної проблематики було розвинуто працями таких 
вітчизняних та закордонних вчених, як І. Вольчик, А. Нестеренко, В. Тарасевич, Д. Норт, Й. Шумпетер 
[1; 6; 8; 12-13]. Визначенню інноваційних перспектив розвитку національної економіки і аграрної сфери 
та механізмам реалізації інноваційного процесу присвятили наукові праці відомі вчені-дослідники 
В. Геєць, К. Прокопенко, М. Малік, О. Мельник, Л. Федулова [2; 4-5; 9]. Дослідженню питань активізації 
інноваційного розвитку в агропромисловому виробництві та його інституціонального забезпечення 
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присвятили наукові дослідження видатні вітчизняні вчені: А. Балян, П. Саблук, І. Костирко, Л. Курило, 
О. Шпикуляк, О. Шубравська [3; 7; 6; 10; 11]. В той же час, відсутність дієвих результатів інноваційних 
перетворень галузі, низька активність інноваційного процесу, необхідність визначення стратегічних 
імперативів інноваційного розвитку агропромислового виробництва зумовлює подальше вивчення 
проблем, що стосуються теоретико-методологічного обґрунтування та інструментарію активізації 
інноваційного розвитку агропромислового виробництва. 

Постановка завдання. Метою даної статті є теоретико-методологічне обґрунтування 
інноваційного фактору в реалізації відтворювального процесу в агропромисловому виробництві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інноваційна модернізація виробництва, 
спроможність запропонувати споживачеві товари та послуги нового типу стали основним засобом 
сучасної конкурентної боротьби, а інноваційний розвиток дослідники інноваційної проблематики 
почали розглядати як шлях подолання сучасної кризи та умови забезпечення процесу відтворення. В 
кризових умовах державна економічна політика здатна виступити домінуючим інституційним фактором 
зростання, який впливає на всі інші фактори й створює умови для їхньої реалізації. Окрім того, як 
зазначає Л. І. Федулова, залишаються дискусійними питання відносно можливих варіантів переходу 
до інноваційного розвитку: вони встановлюються в самій економічній системі (державі, підприємстві) і 
є результатом нагромадженого капіталу, який забезпечує технологічний прорив і зростання 
продуктивності або генеруються поза нею [9, с. 34-35].  

Інноваційний розвиток агропромислового виробництва визначають три взаємопов’язані і 
взаємообумовлені напрями нововведень, що стосуються біологічного, людського, а також 
технологічного факторів. Особлива роль нововведень стосовно біологічних чинників аграрного 
виробництва – характерна риса інноваційного процесу в аграрній сфері. 

Інновації в агропромисловому виробництві є реалізацією в господарській практиці результатів 
наукових досліджень, які втілюються у нові сорти рослин, породи і види тварин, кроси 
сільськогосподарської птиці, нові або поліпшені продукти харчування, матеріали, нові технології в 
тваринництві, рослинництві й переробній промисловості, нові методи профілактики та лікування 
тварин і птахів, нові добрива і засоби захисту в рослинництві і тваринництві, нові форми організації й  
управління, нові підходи до надання соціальних послуг, що дозволяє підвищувати ефективність 
виробництва. 

У найширшому значенні агроінновації визначають як новації, які реалізуються в аграрній сфері 
та забезпечують відповідний економічний, екологічний, соціальний ефект. Агроінновації зачіпають 
безпосередньо (або опосередковано у рамках технологічного циклу) процеси, в яких беруть участь 
працівники, машини (інструменти, устаткування і т. ін.) і компонент довкілля (тварина, рослина), 
існування яких в природному середовищі (без участі працівника) неможливе або можливе тільки з 
частковою чи повною втратою основних функціональних характеристик. Відмінною особливістю 
агроінновації є обов’язкова наявність компонента, який, будучи частиною довкілля, без участі 
працівника існувати не може.  

У базовій галузі агропромислового виробництва – сільському господарстві – впровадження 
нововведення пов’язане переважно з такими новими технологіями, які змінюють властивості, але не 
завжди сприяють появі нового виду продукту. Поява нових продуктів в аграрній сфері відбувається 
доволі рідко, оскільки асортимент виробленої сільськогосподарської продукції, як правило, вже 
склався під впливом природно-кліматичних умов, споживчих переваг та інших факторів.  

Зважаючи на особливості інновацій, притаманних агропромисловому виробництву, інноваційний 
процес в даній сфері можна уявити у вигляді сукупності науково-технічних, технологічних, 
організаційно-управлінських, екологічних і соціальних змін, які відбуваються в процесі розробки 
нововведень і доведення їх до використання безпосередньо в аграрному виробництві з метою 
підвищення його ефективності й отримання якісно нової конкурентоздатної продукції. Як і в інших 
галузях, інноваційний процес не завершується безпосередньо впровадженням, а триває й після нього, 
оскільки в процесі дифузії нововведення удосконалюється, набуває нових споживчих властивостей, 
зростає його ефективність, а також формуються нові споживчі потреби. 

В агропромисловому виробництві інноваційні процеси мають власну специфіку. Їм властиві 
функціональні, територіальні, галузеві, технологічні, організаційні відмінності й різноманіття. В 
інноваційний процес залучені як живі організми, так і промислові засоби. Основними особливостями 
формування і розвитку інноваційних процесів в агропромисловому виробництві є: різноманітність 
видів продукції, відмінності в технологіях виробництва продукції; залежність технологій виробництва 
від природних і погодних чинників; відокремленість виробників від розробників інновацій; відсутність 
ефективного організаційно-економічного механізму трансферу інновацій виробникам, різноманіття 
організаційних форм виробництва, які мають суттєві відмінності за характером функціонування і 
фінансування. 

Етап створення інновацій в агропромисловому виробництві включає: зародження ідеї, 
фундаментальні і прикладні дослідження та розробки, оформлення їх результатів як об’єкту 
інтелектуальної власності, виробництво та реалізацію наукоємної продукції, адаптування інновацій до 
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виробництва. Розробку можна вважати завершеною тоді, коли повністю виконаний план дослідження і 
отримані певні результати. При цьому обов’язковою стає виробнича перевірка. Стосовно виведених 
сортів сільськогосподарських культур даною стадією передбачене державне сортовипробування, а 
стосовно техніки – апробація новацій на машиновипробувальних станціях тощо. Разом з виробничою 
перевіркою відбувається оформлення завершених розробок як об’єкту інтелектуальної власності, 
надання патентів і ліцензій, що співпадає з трансформацією вказаних досягнень в конкретну 
інновацію. 

Основними продуцентами агроінновацій є Національна академія аграрних наук України, вищі 
навчальні заклади, інші науково-дослідні установи. На жаль, застаріла система продукування 
переважно нових знань науково-дослідних установ за подушною схемою фінансування досліджень не 
мотивує на створення інновацій, а результати наукової діяльності у вигляді нових знань не завжди 
відповідають вимогам щодо створення на їх основі інноваційних продуктів, які потрібні ринку. 

Цей етап відрізняється тривалістю, великими матеріальними та інтелектуальними витратами. 
Значною проблемою на даному етапі є визначення фінансових джерел фундаментальних досліджень 
(як правило, це державні фінанси). Прикладні дослідження, які орієнтовані на певні потреби ринку, 
потребують підтримки з боку держави і можуть бути профінансовані на партнерських умовах. Наукові 
розробки стають інноваціями тільки після рекомендації їх до масового виробництва. 

Важливим етапом інноваційного процесу є поширення інновацій. Для поширення інновацій 
використовують різні напрями і визначені канали надходження їх в агропромислове виробництво. 
Значна роль в даному процесі відводиться органам управління аграрною сферою, підготовці й 
перепідготовці кадрів керівників, фахівців і працівників, інформаційній діяльності. У сучасних умовах 
цьому етапу бракує належного інституціонального забезпечення. У подальшому, у ході розвитку і 
вдосконалення інформаційної складової інноваційної інфраструктури мають бути сформовані умови 
для того, щоб сільськогосподарські виробники дізналися про інновації не лише через виробничий 
досвід передових підприємств, але й безпосередньо від науковців ще на етапі створення інновацій.  

Етап поширення інновацій потребує пошуку джерел фінансування дифузії новацій, активної 
підтримки менеджменту, рекламування інновацій, інформаційного забезпечення суб’єктів 
агропромислового виробництва завдяки діяльності інформаційно-консультаційних служб та засобів 
масової інформації. Дослідні господарства виступають експериментально-виробничими базами для 
проведення дослідних випробувань і доопрацювання новацій, рекламування наукових досягнень і 
технічних засобів та їх впровадження у виробничий процес. На жаль, низька концентрація і 
спеціалізація науково-виробничої бази зменшує її конкурентоздатність в інноваційному забезпеченні 
агропромислового виробництва. В напівзруйнованому стані перебуває мережа регіональних установ з 
трансферу наукових розробок та новацій, відсутня система їх ефективного територіального 
управління. Існуюча (і достатньо розвинута колись) система насінництва, племінної справи, інших 
прикладних науково-виробничих мереж, яка забезпечувала співпрацю науки і виробництва та 
відповідала завданням державного регулювання галузевих та регіональних потреб в наукоємній 
продукції, не відповідає новим реаліям і виробничій структурі, що сформувалась в післяреформений 
період. Втрачені позиції займаються посередниками, які проводять експансії на агротехнологічному 
ринку на своїх умовах. Держава майже втратила контроль над даною стадією інноваційного процесу. 
Установи експериментально-виробничої бази втратили зв’язок з наукою, матеріально-технічний парк 
застарів, а централізація дослідних господарств не сприяє відповідальному ставленню керівників 
установ до ефективного використання експериментально-виробничої бази. В умовах відсутності 
державного фінансування активізувались бізнес-структури, які пропонують кошти на власних умовах. 

Відновлення зруйнованої матеріально-технічної бази аграрної науки в умовах дефіциту 
державного фінансування і сподівань на державно-приватне партнерство потребує формування 
відповідної інноваційно-підприємницької мережі, яка об’єднає інтереси наукових установ і 
експериментально-виробничої бази та оптимізує їх відносини з кредиторами, постачальниками, 
підрядниками, переробниками та іншими суб’єктами аграрного ринку. 

На рівні окремих підприємств, яких дотепер абсолютна меншість, в нашій країні є приклади 
успішного інноваційного агробізнесу. Проте більшість сільськогосподарських товаровиробників 
працюють як і раніше, мають низький рівень продуктивності праці і незадовільний фінансовий стан. У 
зв’язку з цим нині на перший план висуваються питання не стільки впровадження, скільки поширення 
інновацій. Це пов’язане з тим, що: певною мірою зросла потреба сільськогосподарських 
товаровиробників в інноваціях і сприйнятливість до передових технологій; створені нові підприємства, 
що обумовлене приходом в галузь нових власників і інвесторів, які відчувають потребу в передових 
технологіях; декларується, а з огляду на сучасні соціально-економічні трансформації, сподіваємось, 
що посилиться державна підтримка аграрного сектора економіки країни; є значна кількість учасників, 
зацікавлених в створенні і просуванні, освоєнні інновацій в аграрній сфері. 

Етап освоєння інновацій передбачає активізацію чи формування організаційно-економічних 
механізмів освоєння інновацій товаровиробниками, досягнення договірних відносин між виробниками і 
розробниками інновацій. Впровадження інноваційних розробок у виробництво спрямоване на 
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досягнення комерційного успіху в діяльності агровиробників та розширення їх технологічного 
потенціалу.  

Слід визнати, що процес впровадження інновацій в аграрному секторі економіки складний і 
неоднозначний. Розглянуті етапи складають основний зміст інноваційного процесу. На тривалість 
стадій і загальну організацію інноваційного процесу в агропромисловому виробництві впливають 
наступні особливості: існування різноманітних видів аграрної продукції і складових її переробки, 
велика різниця в технологіях їх обробітку і виробництва; значна диференціація адміністративно-
територіальних одиниць країни за умовами виробництва; істотна залежність використовуваних в 
аграрній сфері технологій від природних і погодних чинників; суттєва різниця в періодах виробництва 
продукції та продуктів її переробки; високий рівень територіальної роз’єднаності агропромислового 
виробництва; різноманітність форм і зв’язків виробників з інноваційними структурами; відокремленість 
агровиробників від установ, які розробляють науково-технічну продукцію; відсутність науково 
обґрунтованого організаційного механізму передачі наукових досягнень сільськогосподарським 
виробникам; значне відставання аграрної сфери за рівнем освоєння інновацій у виробництві. 

Врахування змісту та особливостей протікання етапів інноваційного процесу в 
агропромисловому виробництві, виділення спільних проблем на окремих етапах та необхідність 
пошуку інструментів для їх активізації обумовлює можливість об’єднання етапів інноваційного процесу 
і виділення в ньому двох стадій: 1) створення і освоєння інновацій; 2) масове поширення інновацій. 
Такий підхід обумовлений наступним. По-перше, велика кількість кінцевих споживачів інновацій – 
сільськогосподарських товаровиробників – не дозволяє виходити відразу на масове тиражування 
інновацій, без попередньої апробації на окремих підприємствах. Необхідно звести до мінімуму невдалі 
спроби впровадження інновацій, оскільки вони сприяють в подальшому виробітку у товаровиробників 
певного «імунітету» до усіх нововведень. По-друге, розподіл цілісного інноваційного процесу на дві 
стадії дозволяє краще згрупувати і організувати учасників інноваційної діяльності, оскільки на кожній 
стадії свої споживачі інновацій, свої особливості і технології їх поширення. Розподіл інноваційного 
процесу на стадії дозволяє вирішити проблеми організації управління і просування інновацій.  

Вибір пріоритетів інноваційної діяльності в сільському господарстві також повинен носити 
індивідуальний характер і враховувати не лише природно-кліматичні, економічні і соціальні чинники, 
але й особливості інституціонального середовища, особливо неформальних інститутів, специфічних 
не лише на рівні окремих регіонів, але і сільських районів. У зв’язку з цим вважаємо, що пріоритети 
інноваційної діяльності повинні обґрунтовуватися або конкретизуватись на територіальному рівні. В 
даному контексті інноваційна аграрна політика має враховувати два компоненти (галузевий і 
територіальний), де на галузевому рівні визначатимуться пріоритети у галузі фундаментальних 
досліджень, кадрового потенціалу, програмно-цільового, інфраструктурного та інвестиційного 
забезпечення, організаційних форм підтримки інноваційного процесу, а на територіальному рівні буде 
реалізована політика поширення інновацій.  

Загальними пріоритетами інноваційного розвитку агропромислового виробництва нині слід 
вважати: продуктові новації, які сприяють задоволенню споживчого попиту у дешевших і якісніших 
продуктах харчування власного виробництва; енергозберігаючі й ресурсозберігаючі технології 
виробництва; агроінновації, які дозволяють поліпшувати екологічний стан; новації, які підвищують 
надійність та ефективність сільськогосподарської техніки; технології зберігання й переробки 
сільськогосподарської сировини й готової продукції. 

Дослідження організаційних засад інноваційних процесів в агропромисловому виробництві 
свідчить про необхідність запровадження дієвого механізму, який включав би елементи діяльності, 
пов’язаної з впровадженням і інформаційним забезпеченням, а також формуванням ефективної схеми 
взаємодії наукових установ з структурами, які займаються впровадженням та органами управління і 
господарюючими суб’єктами. Без єдиної безперервної інституціональної взаємодії між розробкою 
інновації і її впровадженням у виробництво інноваційний процес в агропромисловому виробництві не 
може бути ефективним. 

Висновки з проведеного дослідження. Агроінновації в широкому значенні визначені як 
новації, які реалізуються в агропромисловому виробництві та забезпечують відповідний економічний, 
екологічний, соціальний ефект. В більш вузькому значенні агроінновації є реалізацією результатів 
досліджень і розробок в господарській практиці у вигляді нових продуктів, технологій, нових підходів 
до організації управління й маркетингу, які дозволяють підвищити ефективність і 
конкурентоспроможність аграрного виробництва.  

Визначено, що інноваційний процес в агропромисловому виробництві є сукупністю науково-
технічних, організаційних, екологічних і соціальних змін, які відбуваються в процесі розробки 
нововведень і доведення їх до впровадження в аграрному виробництві з метою підвищення його 
ефективності і отримання якісно нового конкурентоздатного продукту. З огляду на зміст та особливості 
протікання етапів інноваційного процесу в агропромисловому виробництві в ньому виділено 2 стадії: 1) 
створення і засвоєння інновацій; 2) масове поширення інновацій.  
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Встановлені суперечливі тенденції розвитку агропромислового виробництва, які обмежують 
інноваційну активність агровиробників: зниження відтворювальних спроможностей при формальному 
підвищенні ефективності аграрного виробництва; погіршення стану матеріально-технічної і природної 
бази при відносному зростанні обсягів сільського господарства; переважання примітивних способів 
ведення виробництва на багатьох підприємствах та поширення інтенсивних технологій виробництва 
на окремих з них; неспроможність ефективно господарювати у сучасних умовах та адаптація 
виробників до умов господарювання; зниження рівня технологічного забезпечення в основних галузях 
та впровадження високотехнологічного виробництва тільки в окремих галузях; зниження середнього 
рівня розвитку у багатьох аграрних регіонах і деградація села та високі темпи розвитку в окремих 
регіонах; хронічна низька державна підтримка сільського господарства при офіційно проголошеному 
пріоритеті розвитку агропромислового виробництва; слабке офіційне лобіювання інтересів 
сільськогосподарських виробників та потенційні можливості реалізації конкурентних переваг 
сільського господарства. 

Для активізації інноваційного процесу необхідна зміна концептуальних підходів до розуміння 
його сутності та розробка ефективних механізмів інституціонального регулювання розвитку інновацій. 
На сучасному етапі розвитку агропромислового виробництва продуктивнішим уявляється ширший 
підхід, який має знайти втілення в інноваційній політиці і використанні програмно-цільового підходу. 
Відповідно до нього інноваційна діяльність агровиробників може включати різноманітні прояви, які 
загалом спрямовані на зміцнення їх конкурентних позицій на основі використання нових технологій і 
процесів або широко апробованих на інших підприємствах новаціях, тобто запозичених інноваціях 
(вторинних).  
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Постановка проблеми. На противагу іншим галузям національного господарства 

використання техніки у сільському господарстві має низку відмінних рис. Це насамперед сезонний 
характер виробництва, який зумовлює неритмічне використання техніки. Крім того, для виробництва 
сільськогосподарської продукції потрібна різноманітна техніка: для обробітку ґрунту, сівби, догляду за 
посівами, збирання врожаю, заготівлі кормів, для обробки зерна та іншої сільськогосподарської 
продукції. Польові роботи виконуються під відкритим небом і на значній території. Надто великий 
вплив має потреба виконання окремих технологічних операцій у чітко визначені агротехнічні строки. 

З метою забезпечення ведення ефективного сільськогосподарського виробництва необхідно 
досягти оптимального формування та раціонального використання складових технічної бази, що 
передбачає наявність і пристосованість техніки й обладнання до специфіки виробничого процесу, 
достатній рівень забезпеченості технікою для своєчасного виконання агротехнологічних операцій, за 
допустимим віком, які відповідають масштабам виробництва, оптимального поєднання силових і 
робочих машин. При цьому невирішеним є питання визначення економічної доцільності використання 
власної сільськогосподарської техніки або залучення техніки у сторонніх організацій, які надають такі 
послуги. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням оцінки й підвищення ефективності 
використання машинно-тракторного парку приділяли увагу багато зарубіжних та вітчизняних 
науковців. Різні аспекти використання технічних ресурсів та організації системи технічного 
забезпечення сільськогосподарського виробництва розглядалися у працях: В.Г. Андрійчука, 
П.І. Гайдуцького, М.І. Грицишина, Т.С. Івашківа, Г.М. Калетніка, М.В. Краснощокова, В.А. Левченко, 
М.Г. Лобаса, А.Г. Мазур, М.М. Могилової, А.В. Непочатенко, В.І. Пастухова, В.П. Ситника, 
А.М. Стельмащука, В.Л. Товстопята, О. В. Ульянченка, В.С. Шебаніна та ін. Ними розроблено 
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теоретичні засади і науково-практичні рекомендації щодо створення та функціонування технічного 
потенціалу сільськогосподарського виробництва.  

Заслуговує на увагу думку М. М. Могилової, яка вважає, що повинен бути в 
сільськогосподарських підприємствах сформований амортизаційний фонд – джерело власних 
фінансових ресурсів, які спрямовуються на відтворення технічної бази господарств корпоративного 
сектору аграрної економіки. Підтримуємо думку А.В. Непочатенка щодо здійснення періодичної 
індексації основних засобів, зокрема її активної частини на індекс інфляції. На нашу думку, це 
забезпечить об’єктивність відображення витрат на виробництво сільськогосподарської продукції.  

Кризовий стан матеріально-технічної бази більшості суб’єктів агробізнесу, на думку 
О.В. Ульянченка, є порушенням паритетності між цінами на технічні засоби та сільськогосподарську 
продукцію. 

Позитивно оцінюючи результати останніх досліджень і публікацій вважаємо, що досліджувана 
проблема вимагає подальшого вивчення, зокрема щодо повнішого обґрунтування організаційно-
економічних засад використання технічних засобів сільськогосподарськими підприємствами. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень 
і практичних рекомендацій щодо форм ефективного використання технічних засобів 
сільськогосподарськими підприємствами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Недостатній рівень технічного забезпечення 
сільськогосподарськими підприємствами призводить до отримання ними суттєвих збитків у вигляді 
недоотримання сільськогосподарської продукції. 

У своїх дослідженнях І.Д. Бурковський зазначає, що при порушенні агротехнічних термінів сівби 
пшениці зниження врожайності досягає 0,4 ц/га на добу [1]. Природно-біологічні фактори в сільському 
господарстві більшою мірою, ніж у промисловості впливають на оборотність основних і обігових 
засобів. У сільському господарстві вони обертаються повільніше, а фондомісткість 
сільськогосподарського виробництва значно вища, ніж у промисловості, оскільки для дотримання 
агротехнічних вимог засоби механізації експлуатуються протягом року нетривалий термін. Вузька 
спеціалізація сільськогосподарських машин і знарядь, обмеженість термінів виконання робіт 
призводить до того, що вони задіяні від 15 до 110 днів у році, тобто від 4 до 33 % календарного часу. 
Тому в сільському господарстві має бути вища енергоозброєність, ніж у промисловості. Використання 
техніки в сільськогосподарській галузі не тільки різко скорочує рівень затрат праці, а й безпосередньо 
впливає на результати виробництва продукції, що забезпечує оновлення машинно-тракторного парку 
господарств корпоративного сектору економіки. 

Із цією метою необхідно обґрунтувати методичні підходи до прийняття обґрунтованого рішення 
щодо придбання сільськогосподарської техніки або її оренди. Вважаємо, що формування парку 
технічних засобів у сільськогосподарських підприємствах необхідно ув’язувати передусім з потребою 
досягнення вищого рівня ефективності використання власних технічних засобів порівняно із вартістю 
сервісних послуг сторонніх організацій, що характеризується показником собівартості 1 га обробленої 
чи зібраної площі. Для цього проводимо порівняльний аналіз розрахованих показників ефективності 
використання сільськогосподарської техніки, зокрема зернозбиральних комбайнів на прикладі малих, 
середніх і великих господарств корпоративного сектору аграрної економіки. Основною 
класифікаційною ознакою нами визначено площу сільськогосподарських угідь. Так, до групи малих 
сільськогосподарських підприємств віднесемо господарства із площею до 500 га, середні 500,1 – 5000 
га, великі – понад 5000 га сільськогосподарських угідь. Площа зернових культур у структурі посівних 
площ становить близько 50%. Для розрахунку візьмемо комбайн фірми «Класс». 

Як свідчать результати проведених досліджень рівня витрат при збиранні врожаю власною 
зернозбиральною технікою в сільськогосподарських підприємствах залежно від розміру площі 
сільськогосподарських угідь, найвищий рівень спостерігається в господарствах з площею 
землекористування до 500 га, тобто в малих господарствах корпоративного сектору аграрної 
економіки (табл. 1). 

Таблиця 1 
Порівняльна собівартість використання зернозбиральних комбайнів залежно від 

розмірів сільськогосподарського підприємства та послуг сторонніх організацій у 2016 р. 
 

Показники 
Малі с.-г. 

підприємства 
Середні с.-г. 
підприємства 

Великі с.-г.  
підприємства 

Вартість послуг 
сторонньої організації 

Оплата праці грн/га  150 150 150 - 

Вартість пального грн/га 225 225 225 - 

Амортизаційні відрахування 420 350 290 - 

Всього витрат 855 725 665 750 

Джерело: розрахунки авторів 
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Очевидно, що дана обставина викликана незначним терміном використання зернозбиральних 
комбайнів, що призводить до зростання рівня амортизації порівняно з іншими категоріями суб’єктів 
господарювання агробізнесу. В даному випадку для даної категорії сільськогосподарських 
товаровиробників є три варіанти подальшого напрямку господарювання: 

Варіант 1. Відмова від придбання технічних засобів і орієнтування на використання послуг 
сторонніх організацій, виходячи із співвідношення ціни та власних витрат. При цьому виникає ризик 
невиконання агротехнічних заходів в оптимальні терміни через небажання використовувати 
широкозахватну техніку на незначних площах. У зв’язку з цим пропонується укласти довгострокові 
договори між малим господарством корпоративного сектору аграрної економіки і сервісним 
підприємством з надання послуг із зазначенням поденного графіка. В такому випадку всі суб’єкти 
договірних правовідносин змушені виконувати договірні умови. Сервісному підприємству, що обрав як 
цільовий ринковий сегмент малі сільськогосподарські підприємства, слід при встановленні ціни 
пропозиції на послуги виконати такі розрахунки: провести маркетингові дослідження й оцінити середні 
розміри споживачів у зоні обслуговування за відповідними видами робіт; розрахувати собівартість 
послуг; обчислити коефіцієнт націнки як співвідношення середніх обсягів робіт у зоні обслуговування з 
нормативними; визначити величину максимальної націнки, виходячи з коефіцієнта і розміру питомої 
амортизації. 

Варіант 2. З метою продовження тривалості використання технічних засобів – у цьому випадку 
зернозбиральних комбайнів, їхнім власникам – сільськогосподарським підприємствам пропонується 
використовувати ці комбайни для надання послуг іншим юридичним особам у сфері агробізнесу, які є 
платниками 4 групи. Згідно з пп. «в» пп. 209.15.2 п. 209.15 ст. 209 р. V Податкового кодексу Україні 
ПКУ надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам з використанням 
сільськогосподарської техніки, крім надання її у фінансову оренду (лізинг), відноситься до діяльності у 
сфері сільського господарства [3]. 

Перелік послуг, які можуть надаватися суб’єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ у 
межах діяльності у сфері сільського господарства, визначено у підпунктах 209.17.14 та 209.17.15 п. 
209.17 зазначеної статті Кодексу, а саме: надання послуг у рослинництві, облаштуванні ландшафту 
(зокрема, надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки за участю обслуговуючого 
персоналу); надання послуг у тваринництві. 

Згідно з ДК КВЕД 009:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 
11.10.2010 р. № 457, надання послуг у рослинництві, облаштуванні ландшафту підпадає під код 
класифікації видів економічної діяльності 01.61 «Допоміжна діяльність у рослинництві». 

При цьому відповідно до Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів 
економічної діяльності, затверджених наказом Держстату України від 23.12.2011 р. № 396, клас, 
визначений під кодом класифікації видів економічної діяльності 01.61 «Допоміжна діяльність у 
рослинництві», включає, зокрема, надання сільськогосподарської техніки разом із обслуговуючим 
персоналом. 

У зв’язку з цим послуги зі збирання врожаю чи виконання інших агротехнічних заходів, які 
можуть виконувати сільськогосподарські підприємства – власники технічних засобів господарствам 
населення, вірогідно негативно позначаться на частці виручки від реалізації сільськогосподарської 
продукції, оскільки даний вид діяльності не відповідає пп. 209.15.2 п. 209.15 ст. 209 р. V ПКУ. В даному 
випадку необхідно внести пропозиції на законодавчому рівні щодо змін, зокрема, в Податковому 
кодексі України, що надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам, статус якого мають 
господарства населення, є видом сільськогосподарської діяльності, що дає можливість отримувати 
податкові пільги як платника єдиного податку 4-ї групи. 

Варіант 3. Формування кооперативного об’єднання на базі декількох малих господарств 
корпоративного сектору аграрної економіки з вирощування сільськогосподарських культур, 
використовуючи неформальні відносини при використанні технічних засобів. Дана умова використання 
сільськогосподарської техніки не суперечить основним статтям ПКУ щодо надання статусу платника 
податків 4 групи. Саме на таких принципах засновані машинні ринги фермерів у Німеччині та деяких 
інших країнах. Створення обслуговуючого кооперативу на основі малих господарств корпоративного 
сектору аграрної економіки та господарств населення несе в собі ризик через невизначеність 
юридичного статусу сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу [4]. 

Як свідчать дослідження, для середніх сільськогосподарських підприємств доцільно мати 
власний машинно-тракторний парк, оскільки навантаження на технічні засоби дещо вищі від до 
нормативного навантаження. Крім того, наявність достатньої площі сільських угідь, які сконцентровані 
у вигляді єдиного земельного масиву, дозволяє використовувати широкозахватні ґрунтообробні 
агрегати та зернозбиральну техніку, що суттєво знижує її собівартість в розрахунку на 1 га.  

Вдаватися до допомоги сервісного підприємства доцільно на збиральних роботах, які 
характеризуються найбільш жорсткими вимогами до агротермінів і великими втратами при їх 
порушенні, при високій урожайності та ціні на продукцію.  
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Встановлено, що сервісні підприємства, вибираючи цільовим ринковим сегментом середні 
сільськогосподарські підприємства, при визначенні ціни пропозиції на механізовані послуги повинні 
встановлювати націнку до собівартості в межах величини втрат від порушення агротермінів по даному 
виду робіт.  

У великих сільськогосподарських підприємствах доцільно створювати внутрішньогосподарські 
машино-технологічні станції і не орієнтуватися на отримання послуг сторонніх організацій через 
економічну недоцільність. Такі МТС повинні бути укомплектовані енергонасиченою та 
широкозахватною технікою і мати відповідну ремонту базу. В більшості з них рівень навантаження 
відповідає нормативному значенню. Враховуючи зональність розташування сільськогосподарських 
угідь великих сільськогосподарських підприємств, більшість із них використовують широтний спосіб 
використання технічних засобів, що суттєво підвищує її ефективність [5]. Крім того, придбання 
навісного обладнання суттєво розширює період корисного використання сільськогосподарської техніки 
у великих господарствах корпоративного сектору аграрної економіки. 

З метою активізації інноваційно-інвестиційної активності на ринку сільськогосподарської техніки 
існує необхідність у побудові інтегрованої міжфірмової виробничої мережі для таких підприємств за 
умови розвитку техніко-технологічних парків (ТТП) (промислових парків, технологічних інкубаторів, 
технологічних парків) на основі великих машинобудівних підприємств. Техніко-технологічні парки 
створюють умови для підвищення ефективності діяльності малих промислових підприємств на основі 
інтеграції. 

Зазначимо, що під інноваційно-активними структурами розуміють договірну міжфірмову 
виробничу мережу малих і середніх господарюючих суб’єктів (резидентів), які розміщені в спеціально 
створеній промисловій зоні з єдиною інженерною інфраструктурою, технологічно пов’язаних із 
великим підприємством (інтегратором), що здійснює розробку та виробництво кінцевої продукції [6]. 

Сучасна концепція малого та середнього наукоємного бізнесу вимагає розвитку особливого 
середовища, інфраструктури, яка спрямовує інноваційну діяльність у необхідному напрямі. Саме ці 
інноваційні структури як сприятливе середовище для генерації наукових ідей, їх реалізації та дифузії у 
практичній діяльності будуть формувати для підприємств сільськогосподарського машинобудування 
синергетичні ефекти.  

Узагальнення зарубіжної практики щодо розвитку інноваційних структур дозволило виділити 
кілька їх моделей. Так, в американській моделі еволюційно сформувалися три підходи: підприємство, 
яке здає в оренду наукоємним фірмам площі, придатні для ведення науково-дослідної роботи та 
розробки експериментальних інноваційних зразків; організація сервісних центрів; створення 
промислових центрів.  

Європейська модель промислового парку основною метою передбачає трансфер технологій та 
посилення процесу впровадження наукових винаходів у виробництво [7].  

Японська модель розвитку промислових парків робить акцент на створення «м’якої» структури, 
яка управляється кваліфікованими кадрами та передбачає застосування новітніх технологій, 
інформаційного забезпечення, капіталу, що вкладається у нові дослідження, мереж телекомунікацій.  

Враховуючи світовий досвід формування та функціонування промислових парків, які 
розглядаються як інфраструктура підтримки інноваційного підприємництва, становлення технологічної 
бази, та зважаючи на кризовий стан розвитку сільськогосподарського машинобудування, вважаємо за 
доцільне розвивати такі інноваційні структури у цій галузі в Україні на основі створення техніко-
технологічних парків. 

Основними напрямами розвитку техніко-технологічних парків повинні стати: імпортозаміщення 
компонентної бази для виробництва конкурентоспроможної продукції; розвиток малого і середнього 
виробничого бізнесу; підвищення інвестиційної привабливості сектору сільськогосподарського 
машинобудування; створення нових робочих місць; трансфер інноваційних технологій від великих 
машинобудівних підприємств до незалежних постачальників комплектуючих. 

Принципами створення техніко-технологічних парків у досліджуваній галузі повинні стати: 
принцип синергії – ефективність діяльності підприємств, що входять до парку має бути вищою, ніж 
якщо б вони працювали поза інтегрованою системою; принцип відкритості – можливість для інтеграції 
повинні мати усі господарюючі суб’єкти; принцип свободи прийняття управлінських рішень – 
взаємовідносини між учасниками повинні мати партнерський довгостроковий характер; принцип 
конкуренції – розвиток конкуренції між учасниками цієї інтеграційної структури; принцип додержання 
галузевих пріоритетів – створення і розвиток парків має сприяти реалізації стратегії розвитку 
пріоритетних галузей; принцип гнучкості – спроможність учасників оперативно змінювати свої цілі та 
організаційні форми під впливом динамічного середовища; принцип централізації – централізоване 
управління для розвитку конкурентних переваг та сприятливих умов для підприємств, що до нього 
входять; принцип мотивації – з метою залучення та утримання учасників у структурі необхідні 
відповідні мотиваційні принципи; принцип інноваційної орієнтації – інтеграція підприємств має бути 
спрямована на створення, використання і трансфер інноваційних технологій від великих 
машинобудівних підприємств до учасників інтеграційного об’єднання.  
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Створення та розвиток техніко-технологічного парку являє собою алгоритм послідовних дій та 
сукупність інструментів, що забезпечують реалізацію таких інвестиційних проектів. 

Важливим етапом розвитку техніко-технологічних парків є створення управляючої компанії, яка 
здійснює функції, спрямовані на розвиток та забезпечення об’єктами інженерно-технічної, виробничої 
та логістичної інфраструктури. Основними напрямами діяльності управляючої компанії можуть стати: 
комплексне консультаційне та сервісне супроводження учасників парку; інформаційне забезпечення; 
сприяння у залученні зовнішніх інвестицій; комунальне та інженерне забезпечення (за умови 
укладення прямих договорів із постачальниками ресурсів і підприємствами учасників). Основою 
розвитку техніко-технологічних парків повинні стати довгострокові партнерські відносини між його 
учасниками за такими напрямами, що передбачають розвиток партнерських відносин при створенні 
інноваційної продукції; при виробництві продукції; розвиток партнерських відносин у здійсненні 
інвестиційної діяльності [8].  

Окрім того, техніко-технологічні структури будуть створювати привабливі умови для підприємств 
малого і середнього бізнесу. Водночас не всі вони можуть бути віднесеними до пріоритетних для 
створюваного парку. Для цього доцільно проводити аналіз за двома критеріями, а саме: частка 
поставок продукції учасника інтегратора у загальному обсязі поставок для виробництва продукції, 
критичним рівнем виробничо-збутової залежності постачальника від підприємства інтегратора у 
практиці машинобудівних підприємств зазвичай становить до 25%; рівень технологічної взаємодії між 
підприємством-учасником та компанією інтегратором, який необхідно визначати на основі таких 
показників: спільне фінансування науково-дослідних і дослідницько-конструктивних робіт при розробці 
компонентів для кінцевої продукції; наявність спільних проектів удосконалення технології 
виробництва; передача технологій від інтегратора до потенційного учасника (трансфер технологій); 
створення програм спільного навчання персоналу (на базі навчальних центрів підприємства-
інтегратора); рівень інтеграції ІТ-технологій проектування; створення єдиних виробничих систем 
стандартів проектування продукції; функціонування єдиної логістичної системи «точно у визначений 
термін». 

З метою визначення вагомості постачальника у діяльності машинобудівного підприємства-
інтегратора доцільно використати АВС-аналіз та поділити їх на три групи:  

до групи А слід віднести найбільш пріоритетних постачальників, які тісно пов’язані із 
підприємством-інтегратором ТТП, що визначається часткою поставок інтегратора у загальному обсязі 
поставок, яка перевищує 25%, а також існує високий рівень їх технологічної взаємозалежності. Цілями 
входження до структури ТТП є інтеграція виробничої та інноваційної діяльності з іншими учасниками 
парку, у результаті чого формується ефект, який забезпечується високим рівнем синергії (значна 
економія за рахунок стандартизації виробництва, налагодженій логістиці, спільному навчанню 
персоналу і т.д). Саме для учасників цієї групи машинобудівним підприємством повинні бути 
передбачені механізми їх підтримки: пільгові орендні ставки; пільгове оподаткування; субсидування 
відсоткових ставок по кредитах; консультаційна підтримка шляхом надання консультаційних послуг; 
зниження бюрократичного навантаження на бізнес; 

до групи В необхідно віднести постачальників, які у загальному обсязі поставок становлять від 
10 до 25%. Для цих господарюючих суб’єктів необхідно забезпечити інформаційну та консультаційну 
підтримку, а також сприятливі умови для розвитку технологічної та виробничої взаємодії із 
підприємством-інтегратором. Внаслідок спільної діяльності формується середній рівень ефекту 
синергії в основному за рахунок зниження логістичних витрат. Цілями входження до структури ТТП є 
інтеграція виробничої та інноваційної діяльності з іншими учасниками;  

до групи С слід віднести нестратегічних резидентів, які взагалі не взаємодіють із підприємством-
інтегратором, їхня діяльність може бути не пов’язаною із пріоритетними напрямами розвитку ТТП. 
Цілями входження до структури ТТП є одержання доступу до оренди виробничих потужностей за 
доступними цінами. Важливим завданням для них є пошук активізації напрямів спільної діяльності із 
підприємством-інтегратором. 

На стадії планування необхідності створення техніко-технологічного парку на базі підприємства 
сільськогосподарського машинобудування слід здійснити: попередній аналіз умов та передумов 
доцільності створення ТТП; визначення цілей та задач його функціонування; розробити концепцію 
його розвитку [9]. 

На етапі організації ТТП необхідно сформувати підсистему управління шляхом розробки: 
організаційно-правових положень розвитку ТТП; попереднього техніко-економічного обґрунтування 
(ТЕО) та ТЕО; визначення групи пріоритетних учасників; інвестиційних проектів розвитку парку; 
механізму економічних взаємовідносин інтегратора та учасників; розробити та підписати договір про 
створення ТТП. 

При створенні парків важливим питанням є також формування організаційної структури, яка 
повинна створити умови для ефективного розподілу коштів, надання послуг щодо розвитку 
інноваційної діяльності, технологічного трансферу, комерціалізації науково-технічної продукції. При 
створенні ТТП необхідно розробити механізм організації взаємодії між власником обладнання, 
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нерухомості, інноваційних ідей та підприємцями. Отже, доцільно забезпечити управляючою компанією 
як організації, яка професійно займається управлінням та розвитком нерухомості та обладнання для 
розвитку сучасного інноваційного середовища з метою підтримки інноваційного підприємства шляхом 
розвитком матеріально-технічної, сервісної, фінансової та інших складових ресурсного забезпечення з 
метою становлення, розвитку, підтримки та підготовки до самостійної діяльності малих і середніх 
інноваційних підприємств. Найбільш доцільною організаційною структурою управління техніко-
технологічним парком є гнучка структура, динамічна, спроможна формувати у менеджерів готовність 
до змін. Саме ці умови може забезпечити матрична організація управління.  

Отже, окрім інтегратора у техніко-технологічному парку, якими є підприємства 
сільськогосподарського машинобудування, до його структури доцільно залучити представників 
консалтингових компаній, профільних вищих навчальних закладів, науково-дослідних та 
експериментальних установ, інжинірингових центрів і сервісних служб, а також постачальників 
комплектуючих. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, середнім сільськогосподарським підприємствам 
доцільно формувати власний машинно-тракторний парк, послуги сторонніх організацій варто 
використовувати на збиральних роботах, які мають короткі агротерміни виконання, значні втрати при 
їх порушенні, за високої урожайності та ціни на продукцію. Визначення сервісними підприємствами 
ціни пропозиції на механізовані послуги для цієї групи доцільно на основі націнки до собівартості в 
межах величини втрат від порушення агротермінів при проведенні даного виду робіт. 

Великим сільськогосподарським підприємствам доцільно створювати внутрішньогосподарські 
машинно-технологічні станції. Для них використання послуг сторонніх організацій є економічно 
недоцільним. З метою передбачення можливості надання ними послуг для господарств населення 
необхідно внести пропозиції на законодавчому рівні, зокрема в Податковий кодекс України, стосовно 
того, що надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам, статус якого мають господарства 
населення, є видом сільськогосподарської діяльності, що дає можливість отримувати податкові пільги 
як платника єдиного податку 4 групи. 

Створювати сільськогосподарський обслуговуючий кооператив доцільно для малих 
сільськогосподарських підприємств, однак слід зважати на наявний ризик через невизначеність 
юридичного статусу такого кооперативу. В зв’язку з цим слід внести відповідні зміни до нормативно-
правових актів, зокрема в Податковий кодекс України щодо надання статусу «сільськогосподарський 
товаровиробник» сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам. 

З метою активізації інноваційних процесів у аграрному секторі запропоновано створення 
техніко-технологічних парків, інтеграторами яких повинні стати підприємства сільськогосподарського 
машинобудування, а також до їх складу доцільно залучити представників консалтингових компаній, 
профільних вищих навчальних закладів, науково-дослідних та експериментальних установ, 
інжинірингових центрів і сервісних служб, постачальників комплектуючих. Основними напрямами 
розвитку техніко-технологічних парків мають стати: імпортозаміщення компонентної бази для 
виробництва конкурентоспроможної продукції; розвиток малого і середнього виробничого бізнесу; 
підвищення інвестиційної привабливості сектору сільськогосподарського машинобудування; 
створення нових робочих місць; трансфер інноваційних технологій від великих машинобудівних 
підприємств до незалежних постачальників комплектуючих. 
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Постановка проблеми. Управління організацією виробництва молока на інноваційній основі в 
сучасних умовах є вагомою і актуальною проблемою аграрної економіки усіх сільськогосподарських 
підприємств України. За останні роки спостерігається чітка тенденція до суттєвого зростання 
виробничої і повної собівартості 1 ц молока у сільськогосподарських підприємствах, що гальмує 
економічну ефективність розвитку молочного скотарства, конкурентоспроможність молочної продукції 
на внутрішньому і зовнішньому ринках. Все це свідчить про вагому актуальність підвищення 
економічної ефективності та конкурентоспроможності продукції молочного скотарства у 
сільськогосподарських підприємствах, що і обумовило вибір теми для дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні, методичні й практичні аспекти 
управління ефективністю виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах України 
висвітлені у працях багатьох науковців. Так, Ю.П. Воскобійник, О.Г. Шпикуляк, І.В. Камінський 
досліджували систему управління витратами на виробництво аграрної продукції, як чинник 
підвищення ефективності господарювання [1], Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк досліджували 
ефективність та стратегічні напрями розвитку молочного тваринництва України на період до 2020 року 
[12], М.Й Малік, О.А. Нужна досліджували конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції і 
підприємств [5; 8], М.К. Пархомець і Л.М. Уніят досліджували аспекти економічної ефективності та 
конкурентоспроможності молочного скотарства [7; 8; 9; 10; 11]. Однак, незважаючи на проведений 
аналіз в теорії і практиці, залишається низка питань, що потребують подальшого дослідження. Тому 
дана робота присвячена управлінню виробництвом молока на інноваційній основі як аспект розвитку 
конкурентоспроможного молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах в умовах 
мінливого середовища. Дана проблематика є актуальною та має науково-практичну цінність в умовах 
посилення конкуренції. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є ретроспективний аналіз досягнутого рівня 
ефективності виробництва молока, структури його повної собівартості, обґрунтування аспектів 
ефективного управління задля розвитку конкурентоспроможного молочного скотарства у 
сільськогосподарських підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В сільськогосподарських підприємствах 
Тернопільської області виявлено помітну тенденцію щодо розширеного ефективного розвитку 
молочного скотарства (табл. 1). Як видно з таблиці 1, за останні шість років збільшується поголів’я 
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корів, обсяг виробництва і продажу молока, підвищується молочна продуктивність стада корів у 
сільськогосподарських підприємствах. Основою розширеного розвитку молочного скотарства є 
поліпшення годівлі корів, особливо збільшено згодовування концентрованих, високоенергетичних 
кормів.  

Таблиця 1 
Динаміка економічної ефективності виробництва молока у аграрних підприємствах 

Тернопільської області 
 

Показники 
В середньому за роки: 

2016 
2016 р. в % 

до 2011-
2015 рр. 2001-2005 2006-2010 2011-2015 

Поголів’я корів, тис. гол. 25,1 9,4 10,1 11,1 109,9 

Виробництво молока, тис. т 62,1 32,4 51,7 63,7 123,2 

Надій на корову за рік, кг 2474 3447 5119 5739 112,1 

Вихід телят від корів на 100 маток, гол. 70 71 73 72 98,6 

Витрати кормів на 1 ц молока – всього, ц к. 
од. 

1,68 1,12 1,05 1,05 100,0 

у т.ч. концентрованих, ц к. од. 0,21 0,25 0,39 0,45 115,4 

Продано молока, тис. ц 473,3 268,2 471,2 618,1 131,2 

Повна собівартість 
1 ц реалізованого молока, грн 

71,08 152,65 329,42 435,34 132,2 

Ціна реалізації 1 ц молока, грн. 77,18 193,15 387,4 569,25 146,9 

Отримано прибутку (-збитку):      

- на 1 ц реалізованого молока, грн 6,10 40,50 57,98 133,91 231,0 

- на 1 корову, грн 132,6 1155,9 2703,6 7443,8 275,5 

Коефіцієнт дохідності, пункт. 1,09 1,27 1,18 1,31 111,0 

Рентабельність продажу молока, % 7,9 21,0 15,0 23,5 +8,5 

Джерело: розраховано на основі [3; 4] 

 
Водночас стрімко зросла виробнича і повна собівартість молока. Так, якщо повна собівартість 

молока в середньому за 2001-2005 рр. у підприємствах області становила 71,08 грн, то у 2006-2010 
рр. вона збільшилась відповідно до 152,65 грн, у 2011-2015 рр. – до 329,42 грн, а в 2016 р. – до 435,34 
грн або в 6,1 раза. За аналізований період реалізаційні ціни на молоко збільшились відповідно в 7,4 
раза, що обумовило суттєве зростання цін на молочну продукцію у роздрібній торгівлі та зменшення 
купівельної спроможності наших споживачів, погіршення соціально-економічних умов життя та 
незадоволення населення країни. 

За аналізований період, як видно з таблиці 1, залишається низькою продуктивність молочного 
стада в сільськогосподарських підприємствах. Так, надій молока на корову в середньому за 2001-2005 
рр. і 2006-2010 рр. становив відповідно 2474 і 3474 кг, а вихід приплоду телят від корів на 100 маток – 
лише відповідно 70 і 71 голів, що свідчить про високу яловість корів у стаді, значні резерви збільшення 
обсягів виробництва молока. 

Практика показала, що, використовуючи передовий досвід тваринників, від кожної телиці у 28-
місячному віці й від кожної корови через кожні 300 днів лактації можна отримати по одному теляті. Але 
цього недостатньо, можна отримувати від 100 корів 110-120 телят в рік. Затримка запліднення корови 
на день призводить до недоотримання біля 4-5 літрів молока [7, с. 86]. 

В процесі виробництва молока важливою його складовою є вирощування ремонтного 
молодняку. Тому управління виробництвом необхідно спрямовувати на цілеспрямоване вирощування 
високопродуктивних корів-первісток, ефективне оновлення молочного стада, відродження молочного 
скотарства насамперед у середніх, великих підприємствах та агрохолдингах. 

В даний час склалася добра кон’юнктура молочної сировини на аграрному ринку, а саме  
порівняно висока ціна ( 570-590 грн/ц) на молоко, яке відповідає за якісними параметрами вимогам 
Держстандарту. 

Крім того, розвиток молочного скотарства у підприємствах дає додаткові робочі місця, сприяє 
відродженню сільських поселень, поліпшенню економічних і соціальних умов життя, виробництву 
органічних добрив, вкрай необхідних для рослинництва. 

З метою закріплення позитивних тенденцій розширеного розвитку молочного скотарства в 
умовах кризи економічного сектору аграрної економіки АПК, керівникам, спеціалістам підприємств та 
владним структурам на усіх рівнях кожного регіону, країни загалом необхідно активізувати управління 
виробництвом молока в напрямі використання інноваційних методів організації розвитку молочного 
скотарства, раціонального використання наявних ресурсів. 
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Дослідження показали, що формування конкурентоспроможності молочного скотарства 
відбувається при цілеспрямованому управлінні витратами за їх елементами. Особливу увагу 
необхідно приділяти заготівлі і використанню кормів, які займають у структурі собівартості найбільшу 
частку (табл. 2). Так, наприклад, витрати на корми для годівлі корів в середньому за 2011-2013 рр. і 
2014-2016 рр. у підприємствах Тернопільської області становили відповідно 124,2 грн і 194,3 грн, 
частка яких у загальній структурі собівартості молока досягла відповідно 48,8% і 53,9 %. Аналогічна 
тенденція виявлена і у підприємствах Лановецького району та ПОП «Іванівське» Теребовлянського 
району. Так, у підприємствах Лановецького району витрати на корми в середньому за 2011-2013 рр. і 
2014-2016 рр. були найбільшими і становили відповідно 124,4 грн і 190,8 грн, або їх частка у структурі 
собівартості 1 ц молока збільшилась відповідно до 58,2 % і 60,3 %.  

Таблиця 2 
Динаміка витрат на виробництво і збут 1 ц молока у сільськогосподарських 

підприємствах Тернопільської області 
 

Показники 

В середньому по 
підприємствах області 

З них підприємства: 

Лановецького 
району 

у т.ч. ПОП «Іванівське» 
Теребовлянського району 
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Витрати, всього 254,4 360,5 141,7 213,6 316,4 148,1 259,4 355,0 136,9 

у т.ч. прямі 
матеріальні витрати 
з них: 

188,4 272,9 147,2 154,7 234,4 151,5 184,7 261,0 141,3 

- корми 124,2 194,3 156,4 124,4 190,8 153,4 112,9 191,7 169,8 

- пальне і мастильні 
матеріали 

16,0 17,4 108,8 8,8 11,1 126,1 11,6 12,9 111,2 

- оплата послуг і робіт 
сторонніх організацій 

20,4 16,1 78,9 1,0 8,0 8 раз 6,1 5,6 91,8 

- решта матеріальних 
витрат 

27,8 44,5 160,1 20,5 24,5 119,5 54,1 50,8 93,9 

Прямі витрати на 
оплату праці 

38,62 45,3 117,4 34,5 48,4 140,3 50,9 60,8 119,5 

Інші прямі та 
загально-виробничі 
витрати, всього 
з них: 

27,41 42,3 154,4 24,4 33,6 137,7 23,8 33,2 139,5 

- амортизація 
матеріальних  активів 

8,8 21,0 238,6 4,3 3,6 83,7 11,1 12,8 115,3 

- відрахування на 
соціальні заходи 

13,8 13,1 94,9 12,9 18,2 141,1 11,9 19,0 159,7 

- решта інших прямих 
та загальновиробни-
чих витрат 

4,8 8,2 170,8 7,2 12,4 172,2 0,8 1,4 175,0 

Надій на корову, кг 4518 5530 122,4 4874 5998 123,1 6783 6156 90,8 

Витрати на збут 1 ц 
молока, грн 

18,72 24,0 128,2 32,7 41,7 127,5 12,5 27,6 220,8 

Повна собівартість 1 ц 
реалізованого молока, 
грн 

273,1 384,5 140,8 246,3 358,1 145,4 271,9 382,6 140,7 

Ціна реалізації 1 ц 
молока, грн 

311,1 475,1 152,7 318,3 469,9 147,6 313,7 438,7 139,8 

Прибуток (збиток) на 1 
ц молока, грн 

38,0 90,6 238,4 72,0 111,8 155,3 41,8 56,1 134,2 

Коефіцієнт дохідності, 
пункт. 

1,14 1,24 108,8 1,29 1,31 101,6 1,15 1,15 100,0 

Джерело: розраховано на основі [3; 4] 

 
Порівняно найменшими були витрати на корми у передовому підприємстві ПОП «Іванівське» 

Теребовлянського району. Там витрати на корми в середньому за 2011-2013 рр. і 2014-2016 рр. 
становили відповідно 112,9 грн і 191,7 грн, частка яких у загальній собівартості молока становила 
відповідно 43,5 % і 54,0 %.  



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА  ––  55--66’’22001188  [[7755]] 
Науково-виробничий журнал 

  

21 

Позитивним є те, що у всіх підприємствах області суттєво збільшились витрати на оплату праці. 
Так, в середньому за 2014-2016 рр. витрати на оплату праці збільшились у підприємствах: області до 
45,3 грн; Лановецького району – 48,4 грн та ПОП «Іванівське» до 60,81 грн, що більше порівняно із 
періодом за 2011- 2013 рр. відповідно на 17,4 %, 40,3 % і 19,5 %. Частка витрат на оплату праці в 
структурі собівартості 1 ц молока в середньому за 2014-2016 рр. у підприємствах: області становила 
12,6 %; Лановецького району – 15,3 %; ПОП «Іванівське» Теребовлянського району – 17,1 %. Наведені 
показники засвідчують про високу частку витрат на оплату праці у молочному скотарстві порівняно із 
виробництвом продукції рослинництва та іншої продукції тваринництва тому, що виробництво молока 
є найтрудомістким у сільськогосподарському виробництві.  

Потужним чинником формування конкурентоспроможності молочного скотарства є рівень 
концентрації виробництва. З метою визначення впливу концентрації виробництва на рівень 
собівартості продукції та ефективності виробництва, провели групування районів за чисельністю корів 
на район: дрібні виробники до 100 корів; середні – 101–400 корів; великі – 401 і більше корів (табл. 3). 

Таблиця 3 
Структура виробничої собівартості 1 ц молока при різній концентрації корів у аграрних 

підприємствах Тернопільської області в середньому за 2012–2014 рр. 
 

Показники 

Дрібні 
підприємства 
(до 100 корів) 

Середні 
підприємства 

(101-400 корів) 

Великі підприємства (401 і більше 
корів) 

всього 
у тому числі 
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Кількість районороків, один. 14 х  х 12 х 1  

Виробнича собівартість 1 ц 
молока, всього 

393,2 100 243,9 100 265,4 100 282,5 100 

у т.ч. прямі матеріальні 
витрати 

317,5 80,7 191,0 78,3 178,6 67,3 225,8 79,9 

   з них: - корми 139,5 35,5 119,1 48,8 129,5 48,8 180,5 63,9 

- пальне і мастильні 
матеріали 

30,5 7,8 12,6 5,2 20,6 7,8 7,6 2,7 

-оплата послуг і робіт 
сторонніх організацій 

93,3 23,7 30,9 12,7 4,7 1,8 2,5 0,9 

-решта матеріальних 
витрат 

54,2 13,8 28,8 11,8 23,8 9,0 35,1 12,4 

Прямі витрати на оплату праці 49,8 12,7 32,3 13,2 51,2 19,3 14,7 5,2 

Інші прямі та загально-
виробничі витрати -всього 

25,9 6,6 20,6 8,4 35,6 13,4 42,0 14,8 

з них: - амортизація 
необоротних активів 

5,4 1,4 4,9 2,0 8,7 3,3 34,0 12,0 

-відрахування на соціальні 
заходи 

17,9 4,6 11,9 4,9 18,5 7,0 5,5 1,9 

-решта інших прямих та 
загальновиробничих витрат 

2,6 0,6 3,8 1,5 8,3 3,1 2,5 0,9 

Поголів’я корів на район 77 х 546 х 1292 х 1918 х 

Надій на корову, кг 3272 х 4254 х 4956 х 5964 х 

Джерело: доопрацьовано на основі [8, с. 76] 

 
Як видно з таблиці 3, по мірі збільшення чисельності корів, собівартість 1 ц молока 

зменшується, раціональніше використовуються витрати коштів, зростає рівень оплати праці на 
молочно-товарних фермах. 

Водночас у кожній групі підприємств виявлено значну диференціацію коштів за статтями витрат 
на виробництво одиниці продукції. Так, наприклад, у першій групі з найменшою чисельністю до 100 
корів, середня виробнича собівартість 1 ц молока становила 393,2 грн, а у підприємствах 
Бережанського району – відповідно 300,3 грн, що на 92,9 грн менше при майже однаковій 
продуктивності корів. Частка витрат на корми в середньому по першій групі підприємств становила 
35,5 %, тоді як у господарствах Бережанського району – 44,1 %, що на 8,6 % більше. Прямі витрати на 
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оплату праці у Бережанському районі зайняли 22,6 %, а в середньому по підприємствах першої групи 
– 12,7 % або майже у два рази менше. 

Суттєву диференціацію виявлено також у статтях витрат: на пальне і мастильні матеріали; на 
оплату послуг і робіт сторонніх організацій; на решту матеріальних витрат тощо. 

Порівняно раціональніше використовувались витрати коштів на виробництво продукції у третій 
групі підприємств із найбільшою концентрацією корів. Там суттєво відрізняється структура витрат у 
передових підприємствах ТзОВ «Бучачагропромхліб» Бучацького і ПОП «Іванівське» 
Теребовлянського та інших районів, які використовують прогресивну, інноваційну технологію 
виробництва, охолодження, зберігання і збуту молока. 

Наведені показники переконують, що концентрація є потужним чинником ефективного 
використання витрат на інноваційні засади виробництва, зменшення собівартості продукції, 
поліпшення її якості і на цій основі підвищення конкурентоспроможності молочного скотарства. 

Суттєво відрізняється рівень витрат на промисловому молочному комплексі (1200 корів) у ТзОВ 
«Бучачагропромхліб». Там частка витрат на корми у структурі собівартості молока становила 63,9 %, 
тобто управління витратами спрямовувалось на поліпшення рівня і якості годівлі корів. Водночас 
суттєво зменшено витрати на оплату послуг і робіт сторонніх організацій. У зв’язку із запровадженням 
наукової організації праці (впорядкуванні необхідної кількості працюючих) на комплексі зменшилась 
частка витрат на оплату праці. 

В усіх підприємствах регіону необхідно здійснювати цілеспрямоване управління витратами на 
розвиток кормової бази, у тому числі створення культурних пасовищ, виробництво комбікормів тощо, 
що сприятиме як підвищенню продуктивності молочного стада, так і зменшенню рівня собівартості 
продукції і на цій основі посилення конкурентоспроможності молочного скотарства. 

Узагальнення літературних джерел [5; 6; 10] дає змогу вияснити поняття 
конкурентоспроможності аграрної продукції та підприємства загалом – це здатність підприємців 
пристосовуватись до ринкових умов господарювання, використовувати свої конкурентні переваги і 
перемагати у конкурентній боротьбі на аграрних ринках, ефективніше використовувати земельні, 
матеріально-технічні, трудові, фінансові та інші ресурси, повніше задовольняти потреби покупців, 
реагувати на зміну кон’юнктури ринку. 

Для об’єктивного і повного відображення можливостей економічної здатності 
сільськогосподарських виробників, вчені ННЦ «ІАЕ» [5, с. 18; 6, с. 534] пропонують користуватися 
індексами конкурентоспроможності, які обчислюються шляхом ділення фактичного рівня 
рентабельності виробництва на розраховані (нормативні) значення цих показників, що дає змогу 
порівнювати ці показники за окремими виробами, галузями, підприємствами і періодами часу. 

Вони вважають, якщо величина індексу менше одиниці, можна говорити про відсутність умов 
виживання в конкурентній боротьбі і необхідність переорієнтації економічної діяльності. Якщо 
значення індексу рівне одиниці, необхідний пошук нових варіантів розвитку виробництва і ринків збуту. 
Якщо індекс конкурентоспроможності перевищує одиницю на п’ять і більше позицій, це свідчить про 
правильність обраного економічного курсу виробничо – комерційної діяльності [5, с. 18]. 
Запропонований поділ рівнів індексів конкурентоспроможності характерний для умов сталого 
аграрного виробництва в регіоні, країні загалом. 

Враховуючи соціальну потребу збільшення обсягів  виробництва молока і м’яса в умовах 
посилення інфляції, вважаємо, що назріла об’єктивна необхідність розподілу індексів 
конкурентоспроможності молочно – м’ясного скотарства за такими рівнями: 

перша група характеризує низький (збитковий) рівень індексу коефіцієнта (1,00 – 0,95 пунктів); 
друга – найнижчий рівень індексу (0,94 і менше пункт.); третя - слабкий рівень індексу (1,01 – 1,09); 
четверта – середній індекс (1,10 – 1,20); п’ята група має високий індекс коефіцієнта дохідності (1,21 
пункт. І більше)  [8, с. 75]. 

Варто зауважити, що за діяльністю першої, другої і третьої груп рівнів індексу 
конкурентоспроможності молочно – м’ясного скотарства у підприємствах необхідно здійснювати 
належний контроль, надавати державну підтримку розвитку їх економіки, а за необхідності проводити 
фінансове оздоровлення. 

Підприємства із середнім і високим рівнями індексу конкурентоспроможності продукції, маючи 
сталий рівень розвитку економіки молочно – м’ясного скотарства зможуть самостійно здійснювати 
виробництво продукції за принципом розширеного відтворення. 

Зазначимо, що запропоновані параметри індексів конкурентоспроможності на практиці будуть 
постійно змінюватися під впливом дії конкретного чинника. Це дає змогу здійснювати вплив на дію 
вищевказаних формуючих чинників, приймати необхідні управлінські рішення. 

Для моніторингу рівня конкурентоспроможності аграрної продукції, галузей на мікро-, мезо-, та 
макрорівнях України, вважаємо доцільним використовувати такий методичний підхід – здійснити 
розрахунок коефіцієнта дохідності шляхом відношення доходу , отриманого від реалізації продукції на 
1 грн повних витрат або (ціни до повної собівартості 1 ц продукції), пов’язаних із її виробництвом і 
збутом [10, с. 94]. 
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Економічну ефективність та формування конкурентоспроможності виробництва молока у 
аграрних підприємствах Тернопільської області розглянемо у таблиці 4. 

Таблиця 4 
Конкурентоспроможність продажу молока та фактори її формування у аграрних 

підприємствах Тернопільської області за 2012–2016 рр. 
 

Показники 

Групи підприємств за коефіцієнтом дохідності, пунктів: 

По всіх 
групах 

 
І - 

до 1,00 

ІІ - 
1,01- 
1,15 

ІІІ- 
1,16 і 

більше 

У т. ч. 
підприємства 
Лановецького 

району 
(2016 р.) 

Кількість районороків, один. 11 17 25 1 53 

Середній коефіцієнт дохідності, пункт. 0,95 1,11 1,47 1,48 1,14 

Поголів’я корів, гол.:      

-на 1 район 182 884 1010 1968 798 

-на 100 га сільгоспугідь 0,81 2,55 3,31 8,9 2,64 

Надій на корову, кг 3738 4974 5288 5998 5104 

На 100 га сільгоспугідь, ц:      

-вироблено молока 30,3 126,8 175,2 524,6 134,8 

-продано молока 26,9 116,8 155,7 485,7 107,6 

Товарність продажу молока, % 88,7 92,1 88,9 92,6 88,9 

Повна собівартість 1 ц проданого 
молока, грн 

325,44 379,29 334,12 385,06 348,48 

Ціна 1 ц проданого молока, грн 309,36 414,96 478,41 569,61 451,7 

Отримано прибутку, грн:      

-на 1 ц проданого молока -16,08 35,74 144,29 184,55 103,22 

-на корову, грн -533,2 1637 6783 10251 4535 

Рентабельність продажу молока, % -4,9 8,6 30,2 32,4 22,9 

Джерело: розраховано на основі [3; 4] 

 
Як видно з таблиці 4, підвищення коефіцієнта дохідності тісно пов’язано із впливом комплексу 

внутрішніх і зовнішніх чинників. Так, наприклад, підвищення коефіцієнта дохідності виробництва і 
збуту молока, як видно з таблиці4, відбувається з одночасним посиленням концентрації молочного 
скотарства. Порівняно найвищого рівня концентрації досягнуто у третій групі районів. Там включені 
молочні комплекси й крупні ферми у підприємствах: ПОП «Іванівське» Теребовлянського району, 
агрофірмі «Горинь» Лановецького, ТОВ «Україна» Підволочиського та інших районів. 

Слід зауважити, що саме на великих фермах і комплексах можна використовувати інноваційні 
методи управління організацією і збутом молока. 

На жаль, в Тернопільській області функціонує більша частина підприємств, що утримує дрібні 
групи корів. Так, на кінець 2014 р. із діючих 275 аграрних підприємств, що подають звітність у 
Державну службу статистики, тільки 48 підприємств утримували поголів’я корів, з них: 10 підприємств 
(20,8 %) утримували по 4-20 голів; 5 господарств (10,4 %) – по 21-40 корів; 5  (10,4 %) відповідно – 50-
99 голів; 23 підприємств (47,9 %) – по 100-399 корів; і 5 підприємств (10,4 %) – по 400-1500 і більше 
корів [4, с.74]. 

Дрібні ферми є основним гальмівним чинником розвитку молочного скотарства. Там не можливо 
запровадити інноваційні методи управління організацією виробництва і збуту молока [8; 9; 10; 11]. 

Варто відзначити, що найбільший вклад у виробництво і продаж молока за останні 2014-2016 
рр. здійснили сільськогосподарські підприємства Бучацького, Лановецького, Теребовлянського і 
Збаразького районів, які виробили за вказаний період 64,6 % молока у підприємствах Тернопільської 
області [4]. 

Зовсім не займаються розвитком молочного скотарства, як свідчить статистика, у підприємствах 
Борщівського, Гусятинського, Заліщицького, Кременецького, Підгаєцького районів [4]. 

Слід вказати, що не займаються виробництвом молока у агрохолдингу «Мрія» Гусятинського 
району, який повинен розвивати не тільки зернове господарство, технічні культури і картоплярство, 
але і поряд з цим побудувати молочний комплекс на 800-1200 корів, що дасть змогу суттєво збільшити 
доходи підприємства, забезпечити селян робочими місцями, налагодити виробництво органічних 
добрив тощо. 
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Важливим аспектом розвитку молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах 
(фермерські, агрохолдинги та ін.) України є державна підтримка і сприяння шляхом бюджетного 
фінансування державних цільових програм, в яких мають вказуватись чіткі умови підтримки: термін і 
обсяг фінансування; вказані виконавці; податкові канікули; відповідальність сторін; термін здачі 
об’єкта в експлуатацію; очікувані результати господарювання тощо. Державні цільові програми мають 
функціонувати на умові заключеного договору (угоди) між владними відповідними структурами і 
суб’єктами підприємництва. 

Доцільність запровадження таких цільових програм, як свідчить практика, повинна бути науково 
обґрунтована, чітко визначені результати від її впровадження, окреслено коло виконавців, визначено 
обсяги та терміни фінансування, запроваджена відповідна звітність та публічне оприлюднення 
результатів програми [2, с. 199]. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, виявлено тенденції щодо суттєвого 
збільшення витрат, повної собівартості молока та ціни його реалізації. Водночас відбуваються помітні 
зміни у збільшенні поголів’я корів, обсягів виробництва і продажу молока, підвищенні економічної 
ефективності діяльності молочного скотарства. Однак 85 % діючих підприємств, у тому числі 
агрохолдинг «Мрія» Гусятинського району не займаються молочним скотарством, що гальмує 
розвиток аграрної економіки, негативно впливає на економічно-соціальні умови життя селян. 

Управління виробництвом молока у сільськогосподарських підприємствах України необхідно 
спрямовувати на запровадження інноваційних методів організації розширеного відтворення та 
відновлення молочного скотарства, активне використання запропонованих чинників (концентрації 
виробництва, підвищення продуктивності корів, зменшення собівартості молока, поліпшення його 
якісних параметрів та ін.) підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності молочного 
скотарства. 
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COMPETITION IN THE SPHERE OF HOUSING CONSTRUCTION 
 

Постановка проблеми. Розвиток будівельних організацій, впровадження новітніх технологій, 
застосування нових будівельних матеріалів, розвиток будівельної галузі в цілому та житлового 
будівництва зокрема неможливий в умовах, коли єдиним фактором, який визначає 
конкурентоспроможність будівельних підприємств є ціна. Показник ціни перестає бути вирішальною 
характеристикою при виборі замовником підрядника на виконання робіт. 

Одночасно з цим замовник проводить оцінку управлінських, фінансових, організаційно-технічних 
характеристик підприємства. Окремим пунктом проводиться оцінка якості виконуваних робіт У зв’язку 
з цим завдання розробки методу оцінки конкурентоспроможності, що включає багато факторів є 
достатньо актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий вклад у вирішення загальних та галузевих 
проблем розвитку будівництва здійснили зарубіжні та вітчизняні науковці: С. Абрамов, А. Асаул, 
Н. Бакушева, С. Бушуєв, А. Гойко, О. Гриценко, І. Дмитрук, В. Заренков, К. Ізмайлова, В. Торкатюк, 
Г. Стадник.  

Дослідженням питань конкуренції у сфері будівництва займаються такі вітчизняні та зарубіжні 
науковці: Арасланова Д.Ф. [1], Головань Л. О. [2], Ірхіна С.В. [3], Ніколаєць К.М. [4], Павлов К.В. [5], 
Сапіга П.А. [6], Смачило В.В., Головко-Марченко І.С. [7], Щербініна С.А [8]. 

Проблемам конкурентоспроможності будівельних підприємств присвячені праці О.Ю. Бєлєнкової 
[9], Н.І. Верхоглядової, Ю.О. Запечної, К.В. Ізмайлової. 

Незважаючи на широке коло наукових досліджень у цій сфері, потребують подальшого розгляду 
та вдосконалення теоретичні і методичні підходи до дослідження конкуренції у сфері житлового 
будівництва.  

Постановка завдання. Мета статті полягає у розвитку теоретичних і методичних підходів до 
дослідження конкуренції в сфері житлового будівництва. 

Поставлена мета визначила необхідність вирішення наступних завдань: 
1. Дослідити понятійно-категоріальний апарат конкуренції у діяльності будівельних організацій 

на ринку житлової нерухомості. 
2. Запропонувати алгоритм оцінки конкурентоспроможності будівельних організацій на ринку 

житла. 
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день фундаментальна 

проблема економіки полягає у підвищенні темпів і рівня конкурентоспроможності підприємств будь-
якої форми власності, оптимізації їх функціонування і активному розвитку в ринковому середовищі. 
Вирішення даного питання дозволить підвищити рівень якості відтворювальних процесів, 
прибутковості підприємств, адаптувати їх до ринкових умов, і як результат – до економічного 
зростання. 

Функціональна складова поняття «конкуренція» представлена в ефективному механізмі 
природного регулювання ринкової економіки та відбору найбільш стійких підприємств, які здатні 
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функціонувати в умовах ринку, легалізованої форми економічної боротьби самостійних 
господарюючих суб’єктів, які випускають однорідну продукцію, за її ринки збуту з метою отримання 
більш високих доходів. 

В даний час будівельні організації працюють в постійно мінливих умовах, але в більшості 
забудовників стратегічне планування знаходиться в зародковому стані, особливо це стосується 
конкуренції. Вибір цілей в роботі більшості будівельних організацій ґрунтується, в основному, на 
показниках прибутку. Угруповання цілей будівельних організацій за основними блоками представлено 
на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Цілі будівельних організацій 
Джерело: авторська розробка 

 
У нормативному значенні під стратегією підрядника розуміється логіка його будівельного 

бізнесу, що визначає, за рахунок чого організація може: 
1. отримати конкурентні переваги; 
2. забезпечити свою життєдіяльність і розвиток. 
Слід зазначити, що конкуренція в житловому будівництві має свої особливості. Фахівці 

визначають існування олігополістичного типу конкуренції на ринку житлового будівництва, що 
пов’язано з високими вхідними бар’єрами і специфікою будівельного виробництва. Вхідні бар’єри 

Економічні 

Організаційні 

Виробничо-технологічні 

Соціально-психологічні 

накопичення необхідних коштів для розвитку бізнесу; 

застосування різних форм фінансування житлового будівництва; 

зниження витрат на одиницю товару; 

збільшення прибутку організації. 

збільшення частки на ринку підрядних робіт; 

надання нових послуг; 

 
впровадження нових систем управління будівництвом; 

 
забезпечення кваліфікованими кадрами; 

 
розширення географії ринку; 

збільшення обсягів будівництва і реалізації, підвищення якості 
будівництва, скорочення термінів будівництва; 

 
підвищення технічного рівня будівельних машин, транспортних 
засобів і устаткування; 

 застосування нових матеріалів, конструкцій, освоєння нових видів 
продукції; 

 
впровадження технологічних нововведень; 

надання робочих місць зі справедливою оплатою праці; 

 створення сприятливої психологічної обстановки всередині 
колективу та умов для підвищення професійної підготовленості. 
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обумовлені необхідністю значних капітальних вкладень в основні засоби для організації нового 
виробництва і накопиченням позитивного досвіду зведення житла, що забезпечує достатню якість 
будівельної продукції. 

Конкурентна боротьба в житловому будівництві проявляється в наступних видах [1, с. 7]: 
1 Конкуренція за право будівництва житла, тобто конкуренція між замовниками або 

генеральними підрядниками. 
2. Конкуренція за отримання земельних ділянок під забудову, тобто конкуренція між 

забудовниками. 
3. Конкуренція за продаж готового житла, тобто конкуренція між забудовниками (замовниками). 
Особливим напрямком в забезпеченні конкурентоспроможності будівельної організації є 

реалізація її переваги в отриманні замовлень на основі можливості виграшу тендерних торгів за 
рахунок кращого менеджменту, фінансового стану і т. д (поряд з ціновою перевагою і підвищенням 
якості робіт). У міру реалізації даної переваги збільшуються можливості по використанню ресурсів 
будівельного підприємства і завантаженні виробничих потужностей. 

В основі методичних підходів і методичних положень оцінки конкурентоспроможності 
будівельного підприємства лежить принцип однозначної кількісної оцінки, реалізований за допомогою 
інтегрального коефіцієнта конкурентоспроможності. За своєю економічною природою він показує 
ступінь відхилення реального підприємства від віртуального еталонного. Алгоритм оцінки 
конкурентоспроможності будівельної компанії, представлений на рис. 2, включає чотири етапи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Алгоритм оцінки конкурентоспроможності будівельної організації 

Джерело: розроблено авторами на основі [2] 

 
Розглянемо зазначені етапи. 
1. На першому етапі на основі вивчення організаційної структури ринку визначається 3-5 

найближчих конкурентів за основними видами будівельної продукції. 
2. На другому етапі на основі набору вихідної інформації розраховуються фінансово-економічні 

показники. 
На даному етапі варто розраховувати 4 групи показників: 
1 група – показники якості управління. До них віднесемо: досвід управління зведенням об’єктів 

та якість менеджменту, а також ритмічність введення в дію об’єктів (визначає ступінь відповідності 
фактичних термінів здачі об’єктів з плановими термінами). 

2 група – організаційно-технічні показники. Це: забезпеченість будівельними машинами і 
устаткуванням; забезпеченість кваліфікованими робітничими кадрами: технічний рівень будівельних 
машин, транспортних засобів і устаткування; рівень використання основних засобів (фондовіддача); 
забезпеченість матеріалами і конструкціями. 

3 група – фінансові показники: ліквідності, забезпеченості власними оборотними засобами, 
коефіцієнт автономії, коефіцієнт оборотності, рентабельність продажів, рентабельність продукції. 

4 група – показники конкурентоспроможності: ціна та якість виконуваних робіт. 
3. Третій етап включає 6 кроків: 
Крок 1. Розрахунок показників всередині підгруп і подання їх у вигляді матриці: 
 

                                                             lijklijkl                                                                  (1) 

де  

)4(1  NNi - номер групи; 

Mj  1 - номер підгрупи. 

 

1. Дослідження структури ринку 

2. Збір фінансово-економічної інформації 

3. Розрахунок інтегрального коефіцієнту 

4. Розробка системи управлінських рішень по підвищенню конкурентоспроможності 
забудовника 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА  ––  55--66’’22001188  [[7755]] 
Науково-виробничий журнал 

  

29 

Крок 2. Встановлення умовної еталонної організації (1 + 1) шляхом вибору найкращого значення 
кожного показника: 

 

                                          max11  ijkMijkl  , 

                                          min12  ijkMijkl                                                                  (2) 

де  

Kk  1 - номер показника в підгрупі; 

Ll  1 - номер організації; 

М1, М2 - підмножина показників, які максимізуються і мінімізуються відповідно. 
Для умовної еталонної організації в матриці створюється додатковий стовпець (1 + 1), куди 

записуються найкращі значення. 
Крок 3. Стандартизація вихідних показників всередині підгруп щодо відповідного показника 

еталонної організації. 
Крок 4. Розрахунок зведених показників підгрупи: 
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                                                              (3) 

де, WkWjWi ,, - коефіцієнти значущості груп, підгруп і показників в підгрупах відповідно. 

Крок 5. Розрахунок зведених групових показників:  
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Крок 6. Розрахунок інтегрального коефіцієнта конкурентоспроможності для 1-ї організації: 
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де, 2,01,0,1 KCl  

 
За базу порівняння вибирається умовна еталонна будівельна компанія, показники якої є 

найкращими серед усіх аналізованих будівельних компаній – конкурентів (крок 2). Такий підхід 
дозволяє врахувати сформовані в умовах конкуренції більш високі результати із усієї сукупності 
порівнюваних показників і уникнути суб’єктивних припущень експертів. Вибір умовної еталонної 
будівельної компанії здійснюється шляхом вибору показників найбільших – серед тих, які прагнуть до 
максимуму, найменших – до мінімуму: 

Четвертий етап складається з двох кроків: 
Крок 1. Ранжування відхилень фактичної величини кожного показника всередині груп від 

еталонної з урахуванням вагових коефіцієнтів. 
Крок 2. Розробка рішень по управлінню конкурентоспроможністю на основі впливу на показники, 

які мають найбільші відхилення.  
Його результатом є прийняття обґрунтованого управлінського рішення щодо підвищення 

конкурентоспроможності шляхом рейтингового підходу до відхилення фактичної величини показників 
всередині підгруп від еталонної. 

Для підвищення конкурентоспроможності на ринку житлового будівництва будівельному 
підприємству необхідно виконання наступних умов: 

- наявність виробничих фондів і фінансових коштів; 
- залучення кваліфікованих працівників, а також досвідчених і відповідальних менеджерів; 
- ефективне використання сучасних будівельних технологій, нових інноваційних матеріалів; 
- наявність гнучкої системи цін на квартири; 
- реклама продукції; 
- дотримання будівельних норм і правил. 
Висновки з проведеного дослідження. У діяльності підприємств, що діють на ринку 

житлового будівництва оцінка конкурентоспроможності є важливим результатом, на підставі якого 
приймаються управлінські рішення і формується подальша стратегія розвитку підприємства. 
Розроблений алгоритм і сукупність показників для визначення інтегрального показника оцінки 
конкурентоспроможності підприємств на ринку житлового будівництва дозволяє аналізувати діяльність 
підприємств як за індивідуальними показниками, так і за групами показників. Це дає можливість 
оцінювати ступінь їх впливу на значення інтегрального показника конкурентоспроможності. 
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МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ:  
СИСТЕМНИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТИ 

 
Formulation of the problem. In conditions of today’s formation of the global economic system on 

post-industrial basis, the economic growth of tourism enterprises and their competitiveness are stipulated to 
a large extent by the introduction of an effective system of marketing communications. The valid influence of 
the tourism industry on different spheres of life leads to a strategic awareness of the importance of the 
phenomenon of tourism. Tourism is the carrier of both economic benefits, as it creates the largest share of 
added value, and social significance that is confirmed by the constant increase of employees in tourism 
sphere and labor costs. In this context, the actuality of study of the features of marketing communications at 
tourist enterprises is revealed. 

Analysis of recent research and publications. In the domestic and foreign scientific researches, 
there is a number of works and publications that examines the theoretical positions of marketing. In 
particular, the most important works belong to such scientists as J. Burnet, B. Burkinsky, S. Butcher, 
Y. Vasin, A. Voichak, O. Golubkova, Ya. Gordon, I. Dzhumenko, R. Ivanova, A. Kovalev, T. Lukianets, 
N. Lysytsa, N. Moiseyev, S. Minet, S. Moriarti, N. Noritsina [1-13]. 

Modern theoretical achievements determine the essence of marketing communications, describe the 
effective methods and techniques of communication marketing, and examine in detail the impact of 
marketing technologies on profit and value of enterprises. But despite the great theoretical basis, the 
peculiarities of marketing communications at the enterprises of the tourist sphere have been investigated 
fragmentarily; there is no description of the components of advertising management on tourist enterprise. 
Modern methods of advertising of travel services in the Internet and, in particular, advertising in social 
networks are out of consideration. 

Setting objectives. Taking into account the foregoing, the purpose of the article is to determine the 
marketing communications system at tourist enterprises, to define its complementary components and, in 
particular, to study the features and effectiveness of tourism services advertising. 

The main material of research. Strong competitive struggle, intensive development of scientific and 
technological progress require the management of modern tourism enterprises to respond dynamically and 
adapt to environmental changes, thereby placing special requirements for the formation of a marketing 
system as the central element of any management system. In such context, the system of marketing 
communications of tourist enterprise acquires a special significance. It includes the organization and 
implementation of professional activity in marketing analysis, control over the successful implementation of 
advertising strategy, aimed at achieving the mission and the purposes of tourist enterprise functioning. 
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A modern travel company has a variety of communication tools: advertising in the media, sales 
promotion, mass events (exhibitions, conferences, presentations, etc.), personal sales, direct marketing and 
public relations. 

According to the approach, proposed by F. Webster [8, p. 80], the process of marketing 
communications of tourist enterprise consists of the following stages: 

1. Setting up communication tasks. 
2. Detection of the target audience. 
3. Determining the communication budget. 
4. Development of the message. 
5. Choice of communication channels. 
6. Evaluating the effectiveness of a marketing campaign. 
Stage 1. Considering the features of communication tasks, F. Webster notes that they are inextricably 

linked with the hierarchy of effects, which the consumer of travel services passes through in the decision-
making process. He proposes that quantitative indicators should be defined for each task in order to 
determine the situation pre- and post-marketing campaign. The same emphasis is placed on conducting two 
types of analysis, which should precede the formation of marketing communications: analysis of the tourism 
company and its services; consumer and market analysis, which also involves determining the level of 
consumer satisfaction with the services of a tourist enterprise. 

Stage 2. At the stage of identifying the target audience F. Webster studies the problem of tourist 
market segmentation in order to identify the range of clients and their differentiation according to feedback 
on marketing activities. The author proposes the target audience to be at the level of macro- and micro-
segments. In macrosegmentation, consumers are divided into sectors of the tourism industry, such as travel 
services, etc. Microsegmentation takes into account consumer choice criteria, decision-making style for 
tourist services, etc. 

Stage 3. Determination of marketing communications budget is a difficult task for a tourist enterprise, 
since there is no universal approach and in many ways it is determined on the basis of a specific situation, 
related both to the target audience and the financial condition of the enterprise itself. In addition, identifying 
the relationship between spending on marketing communications and the volume of sales complicates the 
process. A travel company can face a situation when it lacks necessary amount of money needed for the 
organization of marketing communications. In this case, a correct allocation of existing budget can be the 
most appropriate solution for the effective organization of marketing communications. 

Stage 4. Studying the problem of a message developing, F. Webster supposes the creation of a 
content part. It should be mentioned, the message content is not just a text but an idea that must be 
delivered to the consumer. Considering the stages of determining the communications objectives and the 
choice of the target audience by the segmentation method, the author notes their great importance for the 
development of the message structure [8, p. 86].  

It should be noted that there is a small financing of marketing activity on the majority of tourist 
enterprises. In this case, the use of a concentrated strategy of message formation will help to reduce the 
budget of marketing communications. 

Stage 5. Identification of communication channels. At this stage, F. Webster defines the 
communication channels for the messages formed in the previous stage. F. Webster analyzes the 
effectiveness of various media channels in his study, based both on their own research and on research 
from other organizations. The results of the analysis are presented in the table. 1, where the index of 
perceived efficiency (in percent) is the criterion efficiency. 

Table 1 
The effectiveness of various channels of communication  

by the definition of F. Webster 
 

Denomination Index of perceived efficiency (%) 

Business Visits 100 

Catalogs, handbooks, tables of product specification 46 

Direct mailing 39 

Advertising 38 

Trade shows 35 

Samples, trial use, demonstration 34 

Publicity 31 

Entertaining events 26 

Advertising souvenirs (gifts) 24 

Source: formed on the base of [8, c. 23] 
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In our opinion, communication channels must be examined within the promotion complex:  
1. Advertising. In accordance with the Law of Ukraine "On Advertising", it includes information 

distributed in any way, in any form and using any means, addressed to an uncertain circle of persons. It is 
aimed at attracting attention to the advertising object, the formation or maintaining interest in it and 
promoting it on the market [4, p. 1133]. 

2. Public relations. Nowadays, there is many definitions of this term, that reflects the variety of 
concepts and aspects. In our opinion, definition of English scientist S. Black is the most precise. He defined 
public relations as a managerial activity aimed at establishing mutually beneficial, harmonious relations 
between the enterprise and the consumer, that influence on enterprise success [11, p. 25]. 

3. Direct marketing – personal presentation of goods during a conversation with one or more potential 
buyers for the purpose of selling [11, p. 170]. 

4. Sales promotion - short-term incentive measures in order to encourage purchasing or contracting 
[9, p. 36]. 

The distribution of possible channels of communication within the framework of basic means of 
promotion is presented in the table. 2. 

Table 2 
Distribution of communication channels concerning means of promotion 

 

Means of promotion Possible channels of communication 

Advertising 
Television, radio, press, outdoor advertising (billboards, supersites, firewalls, 
pillars, business cards, information pointers, etc.), advertising in the Internet, in 
transport, in cinemas, etc. 

Public relations 
Participation in public events, business trips, open doors, conferences, 
seminars, trade shows, exhibitions, stands, website 

Direct marketing 
Business visits, trade shows, samples, trial use, demonstration, telephone 
conversations, seminars, conferences, direct mailing 

Sales promotion 
Advertising souvenirs (gifts), entertaining events, preferential terms of purchase 
or supply of products 

Source: formed on the base of [10; 11] 

 
Advertising of tourist services has a number of features, which are determined by the specifics of their 

activities. 
The main features of advertising for tourist services are: 
- the services of tourist enterprises do not have a constant quality, taste, usefulness, therefore it is 

best to use such types (functions) of advertising as prestigious and informative for their advertisement; 
- since travel services are quite expensive, advertising should be used indirectly, that is, to the one 

that does not foresee an immediate reaction of the addressee, but aimed at creating a certain "image" of the 
travel agency and encourages the consolidation of its name and services in the memory of the consumer. ; 

- To advertise the services of tourist enterprises, it is best to use those forms of advertising that involve 
the use of images and video (television, external, Internet advertising, advertising in glossy editions with high 
quality polygraphy, etc.) that better reflect objects of tourist interest [1, p. 144]. 

A new, yet underdeveloped, but promising way of promoting travel services is Internet advertising. Its 
main advantages are: coverage of a huge target audience, interactivity, accessibility at any time of day and 
relatively low cost of accommodation, high informative. A travel company can choose one or more of the 
following advertising methods on the Internet: 

- creation of own WEB-representation of the enterprise (a page in social networks, an online store, a 
corporate site, etc.); 

- banner advertising; 
- participation in online conferences (forums); 
- posting  on online billboards; 
- others. 
Each of these methods has its own advantages and disadvantages. Therefore, we will consider in 

more detail the features of advertising in social networks. 
Social network – the Internet community of users, united on any basis on the basis of one site, which 

is called in this case, the social network [7]. It provides the opportunity to provide personal information about 
the user, through which his account will be able to find other members of the network. Promotion in social 
networks is an advertising and information activity aimed at disseminating information about an object in 
social networks and the blogosphere through the creation and management of a community of target 
consumers. 

One of these social networks is the Instagram network, the feature of which is that it aims to work 
primarily with visual information. 

In Ukraine, the audience Instagram has grown by 400 thousand for two months and currently has 6 
million users. This is evidenced by the data of the internal statistics of Facebook for advertisers (see fig. 1). 
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Fig. 1. Growth of the Ukrainian audience of the Instagram  
network in 2017, ths. 

Source: formed on the base of [1] 

 
Tourist services have certain characteristics that make this social network one of the best means of 

advertising for their promotion. 
First of all, for tourist services you can create many qualitative visual materials. These are photos of 

the places of rest, and the interior of the hotel rooms, and video of various entertainment, which offers a 
travel agency, etc. 

As the Instagram network is focused on photo and video content, it is best placed to advertise travel 
services as an advertising tool. Also, for the activities of travel companies is characterized by high event 
(many activities that it organizes). Various tourist destinations, routes, trips, animation - causes and supports 
the constant interest of the audience, makes them track the updating of the travel company’s account. 

To get the maximum effect from advertising on the Instagram network, you must adhere to several 
rules. Since the image is the basis of advertising, here it is necessary to publish only high-quality photos, to 
avoid too blurry, general, uninteresting photos. It is worth using a variety of filters (one of the Instagram 
functions) to get the best possible image. Photos should create the effect of presence and cause the user 
desire to visit the place shown. With this feature, you can create a sense of presence in a given location or 
show the "before and after" option. Also, to create a sense of presence, you can use the function of "live 
broadcast" from the place of a certain event or event. For example, periodic inclusions with live broadcasts 
during a tourist trip. 

Another important rule that makes advertising effective in Instagram is the correct timing and regularity 
of publishing new materials. As for the time, it’s worth seeing when the largest number of subscribers reacts 
to the message and try to post new material currently. It should be noted that the main audience of the 
network is young people under the age of 35, who mostly inspects Instagram in the morning at breakfast or 
in the evening before bed. Regarding the regularity of posting, it’s important to make new releases regularly, 
but not too often so that the audience does not lose interest in content due to the too high frequency of 
publications. The optimal option is 1-3 posts per day. It is better to add one photo per day than one moment 
to make many posts, and then pause for two weeks. 

Another rule for using Instagram to promote travel services is well-chosen hashtags. Hashtag is a 
keyword or phrase preceded by the # character and used in publications on social networks [7]. Hashtags 
are displayed as links, by which you can get to the publication containing this hashtag. The use of hashtags 
will make publications accessible to anyone who is interested in what is written. In this way, the audience is 
not limited to existing users and the content can be found by other visitors who are interested in posts in the 
posts. Correctly picking up hashtags, you can attract thousands of potential users, "fans" and clients. The 
optimal number is 8-10 hashtags and it’s best to use unique ones for your own brand (for example, the name 
of a travel company, its slogans, etc.). 

In addition to well-chosen hashtags, one needs to thoroughly think over the text, which will be 
accompanied by each photo. Since Instagram provides the ability to capture images, and its audience 
prefers photos, not text, signatures should be as short as possible (one or two sentences), but they are 
useful. 

An interesting and useful property of the Instagram network is the ability to add geolocation. By 
placing a geotag on a photo of an object that is offered to visit a travel company, you can attract the attention 
of a potential client interested in it. 

For advertising on the Instagram network to be effective, it is necessary to establish a quality feedback 
from visitors to the travel company’s page. Since readers are also the owners of Instagram accounts, it’s 
likely that their web page contains similar content. 
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Content teaching in Instagram involves interactive communication between the author of the material 
and the readers. Such communication is possible in the form of displaying "likes", commentary on posts, 
answers to questions of potential clients, etc. Need to respond to feedback (whether it is important or not). 
Answering a question about a travel company and its services, you can call the interest of a potential client. 

It’s important that your travel company’s account is open since people with closed profiles are 
mistrustful and less likely to sign up. In addition, closed profile publications are not available on hashtags. 

For the largest possible number of users to pay attention to the Instagram account of a travel 
company, and thus become its potential client, this account should be promoted on the network. There are 
two ways to promote your company account in Instagram - paid and free (natural). 

Paid mode – this is primarily paid publications in Instagram. A representative of the travel company 
responsible for advertising, contacts with the owners of popular thematic accounts, and after paying the 
required amount of funds, the tourist company account is noted in the image (in the description) of this 
popular profile. This way the new account gets subscribers. The other paid way of promotion is advertising 
on the Internet as a whole. Promotion in blogs, with the help of PR-articles, mentioning of the account on 
specialized sites, etc. 

Much cheaper, however, with poorly predicted performance, there are natural ways to promote your 
account. These methods include: 

1. Using popular hashtags. When placing any content in accordance with the chosen strategy it is 
necessary to choose hashtags from the list of popular ones. This method allows you to significantly increase 
the coverage of the publication, get new likes and subscribers. 

2. Subscription and "Likes". One of the effective methods of attracting subscribers, recommended by 
marketers, is the active work with accounts of users potentially interested in the subject of the travel 
company’s page. This method involves visiting other users’ pages, subscribing to them, "likes", and material 
comments. 

3. Competitions, discounts and bonuses. This traditional method of attracting and promoting sales is 
also effective for promoting an account in Instagram. The main methods of conducting competitions are: 

• Use a special hashtag. The main condition of the competition is to put any (given by rules) photo in a 
personal account with the placement of a certain hashtag. One of the necessary conditions for participation 
may be subscription to the promoted account. In such competitions important motivation (valuable prize, a 
tangible bonus) and the simplicity of the task are important. 

• Use of a program for re-posting (that is, the use of someone else’s text in a blog or social network, 
with reference to the author, often done automatically with the built-in social networking function [7]). Today, 
contests like "Make a repository of this record and get a prize" are popular. This way you can reach the 
reach of a large audience. To do this, the user must have a specific application for repositioning. 

Creating and maintaining a travel company’s page in the social network Instagram is a promising kind 
of innovative advertising with a still low level of competition. Creating and maintaining an account requires 
the possession of certain skills in the network and photo equipment, the beginning of the process of 
advertising requires cost of organization, but over time, these costs pay off due to the increase in the number 
of clients and the development of a tourism organization [1, p. 147]. 

Stage 6. F. Webster also marks the sixth stage in his approach to the formation of marketing 
communications, called “Estimation of the effectiveness of advertising campaign”. 

To assess the efficiency of marketing communications system of tourist enterprise, the following 
criteria are analyzed: 

1) it is determined whether the chosen communication system has led to the achievement of the 
enterprise goals; 

2) the conformity of the selected system with the requirements of the environment is determined (the 
connection of the system with the requirements of the environment;  the role of factors of the dynamics of 
tourist market and the life cycle; if  the implementation of the system has led to new competitive advantages 
of tourist enterprise); 

3) the correspondence of the chosen communication system to the potential and capabilities of the 
enterprise is defined (the connection of this system with others; whether it corresponds to personnel 
capabilities; whether the existing structure allows to implement it successfully; if marketing communications 
are realized in time); 

4) risk acceptability is identified (if preconditions are realistic; if the result justifies the risk of loss from 
failure). 

Thus, it should be noted that marketing communications of tourist enterprise  is a complex of actions, 
aimed at achieving the goals of enterprise development by organizing the exchange of comprehensive 
information between the external and internal environment. It uses communication channels that create a 
positive image between the target audiences. 

Development of an effective communication strategy is one of the key elements of a communication 
system formation on tourist enterprises. 

The development of a communication strategy involves a set of activities [6, p. 112]: 
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- definition of communication tasks; 
- analysis of dynamics of tourist product consumption along with its main market characteristics, the 

stage of product life cycle, competitive environment in order to determine the most adequate communication 
actions; 

- analysis of competitor’s communication activity to determine the required amount of investments; 
- analysis of target groups communication benefits to identify the most effective communications for 

these target groups; 
- choice of communication channels, media mix development (definition of the ratio of different types 

of communications within the framework of strategy) and the calculation of predictive media indicators; 
- definition and argumentation of communication budget; 
- creation a common timing of communication activities. 
No doubts, the use of the marketing communications system will improve enterprise communication 

activity and communication potential. They directly affect the modernization of tourist enterprise 
communication activities and provide new opportunities for communication development. 

Conclusions and further researches. Summarizing the foregoing, it must be concluded that 
marketing communications system of tourist enterprise is a dynamic set of interconnected processes based 
on an integrated target approach to the activity of tourist enterprise in order to establish the development 
priorities, taking into account the resource, human and marketing potential of the enterprise. Last years, 
marketing orientation is one of the determining requirements of tourist enterprise long-term success. That is 
why finding a communication idea, defining mission, values and vision have become the defining conditions 
for the successful operation of tourist industry enterprises. 

Numerous types of marketing communications are examined in the literature.  Analytical enterprise 
subdivisions, marketing and quality departments implement different marketing instruments and methods. 
But implementation of modern marketing communication tools and their adaptation to management 
processes of tourist enterprises are actual and urgent tasks of development and improvement. 
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FORMATION OF INFORMATION AND INSTITUTIONAL 
ENVIRONMENT OF CORPORATE ACTIVITIES 

 
Постановка проблеми. Інформаційні системи нерозривно пов’язані з усіма аспектами 

економічних відносин. Не виняток діяльність корпорацій, які в новітній час є домінуючою формою 
підприємницької діяльності. Це, в цілому детерміновано впливом потужних глобальних економічних 
інститутів, які вплинули на хід і характер глобальної економічної політики. Так звані «Бреттон-Вудські» 
установи – Всесвітній банк, Міжнародний валютний фонд (МВФ) – і Генеральна угода по тарифам і 
торгівлі (ГАТТ) (яка в кінцевому підсумку стала Світовою організацією торгівлі (СОТ), з точки зору 
класичної економічної науки є центральними частинами міжнародного економічного порядку, що 
носить багатосторонній характер. Однак, діяльність зазначених інститутів нівелюється, так як їх 
можливість впливати на діяльність новітніх корпорацій значно знижується. Доказом цього твердження 
може стати підвищення частоти виникнення економічних криз. При всіх їх очевидних недоліках, 
потреба в таких інститутах навряд чи зменшиться в епоху, що характеризується більш високими 

http://slovotvir.org.ua/words/repost
http://igroup.com.ua/seo-articles/sotsialna-merezha
http://igroup.com.ua/seo-articles/sotsialna-merezha
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рівнями економічного взаємозв’язку. Глобальна координація діяльності корпорацій все ще є 
фрагментарною, так як ТНК здатні успішно відстоювати свої інтереси у взаємодії з національними 
урядами. Але вони лише в дуже обмеженій формі відображають потреби пересічних громадян і 
представників малого та середнього бізнесу, або окремих держав в рамках глобального економічного 
простору. В цьому контексті, досить актуальним є обґрунтування етапів еволюції інформаційних 
інститутів діяльності корпорацій на глобальному рівні, та їх генералізація. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Генезис новітньої архітектури управлінських 
інститутів діяльності корпорацій пов’язаний з формуванням інститутів Бреттон-Вудської системи. 
Аналізові інформаційно-інституційного середовища в економіці присвячені дослідження закордонних 
вчених Хансета О. [1], Піронті Дж. [2], Бігштада Д. [3]. Зазначені науковці зосереджували увагу на 
розумінні поняття інформаційно-інституційне середовище. 

Питанням побудови інформаційно-інституційного середовища шляхом створення місцевих 
рішень займалися такі вчені, як Барам Г. [4] та Беесон М. [5], Кастелс П. [6], Тагоровський А. [7], 
Кахн Р. [8]. У своїх дослідженнях акцентували увагу на національному та глобальному інформаційно-
інституційному середовищі, з точки зору їх інформаційного змісту та технологічних реалізацій. 

Ґрунтовні дослідження вчених показали, що інформаційна складова відіграє визначну роль у 
регламентації діяльності корпорацій та визначили, що по суті новітня підприємницька діяльність 
постійно інтегрується у кіберпростір, який носить глобальний характер та не має ніяких обмежень, а 
тому нівелює всі існуючі норми та правила, які встановлюються на національному та міжнародному 
рівні. Усе це свідчить про актуальність теми, що зумовило вибір напряму дослідження в науковому та 
практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою статті є комплексна систематизація функціональних складових 
інформаційно-інституційного середовища на діяльність корпорацій, розроблення авторської 
класифікації глобальних корпоративних інститутів в інформаційній сфері, яка дасть змогу визначити 
орієнтири та адаптуватись до новітніх міжнародних правил підприємницької діяльності в умовах 
глобалізації. Дослідження взаємодії абсолютно різних інститутів, в форматі єдиної системної 
методології, сприятиме розумінню необхідності трансплантації і адаптації діяльності корпорацій в 
інформаційно-інституційному середовищі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На нашу думку, розкрити сутність новітніх 
інститутів діяльності корпорацій, які регламентують її діяльність, слід через уточнення сутності та 
складових глобального інформаційно-інституційного середовища, так як саме в цьому середовищі 
взаємодіють всі новітні суб’єкти міжнародних економічних відносин (міжнародні організації, 
національні уряди, регіональні угруповання та корпорації). До того ж впливовість та здатність 
формувати правила деяких корпорацій в цьому середовищі може бути набагато вище, ніж в 
національних країнах. 

Відмітимо, що новітнє інформаційно-інституційне середовище не є сформованою конструкцією. 
Ця нова глобальна система тільки формується, тому уточнення вище зазначеного поняття є виключно 
важливим аспектом, так як при повному розумінні характеристик нового глобального інституту 
діяльності корпорацій можна розробити дієві механізми позиціонування та взаємодії. Дискусійність 
характеристик глобального інформаційно-інституційного середовища має перманентний характер, 
проте можливо прослідувати еволюцію поглядів. 

Так, у класичному розумінні інформаційно-інституційне середовище діяльності корпорацій 
визначається Оле Хансетом, як «система правил, що еволюціонує, як відкрита, стандартизована і 
гетерогенна встановлена база даних» [1], Піронті Дж. підкреслює, що «інформаційно-інституційне 
середовище – це сукупність суб’єктів, процесів, процедур, інструментів, засобів, технологій, які 
підтримують створення, використання, транспортування, зберігання і знищення інформації та правил 
її функціонування» [2]. У широкому розумінні поняття інформаційно-інституційного середовища було 
введене в 1990-х роках і вдосконалене впродовж наступного десятиліття. Це змінило перспективи від 
організацій до мереж і від систем до інфраструктури, що дозволило створити глобальну і 
випереджаючу перспективу в інформаційних системах. Також для дослідницького співтовариства 
важливим джерелом натхнення були звіти Бігштада Д. про великі технічні системи, аналізовані як 
соціально-технічні силові структури [3]. На початку 2000-х інформаційно-інституційне середовище, як 
теорія, використовувалося для складання низки великих тематичних досліджень Барама Г. [4] та 
Бессона М. [5], зокрема для розробки альтернативного підходу до проектування інформаційних 
систем, де увага акцентувалася на тому, що інформаційно-інституційне середовище повинне бути 
побудоване шляхом створення місцевих рішень, що підтримують місцеві практики, які згодом повинні 
бути пов’язані один з одним, а не шляхом визначення універсальних стандартів і подальшого їх 
здійснення. Пізніше ця теорія була перероблена в повну конструкторську теорію, орієнтуючись на 
зростання встановленої бази, включаючи в себе Інтернет, закриті мережі і корпоративні системи. 
Одним з прикладів можна навести такі інновації, як Facebook, LinkedIn і MySpace [3]. В цьому контексті 
Кастелс П. [6] описав кілька ключових термінів та понять, які надзвичайно корисні для аналізу 
інформаційно-інституційного середовища: автоматичне налаштування та структурну інверсію. 
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Подальший розвиток даного поняття пов’язаний із обґрунтуванням функціональних складових, що 
також має значну диференціацію підходів. 

Так, Тагоровський А. [7] у своїх дослідженнях акцентує увагу на національному та глобальному 
інформаційно-інституційному середовищі, з точки зору їх інформаційного змісту та технологічних 
реалізацій. Автор звертає увагу на представлені кінцевих продуктів цих структур, таких як архітектурні 
моделі віртуальних шкіл, університетів, підприємств, онлайн-управління та електронні комерції.  

Також, національні контури новітнього інформаційно-інституційного середовища обґрунтовує 
Кахн Р. [8]. Так, автор зазначає, що незважаючи на глобальний характер інформаційної революції, 
більшість політик інформаційної інфраструктури розробляються на національному рівні. Ця 
національна політика відображає місцеві економічні, соціальні, історичні та політичні обставини, а 
також демонструє чудові відмінності у баченні, розробці політики та стратегії реалізації. В своїй праці 
[8] автор стверджує, що національна складова регламентує реальність того, що приватний сектор 
буде відігравати провідну роль у розвитку нової інфраструктури. На думку вченого, національні 
інформаційні інфраструктурні ініціативи включають десяток тематичних досліджень, які аналізують, як 
ініціативи на національному рівні спрямовані на вирішення проблем інформаційних технологій, 
інтерактивного вмісту та нових додатків, а також «інформаційних супермагістралей». Слід відмітити, 
що дослідження Кахн Р. також містять матеріали щодо взаємодії питань у різних секторах, включаючи 
корпорації, телекомунікації, мовлення, публікації та інформаційні технології. 

Питання технології, поведінки та політики, що стосуються інформаційно-інституційного 
середовища знаходяться в центрі уваги вченої Боргман К. [9]. У своєму науковому доробку [9] автор 
розкриває проблематику розробки та використання цифрових бібліотек; поведінкові та інституційні 
аспекти електронного видання; розвивається роль бібліотек; життєвий цикл створення, використання 
та пошуку інформації, а також прийняття та адаптації інформаційних технологій. Використовуючи 
унікальний цілісний підхід доступу до інформації, дослідження автора спирається на практику 
інформатики, зв’язку, бібліотеки та інформатики, інформаційної політики, бізнесу, економіки, права, 
політології, соціології, історії, освіти, архівних і музейних досліджень. Вона вивчає як внутрішні, так і 
міжнародні проблеми.  

Стратегічні питання, пов’язані з розвитком інфраструктури широкосмугової комунікації з 
технологіями, орієнтованими на банкінг, та відповідну проблему з функціями керування та управління, 
які мають бути впроваджені для забезпечення безпечних, економічно ефективних та сумісних 
високопродуктивних мереж майбутнього розглядає у своєму дослідженні Рао С. [10]. У своїй книзі [10] 
автор узагальнив актуальні питання Інтернету, мобільних/ супутникових мереж, а також практичний 
досвід інтеграції у кібер простір у всьому світі, огляд поточного стану напрямку розвитку 
інформаційно-інституційного середовища, для інтеграції корпорацій  до повідних мереж, беручи до 
уваги футуристичні сценарії. 

Беззаперечним свідченням важливості перспектив розвитку глобального інформаційно-
інституційного середовища є збірка з шести статей, представлених на технічній сесії Національної 
академії інженерної технології 1994 року, які наводять низку поглядів на тему революції в 
інформаційній інфраструктурі США [8]. Документи охоплюють ряд актуальних питань, включаючи 
огляд технологічних розробок, що стимулюють розвиток інформаційної інфраструктури та де вони 
будуть лідирувати; розвиток Інтернету, особливо роль уряду в її еволюції; вплив регуляторної 
реформи та антимонопольного застосування на революцію телекомунікацій; перспективи в галузі 
комп’ютерного, бездротового та супутникового зв’язку. 

Відмітимо, що корпорація Microsoft застосовує кодекс поведінки для всіх своїх програмних 
продуктів. Недотримання даних вимог веде до блокування і сповіщення до місцевих правоохоронних 
органів влади. З огляду на глобальний монополізм Microsoft [11] у сфері операційних систем, дана 
корпорація фактично створює правила, які не залежать від міжнародних або національних стандартів. 
Так, при використанні сервісів Microsoft користувачі, включаючи інші корпорації, повинні погодитись з 
наступними пунктами:  

 не займатися будь-якою активністю, яка експлуатує, шкодить або загрожує завдати шкоди 
дітям;  

 не демонструвати або використовувати послуги для обміну неприйнятного вмісту або 
матеріалу (включаючи, наприклад, наготу, образливі вирази, сцени насильства або злочинну 
діяльність); 

 не вступати в діяльність, яка є шкідливою, помилковою або таку, яка вводить в оману 
(наприклад, запитує гроші за помилковими запитами, видає себе за іншого, маніпулюючи); 

 не вступати в діяльність, яка шкідлива для вас, служб або інших осіб (наприклад, передача 
вірусів, переслідування, публікація вмісту терористів, передача ненависної речі або пропаганда 
насилля у відношенні інших);  

 не порушувати права інших (наприклад, несанкціонований доступ до музики або до інших 
матеріалів, захищеними авторським правом, для перепродажу або іншого розповсюдження карт Bing 
або фотографій). 
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Іншим прикладом перетворення корпорації в глобальну інституцію є месенджер Telegram. 
Фактично завдяки своїм унікальним набором функцій, що дозволяє майже анонімно проводити обмін 
інформацією, Telegram став диктувати правила щодо контенту, який проходить через його канали, 
тобто став певним міжнародним інститутом, який регламентує правила поведінки та стандарти в 
сфері обміну інформацією. Не менш важливим прикладом є корпорація Facebook. Через вище 
зазначений сервіс за день проходить багатомільярдний трафік, в якій значна частка це інші корпорації, 
які ведуть свій бізнес через Facebook і виконують правила та регламенти, котрі саме регламентовані 
відповідно до умов цієї корпорації. 

Так, наприклад, корпорація, яка буде порушувати правила контенту, продукції, або інших 
функціональних складових не буде індексуватись взагалі. В цілому, систематизація нормотворчих 
функцій новітніх корпорацій в глобальному інформаційно-інституційному середовищі представлено на 
рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Нормотворчі функції новітніх корпорацій в глобальному інформаційно-
інституційному середовищі  

Джерело: розробка автора 

 
Новітні корпорації не тільки починають домінувати у стандартах передачі інформації, але й у 

сфері фінансів. Так, PayPal є найбільш широко використовуваним платіжним агентом у світі, 
обробляючи платежі в розмірі понад 4 мільярди доларів у 2011 році. Платежі PayPal виробляються з 
використанням існуючого облікового запису користувача або за допомогою кредитної картки. Гроші 
можуть бути відправлені безпосередньо на адресу електронної пошти, що спонукає користувачів 
реєструватися в новий обліковий запис PayPal. Крім платежів, PayPal також дозволяє своїм 
користувачам відправляти гроші через службу, що є функцією, що надається тільки декількома 
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Wallet, PayOnline, PayPal, 
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Bitcoin, MazaCoin, 

Mastercoin , Namecoin, 

Peercoin, Auroracoin,  

Coinye, Dogecoin  
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 віртуальної 
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Amazon 
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ETSY  
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Арбітраж 

Фіскалізація 

Монетрана політика  

Санкції 

 

Суб’єкти: фізичні особи, корпорації та 

національні уряди 
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платіжними рішеннями. По суті, PayPal став альтернативним глобальним платіжним інститутом, який 
часткового заміняє діяльність національних банків. Іншим показовим прикладом може слугувати 
корпорація Google, яка стала певним глобальним регулятором (інститутом), що регламентує майже всі 
процеси відносно підприємницької діяльності у кіберпросторі.  

Згідно з розробленою класифікацією (рис. 1) корпорації, які є інститутами глобального 
інформаційно-інституційного середовища поділяються на корпоративні інститути правил віртуальної 
торгівлі; корпоративні інститути вироблення правил валютно-фінансової сфери; корпоративні 
інститути вироблення стандартів в комунікаційній сфері.  

Висновки з проведеного дослідження. Отже, в процесі визначення етапів еволюції 
інформаційно-інституційного середовища діяльності корпорацій було виявлено результати, які 
характеризуються значним рівнем новизни. По-перше, в процесі систематизації функціональних 
складових інформаційно-інституційного середовища доведено, що так звані Бреттон-Вудські інститути 
є базовою системою правил, які своєю чергою детерміновані національними інтересами США, Великої 
Британії, Німеччини, Бельгії та інших Європейських країн. Основні функції зазначених інститутів 
полягають у регламентації: правил міжнародного арбітражу та інших функцій, які корелюють 
урегулюванням суперечок; фіскальних функцій, що акцентують увагу на процедурах формування 
нормативної бази оподаткування. По-друге, в рамках авторського дослідження доведено, що деякі 
новітні корпорації беруть на себе функції створення правил, які за своєю природою мають глобальний 
характер і не залежать від волі національних урядів та міжнародних організацій. Корпорації, які 
намагаються позиціонувати в новітньому інформаційно-інституційному середовищі повинні 
орієнтуватись не стільки на правила, які створюють національні уряди і міжнародні організації, стільки 
на стандарти та вимоги, які розробляють глобальні корпорації. Детальний аналіз практик глобальних 
корпорацій щодо формування правил дав змогу розробити класифікацію глобальних корпоративних 
інститутів в інформаційній сфері, яка сприяє розробленню орієнтованості та адаптованості до новітніх 
міжнародних правил підприємницької діяльності, тим самим є рушійною силою до скорочення 
трансакційних витрат. Зазначимо, що введення в науковий оборот такої класифікації дає змогу 
національним корпораціям та іншим формам підприємницької діяльності більш точно перерозподіляти 
ресурси та орієнтуватись в системі правил бізнесу на міжнародному рівні.  
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Постановка проблеми. Розвиток туризму в регіонах України є запорукою підвищення 

економічної стабільності територій, рушійною силою забезпечення зайнятості та захистом від відтоку 
населення до інших областей, міст, закордону, сприяє збереженню та підтриманню різних пам’яток 
культури, мистецтва, історії, оскільки наявність останніх впливає на потоки туристів. Кожен регіон 
держави має ті або інші географічні, природно-ресурсні, інфраструктурні особливості, історично-
культурні досягнення, які і формують потенціал розвитку туризму в регіоні. Постійна оцінка стану таких 
регіональних особливостей є важливим аспектом досягнення успіху окремих територій та всієї країни 
в рамках розвитку туристичної галузі. З огляду на це, вказана тема є актуальною та нагальною на 
нинішньому етапі становлення сфери туризму в регіонах України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання розвитку туризму на 
регіональному рівні вивчаються в науковій праці Б. Андрушків, Л. Мельник [1]. Автори керуючись 
засобами статистично-порівняльного аналізу розкривають стан туристичної галузі Тернопільскої 
області, визначають низку оптимізаційних заходів та напрямків розвитку туризму на регіональному 
рівні. 

Науково-методологічні та практичні аспекти здійснення оцінки туристичної привабливості 
регіонів розглянуто в дослідженнях О.О. Антонець А.О. Харченко А.О. [2], О.В. Музиченко-Козловської 
[6], З.О. Трифонової, М.М. Трифонової [9]. Зокрема, автори [2] із застосуванням методів багатомірного 
статистичного аналізу висувають методологію щодо поділу регіонів на різнорівневі туристичні 
кластери, створюють класифікацію груп регіонів за рівнем туристичної привабливості, визначають 
інтегральні показники оцінки вказаного параметру [2; 6; 9]. 

Основні напрямки стратегічного розвитку територій представлено в наукових дослідженнях 
О.О. Джанджугазової [3], Я.Б. Олійник, О.О. Любіцевої [7]. В зазначених науково-дослідницьких працях 
представлено підходи до формування стратегії розвитку регіонів із застосуванням методів 
стратегічного планування та аналізу, виявлено напрямки удосконалення стратегічних планів. 

Незважаючи на існування методологічних напрацювань за даним питанням, існує проблема 
узагальненого підходу до оцінки певних параметрів туристичного розвитку, а саме, немає 
комплексного підходу до вивчення питання розвитку туризму на регіональному рівні. 

Постановка завдання. Ціль дослідження – систематизація науково-методологічних підходів та 
оптимізація методології оцінки картини регіональних особливостей розвитку туризму в Україні. До 
основних завдань дослідження відносяться: здійснення систематизації науково-методологічних 
підходів оцінки регіональних особливостей розвитку туризму в країні; розробка методології аналізу 
стану туризму в регіонах України із використанням оптимального набору оціночних параметрів; аналіз 
регіональних особливостей розвитку туризму на рівні регіонів України із застосуванням авторської 
методології. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Соціально-економічні, політичні зміни обумовили 
трансформації розвитку туристичної сфери країни, зокрема, якщо ще двадцять років тому традиційно 
туристичними в Україні вважалися Крим та Карпатський регіон (регіон Закарпаття, Прикарпаття, 
Карпат), то на початку 2018 р. відбулись зміни, і найбільш пріоритетними для туризму стали Київська, 
Львівська, Одеська, Миколаївська, Запорізька області. Низка параметричних показників, що 
визначають туристичну привабливість та формують особливості розвитку туризму в регіонах 
вимірюються на різних рівнях дослідження (науково-методологічному, статистичному). Знання цих 
параметрів, що дозволяють ідентифікувати туристичні особливості регіонів, важливе для створення 
регіональних інфраструктурних об’єктів, визначення проблемних напрямків розвитку, прогнозування 
оптимізаційних заходів щодо розвитку, залучення інвестицій до різних видів сфер туризму на рівні тих 
або інших регіонів.  

Вивчення наукових та методологічних праць дозволило констатувати, що на сьогоднішній день 
існує низка підходів щодо оцінки особливостей стану туристичної привабливості регіонів країни. Для 
виявлення переваг та недоліків науково-методологічного забезпечення розглянемо основні 
положення вказаних підходів. 

Можна виділити підхід О.О. Антонець, А.О. Харченко [2], які пропонують методологію оцінки 
туристичної привабливості регіонів України, основану на використанні кореляційного, кластерного 
аналізу, методу інтегральних оцінок та методу вагових коефіцієнтів. Відповідно до методологічного 
підходу авторів, серед основних етапів оцінки можна виділити такі: здійснення вибору показників 
туристичної привабливості регіонів із застосуванням методу кореляції; проведення ієрархічного 
кластерного аналізу в цілях виділення кількості кластерів (груп) регіонів; аналіз кластерів із 
застосуванням методу к-середніх; здійснення розрахунку вагових коефіцієнтів значимості показників 
туристичної привабливості регіонів; визначення середньозважених критеріїв за підсистемами 
показників; проведення розрахунку загального показника туристичної привабливості за всіма 
категоріями обраних показників за регіонами (групами регіонів); узагальнюючий аналіз результатів 
оцінки показників туристичної привабливості регіонів. Слід підкреслити достатньо широке охоплення 
методів аналізу, використаних в методології. В контексті вказаного підходу необхідно звернути увагу 
на виділений авторами перелік показників, які використовуються для цілей аналізу, а саме: показники 
в рамках підсистеми ресурсів (кількість адміністративно-територіальних одиниць в складі регіону 
(області), стан розвитку природно-ресурсного потенціалу, кількість пам’ятників національного, 
світового значення); підсистеми обсягу наданих туристичних послуг (кількості осіб, що скористалися 
послугами оздоровчих, санаторно-курортних закладів в рамках певного регіону, кількості туристів, які 
користувались послугами готелів, інших місць тимчасового проживання); підсистеми підприємств 
туристичної сфери (кількість оздоровчих, санаторно-курортних закладів, кількість номерів в готелях 
регіону, кількість одиниць мереж ресторанного господарства. Незважаючи на системність 
представленої методології, потрібно вказати на те, що перелік оцінюваних показників носить 
достатньо узагальнюючий характер. Зокрема, в складі показників підсистеми підприємств туристичної 
сфери не вказується на необхідність оцінки номерного фонду за кожною категорією готелів (п’ять, 
чотири, три, дві, одна зірка), інших об’єктів, призначених для тимчасового розміщування (проживання) 
туристів (за рівнями обслуговування: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й). Цей аспект є дуже важливим і його 
ігнорування часто впливає на неготовність регіону до прийняття туристів.  

Слід виділити інший науково-методологічний підхід щодо досліджуваної проблеми. Аналіз 
наукових та емпіричних матеріалів свідчить, що достатньо значне поширення отримав метод 
порівняльного аналізу. А саме, в науково-практичному дослідження Б. Андрушківа, Л. Мельник [1] 
здійснено оцінку та аналіз сучасних регіональних особливостей розвитку туризму у Тернопільській 
області із використанням методу порівняння. Застосування цього методу є простим та дозволяє 
оцінити картину розвитку галузі туризму в часовому та просторовому вимірі. Вказаний метод є 
більшою мірою описовим і не дозволяє оцінити цілий спектр параметрів. 

Окремо слід відзначити підхід науковців, які використовують метод порівняльного аналізу для 
оцінки та співставлення стану основних компонент туристичної привабливості регіонів. В науковій 
праці О.В. Музиченко-Козловської [6] сформовано структуру компонент розвитку туристичної 
привабливості регіонів, яка, за твердженням автора, може слугувати для цілей оцінки даного 
напрямку. До складу вказаних компонент автором віднесено: компоненту системи забезпечення 
регіону (базові (включають природно-туристичні ресурси, туристичні ресурси антропогенного 
характеру, матеріально-технічну базу туризму (інфраструктура, інвестиції)) та додаткові складові 
(складаються з трудових ресурсів та цінової політики); компоненту середовища (складові зовнішнього 
іміджу певного регіону). Зазначений підхід до переліку складових, які ідентифікують стан туристичних 
особливостей регіону, може бути використаний для поверхової статистичної оцінки та узагальнюючого 
аналізу стану розвитку туризму в рамках певних територій. 

Існує також науково-методологічний комплексний підхід до оцінки стану ресурсного потенціалу 
туристичної сфери, представлений Я. Б. Олійником та О. О. Любіцевою. Автори в процесі створення 
національної Стратегії сталого розвитку туризму [7]: 
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- здійснили розробку інтегральної оцінки природних національних рекреаційно-туристичних 
ресурсів; 

- визначили підхід до побудови ресурсно-рекреаційного рейтингу регіонів; 
- окреслили рівні забезпеченості рекреаційно-туристичних ресурсів та виділили ресурсно-

рекреаційні домінанти регіонів України (10 домінант регіонів України: індустріальна, культурно-
історично-сакральна, лікувально-оздоровчо-туристська, культурно-історична, лікувально-оздоровча, 
сакральна, біосоціальна, оздоровчо-туристська, оздоровча, екологічна).  

Вказане дослідження є вагомим внеском у розширення методологічної та емпіричної бази щодо 
визначеної проблеми, авторські методики дають змогу більш комплексно оцінити зазначений 
напрямок дослідження. Необхідно відмітити, що автори використовують метод балових оцінок та 
метод інтегральної оцінки. 

В зарубіжних наукових колах існує підхід, що передбачає оцінку особливостей розвитку туризму 
в рамках регіонів через призму параметричної оцінки потенціалу ефективності [3]. Вказаний підхід, за 
твердженням дослідників, потрібен для створення туристичних кадастрів регіонів. Серед основних 
оціночних параметрів пропонується: 1) аналізувати: загальний склад та структуру фактичних ресурсів 
туристичної інфраструктури регіону; структуру потенціалу, ступінь використання індивідуальних 
туристичних потенціалів регіонів; можливості використання ресурсів; 2) вести систематичний облік 
стану туристично-рекреаційних ресурсів та визначати їх значення для розвитку туризму регіону. 

Достатнє поширення серед науковців набув підхід інтегральної оцінки стану туристичного 
потенціалу територій, який як дозволяв оцінити окремі складові показники розвитку туризму, так і його 
загальний стан в регіоні. Зокрема, в дослідженні З.О. Трифонової, М.М. Трифонової [9] представлена 
методологія інтегральної оцінки особливостей туристичного розвитку регіонів, яка передбачає 
розрахунок та врахування таких показників, як природний потенціал, рівень забезпеченості історико-
культурного потенціалу, рівень розвитку транспортної складової регіону, рівень розвитку туристичної 
інфраструктури. Незважаючи на невеликий перелік оціночних складових, на нашу думку, вказаний 
підхід дозволяє визначити весь спектр стану туризму в рамках регіону. 

Аналіз існуючих науково-методологічних підходів, практичних досліджень дозволяє відзначити, 
що: характер регіональних особливостей розвитку туризму в регіонах країни можна оцінювати як за 
кількісними, так і за якісними параметрами та характеристиками; в процесі вибору напрямку аналізу 
можна обирати як комплексний аспект оцінки (проведення кількісно-якісного аналізу з виділенням 
напрямків туризму в контексті кожного регіону), так і експрес-оцінку особливостей рівня розвитку 
туризму в регіональному вимірі. 

На підставі вивчення основних наукових матеріалів, методологій, аналітичних даних було 
розроблено та представлено авторську методологію експрес-аналізу особливостей рівня розвитку 
туризму в регіональному вимірі. Така методологія, на нашу думку, потрібна для цілей регулярного 
моніторингу (щорічного) стану розвитку туристичної сфери на регіональному рівні. Методологія 
побудована із використанням методу бальних оцінок, порівняльного, статистичного аналізу, методу 
ранжування. Вибір оціночних показників здійснювався на підставі ранжування основних можливих 
показників, що характеризують особливості туристичного розвитку регіонів. В табл. 1 представлено 
авторську методологію експрес-аналізу особливостей рівня розвитку туризму в регіонах України.  

Таблиця 1 
Методологія експрес-аналізу особливостей рівня розвитку туризму в регіонах України  

 

№ з/п Назва показника Характеристика 

1 2 3 

І 1-й етап – Вибір оптимального складу оціночних 
показників стану рівня розвитку туризму в регіонах 
України. Для всіх регіонів України за станом на 
01.01.2018 р. обрано такі показники:  

За допомогою методу ранжування обирається 
оптимальний склад показників, що є 
ідентифікаторами розвитку. 
 

1.1 показник природного потенціалу туристичної 
привабливості регіону (Inat) 

Кількісна оцінка, одиниць об’єктів 

1.2 показник історико-культурного потенціалу 
туристичної привабливості регіону (за пам’ятками 
світового рівня) (Ihk) 

Кількісна оцінка, одиниць об’єктів 

1.3 показник розвитку транспортної інфраструктури (It) Якісна оцінка, від 0 до 100 балів (в напрямку 
покращення рівня якості та забезпечення) 

1.4 показник розвитку колективних засобів розміщування 
(Ihs) 

 

1.4.1 показник розвитку колективних засобів розміщування 
(Ihh): номерний фонд за кількістю 

Кількісна оцінка, одиниць номерів всіх 
колективних засобів розміщування (основних 
та додаткових) 
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продовження табл. 1 
1 2 3 

1.4.2 показник розвитку колективних засобів розміщування 
(Ihj): номерний фонд за категоріями засобів 
розміщування 

Іhj = Ih5, Ih4, Ih3, Ih2, Ih1, Id, 
де Ih5 – частка номерного фонду для готелів 
категорії п’ять зірок; Ih4 - частка номерного 
фонду для готелів категорії чотири зірки; Ih3 - 
частка номерного фонду для готелів категорії 
три зірки; Ih2 - частка номерного фонду для 
готелів категорії дві зірки; Ih1 - частка 
номерного фонду для готелів категорії одна 
зірка; Id - частка номерного фонду для 
додаткових засобів розміщування 

1.5 показник розвитку закладів ресторанного 
господарства за кількістю (Іі) 

Кількісна оцінка, одиниць закладів 

ІІ 2-й етап – визначення комплексного показника стану 
рівня розвитку туризму в кожному регіоні України (Ік) 

Ік = Inat + Ihk + It + Ihh + Іі → визначення 
характеру Іhj (номерного фонду за категоріями 
засобів розміщування) 

ІІІ 3-й етап – порівняння значення комплексного 
показника стану рівня розвитку туризму за регіонами 
України 

Використовується порівняльний аналіз за 
отриманими результатами на рівні всіх 
регіонів України 

Джерело: розробка автора 

 
Наукова новизна запропонованої методології полягає в тому, що вперше: представлено підхід, 

який передбачає оптимальний комплекс оціночних показників, що охоплюють основні характеристики 
розвитку туризму на регіональному рівні; також розроблена формула характеру номерного фонду за 
категоріями колективних засобів розміщування, яка допомагає визначити наочну картину за цим 
напрямком за кожним регіоном країни. 

На підставі вказаної методології буде проведено експрес-аналіз особливостей рівня розвитку 
туризму в регіонах України за станом на 01.01.2018 р. Вихідні дані для розрахунку отримано із 
статистичних матеріалів щодо розвитку туризму в регіонах. В табл. 2 представлено визначення 
характеру Іhj (характеру номерного фонду за категоріями колективних засобів розміщування). 

Таблиця 2 
Визначення характеру Іhj (характеру номерного фонду за категоріями колективних 

засобів розміщування)  
 

№ 
з/п 

Назва регіону Визначення характеру Іhj 

1 2 3 

І Східноукраїнський макрорегіон  

 Харківська обл. 0,05 (5*); 0,18 (4*); 0,1 (3*); 0,67 (2*, 1*, d) 

 
Донецька обл. (окрім тимчасово окупованих територій 
регіону) 

0,03 (3*); 0,97 (2*, 1*, d) 

 
Луганська обл. (окрім тимчасово окупованих територій 
регіону) 

1 (2*, 1*, d) 

ІІ Західноукраїнський макрорегіон  

 Львівська обл. 0,01 (5*); 0,04 (4*); 0,1 (3*); 0,85 (2*, 1*, d) 

 Івано-Франківська обл. 0,01 (4*); 0,01 (3*); 0,98 (2*, 1*, d) 

 Тернопільська обл. 0,1 (3*); 0,9 (2*, 1*, d) 

 Волинська обл. 0,02 (4*); 0,02 (3*); 0,96 (2*, 1*, d) 

 Рівненська обл. 0,04 (4*); 0,13 (3*); 0,83 (2*, 1*, d) 

 Хмельницька обл. 0,02 (5*); 0,01 (4*); 0,01 (3*); 0,96 (2*, 1*, d) 

 Чернівецька обл. 0,04 (4*); 0,05 (3*); 0,91 (2*, 1*, d) 

 Закарпатська обл. 0,03 (4*); 0,04 (3*); 0,93 (2*, 1*, d) 

ІІІ Південноукраїнський макрорегіон  

 Запорізька обл. 0,01 (4*); 0,03 (3*); 0,96 (2*, 1*, d) 

 Херсонська обл. 0,01 (4*); 0,02 (3*); 0,97 (2*, 1*, d) 

 Одеська обл. 0,02 (5*); 0,1 (4*); 0,496 (3*); 0,384 (2*, 1*, d) 

 Миколаївська обл. 0,01 (4*); 0,03 (3*); 0,96 (2*, 1*, d) 
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продовження табл. 2 
1 2 3 

 
АР Крим та м. Севастополь (не розглядаються, 
оскільки є тимчасово окупованими територіями 
України) 

 

IV Північноукраїнський макрорегіон  

 Житомирська обл. 0,03 (3*); 0,97 (2*, 1*, d) 

 Київська обл. (в т.ч. м. Київ) 0,02 (5*); 0,15 (4*); 0,35 (3*); 0,48 (2*, 1*, d) 

 Чернігівська обл. 0,02 (4*); 0,04 (3*); 0,94 (2*, 1*, d) 

 Сумська обл. 0,02 (4*); 0,04 (3*); 0,94 (2*, 1*, d) 

V Центральноукраїнський макрорегіон  

 Вінницька обл. 0,01 (4*); 004 (3*); 0,95 (2*, 1*, d) 

 Дніпропетровська обл.  0,004 (5*); 0,05 (4*); 0,06 (3*); 0,886 (2*, 1*, d) 

 Кіровоградська обл. 0,02 (3*); 0,98 (2*, 1*, d) 

 Полтавська обл. 0,01 (5*); 0,01 (4*); 0,06 (3*); 0,92 (2*, 1*, d) 

 Черкаська обл. 0,01 (4*); 0,03 (3*); 0,96 (2*, 1*, d) 

Джерело: складено за матеріалами [4; 5; 8; 10] 

 
Результати табл. 2 свідчать, що номерний фонд Харківської, Львівської, Хмельницької, 

Одеської, Київської, Дніпропетровської, Полтавської областей був представлений всіма категоріями 
колективних засобів розміщування. Найбільш рівномірний розподіл структури категорій номерів 
колективних засобів розміщування відмічено в Київський області (в т.ч. м. Києві). 

В табл. 3 представлено експрес-аналіз особливостей рівня розвитку туризму в регіонах України 
за станом на 01.01.2018 р.  

Таблиця 3 
Експрес-аналіз особливостей рівня розвитку туризму в регіонах України за станом на 

01.01.2018 р.  
 

№ 
з/п 

Назва регіону 
Значення показника 

Inat Ihk It Ihh Іі Ік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І Східноукраїнський макрорегіон 134 6 1,6 32712 6523 39376,6 

 Харківська обл. 47 2 0,6 13876 2999 16924,6 

 
Донецька обл. (окрім тимчасово 
окупованих територій регіону) 

44 2 0,5 17357 2390 19793,5 

 
Луганська обл. (окрім тимчасово 
окупованих територій регіону) 

43 2 0,5 1479 1134 2658,5 

ІІ Західноукраїнський макрорегіон 1428 16 4,4 86501 12383 100332,4 

 Львівська обл. 148 2 0,6 32927 3506 36583,6 

 Івано-Франківська обл. 220 2 0,5 14695 1500 16417,5 

 Тернопільська обл. 458 2 0,5 4077 769 5306,5 

 Волинська обл. 127 2 0,6 6135 834 7098,6 

 Рівненська обл. 55 2 0,5 3798 965 4820,5 

 Хмельницька обл. 40 2 0,6 5566 1129 6737,6 

 Чернівецька обл. 39 2 0,5 3993 1025 5059,5 

 Закарпатська обл. 341 2 0,6 15310 2655 18308,6 

ІІІ Південноукраїнський макрорегіон 180 8 2,2 146638 7703 154531,2 

 Запорізька обл. 89 2 0,6 39540 1830 41461,6 

 Херсонська обл. 27 2 0,5 24681 1271 25981,5 

 Одеська обл. 53 2 0,6 53188 3622 56865,6 

 Миколаївська обл. 11 2 0,5 29229 980 30222,5 

 

АР Крим та м. Севастополь (не 
розглядаються, оскільки є 
тимчасово окупованими 
територіями України) 

- - - - - - 
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продовження табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

IV Північноукраїнський макрорегіон 206 8 2,3 45716 13244 59176,3 

 Житомирська обл. 41 2 0,6 4043 1049 5135,6 

 Київська обл. (в т.ч. м. Київ) 102 2 0,7 34878 10827 45809,7 

 Чернігівська обл. 17 2 0,5 3884 706 4609,5 

 Сумська обл. 46 2 0,5 2911 662 3621,5 

V 
Центральноукраїнський 
макрорегіон 

559 10 2,9 47467 7233 55271,9 

 Вінницька обл. 189 2 0,6 6217 1308 7716,6 

 Дніпропетровська обл.  63 2 0,6 22794 2977 25836,6 

 Кіровоградська обл. 52 2 0,5 2732 738 3524,5 

 Полтавська обл. 59 2 0,6 8866 1278 10205,6 

 Черкаська обл. 196 2 0,6 6858 932 7988,6 

Джерело: складено за матеріалами [4; 5; 8; 10] 

 
Як видно з проведеного експрес-аналізу (табл. 3), Одеська обл. має найбільш високе значення 

комплексного показника стану рівня розвитку туризму (56865,6). Така ситуація пов’язана, по-перше, з 
тим, що вказаний регіон має найбільший номерний фонд в Україні, по-друге, в Одеський області, 
переважно, в м. Одеса, сформовано масштабну інфраструктуру закладів ресторанного господарства 
(посідає третє місце серед регіонів за кількістю), по-третє, в рамках даної території є значна кількість 
природних пам’яток країни, які складають потенціал туристичної привабливості; 

- друге місце за вказаним показником належить Київській обл. (в т.ч. м. Києву) (45809,7). Така 
картина пов’язана із високим значенням основних оціночних показників. Зокрема, номерний фонд в 
цьому регіоні займає третє місце по країні, кількість закладів ресторанного господарства є найвищою 
по Україні, кількість природних пам’яток країни, що складають потенціал туристичної привабливості, є 
вагомою, порівняно з іншими регіонами. Транспортна інфраструктура, незважаючи на суттєві 
проблеми, вирізняється найвищим рівнем по країні; 

- третє місце за досліджуваним показником займає Запорізька обл., переважно, за рахунок 
номерного фонду та кількості природних пам’яток, що приваблюють туристів. На четвертому місці в 
рамках аналізу знаходиться Львівська обл., яке вона посіла завдяки достатньо високому значенню 
всіх оцінюваних показників. 

Цікавою є картина особливостей рівня розвитку туризму в макрорегіонах України, отримана за 
допомогою авторської методики експрес-аналізу. Як показують розрахунки (табл. 3), найбільш високе 
значення комплексного показника стану рівня розвитку туризму відмічено в Південноукраїнському та 
Західноукраїнському макрорегіонах. В розрізі аналізу за макрорегіонами слід відмітити, що 
найбільший потенціал природних пам’яток зосереджено в Західноукраїнському макрорегіоні, 
найбільший номерний фонд має Південноукраїнський макрорегіон, найбільший потенціал закладів 
ресторанного господарства має Київська область (в тому числі м. Київ), найвища кількість історико-
культурних пам’яток зосереджена в Західноукраїнському макрорегіоні. 

Висновки з проведеного дослідження. Систематизація науково-методологічних підходів, 
практичних досліджень дозволила сформулювати основні тенденції щодо оцінки особливостей рівня 
розвитку туризму в регіонах України. Виявлено, що: вказані аспекти в науково-методологічних, 
практичних колах аналізують як за кількісними, так і за якісними параметрами і характеристиками; 
використовується як комплексний аспект оцінки (здійснення кількісно-якісного аналізу з 
виокремленням напрямків туризму в контексті кожного регіону), так і експрес-оцінка особливостей 
рівня розвитку туризму в регіональному вимірі. В рамках аналізу основних наукових матеріалів, 
методологій, аналітичних даних було сформовано та представлено авторську методологію експрес-
аналізу особливостей рівня розвитку туризму в регіональному вимірі. Проведена оцінка стану 
особливостей рівня розвитку туризму в регіонах України із використанням даної методології 
дозволила визначити наочну картину за даним напрямком дослідження. Визначено основні 
характеристики номерного фонду регіонів країни, виявлено регіони України, які мають найбільший 
рівень розвитку за оцінюваним переліком показників розвитку туристичного потенціалу. Можна 
констатувати, що використання представленої розробки розширює науково-методологічну базу 
дослідження, дозволяє комплексно оцінити стан розвитку туризму в регіонах України. 
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TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE 
ECONOMIC ENVIRONMENT FORMING THE VALUE ADDED OF 

AGRICULTURAL PRODUCTION 
 
Постановка проблеми. Додана вартість агропродовольчої продукції в сучасних умовах 

розвитку аграрних соціально-економічних систем націй, країн, регіонів, територій стає мірилом 
ефективності господарської діяльності різних організацій, рівня якості життя населення, основою 
відтворення потенціалу розвитку соціуму. До проблемних аспектів формування високої доданої 
вартості агропродовольчої продукції в Україні відносяться: проблеми фінансового та 
інституціонального забезпечення сільськогосподарських товаровиробників, нерозвиненість 
інфраструктури агробізнесу, низький рівень впровадження інновацій у формування ланцюгів 
постачання з наступною адаптацією їх до просторових збутових мереж, відсутність кваліфікованих 
спеціалістів та знань з організації агробізнесових систем. Це зумовлює сировинну орієнтацію 
вітчизняного експорту аграрної продукції, неможливість впровадження інновацій у розвиток 
фермерства та сільської економіки, зниження якості життя сільського соціуму.  

Означені проблеми пов’язані із нерозвиненістю економічного середовища формування доданої 
вартості агропродовольчої продукції на різних рівнях інституціонального забезпечення та у практиках 
між організаційної взаємодії, що зумовлює своєчасність та актуальність дослідження тенденцій та 
перспектив розвитку цього середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процеси створення, використання, відтворення 
доданої вартості були об’єктами досліджень концептуалістів-методологів економічної теорії, 
політекономії, теорій економічного розвитку, просторових теорій [1; 2; 3; 4]. Перші спроби 
теоретичного обґрунтування економічного простору (середовища формування доданої вартості різних 
видів продукції) знаходимо у працях А. Льоша, Й. Тюнена, В. Кристаллера, У. Айзарда, М. Ломоносова 
[5; 6]. 

Додану вартість в якості ресурсу розвитку економічного простору (середовища) обґрунтовують 
Д. Лук’яненко, А. Поручник, А. Колот, Ф. Перу, а Н. Георгеску-Роген та Р. Констанца вважають її 
ресурсом відтворення просторових господарських систем [7; 8;.9; 10]. У сучасних дослідженнях 
вітчизняних та закордонних економістів знаходимо обґрунтування різних аспектів економічного 
середовища формування доданої вартості, зокрема В. Джоб ототожнює це середовище із 
потенціалом створення робочих місць у сільському господарстві, Є. Бойко, В. Василенко вважають 
його основою регіонального економічного простору, а Р. Голдберг – координаційною системою 
агробізнесу [11; 12; 13; 14]. У дослідженнях О. Коваленко, О. Лабурцевої, Р. Смоленюка, Н. Резнікової, 
О. Іващенко здійснено обґрунтування конфігурації середовища доданої вартості у продовольчому 
комплексі, розглянуто проблеми формування середовища маркетингу в умовах створення доданої 

                                                 
 Науковий керівник: Кравчук І.І. – д.е.н., доцент 
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вартості у ланцюгу маркетингового комплексу, інтеграційні засади структури середовища формування 
доданої вартості в агропромисловому виробництві, та перспективи формування середовища 
глобальних продовольчих ланцюгів [15; 16; 17; 18]. 

Надбання науковців щодо обґрунтування формування площин доданої вартості в аграрному 
секторі економіки, у системі інфраструктури агробізнесу, у процесі соціально-економічного розвитку 
агропродовольчого комплексу та сільських територій є вагомим підґрунтям для становлення й 
розвитку новітньої концепції економічного середовища доданої вартості. Разом із тим, потребують 
поглиблених досліджень питання розвитку середовища формування доданої вартості 
агропродовольчої продукції, його структури та механізмів ефективного відтворення. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування структури економічного середовища 
формування доданої вартості агропродовольчої продукції та перспектив його розвитку в Україні. Для 
досягнення мети було поставлено наступні завдання: дослідити тенденції розвитку економічного 
середовища виробництва продукції з високою доданої вартістю в Україні та запропонувати й 
обґрунтувати структуру цього середовища.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблеми середовища, в якому відбуваються 
процеси соціально-економічного розвитку соціуму досліджуються в контексті різних площин його 
формування та відтворення у ієрархічних, галузевих, інформаційних, просторових, екологічних, 
територіальних системах. Для вивчення середовища, що формується певним процесом, дослідження 
проводяться з урахуванням особливостей як самого процесу, так і простору (галузевого, економічного, 
соціального, екологічного, інституціонального, інформаційного), в якому відбувається цей процес.  

Прихильники класичного підходу до середовища (простору різних процесів (дій) соціуму) 
відносять економічне середовище, яким вважають сукупність чинників, що впливають на купівельну 
спроможність споживачів і структуру споживання, а факторами його утворення вбачають рівень 
доходів і витрат населення, фазу економічного циклу країни, рівні інфляції та зайнятості населення, 
обсяг та динаміку валового національного продукту, рівень купівельної спроможності та доходів 
населення, рівень цін, наявність та обсяг товарного дефіциту [19, с. 111-117; 20, с. 222; 21, с. 121, 134-
136].  

Розгляд формування доданої вартості в контексті процесу, дії, набору операцій (або дій) дає 
підстави свідчити про існування середовища цих дій й здійснювати обґрунтування цього середовища. 
Отже, формування доданої вартості агропродовольчої продукції є процесом з її створення, 
використання та відтворення на всіх етапах руху продукції від виробника до кінцевого споживача. 
Середовище, в якому здійснюється цей процес, доцільно розглядати як систему з багатьма 
підсистемами (елементами), зокрема мікросередовищем (додана вартість створюється у процесі 
виробництва сільськогосподарської продукції), середовищем переробки (додана вартість створюється 
на переробних підприємствах), посередницьким середовищем (додана вартість створюється у процесі 
реалізації), макросередовищем (на формування доданої вартості впливають інституціональні чинники 
та фактори економічного середовища різних ієрархічних інститутів).  

Аналогічних позицій дотримуються П. Саблук, Н. Черкас і вважають необхідним при дослідженні 
потенціалу доданої вартості здійснювати оцінку бізнес-середовища з метою формування механізмів 
забезпечення сприятливих умов для виробництва продукції з високою доданої вартістю [22; 23, с. 39]. 

Для обґрунтування сучасних тенденцій розвитку економічного середовища формування доданої 
вартості агропродовольчої продукції розглянемо проблему через призму розвитку агробізнесу, 
аграрного сектору, інституціонального забезпечення. Останніми кількома роками спостерігається 
стабільно зростаючий розвиток аграрного сектору економіки України. За підсумками 2016 року ВВП 
агропромислової галузі становив 11,8 %, або 10,27 млрд дол. США, обсяг експорту товарів АПК 
(сировини і продуктів харчування) склав 13 млрд дол. США, що становить 32,5 % експорту України. 
Прямі інвестиції в АПК України склали у 2016 р. 2,47 млрд дол. США, що на 1,5 % більше 
попереднього року [24].  

Виробництво продукції з високою часткою доданої вартості зумовлює збільшення експорту 
готової до використання продукції. Результати аналізу динаміки експорту сільськогосподарської та 
продовольчої продукції з України у період 2014-2016 рр. вказують на зростання обсягів продукції 
тваринного походження з 15,3 до 88,1 млн дол. США, продукції борошномельно-круп’яної 
промисловості – з 124,4 до 138,6 млн дол. США, жирів та олій тваринного або рослинного походження 
– з 38220,0 до 39629,7 млн дол. США [25]. 

Найбільшу питому вагу в структурі експорту до країн ЄС мали такі види сільськогосподарської 
продукції: зернові злаки–1,7 млрд дол. США; олія–1,4 млрд дол. США; насіння олійних культур – 1,1 
млрд дол. США; залишки і відходи харчової промисловості – 497,5 млн дол. США; плоди, горіхи та 
цедра 139, 2 млн. дол. США; м’ясо та харчові субпродукти свійської птиці –133,7 млн дол. США; мед – 
98,8 млн дол. США; вироби із зерна та хлібних злаків – 96,1 млн дол. США; шкіра із шкур ВРХ, овець, 
ягнят та інших тварин – 75,7 млн дол. США; соки – 70,7 млн дол. США; казеїни, альбуміни – 40,3 млн 
дол США; продукти з какао-бобів, шоколад – 38,2 млн дол. США; продукти переробки овочів, плодів – 
38 млн дол. США [26]. 
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У цілому потенціал формування високої доданої вартості продукції в аграрному секторі має 
перспективу до зростання. Адже за період з 2000 року питома вага експорту продукції сільського 
господарства і продовольчих товарів у загальних обсягах зросла із 10,7% до 41% і досягла у 2017 р. 
18 млрд дол. США. За всі роки незалежності, враховуючи й найбільш кризові періоди, щорічно було 
позитивне сальдо в торгівлі продукцією аграрного сектору, а за 2015-2017 рр. це сальдо досягло 
стабільних позитивних показників на рівні 11-13 млрд дол. США [27]. 

Разом із тим, український експорт залишається переважно сировинним. Частка українських 
поставок сільськогосподарської продукції за кордон традиційно формується за рахунок зернових та 
олійних культур. Так, за результатами 2017 р. частка цих двох груп продукції у загальній вартості 
українського аграрного експорту перевищила 48 %. Водночас решту становлять продукти різного 
ступеня переробки, а на готові харчові продукти торік припадало лише 16 %.  

Однією з причин такого становища є нерозвиненість маркетингової складової економічного 
середовища, особливо – на локальному рівні агробізнесу, на сільських територіях, що є гальмівним 
чинником ефективної збутової діяльності сільськогосподарських підприємств та особистих селянських 
господарств. У щорічному звіті «Глобальне дослідження агробізнесу» групи KPMG- Ukraine серед 
найбільших проблем, пов’язаних із стимулюванням інновацій, було визначено людський фактор, 
корпоративну культуру та відсутність впливу на повний ланцюжок створення вартості [28]. При цьому, 
експерти групи KPMG-Ukraine наголошують на необхідності удосконалення інституціонального, 
організаційного, маркетингового, інвестиційного регулювання процесів виробництва агропродовольчої 
продукції та створення умов для забезпечення підвищення частки доданої вартості цієї продукції за 
рахунок розвитку ефективної інфраструктури агробізнесу.  

Кооперацію слід вважати перспективною формою організації формування доданої вартості 
агропродовольчої продукції. Наразі в Україні активізувалися процеси кооперації 
сільськогосподарських виробників, збільшується кількість сільськогосподарських кооперативів. Якщо 
станом на 1 січня 2017 року їх було 2014 (997 виробничих та 1017 обслуговуючих), то на початок 2018 
року в Україні їх уже налічується 2069 (996 виробничих і 1073 обслуговуючих). Тобто, на 55 
кооперативів або на 3% більше [29]. Основною перевагою кооперативів є їх організаційна мобільність, 
здатність самоорганізовуватись у маркетингові ланцюгові структури, адаптивність до різних 
організаційних форм агробізнесу.   

У Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 
2018‒2020 роки накреслено основні перспективи розвитку сільськогосподарської кооперації на 
програмних засадах, зокрема просування продукції членів сільськогосподарських кооперативів в 
ланцюжку від виробництва до кінцевого споживача, створюючи конкуренцію посередницьким 
структурам, та виходу на більш привабливі ринки, зокрема міжнародні; формування партій 
сільськогосподарської продукції належного обсягу та якості; забезпечення технологічного процесу 
виробництва, просування продукції на ринок; підвищення рівня зайнятості шляхом розвитку 
трудомістких галузей сільського господарства; створення нових робочих місць на селі, зокрема через 
стимулювання сільськогосподарської кооперації; збільшення кількості сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, заснованих фермерськими господарствами самостійно або спільно з 
членами особистих селянських господарств, на 40‒50 одиниць [30]. Слід зауважити, що перелічені у 
концепції перспективи розвитку сільськогосподарської кооперації стосуються не тільки аспектів 
збутової діяльності, а й виробничих, технологічних, організаційних чинників розвитку локального 
агробізнесу, регулювання розвитку яких має здійснюватись комплексно, у т.ч. із створенням 
сприятливих інституціональних умов, законодавчо-нормативного забезпечення тощо.  

Розвиток в Україні інституціонального середовища для виробництва агропродовольчої продукції 
з високою доданою вартістю підтримується інвестиційним та проектним забезпеченням, у т.ч. за участі 
міжнародних грантів. У першому півріччі 2016 р. в Україні було реалізовано проект міжнародної 
компанії Bunge Ukraine з бюджетом 180 млн доларів США. Фінансування за цим проектом було 
спрямовано на будівництво виробничо-перевантажувального комплексу, до якого увійшли олійний 
термінал та один із найбільших заводів із виробництва соняшникової олії. 

За інвестиційним проектом компанії Allseeds (бюджет 200 млн дол. США) збудовано 
олієекстраційний завод (порт «Південний»), що дозволить збільшити до 2020 р. потужності переробки. 
Відкрито 2 зернові термінали: перший – потужністю 2 мільйони тонн на рік, який будувався протягом 
20 місяців за участі державної китайської компанії та міжнародного зернотрейдера Cofco Corporation, 
які вклали у це 75 мільйонів дол. США, другий – в Іллічівському порту за участі швейцарської компанії 
Risoil S. A., що вклала в цей проект 70 мільйонів доларів. До складу терміналу входить величезний 
склад, де можна зберігати одночасно 30 тис. тонн зерна.  

З теоретичної точки зору економічне середовище доданої вартості агропродовольчої продукції 
слід визначати як набір організаційних, інституціональних, інвестиційних чинників, які сприяють 
комплексному розвиткові агропродовольчого сектору та сільських територій, а державне 
інституціональне регулювання цього розвитку забезпечить економічне зростання аграрного сектору та 
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сільського соціуму. Обґрунтування структури економічного середовища формування доданої вартості 
агропродовольчої продукції доцільно здійснювати на основі системного підходу (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Система та структура економічного середовища формування доданої вартості 
агропродовольчої продукції 

Джерело: розробка авторів 

 

На рис. 1 зображено 13 ключових підсистем (структурних елементів) системи економічного 
середовища створення доданої вартості, зокрема екологічна, просторова, управлінська, 
інституціональна, координаційна, соціально-економічна, інноваційна, ринкова, комунікативна, 
інформаційна, технологічна, маркетингова, інфраструктурна, які комплексно впливають на усі фази 
створення доданої вартості у ланцюгу «виробництво сільськогосподарської продукції, переробка, 
реалізація кінцевому споживачеві». Виокремлення фаз створення доданої вартості дозволяє 
встановлювати межі аналізу всього ланцюга.  

З метою удосконалення системи економічного середовища створення доданої вартості 
агропродовольчої продукції необхідним вбачається забезпечення ефективної координації 
економічного середовища регіону, території, аграрного сектору, сільської економіки тощо, в процесі 
якої здійснюватиметься аналіз підприємницького потенціалу, інституціонального середовища та 
визначатимуться пріоритети координації. Щодо розвитку локального економічного середовища – 
важливим вбачається залучення громад до участі в цьому розвитку, а система партнерських відносин 
громад із представниками регіональних структур забезпечить взаємообмін знаннями, інформацією та 
підвищить якість координації ланцюга створення доданої вартості агропродовольчої продукції. 

Висновки з проведеного дослідження. 1. Основними проблемами виробництва 
агропродовольчої продукції із високою доданою вартістю в Україні є: нерозвиненість фінансового та 
інституціонального забезпечення сільськогосподарських товаровиробників, інфраструктури 
агробізнесу, низький рівень впровадження інновацій у створення ланцюгів постачання, відсутність 
кваліфікованих спеціалістів та знань з організації агробізнесових систем, що пов’язане із 
нерозвиненістю економічного середовища формування доданої вартості агропродовольчої продукції 
на різних рівнях інституціонального забезпечення та у практиках між організаційної взаємодії.  

2. Обґрунтування різних аспектів економічного середовища формування доданої вартості 
агропродовольчої продукції здійснюється у площині розгляду його структуро формуючих чинників: 

Комунікативна Інформаційна 

Інституціональна 

Просторова 

Маркетингова 

Екологічна 

Соціально-економічна 

ДВ – додана вартість 

 

Реалізація кінцевому 
споживачеві 

Переробка Виробництво с.-г. 
продукції 

ДВ5 

Інфраструктурна 

Ринкова 

Координаційна 

Управлінська 

Інноваційна 

Технологічна 

Фази створення доданої вартості 

Система економічного середовища формування доданої вартості  
агропродовольчої продукції 
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інституціональних, інноваційних, маркетингових, організаційних, управлінських, публічно-
адміністративних.   

3. Сучасні тенденції розвитку економічного середовища формування доданої вартості 
агропродовольчої продукції розглядаються через призму розвитку агробізнесу, аграрного сектору, 
інституціонального забезпечення, в результаті чого спостерігається зростання експорту продовольчих 
товарів з високим ступенем обробки та готових харчових продуктів. 

4. Обґрунтування структури економічного середовища формування доданої вартості 
агропродовольчої продукції доцільно здійснювати на основі системного підходу із виділенням 
ключових підсистем (структурних елементів), зокрема екологічної, просторової, управлінської, 
інституціональної, координаційної, соціально-економічної, інноваційної, ринкової, комунікативної, 
інформаційної, технологічної, маркетингової, інфраструктурної, які комплексно впливають на усі фази 
створення доданої вартості у ланцюгу «виробництво сільськогосподарської продукції, переробка, 
реалізація кінцевому споживачеві». 

З метою удосконалення системи економічного середовища створення доданої вартості 
агропродовольчої продукції необхідним вбачається забезпечення ефективної координації 
економічного середовища регіону, території, аграрного сектору, сільської економіки. 
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SOME ASPECTS OF LAND MANAGEMENT IN UKRAINE 
 

Постановка проблеми. Сучасний розвиток системи землеустрою є складним та трудомістким 
процесом, який охоплює належні нормативно-правові акти, організаційні структури, фінансові 
механізми, формування даних для кадастрів та системи реєстрації прав на земельні ділянки, 
земельних інформаційних систем, механізмів управління землекористуванням.  

Реалії сьогодення вимагають від виробників сільськогосподарської галузі створення екологічно 
чистої продукції, яка повинна відповідати вимогам європейського ринку, що вимагає ефективного 
землеустрою в країні. 

Сучасний період докорінних змін у земельних відносинах в Україні вимагає  науково 
обґрунтованого поняття сучасного землеустрою та його ролі у системі суспільно-економічних 
відносин.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі сучасного землеустрою присвячені 
роботи П. Саблука [2], Б. Пасхавера [3], Г. Шарого [4], А. Данкевича [5], Є. Скорохода [6], О. Бугайчука 
[7], Ю. Дзядикевича [8], О. Паленичака [9]. Одночасно залишається дискусійним чимале коло питань 
щодо подальшого розвитку землеустрою в Україні, що впливають на формування земельних відносин 
і запровадження сталого землекористування. 

П. Саблук у своїй праці [2] висвітлив основні напрями формування та функціонування ринку 
агропромислової продукції. Зокрема, в роботі зазначено, що «закономірним і необхідним кроком на 
шляху створення цивілізованого аграрного ринку є функціонування біржової діяльності».  

Проаналізувавши світовий досвід щодо ринку землі, Б. Пасхавер вважає, що «формування 
ринку землі буде сприяти розвитку іпотечного кредитування і забезпечить ефективне використання 
земель сільськогосподарського призначення» [3]. 

Г. Шарий на підставі аналізу закордонного досвіду управління та реформування земельних 
відносин прийшов до висновку, що «пріоритетними шляхами державної політики України в процесі 
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формування земельного ринку є удосконалення методики оцінки сільськогосподарських земель, яка 
враховувала б як природні, так і ринкові чинники» [4]. 

Для реалізації конкурентних переваг агрохолдингів необхідна конструктивна аграрна політика 
держави, яка повинна охоплювати: стратегію розвитку сільського господарства; удосконалення 
земельного законодавства та врегулювання відносин власності; кредитування розвитку 
інфраструктури аграрного ринку та захист вітчизняного товаровиробника; обмеження імпорту; 
розробку шкали мотивів для інвесторів, які розвивають соціальну інфраструктуру села та проведення 
інвентаризації земель [5].  

Є. Скороход зазначає, що «сутність землекористування на засадах сталого розвитку полягає у 
збалансуванні економічних, екологічних і соціальних цілей із урахуванням властивостей земельних 
ресурсів» [6]. 

О. Богайчук, досліджуючи сільськогосподарське землеволодіння в Україні, прийшов до висновку, 
що «побудова ефективного та раціонального землеволодіння в Україні є складним і довготривалим 
процесом, який буде мати відображення на всіх верствах населення» [7]. 

Ефективне використання земельно-ресурсного потенціалу України є надзвичайно актуальною 
проблемою, оскільки недотримання екологічних параметрів розвитку аграрного виробництва 
призводить до зменшення економічної ефективності використання сільськогосподарських угідь [8]. 

Застосування економічних інструментів регулювання земельних відносин сприятиме фінансовій 
відповідальності землекористувачів, самодостатності регіонів і наблизить вітчизняних аграріїв до 
збалансованого та високопродуктивного сільськогосподарського виробництва [9]. 

Однак у літературних джерелах недостатньо висвітлені чинники, що впливають на процес 
землеустрою в Україні, що зумовило необхідність їх подальшого вивчення. 

Постановка завдання. Метою роботи є аналіз чинників, які впливають на землеустрій в АПК. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Земельні ресурси – це складова частина 

екосистеми, яка є єдиним природним комплексом, утвореним живими організмами і середовищем, в 
якому живі й неживі елементи пов’язані між собою обміном речовин і енергією [10]. Сутність 
землекористування передбачає збалансування економічних, екологічних і соціальних чинників із 
урахуванням властивостей земельних ресурсів. Найбільш доступним, на нашу думку, є трактування 
землеустрою у Великому тлумачному словнику сучасної української мови [1, с 363], у якому 
зазначено, що землеустрій – це «сукупність заходів щодо організації землі й користування нею», а 
слово «устрій» - як «порядок, система організації чого-небудь»). Термінологія «землеустрій» більшою 
мірою і зафіксована відповідними статтями сучасного Земельного кодексу України та Закону України 
«Про землеустрій». Землеустрій законодавчо визнано складовою (основоположним механізмом) 
управління у галузі використання та охорони земель. Він виступає як механізм реалізації земельної 
реформи, маючи відповідні пріоритети в той чи інший періоди, які диктують і відповідні види робіт 
залежно від політики держави, організаційного та фінансового забезпечення [14]. Сталий розвиток 
землеустрою забезпечує збереження довкілля, відновлення біосфери, зменшення навантаження на 
природу та гармонійний розвиток людини і природи.  

В процесі вирощування сільськогосподарської продукції в атмосферу виділяються парникові 
гази, а саме: двооксид вуглецю, метан і оксид азоту. Найбільш важливими для росту рослин є 
сполуки, які містять вуглець, оскільки вуглець є енергією росту, тому ґрунти повинні збільшувати 
енергію, а не втрачати. Збільшення вмісту вуглецю, а отже органіки в ґрунтах є важливим завданням 
сільськогосподарських виробників і екологів. Затримання вуглецю в ґрунті (секвестрація) можливо 
лише при мінімізації обробітку ґрунту, що приводить до покращення фізико-хімічних і агрофізичних 
характеристик ґрунтів, особливо в поверхневому шарі, створюючи в ньому органічні горизонти [11]. 
Застосування оптимально підібраних технологій вирощування сільськогосподарських культур і 
відповідні сівозміни дозволяють накопичувати значну кількість вуглецю в ґрунті [12]. Вчені США 
вважають, що вирощування проміжних культур, зокрема сидератів, які є складовою частиною 
технології прямого посіву, забезпечують зв’язування значної кількості вуглецю в тканинах рослин [10]. 
Технологія прямого посіву запобігає виникненню та поширенню ерозійних процесів, сприяє акумуляції 
й утриманню вологи в ґрунті та залученню меншої кількості технічних засобів. Аграрії України 
намагаються зменшити витрати на вирощування одиниці сільськогосподарської продукції шляхом 
застосування нульової технології. 

На підставі дослідження еколого-економічних аспектів сільськогосподарського 
землекористування, Є. Скороход [6] прийшов до висновку, що основними проблемами 
сільськогосподарського землекористування в Україні є:  

- високий, економічно та екологічно необґрунтований рівень сільськогосподарського 
використання території (розораність земель досягає 70%, а у деяких регіонах України вона становить 
88–90% і з них значна частина землі перебуває в інтенсивному обробітку); 

- розширення площі ріллі за рахунок схилів, малопродуктивних, деградованих і заплавних 
земель призвело до техногенного навантаження на ґрунтовий покрив; 
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- втрати гумусу становлять 0,7 т/га, а за 25 років вміст гумусу зменшився на 25%, внаслідок 
знищення орного шару ґрунту, руйнування гідрографічної мережі, зникнення малих річок та замулення 
природних і штучних водоймищ;  

- спостерігається порушення структури та хімічного складу ґрунтів і втрата поживних речовин 
внаслідок того, що в процесі збирання урожаю виноситься більше 100 кг/га поживних компонентів, які 
не повертаються в ґрунт із добривами;  

- викиди парникових газів сільгоспугіддями сприяють утворенню «парникового ефекту». 
Отже, ефективність управління землекористуванням забезпечується інструментами ринкової 

інфраструктури та передбачає збалансування економічних, екологічних і соціальних цілей із 
урахуванням властивостей земельних ресурсів. Це підтверджується досвідом розвинених країн 
Європи та США [10]. 

Земля є основою розвитку аграрної економіки. Володіння, користування та розпорядження 
землею регулюються в Україні нормативно-правовими актами. Загальна площа земель 
сільськогосподарського призначення, за даними Державного комітету по земельних ресурсах, 
становить 41,6 млн га [13]. В Україні, відповідно до Земельного Кодексу, є три форми землеволодіння: 
державна, приватна та комунальна [14]. При державному землеволодінні суб’єктом є: Верховна Рада 
України, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради народних депутатів. Об’єктом є усі землі 
України за винятком земель, які передані у комунальну або приватну власність.  

Приватне землеволодіння передбачає, що суб’єктом є фізичні особи (громадяни), а об’єктом є 
землі для ведення селянського (фермерського) господарства, особистого підсобного господарства, 
садівництва та дачного господарства. У комунальному землеволодінні суб’єктом виступають 
територіальні громади сіл, селищ, міст в особі їх представницьких органів. Об’єктом є землі в межах 
населених пунктів, за винятком земель приватної та державної власності. Поняття землеволодіння 
можна розглядати через призму економічних і юридичних засад. Економічні засади характеризують 
відносини економічної власності на землю в аграрному секторі, а юридичні – це відносини, що 
виражені у відповідних правах власності на земельний наділ. Землеволодіння – це одноосібні або 
групові відносини, що виникають на основі формальних і неформальних прав, хто і на яких умовах, на 
який термін, і для яких цілей має право доступу до землі [7; 15]. Деякі українські вчені розглядають 
розвиток землеволодіння як доступ до землі великих аграрних господарств і агрохолдингів. У своїх 
дослідженнях вони малу увагу звертають на приватні домогосподарства та їх сім’ї, які заробляють на 
землі основну частку свого сукупного доходу. Доступ до землі для цієї категорії суспільства є 
важливим елементом розвитку продовольчої незалежності, екологічно чистого землеробства, 
планування та ін. Формування ефективного та раціонального землеволодіння в Україні є складним і 
довготривалим процесом, який охоплює всі верстви населення. 

На сьогоднішній день землекористування в Україні здійснюється з порушенням структури 
посівів, внаслідок чого спостерігається виснаження ґрунтів, розвиваються ерозійні процеси, 
погіршується якісний стан сільськогосподарських угідь. Для того, щоб уникнути негативних явищ 
аграрії використовують інноваційні ресурсозберігаючі технології обробітку ґрунту, які сприяють 
підвищенню ефективності виробництва та відновленню довкілля. Ефективним є також застосування 
технології зберігаючого землеробства, яка покращує якість ґрунтів і відновлює їх структуру та вмісту 
гумусу, запобігає виникненню ерозійних процесів, нормалізує водний і повітряний режими та поліпшує 
екологічне середовище. 

Інноваційна ресурсозберігаюча технологія охоплює: точне землеробство, органічне 
землеробство, нульову та мінімальну технології [16]. 

Технологія точного землеробства забезпечує одержання із земельної ділянки найбільшої 
кількості дешевої та якісної продукції, не порушуючи при цьому норм екологічної безпеки. Вона 
передбачає дозоване внесення насіння, добрив і води в ґрунт. Така технологія гарантує економію 
трудових ресурсів, енергетичних, управлінських і матеріальних витрат, а також підвищує врожайність 
сільгоспкультур і ефективність виробництва [16].  

Органічне землеробство – це система екологічного менеджменту сільськогосподарського 
виробництва. Вона підтримує та поліпшує біорізноманіття, біологічні цикли та біологічну активність 
ґрунтів. При реалізації в АПК технології органічного землеробства не використовуються ГМО, 
антибіотики, агрохімікати та мінеральні добрива. Це сприяє зростанню біологічної активності у ґрунті, 
відновленню балансу поживних речовин і приросту гумусу і, як наслідок, спостерігається підвищення 
врожайності сільськогосподарських культур [17]. 

Мінімальна та нульова технології не передбачають застосування механічного обробітку ґрунту. 
На практиці застосовуються сівозміни, що покращують родючість ґрунту та використовується насіння 
вищих репродукцій, які чутливі до нових технологій. Відомо, що оранка плугом завдає значної шкоди 
мікрофлорі ґрунту і призводить до деградації родючого шару. Крім цього, під час обертанні пласту 
ґрунту руйнується його структура, капіляри та пустоти. Мінімальне втручання людини в природні 
структури ґрунту сприяє біологічним процесам у верхніх шарах ґрунтового покриву, захищає його від 
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деградаційних процесів і підвищує родючість ґрунту. Мінімальний обробіток ґрунту проводять на 
глибину 3–7см (глибина загортання насіння), створюючи комфортні умови для росту та розвитку 
рослин [15–17]. 

Застосування у землеробстві інноваційних ресурсозберігаючих технологій зупиняє деградацію 
земель, відтворює родючість ґрунту, забезпечує охорону земель і раціональне їх використання та 
покращує екологічний стан довкілля. Водночас спостерігається підвищення економічної ефективності 
аграрного виробництва та врожайності сільськогосподарських культур. Новітні технології 
забезпечують конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції. 

Актуальною проблемою сьогодення є відновлення родючості ґрунтів. Необхідно зазначити, що 
використання земельно-ресурсного потенціалу не відповідає вимогам екологічного, безпечного 
землекористування. Спостерігається зниження екологічної стійкості аграрних ландшафтів, інтенсивне 
розорювання угідь, необґрунтована структура посівних площ і недостатнє внесення органічних і 
мінеральних добрив. Все це призводить до дегуміфікації ґрунтового покриву. Високий рівень 
розораності сільськогосподарських угідь і недотримання ґрунтозахисних заходів призводить до 
прискорення ерозійних процесів ґрунтового покриву. В останні роки суттєво зменшилася природна та 
економічна родючість ґрунту. Аграрії країни останніми роками не проводять вапнування 
сільськогосподарських угідь, внаслідок цього погіршуються агрохімічні, фізико-хімічні та фізичні 
властивості кислих ґрунтів, а це призводить до зменшення їхньої родючості, внаслідок чого 
сільгоспвиробники одержують низький урожай і поганої якості.  

Ефективне землекористування вимагає проведення комплексних еколого-економічних заходів 
до землі як ресурсу та головного засобу виробництва. Збереження ґрунтового покриву та підвищення 
його ефективності у сільськогосподарському виробництві є важливим для стабілізації екологічної 
ситуації, забезпечення продовольчої безпеки населення та сталого розвитку сільських територіальних 
громад. Раціональним є таке землекористування, яке дає змогу передбачити результати виробничої 
діяльності на землі, не допускаючи зниження самовідновлення потенціалу ґрунтового покриву, 
забезпечуючи максимально ефективне використання земельно-ресурсного потенціалу із поєднанням 
економічної вигоди з вимогами екологічної безпеки [18].  

Для успішного землекористування необхідно економічно заохотити власників землі та 
землекористувачів до самостійного проведення заходів, які передбачають раціональне використання 
й охорону земель. Застосування економічних інструментів регулювання земельних відносин 
сприятиме фінансовій відповідальності землекористувачів, самодостатності регіонів і наблизить 
вітчизняних аграріїв до збалансованого та високопродуктивного сільськогосподарського виробництва. 

Висновки з даного дослідження. є 
Отже, землеустрій є важливим складовим елементом у земельних відносинах і слугує 

ефективним державним механізмом в організації сільськогосподарського виробництва та регулює 
суспільні відносини щодо користування, володіння й розпорядження землею. 

Таким чином, щоб уникнути негативних явищ аграрії України використовують інноваційні 
ресурсозберігаючі технології обробітку ґрунту, які сприяють підвищенню ефективності виробництва та 
відновленню довкілля. Ефективним є також застосування технології зберігаючого землеробства, яка 
покращує якість ґрунтів і відновлює їх структуру та вмісту гумусу, запобігає виникненню ерозійних 
процесів, нормалізує водний і повітряний режими та покращує екологічне середовище. Інноваційна 
ресурсозберігаюча технологія охоплює: точне землеробство, органічне землеробство, нульову та 
мінімальну технології. Для успішного землекористування необхідно економічно заохотити власників 
землі до проведення заходів, які забезпечать раціональне використання й охорону земель.  
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ECOLOGICAL EDUCATION OF SOCIETY AS A NECESSARY 
COMPONENT FOR ENSURING BALANCED ECOLOGICAL AND 

ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

Постановка проблеми. Сучасний етап соціально-економічного розвитку характеризується 
значним впливом людства на довкілля. Глобальне потепління, нестача питної води, ерозія ґрунтів, 
електромагнітне забруднення середовища та інші екологічні проблеми призводять до того, що країни 
та світова спільнота змушені шукати нові шляхи зменшення негативного впливу людини на природу. У 
зв’язку з цим з’являється необхідність розроблення та формування дієвих підходів до підвищення 
рівня мотивації до екологічно спрямованої діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовні дослідження у сфері мотивації екологічно 
орієнтованої діяльності були проведені  вітчизняними вченими. Зокрема Б.М. Данилишин [1] 
досліджував екологічну складову політики сталого розвитку; С.М. Ілляшенко [2] вивчав засади 
організаційно-економічного механізму управління природоохоронною діяльністю; О.А. Лук’янихіна [3] 
аналізувала методи екологізації суспільства; Л.Г. Мельник [4] розглядав соціо-еколого-економічні 
ризики в умовах недостатнього фінансування природоохоронних заходів; М.М. Петрушенко [5] та 
О.В. Прокопенко [6] досліджували економічні методи мотиваційного інструментарію екологізації 
виробництва. Проте проблема формування ефективного мотиваційного механізму екологізації 
господарської діяльності на даний час не вирішена та  потребує додаткового вивчення. Особливу 
увагу слід надати саме активізації внутрішньої мотивації, значення та роль якої вітчизняними вченими 
недооцінюється. 
           Постановка завдання. Метою даної статті є вдосконалення методів мотивації до екологічно 
спрямованої діяльності. Відповідно до поставленої мети необхідно проаналізувати можливі недоліки у 
застосуванні виключно зовнішніх позитивної та негативної мотивацій у організаційно-економічному 
механізмі природокористування, а також розглянути переваги та можливість застосування  
внутрішньої  мотивації  до екологічної діяльності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Відомо, що, з точки зору психології, за джерелом 
впливу на формування та активізацію мотивів розрізняють внутрішню та зовнішню мотивацію (рис. 1). 

                                           

 Науковий керівник: Боронос В.Г. – д.е.н., професор.  
 Науковий керівник: Прокопенко О.В. – д.е.н., професор.  
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За спрямованістю (знаком) зовнішня мотивація поділяється на зовнішню негативну мотивацію (ЗНМ) 
та зовнішню позитивну мотивацію (ЗПМ). 

 

 
  

Рис. 1. Методи управління природоохоронною діяльністю 
Джерело: авторська розробка 
 

На сьогоднішній день в Україні у сфері економіки природокористування примусова група 
економічних методів досить поширена, однак вона потребує значного удосконалення. Міністр екології 
та природних ресурсів Остап Семерак під час презентації Концепції реформування системи 
державного контролю у сфері навколишнього природного середовища зазначив, що сьогодні в Україні 
діють завищені норми за кількістю необхідних перевірок і низькі штрафи за порушення екологічного 
законодавства. 

Максимальний штраф для посадових осіб за забруднення територій становить 1700 грн, а для 
фізосіб – 1300 грн. Один інспектор для покриття планових завдань повинен провести за 1 місяць 
перевірку 20 суб’єктів господарювання. За стандартами цей показник не повинен перевищувати семи 
перевірок. Але, як правило, інспектори не здійснюють передбачених перевірок, а переключаються на 
невеликі компанії і ведуть контроль для можливого особистого збагачення. Робота Державної 
екоінспекції, крім низької ефективності, характеризується ще й високим рівнем корупційного тиску [7].  

Слід переглянути методику визначення розмірів плати і стягнення платежів за забруднення 
навколишнього природного середовища України, адже, як показує аналіз динаміки загальної суми 
екологічних зборів, на сьогодні не забезпечуються зростаючі потреби держави у фінансуванні 
природоохоронних та природовідновлювальних заходів. Щорічно державний та місцеві 
природоохоронні фонди недоотримують чималі суми коштів на усунення забруднення та відновлення 
екосистем країни. А механізми формування екологічних фондів є непрозорими. 

Екологічним законодавством України передбачається, що виробництво екологічно небезпечної 
продукції коштуватиме виробнику надто дорого і, як наслідок, він втратить конкурентну перевагу. 
Однак, практика показує зворотній зв’язок: на жаль, у більшості випадків товаровиробникам вигідніше 
здійснювати фіскальні екологічні платежі, ніж витрачати кошти на природоохоронні заходи. Більше 
того, керівники підприємств, використовуючи «зв’язки», часто сплачують установлений екологічний 
штраф не в повній, або взагалі не сплачують.  

Показовою є примусова група економічних методів стимулювання екологізації господарської 
діяльності у країнах західної Європи. Вона спрямована на впровадження екологічно чистих технологій. 
У країнах ЄС діє понад 200 чітких механізмів реалізації екологічного законодавства, застосовується 
майже 150 видів екологічних податків, структура і тарифні ставки яких затверджено національними 
парламентами. У Німеччині, наприклад, розроблена та реалізується стратегія екологічно 
орієнтованого менеджменту і екологічного підприємництва, що є важливим напрямом екологізації 
економіки. Обов’язковим для всіх підприємств є проходження екологічного аудиту на основі прийнятих 
національних стандартів, які його регулюють. Якщо викиди шкідливих речовин перевищують зазначені 
норми, то до таких підприємств держава застосовує штрафні санкції, підвищує ставку кредиту, 
відміняє пільгове оподаткування. Побічним наслідком такого регулювання стало поширення 

Методи управління природоохоронною 

діяльністю  

Зовнішня мотивація  

Внутрішня мотивація 

 
Нормативно-правові 

сертифікація, 
ліцензування тощо 

 
Адміністративні  

прямі заборони, 
обмеження квоти, 

контроль 

Економічні  
(заохочувальні) 

пільги, дотації, субсидії й т.п. 

Економічні  
(примусові)  

штрафи, збори, платежі й т.п. 

 
Соціальні 

формування екологічної 
культури, системного 

розуміння функцій природи; 
бажання покращити якість 

середовища існування 

Організаційні  
стандарти, технічні умови 

Психологічні 
отримання задоволення від екологічно 

спрямованої діяльності, почуття 
відповідальності за забруднення довкілля, 

екологічна свідомість 

 
Освітньо-тренінгові 

підготовка та екологічна 
освіта фахівців 

автотранспортної галузі, 
розуміння наслідків 

екологічно деструктивної 
діяльності 
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Виховання Освіта 

Наука 

«Людина 

екологічна» 

«екологічного колонізму» – винесення за межі країни екологічно шкідливих, багатовідхідних та 
ресурсомістких галузей виробництва. 

Для стимулювання росту інвестиційних вкладень в екологічно орієнтоване виробництво 
необхідно, щоб економічна ефективність таких проектів була вищою, ніж екодеструктивних. Тому для 
екологічно орієнтованих виробників необхідно впровадити пільгове оподаткування, субсидування цін 
екологічних товарів, дотації, гранти, пільгове кредитування, бюджетне фінансування. Такі заходи 
передбачені у статті 48 Закону України «Про охорону навколишнього середовища», однак сам 
механізм їх реалізації на практиці залишається неефективним. Це пов’язано насамперед з дефіцитом 
коштів на природоохоронні заходи, які розподіляються за залишковим принципом. 

Розглянуті недоліки застосування примусових та заохочувальних методів мотивації екологічно 
спрямованої діяльності вказують на те, що в умовах обмеженості фінансових ресурсів доцільно 
звернути увагу саме на внутрішню мотивацію. Потрібно змінювати систему і принципи екологічної 
відповідальності. На наше переконання, саме внутрішня мотивація є «ключем» для розв’язання 
екологічних проблем, першоосновою формування екологічної культури. 

Країни з розвинутою економікою здебільшого використовують мотиваційні механізми, в основі 
яких лежать переважно внутрішні та зовнішні позитивні мотиви. Проте більшість вітчизняних науковців 
переконані, що найефективнішими є економічні методи мотивації, а внутрішня мотивація лише 
підсилює їх дію. Це пов’язано з тим, що активізація внутрішньої мотивації є нелегким та 
довготривалим завданням. Так, при виборі поведінки людина керується власними сформованими 
мотивами, а для їх зміни необхідний певний час. 

За нашим переконанням, на перше місце в списку чинників, що зумовили катастрофічний 
екологічний стан в Україні, слід поставити екологічну неосвіченість населення, особливо керівників, які 
приймають рішення. Усі зусилля при розв’язанні екологічних проблем спрямовуються не на усунення 
причин забруднення, а на боротьбу з його наслідками. Людина почуває себе у безпеці, бо до кінця не 
розуміє остаточних наслідків екодеструктивної діяльності та безмежності власних потреб. 

На думку члена Римського клубу Д. Медоуза, зменшити негативний вплив на довкілля можливо 
лише через зміну особистих та суспільних цінностей. Для того, щоб відбулися такі зміни в людській 
свідомості, людина повинна бути екологічно освічена. Лише накопичення екологічних знань є шляхом 
до всебічного розвитку людства, особливо до його економічного розвитку [8] . 

Саме внутрішня мотивація є «ключем» для розв’язання екологічних, а отже й економічних 
проблем. Шлях до високої екологічної культури лежить через зміну людської свідомості та 
формування нового типу особистості – «людини екологічної» для якої характерні такі риси: 

• перехід від антропоцентричного типу екологічної свідомості (найбільшу цінність у світі має 
людина, а природа повинна задовольняти її потреби) до ексцентричного (гармонійного розвитку 
людини і природи, розуміння причинно-наслідкових зв’язків у системі «людина природа» ); 

• нова філософія життя – визначення розумної межі задоволення власних потреб (обмеження 
споживацьких інстинктів); 

• принцип «випереджаючого відображення», згідно з яким у свідомості людини відбувається 
постійна оцінка можливих наслідків від її втручання у природу; розуміння того, що за власну 
екодеструктивну поведінку сьогодні будуть платити майбутні покоління.  

Формування «людини екологічної» є складним та довготривалим процесом і повинно 
здійснюватися в тріаді: освіта, наука, виховання (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Формування «людини екологічної» 

Джерело: авторська розробка 
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Одним із пріоритетних та стратегічних напрямків розвитку сучасної освіти у нашій державі є 
формування екологічної культури особистості, виховання у кожного громадянина екологічної 
свідомості. Екологічна освіта – це неперервний процес засвоєння цінностей і понять, які спрямовані на 
формування умінь і відношень, необхідних для осмислення та оцінки взаємозв’язків між людиною і 
природою, а також передбачають розвиток умінь приймати екологічно спрямовані рішення.  

Екологічна освіта в Україні передбачає наступні рівні: дошкільна – початковий рівень екологічної 
освіти, головне завдання – формування елементарних знань у системі людина-природа; середня 
освіта – основний рівень екологічної освіти, головне завдання формування основи екологічних знань; 
вища (професійно-технічна) освіта – вищий рівень екологічної освіти, головне завдання – 
формування екологічної етики, свідомості, культури. Крім цих рівнів є ще базисний інститут 
формування «людини екологічної» – це сім’я і саме на етапі раннього виховання особистості потрібно 
прищеплювати любов до природи.    

Проаналізувавши систему екологічної освіти в Україні, ми виокремили такі головні проблеми. 
Розглянемо детальніше кожну із них. 

1. Недостатня екологічна спрямованість освіти. За останні 5 років у нашій державі було 
розроблено програми й концепції розвитку екологічної освіти і виховання. Активно розвивається 
формальна екологічна освіта (в школах, вищих навчальних закладах, інститутах підвищення 
кваліфікації), та неформальна (за допомогою засобів масової інформації, кіно, музеїв, виставок, 
заходів природоохоронних товариств тощо). У системі екологічних наук з’явились нові наукові і 
навчальні дисципліни: екологія міст, екологія особистості, екологія дитини та ін. Однак обсяг та якість 
навчального матеріалу залишається низьким. На нашу думку, очевидною є необхідність змін у 
структурі екологічної освіти, оновленні її змісту, технологій навчання та методик викладання. 
Екологічна освіта і виховання мають безпосередній зв’язок із процесами державотворення та 
національного відродження України. Тому завдання навчальних закладів усіх рівнів полягає у 
формуванні у підростаючого покоління вмінь та навичок мислити і діяти по новому, з почуттям 
екологічної відповідальності.  

2. Відсутність акценту на перетворення знань в переконання та конкретні екологічно спрямовані 
дії. Вітчизняна система екологічної освіти ще не має належної організації і управління, результатом 
якої є лише поверхнева обізнаність про глобальні екологічні проблеми людства, а не їх практичне 
розв’язання. На жаль, але для більшості громадян України рівень екологічної освіченості залишається 
дуже низьким. На кожному з етапів розвитку особистості перехід від елементарних екологічних знань, 
уявлень дошкільного рівня до їх глибокого усвідомлення і практичної реалізації майже не 
відбувається, інакше як пояснити той факт, що людство продовжує вести екодеструктивну діяльність 
знаючи, що вона загрожує здоров’ю та життю [9].  

Для того, щоб екологічна освіта виконувала своє призначення, вона має базуватися на таких 
принципах:  

 масштабність – розповсюдження екологічної освіти на громадян всіх категорій, вікових груп і 
сфер діяльності;  

 комплексність – навчання має базуватися на основі розкриття причинно-наслідкового зв’язку у 
системі «людина-природа», розуміння того, що за власну екодеструктивну поведінку сьогодні будуть 
платити майбутні покоління;  

 різноманітність джерел знання та методів навчання;  

 екологічна освіта повинна мати міждисциплінарний характер, урахування та розуміння зв'язку 
екологічних проблем з економічними, культурними та соціальними проблемами; 

 неперервність – передбачає, що на кожному етапі розвитку особистості відбувається 
поглиблення і доповнення екологічних знань; 

 функціонального призначення – кожен етап повинен забезпечувати виконання поставлених 
завдань, якщо ж вони не виконуються, то перехід на наступний рівень вже не дасть бажаного ефекту 
від екологічної освіти; екологічні знання, доповнені ціннісними орієнтаціями, мають стати основою 
екологічної культури і екологічного мислення. 

Відомо, що навчати важко, ще важче перетворити знання в переконання, але найскладніше – 
зробити так, щоб переконання стали нормою життя. Те, що людина знає, усвідомлює і безпосередньо 
робить не співпадає. Особливу небезпеку становить розрив між екологічними знаннями та 
екологічною поведінкою. Екологічна поведінка суб’єктів господарювання може бути активною 
(усвідомлення суб’єктом своєї екологічної діяльності та можливих наслідків, а отже – мінімізація 
негативного впливу на природу), конформістською (усі так роблять – і я так роблю) та маргінальною 
(екологічно спрямовані дії суб’єкта під почуттям остраху). Головним завданням екологічної освіти та 
виховання є формування поведінки перших двох типів. 

Висновки з проведеного дослідження. Важливу роль у зменшенні деструктивного впливу 
людини на довкілля відіграють сучасні методи управління природоохоронною діяльністю. Аналіз 
економічних методів мотивації свідчить про те, що законодавча база їх застосування досить 
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розроблена, однак сам механізм реалізації на практиці залишається ще надто слабким, тому сьогодні 
необхідно формувати нові підходи до удосконалення методів управління природоохоронною 
діяльністю. В умовах нестабільної соціально-економічної ситуації в Україні важливого значення 
набувають соціально-психологічні та освітньо-тренінгові методи, які спрямовані на формування нового 
типу особистості – «людини екологічної», яка не лише здатна вирішувати еколого-економічні 
проблеми, але і не створювати їх. «Людина екологічна» формується в тріаді: екологічна освіта, наука, 
виховання. Екологічну освіту необхідно звести не стільки до передавання знань з окремих тем, скільки 
до формування екологічного світогляду. Екологічні цілі повинні стати базисними цілями економіки. 
Екологічна відповідальність пов’язана з усіма сторонами екологічних взаємин людини та проявляється 
як інтегральна характеристика особистості. 

 
Література 

 
1. Данилишин Б. М. Наукові нариси з економіки природокористування: монографія. Київ: НАН 

України, 2008. 280 с. 
2. Ілляшенко С. М., Прокопенко О. В. Екологічний маркетинг. Економіка України. 2003. № 12. 

С. 56–61. 
3. Лук’янихіна О. А. Екологічний менеджмент в системі територіального управління: дис. … 

канд. екон. наук: 08.08.01 / Сумський державний університет. Суми, 2002. 223 с. 
4. Мельник Л. Г. Экономіка розвитку: монографія. Суми: ІТД «Університетська книга», 2006. 

662 с. 
5. Петрушенко М М. Економічне обґрунтування мотиваційного інструментарію 

екологоорієнтованого управління підприємством: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.06 / 
Сумський державний університет. Суми, 2007. 23 с.  

6. Прокопенко О. В. Підходи до удосконалення економічного мотивування екологізації 
виробництва. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2005. № 10. С. 33–39. 

7. Розміри штрафів за порушення екологічного законодавства мають бути переглянуті (за 
матеріалами урядового порталу). URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250030727 (дата звернення: 
03.06.18). 

8. Медоуз Д., Рандерс Й. Пределы роста. 30 лет спустя : пер. с англ. Москва: ИКЦ 
«Академкнига», 2008. 342 с. 

9. Науменко Г. Г. Екологічна культура як інтегруючий засіб формування гуманістичних 
цінностей. Гілея: Науковий вісник: електрон. наук. фахове вид. 2010. Вип. 32. URL: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_32/Gileya32/F4 (дата звернення: 03.06.18). 

 
References 

 
1. Danylyshyn, B.M. (2008), Naukovi narysy z ekonomiky pryrodokorystuvannia [Scientific essays on 

economics of nature use], monograph, NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine, 280 p. 
2. Illiashenko, S.M., and Prokopenko, O.V. (2003), “Ecological marketing”, Ekonomika Ukrainy, no. 12, 

pp. 56-61. 
3. Lukianykhina, O.A. (2002), “Ecological management in the system of territorial management”, 

Thesis of Cand. Sc. (Econ.), 08.08.01, Sumy state university, Sumy, Ukraine, 223 p. 
4. Melnyk, L.H. (2006), Эkonomika rozvytku [Development Economics], monograph, ITD 

«Universytetska knyha», Sumy, Ukraine, 662 p. 
5. Petrushenko, M.M. (2007), “Economic substantiation of the motivational tools of the ecologically 

oriented enterprise management”, Thesis abstract of Cand. Sc. (Econ.), 08.00.06, Sumy state university, 
Sumy, Ukraine, 23 p. 

6. Prokopenko, O.V. (2005), “Approaches to improving the economic motivation of environmental 
production”, Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia “Ekonomika”, no. 10, pp. 33-39. 

7. The size of fines for violations of environmental legislation should be reviewed, available at: 
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250030727 (access date June 03, 2018). 

8. Medouz, D. and Randers, Y. (2008), Predelyi rosta. 30 let spustya [Limits to growth. The 30-year 
update], Translated by E. S. Oganesyan, Laboratoriya znaniy, Moscow, Russia, 342 p. 

9. Naumenko, H.H. (2010), “Ecological culture as an integrative means for the formation of humanistic 
values”, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_32/Gileya32/F4 (access date 
June 03, 2018). 

 
Стаття надійшла до редакції 11.06.2018 р. 

 
 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250030727
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_32/Gileya32/F4
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250030727
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_32/Gileya32/F4


ДДЕЕММООГГРРААФФІІЯЯ,,  ЗЗААЙЙННЯЯТТІІССТТЬЬ  ННААССЕЕЛЛЕЕННННЯЯ  ІІ  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННОО--ЕЕККООННООММІІЧЧННАА  ППООЛЛІІТТИИККАА   

  
 

 67 

 

 

ДЕМОГРАФІЯ, ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 

 

УДК 330.564.2+330.567.28:330.163.3 
JEL Classification D18, D60, E64, I31 

Нижник І.О., 

аспірант 
Уманський національний університет садівництва 

 

ДОХОДИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ЗАДОВОЛЕННЯ 
ПРОДОВОЛЬЧИХ ІНТЕРЕСІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ:  

СТАН ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ 
Nyzhnyk I.O., 

postgraduate student, 
Uman National University of Horticulture 

 

REVENUES AS A KEY FACTOR FOR MEETING THE HOUSEHOLD 
FOOD INTERESTS: STATUS AND FACTORS OF IMPACT 

 
Постановка проблеми. Економічні інтереси населення – це реальні, зумовлені відносинами 

власності та принципом економічної вигоди, мотиви і стимули соціальних дій щодо задоволення 
динамічних систем їх індивідуальних та групових потреб. У системі економічних інтересів центральне 
місце посідають продовольчі інтереси, задоволення яких продиктоване найпотужнішим мотивом і 
стимулом до дій – виживання людини, як біологічної істоти. В умовах товарних ринкових відносин 
панівним джерелом задоволення продовольчих інтересів населення є його доходи.  

Середньорічна вартість нормативного продовольчого кошику в Україні для 1 особи в 2016р. 
становила 14803 грн. Якщо взяти за основу методику ФАО, згідно з якою витрати на продовольство у 
структурі сукупних витрат домогосподарств не повинні перевищувати 40%, то середньорічні сукупні 
витрати 1 особи в 2016р. мали б становити не менше ніж 37008 грн, або 3084 грн на місяць. Натомість 
фактично вони становили 2711 грн. Враховуючи, що головним джерелом витрат домогосподарств є 
їхні доходи, можна стверджувати, що низький рівень останніх є головною перешкодою для повного 
задоволення продовольчих інтересів громадян країни.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Джерела формування, розмір та динаміка доходів 
населення України, структура витрат домогосподарств, стан продовольчого забезпечення населення 
та ключові фактори впливу і т.д. – це надзвичайно актуальна тематика досліджень вітчизняних 
науковців. Так, Балакірєва О. М., Головенько В. А., Дмитрук Д. А., Середа Ю. В. та ін. у своєму 
дослідженні детермінант соціально-економічної нерівності в сучасній Україні справедливо відмічають, 
що зміна суспільного устрою спричинила поглиблення нерівності, причому в таких масштабах, коли 
для більшості населення стали недоступними звичні раніше стандарти життя, добробут, можливості 
людського розвитку [1, с. 6].  

На загострення проблеми бідності та нерівності внаслідок значного падіння реальних трудових 
доходів населення через соціально-економічні негаразди та зростання вартості життя вказує 
Заяць В. С. Вчений слушно зауважує, що основні проблеми і загрози економічній безпеці 
домогосподарств необхідно пов’язувати із зниженням сукупних доходів і витрат населення до 
критичної межі, неадекватної змінам реальної вартості життя, на тлі їх інфляційного знецінення [2].  

На думку Карпенка Н. В., для основної маси населення ситуацію в сфері доходів можна назвати 
критичною. У зв’язку з цим, з метою оптимізації механізму регулювання структури та рівня доходів 
населення України, вчений, окрім іншого, вважає за необхідне забезпечити випереджальне зростання 
первинних доходів громадян у порівнянні із вторинними, а також перенести тяжкість оподаткування з 
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менш прибуткового населення на більш прибуткове за допомогою прогресивної системи 
оподаткування [3]. 

На об’єктивні причини низьких доходів українських громадян вказує у своєму дослідження 
Куліков Г. Т. Вчений не безпідставно вважає низьку продуктивність праці, що не перевищує 16% від 
аналогічного показника в Норвегії і США, - однією з основних причин невисокої заробітної плати 
українців [4]. Дана проблема – надзвичайно актуальна. Адже, як справедливо відмічає Лібанова Е. М., 
найбільший вплив на нерівність населення за доходами справляє диференціація заробітної плати. 
Вчена вказує на те, що стандарти оплати праці в Україні залишаються загальнонизькими, оскільки 
архаїчна структура виробництва, технологічна відсталість підприємств змушують роботодавців 
удаватися до цінових методів конкуренції, що в умовах слабкості механізмів колективно-договірного 
регулювання спричиняє консервування моделі дешевої робочої сили [6]. 

Юрчик Г. М. та Самолюк Н. М. у своєму дослідженні вказують на те, що поряд із об’єктивними 
причинами низьких доходів населення України, не менш, а можливо більш актуальною проблемою є 
несправедливий розподіл національного доходу [10]. 

Недостатній рівень доходів населення породжує надзвичайно гостру соціальну проблему – 
недостатній рівень економічного доступу до продовольства наслідком якого є тимчасовий або 
хронічний голод. На це у своєму дослідження вказує Мудрак Р. П. [7].  

Разом з тим, незважаючи на глибоке наукове опрацювання теми формування та розподілу 
доходів населення, в тому числі для задоволення його продовольчих потреб, проблема – далека від 
розв’язання. Невирішеними її частинами є уточнення параметрів кількісного зв’язку між витратами на 
продукти харчування в структурі сукупних витрат домогосподарств та факторами мінливого соціально-
економічного середовища; дослідження умов, в яких формуються доходи домогосподарств тощо. Що 
й обумовлює необхідність постійної дослідницької уваги до даної проблеми. 

Постановка завдання. Метою дослідження є: визначення джерел доходів, які найбільше 
впливають на витрати на продукти харчування в структурі сукупних витрат домогосподарств; 
визначення факторів впливу на формування самих доходів домогосподарств. 

Виклад основного матеріалу. Найбільш вразливими групами населення щодо порушення їх 
продовольчих інтересів є неповнолітні, безробітні, непрацюючі пенсіонери, одинокі матері, 
низькокваліфіковані наймані працівники тощо. Представників усіх цих груп об’єднує спільна ознака – 
недостатній рівень доходів. Для перевірки гіпотези був проведений кореляційно-регресійний аналіз, у 
якому результативною та факторними ознаками вибрані наступні: 

› Y – витрати на продукти харчування в структурі сукупних витрат домогосподарств, %; 
› х1 – зайнятість населення, %; 
› х2 – сукупні ресурси, грн. на 1особу в місяць; 
› х3 – індекс виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, у % до попереднього 

року; 
› х4 – загальна сума призначених субсидій, у % до загального по країні; 
› х5 – надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, у % до загального по 

країні. 
Динамічний ряд факторних та результативних ознак представлений даними по областях України 

за 2016 р. [11]. 
Результати аналізу: 
1) коефіцієнт кореляції – 0,655, отже, тіснота зв’язку – середня; 
2) коефіцієнт детермінації – 0,428, отже, мінливість функції на 42,8 % визначається мінливістю 

вибраних факторів; 
3) критерій Фішера: Fф = 2,849, Fкр = 2,74; Fф > Fкр, отже, нульова гіпотеза про відсутність зв’язку 

між показниками відкидається – модель адекватна реальності; 
4) критерій Стьюдента: tф = 4,992, tкр = 2,093; tф > tкр, отже, нульова гіпотеза про незначущість 

коефіцієнта регресії відкидається – він є статистично значущим; 
5) χ

2
-критерій Пірсона: χ

2
ф = 11,218, χ

2
кр= 18,307; χ

2
ф < χ

2
кр, отже, в масиві регресорів 

мультиколінеарність відсутня; 
6) рівняння регресії:  

Y = 75,15 – 0,213x1 – 0,006x2 + 0,05х3 – 0,617х4 + 0,607х5 + e. 
Отже, гіпотеза підтверджена – зростання зайнятості, доходів, в тому числі за рахунок державної 

допомоги, підвищують рівень економічної доступності продовольства. Для визначення вагової частки 
впливу кожного із факторів на мінливість результативної ознаки, проведено розкладання загальної 
варіації витрат на продукти харчування в структурі сукупних витрат домогосподарств на фактори 
(табл. 1). На нашу думку, встановлений зв’язок, насправді, є значно тіснішим, проте його не вдається 
встановити через високий рівень тіньової економіки. Передусім це стосується фактичної зайнятості та 
доходів, які за рахунок тіньового сектору перевищують офіційні показники. Таким чином, забезпечення 
захисту продовольчих інтересів населення країни безпосередньо пов’язано із формуванням 
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відповідного рівня їх доходів – при зростанні доходів відносні витрати на придбання продовольства 
зменшуються. 

Таблиця 1 
Розкладання загальної варіації витрат на продукти харчування в структурі сукупних 

витрат домогосподарств України на фактори 
 

Фактор 
Парний коефіцієнт  

кореляції, 
iyx

r  β-коефіцієнт, 
ix

  

Відсоток, % 

(
iyx

r ·
ix

 ·100%) 

Зайнятість населення  (х1 ) -0,318356239 -0,150840127 4,8 

Сукупні ресурси (х2) -0,467997977 -0,411529012 19,3 

Індекс виробництва харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів (х3) 

0,279846492 0,31797236 8,9 

Загальна сума призначених субсидій (х4) 0,103988079 -0,198256764 -2,1 

Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям (х5) 

0,353997115 0,337544989 11,9 

Джерело: розраховано автором на основі [11] 
 

Здатність доходів населення забезпечувати адекватні витрати на придбання продовольства 
залежить від двох умов – розміру номінального доходу та рівня продовольчих цін. Якщо номінальний 
дохід ми скоригуємо на його купівельну спроможність, враховуючи рівень продовольчих цін, то 
отримаємо рівень реального доходу. Його розмір, структура, динаміки зміни є актуальною 
національною проблемою [2; 3].  

У структурі доходів населення України (табл. 2) найвагомішим джерелом є оплата праці – в 
аналізованому періоді її частка коливалася від 47 до 52%. Це позитивне явище, оскільки в ринковій 
економіці оплата праці мусить бути головним джерелом доходів. Проте недоліком є її зменшення 
впродовж аналізованого періоду. Таким же негативним явищем ми вважаємо зменшення частки 
доходів населення від підприємницької діяльності та самозайнятості. Зменшення частки перших двох 
джерел доходів з 58% у 2008р. до 52,9% у 2016р. є надзвичайно негативною тенденцією. Зменшення 
частки оплати праці вказує на зменшення трудової мотивації економічно активного населення України 
до пошуку роботи всередині країни і його переорієнтацію на закордонний ринок праці. В результаті, 
економіка країни зазнає великих втрат: фактичний рівень суспільного виробництва – значно нижчий, 
ніж потенційний, державний бюджет недоотримує частину податків (на доходи фізичних осіб), а 
державні фонди – відрахувань, дефіцит Пенсійного фонду зростає. Зменшення частки доходів від 
другого джерела вказує на зменшення мотивації населення до підприємницької діяльності та 
самозайнятості. Причиною цього є стабільно погані умови для підприємницької діяльності – непомірно 
висока вартість банківських позик, галопуючий темп зростання цін, надмірні ризики втрати власності в 
результаті рейдерства тощо. 

Таблиця 2 
Структура доходів населення України, % 

 

Показник 
Рік 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оплата праці 52,4 50 49,2 50,9 52,3 52,2 49,9 48,2 47,7 

Доходи від підприємницької 
діяльності та самозайнятості 

5,6 5,4 6,3 4,8 4,2 4,2 5,3 5,6 5,2 

Доходи від продажу с.-г. продукції 3,4 3,1 3,5 3,3 2,9 2,9 3,3 3,5 3,1 

Доходи від власності 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 1 1,1 1,5 

Пенсії 21,9 23,7 23,4 23 24,1 24,1 23,4 21,8 19,9 

Стипендії 0,5 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 

Допомога по безробіттю 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Допомога малозабезпеченим сім’ям 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 

Допомога на дітей 1,2 1,7 1,8 1,9 2,2 2,4 2,5 2,2 1,9 

Субсидії на оплату послуг ЖКГ 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 

Інші допомоги, пільги, субсидії та 
компенсації 

0,7 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 

Грошова допомога від родичів та 
інших осіб 

4,7 5,1 4,8 5,1 4,4 4,4 4,6 5,6 5,3 
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продовження табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аліменти 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 

Інші грошові доходи 0,8 0,5 0,8 0,9 1 0,8 1,2 1,2 1,3 

Джерело: побудовано автором на основі [11] 

 
На цьому тлі, зростання частки доходів за рахунок допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

допомоги на дітей, субсидій на оплату послуг ЖКГ, грошових допомог і т.д., з однієї сторони, є 
позитивним явищем, оскільки допомагає малозабезпеченим домогосподарствам ліквідувати або 
зменшити дефіцит засобів для купівлі найнеобхіднішого. Проте з іншої – формує у суспільстві 
атмосферу зневіри у власні сили, виховує патерналістські настрої та маргіналізує значну частину 
населення, яке, в результаті, стає головним споживачем і паливом політичного популізму. 

При здійсненні міжнародних порівнянь, український показник «частка заробітної плати в доходах 
населення» виглядає достатньо презентабельно (табл. 3).   

Таблиця 3 
Частка заробітної плати в доходах населення України та деякий європейських країн 

(disposable income), %* 
 

Країна 
Рік 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ЄС (28) 45,2 46,6 45,7 45,3 45,7 45,8 45,7 45,3 45,4 

Німеччина 47,7 49,6 48,6 48,0 49,3 49,7 49,7 49,8 50,2 

Велика Британія 49,0 50,9 49,2 48,3 48,6 49,1 48,7 49,2 48,9 

Франція 44,9 47,0 46,6 46,2 47,2 47,2 47,2 46,6 46,8 

Бельгія 44,7 47,1 43,9 45,6 45,6 46,4 46,5 46,1 45,4 

Чехія 42,0 43,3 43,6 43,7 43,8 43,8 43,4 42,7 н.д. 

Естонія 46,2 46,1 44,2 41,1 41,7 41,4 42,7 44,0 н.д. 

Латвія 52,3 44,9 45,2 42,1 44,1 44,5 46,8 48,5 49,3 

Литва 39,6 38,9 37,0 36,3 36,2 35,7 35,5 38,7 40,6 

Польща 38,1 37,2 37,3 36,2 36,1 36,2 36,6 36,2 н.д. 

Словакія 33,7 37,4 37,0 38,1 37,5 37,2 37,4 38,0 39,2 

Україна 52,4 50 49,2 50,9 52,3 52,2 49,9 48,2 47,7 

Джерело: розраховано автором на основі [11; 12] 
 

Однак – це відносний показник. Якщо ж ми звернемось до абсолютного показника, то стан із 
формуванням доходів населення за рахунок заробітної плати в Україні у міжнародному порівнянні 
виглядатиме катастрофічно (табл. 4). Те ж саме стосується і середньої заробітної плати. У 2016 р в 
Україні її розмір – найнижчий не лише у порівнянні із країнами ЄС, але й з колишніми сусідками по 
СНД, які мають нижчий, ніж Україна економічний потенціал – Білорусь, Молдова, Грузія, Вірменія. 

Таблиця 4 
Мінімальна заробітна плата, євро на 1 працівника за 1 місяць 

 

Країна 
Рік 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бельгія 1309,6 1387,5 1387,5 1415,2 1443,5 1501,8 1501,8 1501,8 1578,0 

Болгарія 112,5 122,7 122,7 122,7 138,1 158,5 173,8 184,1 214,8 

Чехія 300,4 297,7 302,2 319,2 310,2 318,1 309,9 331,7 365,6 

Німеччина н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1440,0 1440,0 

Естонія 278,0 278,0 278,0 278,0 290,0 320,0 355,0 390,0 430,0 

Франція 1280,1 1321,0 1343,8 1365,0 1398,4 1430,2 1445,4 1457,5 1466,6 

Латвія 229,8 254,1 253,8 281,9 285,9 286,7 320,0 360,0 370,0 

Литва 231,7 231,7 231,7 231,7 231,7 289,6 289,6 300,0 365,0 

Угорщина 271,9 268,1 271,8 280,6 295,6 335,3 341,7 332,8 350,7 

Польща 313,3 307,2 320,9 348,7 336,5 392,7 404,4 409,5 425,5 
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продовження табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Румунія 138,6 149,2 141,6 157,2 161,9 157,5 190,1 217,5 254,2 

Словакія 241,2 295,5 307,7 317,0 327,0 337,7 352,0 380,0 405,0 

Велика Британія 1242,2 995,3 1076,5 1136,2 1202,0 1249,9 1251,1 1378,9 1479,7 

Турція 354,3 309,9 338,3 384,9 362,8 415,5 361,8 424,3 516,1 

США 688,8 815,8 872,3 940,5 971,2 952,5 911,2 1035,1 1143,1 

Україна 57,6 49,9 70,3 72,3 89,1 90,5 77,5 56,9 56,6 

Джерело: розраховано автором на основі [11; 12] 

 
Для виключення фактору «війни», в якості порівняння візьмемо 2013 р. (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Середньомісячна заробітна плата в 2013 р., дол. США* 
Джерело: побудовано автором на основі [11] 

 
Головною умовою збільшення заробітної плати найманих працівників є економічне зростання 

або приріст реального ВВП. Для перевірки рівня такого зв’язку в Україні було проведено кореляційний 
аналіз, в якому функціональною ознакою (Y) – приріст реальної заробітної плати, а факторною (х) – 
розмір реального ВВП на душу населення.  

Результати аналізу: 
1) коефіцієнт кореляції – 0,573, отже, тіснота зв’язку – середня; 
2) коефіцієнт детермінації – 0,328, отже, мінливість функції на 32,8% визначається мінливістю 

вибраних факторів; 
3) критерій Фішера: Fф = 6,832, Fкр = 4,60; Fф > Fкр, отже, нульова гіпотеза про відсутність зв’язку 

між показниками відкидається – модель адекватна реальності; 
4) критерій Стьюдента: tф = 3,199, tкр = 2,145; tф > tкр, отже, нульова гіпотеза про незначущість 

коефіцієнта регресії відкидається – він є статистично значущим. 
Ми припускаємо, що тіснота зв’язку між даними ознаками має бути високою. На нашу думку, 

причинами відсутності високого зв’язку між зміною розміру реального ВВП на душу населення та 
реальною заробітною платою в Україні можуть бути:  

1) високий рівень тіньової економіки; 
2) несправедливий розподіл національного доходу. 
Для перевірки наших припущень проведемо додаткові розрахунки. В якості об’єктів для 

порівняння візьмемо економічні показники країн ЄС, які мають найменший, вище середнього та 
високий рівень тіньової економіки. Це – Австрія, Польща та Естонія.  

За даними університету Іоганна Кеплера (м. Лінц, Австрія), обсяг тіньової економіки в Європі 
перевищує 2 трлн євро. Розмах тіньового ринку різний у різних країнах – від 7-8% ВВП в Австрії та 
Швейцарії до 30% і більше в низці країн Центральної та Східної Європи. Найбільший розмах з усіх 
країн ЄС тіньова економіка має в Естонії – у 2011 році тіньовий сектор цієї країни склав близько 28,6% 
від річного ВВП [8]. Польща на момент приєднання до ЄС у 2004 році мала тіньову економіку, яка 
становила 27,4% ВВП. У 2014 р. цей показник знизився майже на 4в.п., і дорівнював 23,5%.  

Результати аналізу: 
Австрія: 

1) коефіцієнт кореляції – 0,937, отже, тіснота зв’язку – висока; 
2) коефіцієнт детермінації – 0,877, отже, мінливість функції на 87,7% визначається мінливістю 

вибраних факторів; 
3) критерій Фішера: Fф = 100,488, Fкр = 4,60; Fф > Fкр, отже, нульова гіпотеза про відсутність 

зв’язку між показниками відкидається – модель адекватна реальності; 
4) критерій Стьюдента: tф = 28,651, tкр = 2,145; tф > tкр, отже, нульова гіпотеза про незначущість 

коефіцієнта регресії відкидається – він є статистично значущим; 
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Польща: 
1) коефіцієнт кореляції – 0,938, отже, тіснота зв’язку – висока; 
2) коефіцієнт детермінації – 0,88, отже, мінливість функції на 88% визначається мінливістю 

вибраних факторів; 
3) критерій Фішера: Fф = 102,205, Fкр = 4,60; Fф > Fкр, отже, нульова гіпотеза про відсутність 

зв’язку між показниками відкидається – модель адекватна реальності; 
4) критерій Стьюдента: tф = 29,125, tкр = 2,145; tф > tкр, отже, нульова гіпотеза про незначущість 

коефіцієнта регресії відкидається – він є статистично значущим; 
Естонія: 

1) коефіцієнт кореляції – 0,919, отже, тіснота зв’язку – висока; 
2) коефіцієнт детермінації – 0,845, отже, мінливість функції на 84,5% визначається мінливістю 

вибраних факторів; 
3) критерій Фішера: Fф = 76,049, Fкр = 4,60; Fф > Fкр, отже, нульова гіпотеза про відсутність 

зв’язку між показниками відкидається – модель адекватна реальності; 
4) критерій Стьюдента: tф = 42,349, tкр = 2,145; tф > tкр, отже, нульова гіпотеза про незначущість 

коефіцієнта регресії відкидається – він є статистично значущим. 
Отже, як бачимо у європейських країнах і з низьким, і з високим рівнем тіньової економіки 

простежується чіткий, сильний, майже лінійний зв’язок між реальною заробітною платою та розміром 
реального ВВП на душу населення. Це дає підставу стверджувати, що в Україні відносно низький 
рівень досліджуваного зв’язку пояснюється несправедливим розподілом національного доходу.  

За даними офіційної статистики, в Україні нерівність у розподілі доходів – навіть менша, ніж в 
країнах ЄС [12]. Проте, офіційна методика не враховує тіньової компоненти, особливо при формуванні 
та отриманні високих і надвисоких доходів. Українські вчені Юрчик Г. М. та Самолюк Н. М. [10] 
провели розрахунки, у яких вони врахували тіньову складову формування та розподілу доходів. 
Зокрема, якщо у 2015 р. за офіційними даними на останню децильну групу населення припадало 
20,5% загальних доходів, то при врахуванні тіньових доходів за їх авторським підходом відповідна 
середня частка варіює в межах від 23,7 до 25,3%. Результати розрахунків коефіцієнта Джині 
демонструють значні відмінності в оцінюванні диференціації за загальними офіційними та загальним 
скорегованими доходами. Якщо за загальними доходами коефіцієнт Джині свідчить про низький рівень 
нерівності у розподілі доходів українців, то за скорегованими доходами – про середній або ж високий. 
Непрямим свідченням справедливості висновків Юрчика Г. М. та Самолюка Н. М. є результат 
міжнародного порівняльного аналізу середнього розміру заробітної плати (рис. 2). Як бачимо, в Україні 
вона – найнижча не лише порівняно із країнами ЄС, а й з членами ОЕСР (Організація Економічного 
Співробітництва та Розвитку).  

Куліков Г. [4] справедливо вказує на негативну тенденцію посилення соціальної нерівності через 
збільшення розриву в заробітних платах найманих працівників і керівного складу підприємств. Якщо в 
європейських країнах низька зарплата в 12 разів менша від високої, то в Україні різниця досягла 
сьогодні 50 разів і продовжує зростати. 

Зарплати окремих керівників державних структур в десятки, а то і сотні разів перевищують 
зарплати педагогів, науковців, лікарів, металургів, шахтарів і інших зайнятих у виробничому й 
бюджетному секторах економіки. Такі фінансові реалії призводять до надмірного розшарування 
працюючих на багатих і бідних [4]. Заява голови Представництва Європейського Союзу в Україні 
Хьюго Мінгареллі на інвестиційній конференції Dragon Capital у м. Київ 1 березня 2018р. про те, що 
рівень нерівності в Україні просто неприйнятний, оскільки в такій ситуації досягти стійкого 
економічного зростання неможливо, підтверджує припущення щодо несправедливості розподілу 
доходів в Україні [15]. 

Усі причини низького рівня середньої заробітної плати можна поділити на об’єктивні і 
суб’єктивні: 

1) об’єктивні: 
- деіндустріалізація економіки; 
- надмірний рівень енерго- та матеріаломісткості продукції; 
- низький рівень продуктивності праці; 

2) суб’єктивні: 
- низький рівень довіри до владних інститутів (ЄСВ); 
- тіньова економіка; 
- корупція. 

У нашому дослідженні ми зупинимось на аналізі об’єктивних причин низького рівня заробітної 
плати.  

У сфері матеріального виробництва найважливішим сектором національної економіки є 
промисловість. Саме в останній зосереджується виробництво кінцевих товарів, наукоємної продукції і, 
зрештою, створення левової частки доданої вартості. Оскільки в Україні сформована і досі 
залишається актуальною індустріально-аграрна модель економіки, то промисловий сектор 



ДДЕЕММООГГРРААФФІІЯЯ,,  ЗЗААЙЙННЯЯТТІІССТТЬЬ  ННААССЕЕЛЛЕЕННННЯЯ  ІІ  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННОО--ЕЕККООННООММІІЧЧННАА  ППООЛЛІІТТИИККАА   

  
 

 73 

виробництва та його інфраструктура  формують найбільшу частку робочих місць, а за підсумками 
2016р. на промислові галузі виробництва припало 24,1% від загального фонду оплати праці. Добувна 
та обробна промисловість потребують достатньо високої кваліфікації зайнятих, тому рівень заробітної 
плати в промислових галузях виробництва – один із найвищих в економіці. Навіть фахівці фінансової 
сфери та сфери інформаційних технологій, які мають самі високі заробітні плати серед найманих 
працівників в сучасних умовах, створюють продукти, які зрештою використовуються у секторі 
промислового виробництва. Тому попит на їхню працю та рівень заробітних плат також залежать від 
рівня розвитку промисловості. 

 
 

Рис. 2. Середньорічна заробітна плата в 2013 р., у постійних цінах, за паритетом 
купівельної спроможності, дол. США* 

*за інформацією Інституту демографії та соціальних досліджень – у 2013р. в Україні середня зарплата 
за паритетом купівельної спроможності становила 34,8% від середньої зарплати в Чехії [14]  

Джерело: побудовано автором на основі [13] 

 
Деіндустріалізація української економіки проявляється передусім у скороченні внеску 

промисловості у формування валової доданої вартості. По-перше, це відбувається через скорочення 
кількості промислових підприємств – за останніх 10 років (2007-2017рр.) кількість промислових 
підприємств із статусом юридичної особи в Україні скоротилася із 116113 до 65688 одиниць [11]. У 
результаті зменшується рівень зайнятості. По-друге, через наростання кумулятивного показника 
морального й фізичного зносу основних засобів промисловості. Станом на початок 2017р. ступінь 
фізичного зносу тут склав 69,4% [11].  
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Моральний знос вітчизняних промислових підприємств проявляється у використанні застарілої 
техніки та технологій головною вадою яких є надмірні витрати матеріальних ресурсів – сировини і 
енергії. Це відбивається не лише у низькій економічній ефективності виробництва, але й змушує 
оптимізувати собівартість продукції за рахунок заробітної плати. Одним із проявів цієї проблеми є 
низький рівень заробітної зарплати найманих працівників. Про це свідчить критично низька частка 
витрат на оплату праці в структурі операційних витрат українських промислових підприємств (табл. 5).  

Таблиця 5 
Витрати на оплату праці в структурі операційних витрат промислових підприємств 

України 
 

Показник 
Рік 

2012 2013 2014 2015 2016 

Операційні витрати, всього, млрд грн 1067,3 1033, 9 1655,1 2116,2 2332,9 

      в тому числі на оплату праці, млрд грн 123,5 127,9 115,2 126,1 211,6 

Частка витрат на оплату праці, % 11,6 12,4 6,9 5,9 9,1 

Джерело: розраховано автором на основі [11] 

 
Для порівняння – у 18 країнах Єврозони цей показник становить 29,2%, а в найрозвиненіших ще 

вищий – у Німеччині - 34,1%, Франції - 34,6% [4].  
Однією із головних причин низького рівня заробітної плати у сфері промислового виробництва 

України є технічна та технологічна відсталість вітчизняних підприємств. Понад 40% зайнятих у 
промисловості працюють на виробництві низького технологічного рівня, близько 20% - середнього й 
тільки 2,5% - високого [4]. Техніко-технологічне відставання зумовлює зниження 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств через надмірні витрати сировинних та енергетичних 
ресурсів.  

Квінтинсенцією деіндустріалізації української економіки, її технічної та технологічної відсталості, 
надмірної частки екстенсивних факторів збільшення обсягів суспільного виробництва є низький рівень 
продуктивності праці. На нашу думку, останній є головною причиною низького рівня середньої 
заробітної плати. Серед країн, які розвиваються Україна має один із найнижчих рівнів продуктивності 
праці (табл. 6).  

Таблиця 6 
Продуктивність праці у різних країнах світу, валова додана вартість на 1 зайнятого, тис. 

євро за рік 
 

Країна 
Рік 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ЄС (19) 56,3 55,5 57,2 58,5 59,0 59,9 60,9 62,4 63,1 

Болгарія 8,2 8,6 9,2 10,2 10,6 10,6 10,8 11,4 12,0 

Чехія 28,1 26,3 28,0 29,4 28,6 27,8 27,7 29,3 30,3 

Естонія 22,9 21,3 23,5 25,0 26,4 27,6 28,4 28,3 29,0 

Латвія 20,8 18,7 18,7 21,0 22,5 22,6 23,7 24,0 24,5 

Литва 20,6 18,5 20,2 22,5 23,7 24,5 25,1 25,3 25,6 

Угорщина 22,5 20,0 21,1 21,7 21,0 21,4 21,1 21,5 21,7 

Польща 20,3 17,9 20,7 21,6 22,3 22,7 23,2 23,9 23,5 

Румунія 14,0 12,2 12,2 12,8 13,5 14,8 15,4 16,5 18,0 

Словакія 26,6 26,3 28,3 29,0 30,1 30,8 31,0 31,4 31,6 

США 65,6 70,5 77,4 76,0 84,1 83,2 85,3 104,2 н. д. 

Бразилія 10,3 10,7 14,4 16,1 16,2 15,5 15,1 н. д. н. д. 

Японія 51,3 57,2 65,6 67,3 73,7 58,8 55,0 59,2 н. д. 

Південна Корея 26,3 25,1 31,4 32,4 35,0 35,8 37,9 43,5 н. д. 

Ізраїль 40,7 40,4 46,2 47,8 49,2 52,7 53,9 61,2 н. д. 

Австралія 62,6 62,1 81,5 91,0 100,4 93,3 87,0 87,5 н. д. 

Україна 5,4 3,8 4,5 5,0 5,8 5,9 4,9 4,2 4,4 

Джерело: розраховано автором на основі [11; 12] 
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Для міжнародного порівняння було вибрано розвинуті країни та країни, що розвиваються. Як 
бачимо, розвинуті країни (ЄС (19), США, Японія, Південна Корея, Ізраїль, Австралія) мають рівень 
продуктивності праці, який в десятки разів перевищує аналогічний показник в Україні. Навіть 
найбідніші країни ЄС з економіками, які розвиваються – Болгарія, Румунія, демонструють рівень 
продуктивності праці, який в 2016р. був вищим від українського показника у 2,7 та 4,1 раза відповідно.   

Висновки з проведеного дослідження:  
1) зростання зайнятості населення, доходів, в тому числі за рахунок державної допомоги, 

підвищують рівень економічної доступності продовольства; 
2) у структурі доходів населення найвагомішим джерелом є оплата праці – її частка коливається 

від 47 до 52%. Впродовж аналізованого періоду вона зменшувалася. Це свідчить про зменшення 
трудової мотивації економічно активного населення України до пошуку роботи всередині країни і його 
переорієнтацію на закордонний ринок праці. Що зумовлює збитки національної економіки; 

3) негативним явищем є зменшення частки доходів населення від підприємницької діяльності та 
самозайнятості. Причиною цього є стабільно погані умови для здійснення підприємницької діяльності; 

4) зростання частки доходів за рахунок державної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 
допомоги на дітей, субсидій на оплату послуг ЖКГ, грошових допомог має неоднозначні наслідки. 
Негативом є формування в суспільстві атмосфери зневіри у власні сили, виховання патерналістських 
настроїв та маргіналізація значної частини населення; 

5) серед головних причин низького рівня доходів українських домогосподарств можна виділити: 
несправедливий розподіл національного доходу та низьку продуктивність праці. 
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Постановка проблеми. В умовах глобалізації спостерігається бурхливий розвиток 

міжнародного ринку товарів та послуг, що супроводжується відповідними підприємницькими 
рішеннями у сфері роздрібної торгівлі. Необхідність зміни маркетингової парадигми визначає 
актуальність дослідження. При цьому важливою проблемою є координація та оптимізація 
товарних потоків з метою забезпечення економії витрат у логістичних ланцюгах, які здійснюють 
підтримку комплексу “зеленого” маркетингу.  

Максимальне задоволення зростаючих вимог споживачів є одним із завдань маркетингу. 
Вирішенню маркетингових проблем сприяє підприємницька активність у суміжних сферах 
економічної діяльності. Нині дедалі більша увага зосереджується на логістиці, зокрема це 
стосується зменшення складських витрат. Поряд з цим, зниження рівня запасів на складах 
передбачає більше навантаження на транспортну систему, що може супроводжуватися 
негативним впливом на зовнішнє природне середовище. Тому наразі невирішеною проблемою є 
відображення природоохоронних принципів у практиці етично орієнтованого бізнесу. 

В процесі руху товарів каналами розподілу до кінцевих споживачів необхідно вирішити 
проблему дотримання природоохоронних вимог, ураховуючи екологічні фактори, параметри 
чинників конкуренції та регуляторні аспекти. Нехтування екологічними наслідками функціонування 
маркетингової сфери може погіршити добробут споживачів у майбутньому. Саме тому “зелений” 
маркетинг та екологічно орієнтована логістика у сфері роздрібної торгівлі продовольчими 
товарами можуть розв’язати ряд нагальних економічних та соціальних проблем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку маркетингу у роздрібній 
торгівлі висвітлено у значній кількості публікацій. Зокрема Г.Т. П’ятницька серед переваг 
роздрібної торгівлі продовольчими товарами та просування товарів через великі торговельні 
мережі вказує на можливість зниження рівня витрат на одиницю товару, закупівлі великих партій 
товарів з відповідними знижками та економією на транспортних витратах, залучення 
висококваліфікованих працівників, поєднання функції гуртової та роздрібної торгівлі, втілення в 
життя стратегій диверсифікації, а також концентрації власного торговельного капіталу [1, с.  108].  

О.П. Ткаченко та О.Д. Тімченко вказують на те, що операційна діяльність супермаркетів 
здійснюється за принципами соціальної відповідальності, з дотриманням етичних норм 
підприємництва, природоохоронних вимог та відображенням суспільних інтересів [2, с.  270]. 
Аналізуючи можливості впливу на лояльність клієнтів продуктової мережі супермаркетів, 
В.О. Рибінцев, О.О. Головань та С.В. Маркова зауважують, що важливими маркетинговими 
засобами є формування довгострокових відносин зі споживачами, заохочення споживачів на 
основі індивідуальної пропозиції; підвищення рівня їх задоволення придбаними товарами та 
послугами [3]. При цьому “зелений” маркетинг охоплює широкий спектр понять [4] і є складовою 
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частиною соціально-етичного маркетингу, формуючи нові відносини між виробниками, 
споживачами та суспільством [5, с. 61]. 

Відображення природоохоронних принципів у підприємницькій діяльності супермаркетів 
сприяє утвердженню прихильності споживачів та зменшенню негативного антропогенного впливу. 
Концепція екологічно орієнтованого маркетингу тісно переплітається з концепцією “зеленої” 
логістики. Як зазначає Н.М. Мащак, екологізація безпосередньо пов’язана з логістикою, що 
зумовлено необхідністю повторного використання ресурсів, утилізації відходів та пакувальних 
матеріалів, оптимізації транспортних потоків та зменшення викидів забруднюючих речовин [6]. 
Поряд з цим, важливо здійснити більш глибокі дослідження проблем розвитку інноваційних 
технологій у маркетингу, орієнтованих на розвиток роздрібної торгівлі з відображенням 
природоохоронних вимог. 

Загострення ситуації з глобальним потеплінням та прояв інших екологічних проблем 
зумовлює необхідність дослідження принципів відображення природоохоронних вимог у практиці 
організацій роздрібної торгівлі в агропродовольчій сфері. Незважаючи на наукові праці, 
присвячені вказаній тематиці, недостатньо вивчено принципи етичного підприємництва. 
Ураховуючи взаємозв’язок між екологічно орієнтованим маркетингом та “зеленою” логістикою, 
вищевказане обумовлює необхідність подальших досліджень.  

Постановка завдання. Метою даного дослідження є вивчення інноваційних аспектів 
розвитку “зеленого” маркетингу у сфері роздрібної торгівлі продовольчими товарами.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Нині споживачі дедалі більшу увагу 
зосереджують на відповідність методів виробництва та реалізації продукції природоохоронним 
вимогам. Здійснення підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі, як і в багатьох інших 
галузях суспільного виробництва, супроводжується екстерналіями, що тісно пов ’язано з 
виснаженням абіотичних ресурсів, підкисленням природного середовища, екотоксичністю, 
глобальним потеплінням, евтрофікацією, викидами шкідливих для людей речовин, зниженням 
рівня озонової оболонки, а також фотохімічним окисленням [7].  

Роздрібна торгівля є важливою складовою економічної діяльності європейських країн. Поряд 
з цим, неспроможність ринкового механізму забезпечувати оптимальне розміщення ресурсів 
поєднується з його збоями та зовнішніми ефектами. Партнерські відносини, спрямовані на 
забезпечення принципів екологічного маркетингу, можуть здійснюватися у межах стратегічних 
альянсів в процесі ринкових трансакцій.  

Одним із стратегічних напрямів розвитку Європейського Союзу є переорієнтація наукових 
розробок та інновацій на розв’язання нагальних проблем, зокрема розвиток ресурсно-ефективних 
та екологічно орієнтованих інноваційних технологій. Суспільні інтереси вимагають суворої 
відповідальності щодо соціально-економічних та екологічних наслідків діяльності організацій. На 
нашу думку, поряд з виробництвом, принципи екологізації повинні поширюватися також на сфери 
маркетингу та логістики. Тенденція підвищення рівня попиту на продовольчі товари, вироблені за 
динамічно адаптивними і екологічно збалансованими технологіями з мінімальним використанням 
невідновних матеріально-енергетичних ресурсів несільськогосподарського походження, свідчить 
про підтримку споживачами технологій, що відображають природоохоронні цілі і не завдають 
шкоди навколишньому середовищу.  

Компанії, які орієнтуються на розвиток екологічно орієнтованого маркетингу, спроможні 
поліпшити свій імідж серед персоналу, інвесторів та споживачів. При цьому останні можуть бути 
безпосередньо залучені до природоохоронних заходів шляхом купівлі товарів, на які 
поширюються засоби “зеленого” маркетингу. Дедалі більшої популярності серед споживачів 
набувають органічні продукти, вироблені за технологіями, які не передбачають застосування 
генетично модифікованих організмів, хімічних добрив, засобів захисту рослин і тварин та 
синтетичних добавок в процесі технічної переробки продукції. Серед десяти країн з найвищим 
рівнем споживання органічного продовольства на душу населення вісім – з Європи [8, с. 66]. 

У цій частині світу функціонує лише 15% виробників органічної сільськогосподарської 
продукції, проте тут розміщено переважну кількість підприємств, які її переробляють. В Європі 
зосереджено 84,3% імпортерів органічного продовольства. У зв’язку зі значним рівнем 
платоспроможного попиту через європейську сферу роздрібної торгівлі проходить 41,8% світового 
обсягу органічного продовольства [9]. Формування пропозиції органічного продовольства у 
супермаркетах тісно пов’язане з принципами “зеленого” маркетингу, який надає компаніям ряд 
переваг. Незважаючи на вищий рівень цін на органічне продовольство, порівняно з виробленими 
за інтенсивними технологіями продовольчими товарами, європейський ринок органічного 
продовольства має позитивну тенденцію росту. Питома частка Німеччини складає 30% обсягу 
продажу органічних продуктів у мережах роздрібної торгівлі європейських країн, Франції – 18%, 
Сполученого Королівства – 9%, Італії – 8%, Швейцарії – 5%, що свідчить про високий рівень 
купівельної спроможності населення цих країн [9]. 
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Завдяки інноваційним технологіям Німеччина утримує конкурентні позиції у розвитку сфери 
маркетингу. Серед мереж роздрібної торгівлі цієї країни, які мають найбільшу питому частку на 
ринку, можна виділити Edeka Group, Rewe Group, Schwarz-Group та Aldi-Group.  

Фірма Schwarz-Gruppe GmbH, якій належать бренди Lidl та Kaufland, є потужним гравцем на 
європейському ринку. Роздрібна мережа Lidl розпочала свою діяльність у Німеччині у 1930 р. Нині 
її підприємницька діяльність поширюється також на зарубіжні країни. Зокрема кампанія “Тиждень 
Греції” сприяла збільшенню обсягу експорту продукції грецьких виробників через рітейлерську 
мережу Lidl. Для грецьких постачальників переваги полягають у:  

- залученні первинних виробників, обминаючи посередників; 
- можливості продажу товарів у понад 10 тисячах магазинів Lidl у європейських країнах;  
- активній участі в заходах стимулювання збуту;  
- використанні інфраструктури розгалуженої логістичної мережі [10].  
Проведення тижнів окремих країн (Іспанії, Італії, Нідерландів, Сполученого Королівства, 

Франції та ін.) сприяє поліпшенню доступу європейських контрагентів до спільного ринку, 
популяризації їх товарів та зміцненню їх конкурентних позицій.  

Інноваційні технології в сферах “зеленого” маркетингу та екологічно орієнтованої логістики 
забезпечують фірмі Lidl ріст валового доходу (рис.  1). 

 

 
 

Рис. 1. Темпи росту валового доходу рітейлерської мережі Lidl у Німеччині, у відсотках до 
попереднього року 

Джерело: побудовано автором за даними [11] 

 
Занепокоєння змінами клімату, підвищенням цін на енергоносії та виснаженням природних 

ресурсів спонукало фірму до заходів, спрямованих на забезпечення сталого розвитку. Існує ряд 
резервів зменшення негативного впливу сфер маркетингу та логістики на навколишнє 
середовище. Зокрема це стосується транспортного забезпечення. Розроблений план сталого 
розвитку було перевірено Німецькою асоціацією технічної інспекції (TÜV), відповідні звіти 
надіслано до міжнародної організації GS1. Було переглянуто концепцію логістики та намічено 
план зменшити викиди СО2 на 20% у всьому ланцюгу постачання. Інноваційні принципи 
екологічної логістики було використано стосовно сфер матеріально -технічного постачання, 
розподілу, будівництва та управління інфраструктурою, а також управління витратами.  

У 2015 р. компанія здобула нагороду Lean and Green Award. Завдяки оптимальному 
плануванню маршрутів руху транспортних засобів та скороченню порожніх рейсів Lidl вдалося 
скоротити викиди СО2 більш як на 42 тис. тонн за рік у ланцюгу постачання [12]. Інноваційні 
технології дозволили також суттєво зменшити вагу пакувальних матеріалів, не погіршуючи якісні 
характеристики товарів.  
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Компанія активно залучає принципи інноваційного екологічно орієнтованого підприємництва. 
Зокрема укладає контракти з постачальниками, які дотримуються правил “зеленої” логістики. У 
2016 р. в м. Лугож (Румунія) компанія Lidl відкрила “зелений” логістичний центр, залучивши 
інвестиції на суму 20 млн євро. Його площа складає 45 тис. кв. м, він обслуговує 45 магазинів на 
південному заході цієї країни. Персонал пройшов підготовку в Кіажні, Неделі та Єркуті. 
Логістичний центр збудовано у відповідності з вимогами “зелених” технологій та дотриманням 
економії енергетичних ресурсів. Зручне розміщення поряд з автошляхами дозволяє оптимізувати 
траєкторії руху транспортних засобів [13]. 

Прагнення забезпечувати принципи етичного підприємництва відображається в процесі 
укладання угод з постачальниками, на продукцію яких поширюються сертифікаційні правила 
неурядових організацій Rainforest Alliance та Fairtrade Foundation. Природоохоронні вимоги 
витримуються також стосовно фізичного капіталу (наявних будівель, споруд, транспортних 
засобів). Хол логістичного центру торговельної мережі Lidl поблизу м.  Мерін (Чеська Республіка) 
опалюється за допомогою підлогового опалення у системі вальцованого бетону. Джерелом тепла 
є тепловідходи охолоджуючих пристроїв, які експлуатуються за допомогою природних 
охолоджуючих речовин. Дах будівлі побудовано із листового металу та термоізоляційних плит 
[14]. Оскільки споживачі прагнуть бути активними учасниками природоохоронних заходів і 
впливати на суб’єкти підприємництва, то Lidl прагне долучитися до пропозиції відповідних товарів. 
Використання інноваційних технологій “зеленого” маркетингу є передумовою зміцнення 
глобальних конкурентних переваг цієї фірми. Формуванню екологічно орієнтованого іміджу сприяє 
також специфіка оформлення торговельних зал. 

Сформована система глобального маркетингу (за принципом: будь-які товари – на будь-яку 
віддаль, упродовж необхідного часового інтервалу) наразі підлягає різкій критиці з боку захисників 
навколишнього середовища. У межах глобальних ланцюгів постачання товарів та послуг 
невідновні ресурси застосовуються на стадіях виробництва, переробки, пакування, зберігання, 
транспортування та торгівлі. Поряд з цим, продукти та технології, які не відповідають екологічним 
критеріям, можуть бойкотуватися, що супроводжуватиметься фінансовими збитками для 
підприємців.  

Орієнтація лише на рівні витрат та цін не забезпечує надійного критерію ефективності 
маркетингової системи. При цьому слід також ураховувати довжину логістичного ланцюга в 
глобальній торгівлі. Стосовно продовольчих товарів – це відстань, на яку вони транспортуються 
від пункту виробництва до моменту їх використання кінцевим споживачем. Збільшення цієї 
відстані зумовлює ризик негативного впливу на навколишнє середовище, нераціонального 
перерозподілу ринкової сили окремих суб’єктів підприємництва у глобальній економіці та 
погіршення якісних характеристик продукції, що може суттєво впливати на поведінку споживачів. 

Lidl здійснює заходи щодо підтримки місцевих виробників, незважаючи на те, що фірма діє в 
багатьох країнах. Прикладом може бути діяльність цього рітейлера-дискаунтера на ринку 
Сполученого Королівства. Представники незалежних держав Співдружності націй також прагнуть 
утримувати свою частку на британському ринку. За умов конкурентного середовища Lidl укладає з 
британськими фермерами довгострокові контракти (терміном до 12 місяців) на постачання їх 
продукції у місцеві супермаркети, незважаючи на незначні обсяги їх пропозиції, що стимулює 
підприємницьку діяльність місцевих товаровиробників [15]. Крім того, сталий економічний розвиток 
для фірми Lidl забезпечує застосування методів маркетингу в поєднанні з інноваційними 
стратегіями екологічного підприємництва. “Зелений” маркетинг може забезпечувати підтримку 
конкурентних переваг (рис. 2). 

Основні результати узагальнення європейського досвіду створюють підґрунтя для 
вдосконалення вітчизняного організаційно-економічного механізму управління екологічно 
орієнтованим маркетингом у сфері роздрібної торгівлі продовольством. Необхідно сформувати 
інноваційне технологічне забезпечення ланцюгів постачання вітчизняного органічного 
продовольства, спрямоване на збалансування параметрів попиту та пропозиції, координацію 
експортних та імпортних потоків, зменшення трансакційних витрат, підтримку якості продукції та 
послуг, відображення специфіки вказаних товарів у маркетингових технологіях. Поєднання 
інноваційних технологій “зеленого” маркетингу та підприємницьких рішень у “зеленій” логістиці 
може бути передумовою формування інноваційних трансформацій та досягнення глобальних 
конкурентних переваг у роздрібній торгівлі продовольчими товарами.  
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Рис. 2. Концептуальні основи механізму підвищення рівня конкурентоспроможності 
підприємств у сфері роздрібної торгівлі шляхом використання ефективного технологічного 

моніторингу в “зеленому” маркетингу, формування інноваційної культури та залучення нових 
підприємницьких рішень у “зеленій” логістиці 

Джерело: авторська розробка 

 
Вибір ефективних форм підприємництва у поєднанні з інноваційними змінами у “зеленому” 

маркетингу дозволяє здійснювати ефективне глобальне стратегічне позиціювання. Поява інновацій є 
наслідком цільового пошуку джерел нових сприятливих можливостей у екологічно спрямованому 
маркетингу, в результаті чого створюються принципово нові види продукції або послуг, розширюється 
діапазон використання існуючих ресурсів, а також формулюються відповідні концепції та поняття. 

Висновки з проведеного дослідження. Оскільки глобальна маркетингова система піддається 
критиці природоохоронними організаціями, важливо узагальнити принципи “зеленого” маркетингу. 
Наявність зовнішніх ефектів (екстерналій) обумовлює необхідність формування інноваційних стратегій 
розвитку екологічно орієнтованих маркетингових технологій. Партнерські ділові відносини, спрямовані 
на дотримання принципів екологічно орієнтованого бізнесу в ланцюгах постачання, можуть бути 
сформовані в межах стратегічних альянсів. Високі темпи росту ринку органічного продовольства 
вимагають формування відповідної логістичної інфраструктури.  

Інноваційні стратегії розвитку екологічно орієнтованого маркетингу у роздрібній мережі Lidl 
сприяють утвердженню позитивного іміджу цієї компанії та підтримці її глобальних конкурентних 
переваг. Європейський досвід може бути успішно використано у вітчизняній практиці. Важливою 
проблемою є вдосконалення організації ринку органічного продовольства в Україні з метою підтримки 
балансу попиту та пропозиції, координації експортно-імпортних операцій, зменшення непродуктивних 
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витрат, управління якістю продукції, а також формування специфічних ланцюгів постачання. Глобальні 
конкурентні переваги сфери роздрібної торгівлі продовольчими товарами можуть підтримуватися за 
допомогою ефективного технологічного моніторингу у “зеленому” маркетингу, розвитку інноваційної 
культури, гарантування високих стандартів якості та залучення нових підприємницьких рішень у 
“зеленій” логістиці. 
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SPIRITUAL WORLD OF PERSONALITY-MANAGER 

 
Постановка проблеми. Руйнування звичних ціннісно-нормативних систем, розчарування в 

цінностях гуманізму, сумніви в раціональному устрої світу – все це призвело до кризи ідентичності 
сучасної людини – менеджера. Посилення динамізму суспільного розвитку, прагнення до 
індивідуальної свободи, активний спосіб життя змінили місце людини в світі, її уявлення про себе і 
навколишню дійсність. Відчуття «втраченої» людини стає домінуючим в сприйнятті нею сучасного 
світу. Сучасний спосіб життя формує певну «легковажність буття», спостерігається розрив з 
існуючими етнічними традиціями, вірніше, їх забуття. І в результаті маємо тенденцію «кризи» 
моральності. З одного боку, духовна криза – глобальне явище, яке пов’язують з превалюючим 
характером цивілізаційного розвитку людства. Сучасне постіндустріальне суспільство, орієнтоване в 
максимальному споживанні матеріальних благ і перетворення навколишнього світу для більш повного 
їх задоволення, породило особливий тип технократичної особистості – інтелектуально розвиненої і 
технічно освіченої, але нездатної до справді людських відносин і духовно відчуженої від світу природи 
і людської культури. Наслідки цього явища чітко здійснюють свій прояв в духовній обмеженості 
сучасного менеджера – духовні чинники відіграють тут далеко не другорядну роль. Духовний світ 
людей зазнав низку сильних і, можливо, незворотних змін, внаслідок чого стабілізуючі заходи 
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економічного і політичного характеру не дають бажаних результатів. Тому саме духовний вимір буття 
особистості-управлінця має піддатися ретельному вивченню. Без аналізу та вивчення духовного 
становлення управлінця є неможливим вироблення методологічних і теоретичних позицій відносно 
його підготовки як фахівця, здатного продуктивно здійснювати свою управлінську практику в 
динамічно мінливій соціокультурній ситуації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Духовний світ був предметом дослідження таких 
вчених, як В.Г. Федотова, В.Ф. Рябова, Б.В. Сафронова і Л.Н. Дорогова. Духовний світ як предмет 
філософського аналізу був визначений як внутрішній світ людини, під яким розуміється сукупність 
явищ і процесів, що складають внутрішнє життя індивіда як представника певної соціальної групи, 
класу на даному рівні розвитку суспільства. 

В.В. Трушков розглядав духовний світ як світогляд, котрий має дві структури і два види. Види 
світогляду: індивідуальний (особистості) і суспільний світогляд, котрий знаходить відображення в 
формах суспільної свідомості, ідеології, в суспільному ідеалі, громадській позиції. Слід розрізняти 
психологічну і гносеологічну структуру світогляду. 

Так, розвиток положень управління за цінностями починаючи з 1980-х рр. ХХ ст. відбувалося в 
багатьох дослідженнях, значний внесок внесли Т.Дж. Пітерс, Р. Уотерман, С. Долан, С. Гарсія, 
Г. Хофстеде, Р. Йенсен, Ж. Бодрійяр, Е.М. Коротков, І.В. Андрєєва, М.П. Бочаров, Г. Мінцберг, 
Е. Холл, Ш. Шварц, М. Рокіч, Р. Кеттелл, А.Л. Едвардс та ін.  

Духовні цінності вивчалися в роботах зарубіжних і вітчизняних психологів А. Маслоу, 
Б.Г. Ананьєва, Б.С. Алишева, А.Г. Асмолова. В.В. Бєлова, Б.С. Братуся, Ю.М. Жукова, Б.Ф. Ломова, 
В.Н. Мясищева, Н.Ф. Наумової, С.Л. Рубінштейна, Ю.А. Шерковіна та ін.  

Однак в науку управління духовні цінності входили не без труднощів. Багато в чому 
конвергенція понятійного апарату пояснюється тим, що економіка і менеджмент тісно переплетені, а 
економісти під ціннісно-орієнтованим управлінням (Value-Based Management) розуміють комплекс 
заходів, способів і методів управління економічними показниками ринкової вартості бізнесу, 
спрямованих на його максимізацію, визначаючи цінність компанії в аспекті її вартості, зокрема: 
А. Раппопорт, Б. Стюарт, В. Криворотов, О. Мезенцев, Т. Коллер, Дж. Грант, М. Девіс, Дж. Мак-
Таггарт, М. Скотт, А. Ербар, Д. Янг, С.Б. Барнгольц, В.В. Ковальов, Е.С. Стоянов та ін.. 

Так, соціально-економічні основи управлінської діяльності на духовно-моральних засадах 
досліджують вчені: В.С. Гордієнко, В.П. Капітон, Ю.Ю. Бродецька, Ю.М. Чередник, Ґ.В. Задорожний, 
А.А. Покотілов, О.М. Міняйло, Н.Б. Шулевський, С.Г. Кара-Мурза, В.К. Мамутов, Н.В. Щубелка та ін. 

Проте залишаються не розкритими питання поєднання духовних цінностей управлінця і 
вирішення його професійних обов’язків, тому що успіх будь якої справи залежить від соціальної 
відповідальності працівників та морально-духовної системи господарювання. 

Постановка завдання. Метою статті є розгляд категорії духовності в діяльності успішних 
керівників, а також в осмисленні сутності духовності, ролі якісних характеристик духовності 
особистості-лідера для поглиблення демократизації сучасного українського суспільства в процесі його 
реформування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Наша країна потребує високодуховних 
професіоналів, які б приносили реальну користь власній державі. «Духовна еліта визначається 
передусім тим, що відшуковує нові моральні ідеали, шляхи відтворення великого і суспільства, нові, 
більш досконалі, достойні засоби єднання людей, більш високі цілі», – зазначає Н. І. Жигайло [4, с. 33]. 

Духовна культура і ціннісні орієнтації допомагають перетворити знання на особистісне 
утворення, на внутрішнє прийняття особистістю духовно-моральних норм, придбання ними 
особистісного змісту (як обов’язкової норми для себе). Це перетворення означає виникнення у 
свідомості моральних орієнтирів – норм, що вказують шлях особистого морального вирішення 
повсякденних проблем і їх межі, які особистість вирішує не переступати. Вони стають критеріями у 
вирішенні повсякденних питань справедливості, належного, припустимого і забороненого, породжують 
бажання і прагнення (установки) утілювати їх у своїх справах. «Ідеї робляться святими і нерушимими 
не тоді, коли вони запам’ятовуються, а тоді, коли живуть у трепеті думки і почуття, у творенні, у 
вчинках...», – зазначив В.О. Сухомлинський [8, с. 429].  

Духовність – категорія буття, якою виражається людська здатність до самоствердження та 
творення культури. Можна вважати, що духовність – не тільки релігійна категорія, а й соціально-
моральна цінність, глибинна основа культури, основна цінність демократичного суспільства, всі сфери 
якого мають бути проникнуті сутністю духовного: гуманізмом, повагою до людини, толерантністю тощо.  

Духовність є вищим рівнем розвитку особистості, для якої основним регулятором є людські 
цінності. Це рівень зрілої відповідальності особистості – лідера, здатної пізнавати і творити світ з 
добром для людей, використовуючи гуманістичний підхід до задоволення суспільних потреб. 

Носієм духовності є реальна, жива людина. Тому поняття духовності обов’язково містить у собі 
змістову сторону усвідомлення відношення до світу, а також чуттєво-емоційну здатність сприймати й 
оцінювати, відчувати і переживати сприйняте. Емоції і почуття виражають суб’єктивну оцінку 
результатів впливу зовнішнього світу на людину, а також суб’єктивну реакцію на свій внутрішній стан. 
Емоції виражають стан задоволення чи незадоволення. Почуття виражають стан, викликаний 
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ступенем емпіричного чи раціонального (буденного і теоретичного) усвідомлення ставлення до 
дійсності. Почуття зумовлюють настрій та переживання особистості, що своєю чергою впливає на 
результат професійної діяльності суб’єкта. 

У формуванні духовного світу особи найважливішу роль відіграє індивідуальна і суспільна пам’ять. 
Осмислюючи пройдений шлях, прагнучи проникнути в глибинні причини своїх злетів і падінь, 

успіхів і помилок, людство зберігає в пам’яті те, що є істотно важливим для орієнтації в лабіринтах 
історії. І саме пам’ять є вірним помічником людини у вирішенні важких завдань буття, критичного 
осмислення минулого, врахування уроків минулого для сьогодення і майбутнього. 

Структура професіоналізму управлінця визначається зовнішніми для людини вимогами, які 
витікають із особливостей типу діяльності, і внутрішніми загальними та індивідуальними 
особливостями суб’єктивного механізму. Відзначимо, що і динаміка, і темпи, і досягнення акме 
залежать від рівня розвитку і способу виявлення механізму рефлексивної самоорганізації управлінця. 

Конкретні вимоги до здібностей управлінця оформлені в типових завданнях. Тому, розміщуючи 
завдання по рівню складності, можна співвіднести з ними рівень професіоналізму і акмеограма 
управлінця виникне в часовій осі, яка проектується на матеріалі аналізу професійного шляху управлінця. 

Особливе місце варто приділити розвитку особистісно-ділових і професійно-важливих якостей 
управлінця, перш за все: сили особистості, само ефективності і відповідальності. 

Професійна підготовка сучасного менеджера стає неможливою без її гуманістичного підґрунтя. 
Важливу роль в цьому напрямку відіграє свідоме будівництво освітнього і виховного творчого 
простору для виховання повноцінної особистості. Духовний розвиток менеджера відбувається під 
внутрішнім контролем особистого попиту, який іноді відсутній у традиційній організації навчання. В 
умовах реорганізації освіти повинно змінюватися її якісне наповнення, завдяки реабілітації виховної 
роботи. Результативність цієї роботи залежить від створення умов для реалізації власного потенціалу 
особистості і суспільства. Це зумовлено в основному внутрішньою активністю, прагненням 
саморозвитку і збагачення людської душі. Ціннісною підставою формування професійної культури 
сучасних менеджерів повинна стати орієнтація на духовність особистості, оволодіння нею світовими і 
національними надбаннями культури. Моделюючи механізми духовної культури менеджерів, можна 
визначити основні: 1) цілісний гуманістично спрямований процес, завдяки побудованим суб’єкт – 
суб’єктним відносинам на принципах гармонізації соціальних та індивідуальних потреб; 2) умови 
особистісного самовиховання і самодетермінації ; 3) формування професійної культури як складової 
організаційної поведінки майбутнього менеджера. 

Духовне наповнення професійною культурою майбутніх менеджерів має відбуватися як 
цілеспрямована робота для формування культури мовлення, поваги до національних традицій, 
виховання художнього смаку, почуття краси, добра і поваги, самоповаги, формування позитивної 
мотивації соціальної діяльності особистості.  

Управлінська діяльність керівника відповідно до його інтелектуального, комунікативного та 
професійного потенціалу, природних задатків і таланту, здібностей і вмінь може бути ефективною в 
конкретному морально-психологічному, соціокультурному та етнопсихологічному середовищі. Мова 
йде про взаємодію управління і соціуму. Моральні, правові, культурні вимоги суспільства, в якому 
здійснюється управлінська діяльність і функціонують суб’єкти та об’єкти управління, виявляються в 
традиціях, правилах поведінки, культурних цінностях, які визначають розвиток спрямованості 
особистості керівника (колективних суб’єктів управління), рис його характеру, зміст знань, його звички 
й здібності [1]. 

Культура управління – це здійснення керівником управлінської діяльності через систему 
взаємозв’язків із колективом, виконання своїх обов’язків, які проявляються в реалізації управлінських 
функцій, зокрема:  

– політичної (проведення інформаційно- політичної роботи); 
– правової (функції коригування й регулювання);  
– адміністративної (розподіл обов’язків, оцінка діяльності);  
– прийняття управлінських рішень, обліку й контролю, у тому числі й функцій моніторингу, 

діагностування; 
– організаційної (функція організації, планування і прогнозування);  
– соціально-психологічної (функція координації);  
– інформаційної (функція планування та контролю щодо збирання, обробки та передачі 

інформації); 
– комунікативної (організація ефективної взаємодії між учасниками професійної діяльності); 
– економічної (функція фінансового розподілу та контролю).  
Управлінська культура – це знання та володіння теорією управління як важливої соціальної 

функції – свідомого і владного, із застосуванням новітніх досягнень культури організації, впливу як на 
окремих людей, так і на всю людську спільноту, що проводиться заради досягнення чітко визначеної 
конкретної мети [4, с. 41]. Управлінська культура керівника розглядається як цілісна властивість 
особистості, яка проявляється у процесі професійної управлінської діяльності; характеризує 
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особливості свідомості, поведінки, спілкування керівника; забезпечує усвідомлення та 
культуродоцільність професійної діяльності; стимулює творчий розвиток керівника [2]. Традиційне 
уявлення про професійну культуру пов’язується в основному з виділенням норм, правил діяльності, 
техніки й майстерності. Психолого-педагогічні дослідження проблем професійної культури останніх 
років розкривають її у категоріях: цінності, технології, творчість. Освоюючи цінності і технології 
управління, керівник-менеджер перетворює, інтерпретує їх, що визначається як особистісними 
особливостями керівника, так і особливостями об’єкта управління. 

Зовнішні умови діють через внутрішні, тому реакція кожної людини на впливи зовнішнього 
середовища буде суто індивідуальною. Вона залежить від знань, сформованих відносин і психічних 
станів індивіда. Йдеться про багатоетапність реалізації соціокультурних програм, оскільки соціальна 
інформація циркулює в суспільстві, проходить через свідомість людей, опосередковується різними 
соціальними відносинами (економічними, екологічними, національними, професійними тощо) й несе 
на собі відбиток конкретних потреб особистості, колективу, суспільства загалом. Конкретними 
умовами, що впливають на суб’єкти управління, на процеси становлення й розвитку особистості 
керівника, є ті елементи середовища, з якими людина активно взаємодіє, в яких існує й функціонує 
управління: політико-правове становище в суспільстві, багатоманітність комунікацій, матеріальні 
умови, науково-технічні розробки, готовність людини до управлінської діяльності, стан здоров’я, 
національні особливості регіону тощо. Багато умов та чинників мають вплив на управлінську 
діяльність тільки в комбінації з іншими [1]. 

Найхарактернішою особливістю суспільного життя сучасної України є його виразна 
політизованість, яка передусім виражається домінуванням у суспільній свідомості. За своєю сутністю 
ідеологія – не стільки духовне відображення соціально-політичних реалій, скільки технологія їх 
спотворення, оскільки вона відтворює дійсність у бажаному для певної політичної сили, для певної 
особи вигляді. Очевидно, що спотворений образ дійсності – природне відображення глибинних 
трансформаційних процесів, які переживає українська спільнота. Саме домінування ідеологічних 
чинників заважає суспільству виконувати складне і, значною мірою, необхідне завдання переоцінки 
соціально-історичних цінностей з врахуванням нових можливостей и потреб. На жаль, в більшості 
смислових тлумачень історичних і сучасних явищ ми змушені повторювати помилки наших історичних 
попередників періоду психологічної війни та протиборства соціалізму і капіталізму в їх ідейно-партійній 
чи класовій інтерпретації. Ще гірше те, що ці концептуально-світоглядні оцінки подаються часто в 
імперативній формі нормативного, офіційного примусу, доводячи їх зміст до логічного абсурду, 
всупереч намагання утверджувати цивілізовану та “демократичну” духовність. Першою ознакою, а 
разом з тим і головною умовою демократизації сфери духовних відносин у суспільстві є 
дистанціювання політики та ідеології від цієї сфери, де мають домінувати моральність, 
компетентність, творча обдарованість відповідного типу (наукова, історична, світоглядно-творча). 
Політик, навіть той, що вийшов з творчого середовища, потрапляючи у зону владних змагань втрачає 
об’єктивність, а разом з нею свій професійний авторитет, свідомо чи несвідомо підкоряючись жорсткій 
технології грі масок, якою була і завжди буде політична діяльність. Більше того, на свого колегу по 
творчому цеху цей колишній культурний діяч починає дивитися з підозрою, а світоглядний нейтралітет 
розглядає як зраду національно-державним і іншим “вищим” політичним цінностям [3]. 

Жодний адміністративний механізм нездатний відчутно прискорити духовну та і соціальну 
еволюцію – це головний урок, який ми маємо винести з усіх історичних негараздів і зокрема 
національної української історії, особливо трагедій ХХ століття. Попередні міркування щодо 
навернення до загальнолюдських цінностей актуальні саме для української спільноти, дійсно 
ідеологізованої внаслідок інтенсивних державотворчих процесів. Свідомо, що суспільне життя в 
багатьох аспектах і, політика особливо, будуються за абсолютно іншим принципом, саме 
особистісного і корпоративного егоїзму, навіть коли він зветься високим словом “патріотизм”.  

Сучасна українська спільнота періоду глибинного трансформаційно-кризового транзиту 
рухається від стадії дикого егоїзму “війни всіх проти всіх” в напрямку стадії “егоїзму розумного” або 
певною мірою обмеженого здоровим глуздом [5]. Але цього другого стану ще не досягнуто. У сфері 
духовній продовжує домінувати ідеологія (тобто, принцип розбрату) і власне сам політик, незалежно 
до якої творчої категорії діячів він належить і навіть коли він не є прямим учасником політичних 
змагань. Тому на всіх спробах інтерпретації будь-яких сучасних і історичних подій навіть суто 
культурного змісту лежить цей відбиток політичного або ідеологічного змістовного тлумачення. 
Реальний контекст цього тлумачення – явна чи прихована фальсифікація, викривлення.  

Головним завданням сучасного українського державотворення є зміна неефективної системи 
управління, яка потребує проведення адміністративної реформи. Морально-психологічні якості є 
структурним компонентом психічної компетентності майбутнього лідера, які зумовлюють його 
можливість приваблювати людей, сприяють створенню комфортного мікроклімату та розвитку 
професійних і міжособистісних стосунків, формуванню організаційної культури на підприємстві, 
свідомої дисципліни та трудових відносин в колективі, без чого неможливо розраховувати на успішну 
діяльність. Як зазначає Р. П. Вдовиченко, до морально-психологічних якостей відносять:  

– чесність і порядність, правдивість і щирість, скромність і простоту; 
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– принциповість, розвинене почуття відповідальності, високу вимогливість до себе та інших; 
– справедливість, доброзичливість та повага у стосунках з підлеглими, неупередженність у 

спілкуванні з ними, здатність створювати у колективі настрій, який сприяє високопродуктивній 
діяльності; 

– знання індивідуально-психічних особливостей підлеглих та індивідуалізований підхід до них з 
урахуванням їхніх особистісних параметрів: характеру, темпераменту, професійних ціннісних 
інтересів, здатності спрацьовуватися з людьми та знання методів ефективного впливу на них; 

– готовність налагоджувати контакти з підлеглими, прагнення захищати законні інтереси 
підлеглих, турботу про їх повсякденні потреби;  

– здатність до співпереживання, ідентифікації (уміння подумки поставити себе на місце іншої 
людини і подивитися на проблему з її позиції); 

– доброту, тактовність, визнання успіхів інших, відсутність дріб’язковості;  
– об’єктивність, зважене сприйняття критики;  
– терпимість та ввічливість, розсудливість та врівноваженість;  
– комунікабельність, уміння слухати та чути;  
– розвинене почуття гумору [1, с. 31]. 
Особистість, лідер, щоб увійти в ці сфери буття та створити свій духовний світ таким, який буде 

сприйнятим народом, колективом, суспільством повинен багато працювати, розвивати свої природні 
таланти та правильно ними користуватися, щоб створювати нові продукти праці для людей. Для 
практичної реалізації особистості, лідера, людей, на думку академіка С. Максименко, важливо 
звернути увагу ось на що: щоб побудувати свій духовний світ, слід мати здібності, ясно мислити, 
переживати глибокі відчуття, давати волю польоту думки, користуватися творчими здібностями [6; 7, 
с. 428].  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, духовний світ особи, будучи нерозривно 
пов’язаним з духовним життям суспільства, характеризує особу з точки зору її змісту, її відношення до 
навколишнього світу, до інших людей, до себе, що дозволяє визначити її місце і роль у 
життєдіяльності суспільства. Духовне життя суспільства і духовний світ особи становлять (у їх єдності) 
реальний спосіб буття і функціонування суспільної свідомості, дійсність її сутності.  

Сучасний стан вивчення духовності вимагає нових методологічних підходів дослідження 
духовної життєдіяльності людини, яка визначається спрямованістю та рівнем розвитку духовної 
самосвідомості особистості на шляху до максимального розкриття та реалізації власної 
індивідуальності. Духовність має розглядатись як психологічне утворення самосвідомості особистості, 
яке характеризується певними емоційно-вольовими станами, мотиваційними диспозиціями, і, відтак, 
відображає ціннісне ставлення до буття та розкривається у моральності особистості.  

Проблема духовності і буття, що виникла як спосіб вирішення питання про сутність світу і 
сутність людини, їх граничні основи, в історії людства стала важливою світоглядною проблемою. Від 
того, що визнається началом – матеріальне чи ідеальне – визначається загальна методологічна 
позиція соціальних суб’єктів у їх відношенні до світу і до себе. 
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Постановка проблеми. Аналіз розвитку вітчизняного ринку олійних культур демонструє 

планомірний перехід на інтенсивні технології виробництва і насамперед за рахунок поєднання 
сучасних сортів та гібридів соняшнику, сої, ріпаку з технологіями їх вирощування. Зростання 
урожайності олійних культур забезпечило збільшення вдвічі сировинної бази для переробних 
підприємств. Ефективність функціонування олійно-жирової галузі напряму залежить від використання 
потенціалу сортових ресурсів. Високопродуктивні сорти і гібриди насіння олійних культур є запорукою 
інтенсифікації сільського господарства країни. Попередні дослідження показали, що основними 
тенденціями на ринку насіння олійних культур є домінування світових насіннєвих компаній над 
вітчизняними селекційними установами, фірмами, а негативний вплив відбувається за рахунок 
розбалансованої вітчизняної насіннєвої мережі. Вітчизняна селекційно-насінницька наука вже понад 
100 років успішно працює над створенням нових сортів, які є важливим фактором підвищення 
врожайності і поліпшення якості сільськогосподарської продукції. Перехід економіки країни до 
ринкових відносин істотно вплинув на систему селекції та насінництва. Сьогодні потрібен об’єктивний 
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аналіз її стану для пошуку нових концепцій, принципів і форм організації, підвищення економічної 
ефективності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність вітчизняного аграрного ринку викладена в 
працях відомих вчених Маліка М.Й., Єщенка П.С., Коваленка Ю.С., Левківської Л.М., Дудара В.Т., 
Радаєва В.В. [1-6]. Аспекти розвитку ринку насіння представлено в публікаціях Фадєєва Л.В., 
Захарчука О.В. [7-9]. Дослідження зазначених вчених зосереджені на теоретичних і методологічних 
аспектах ринку і певних сегментах аграрного ринку. Проте, в Україні до недавнього часу не 
здійснювалися дослідження сутності ринку насіння загалом, і зокрема ринку насіння олійних культур. 
Нерозкритими вважаємо питання інтеграції вітчизняного ринку насіння олійних культур із світовими 
тенденціями в сфері генетики і маркетингу насіння, взаємодії попиту і пропозиції, удосконалення 
міжгалузевих економічних зв’язків. Важливість теми з точки зору аграрного потенціалу вітчизняної 
економіки потребує подальших досліджень.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідити економічну сутність і місце ринку насіння 
олійних культур у системі аграрних ринків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження сутності ринку як економічної 
категорії показало, що погляди економістів на трактування цього економічного явища є різними. 
Більшість науковців в основу досліджень ринку покладають економічні відносини, що виникають між 
виробниками, продавцями й споживачами, і які проявляються відповідно до дії законів товарного 
виробництва і грошового обігу [10, с. 276], [11, с. 159], [12, с. 72], [13, с. 10-14]. Ринок є атрибутом 
стійкості поступального економічного розвитку суспільства, і поступово регульований ринок 
перетворюється в соціальний інститут. Ринок також розглядається як механізм, який сприяє 
встановленню певних взаємозв’язків між продавцем і покупцем [14, с. 75] та врівноважує не тільки 
попит і пропозицію, але й виробничі можливості та споживчі уподобання, формуючи механізм 
утворення рівноважних цін на товари [14, с. 7]. Багатоаспектність трактувань ринку є природньою, 
тому що ринок – явище доволі складне і не достатньо вивчене [15, с. 7]. Загалом, ринок трактується як 
«сфера товарного обігу», «економічні відносини між виробниками і споживачами (продавцями і 
покупцями)», «взаємодія пропозиції та попиту на товари», «сукупність трансакцій купівлі й продажу», 
«механізм встановлення зв’язків», «сукупність економічних умов», «сукупність інституцій у сфері 
товарного обігу» тощо.  

Ринок як полісистемне утворення має надзвичайно багату структуру. Його складниками є ринки: 
товарів, капіталу, фінансово-кредитний, валютний, трудових ресурсів, інформації, так званий тіньовий, 
а також ринкова інфраструктура. Кожний з перелічених елементів здатний функціонувати у так 
званому автономному режимі і тому має свою структурну побудову. Всі вони взаємодіють як частина 
єдиної системи, оскільки органічно пов’язані між собою у становленні та розвитку. Порушення цього 
взаємозв’язку стає серйозною перешкодою існування повноцінного ринкового середовища [16, с. 18].  

На сьогодні функціонує понад 25 видів ринку, які мають власні специфічні ознаки. Аграрний 
ринок є складним і багатогранним, оскільки його формують зерновий, олійний, молочний, м’ясний, 
овочевий, цукробуряковий та інші ринку, де вироби кожного мають своє функціональне призначення, 
характерні риси та вимоги щодо переробки, зберігання, фасування, пакування, сертифікації, 
маркування, транспортування, продажу тощо [15, с. 23]. 

Ринок насіння олійних культур є складовою частиною аграрного ринку, ринку засобів 
виробництва, ринку землі, ринку фінансів. Він характеризується масштабними обсягами виробництва 
насіння соняшнику, сої, ріпаку для потреб товарного ринку олійних культур, експортно-імпортних 
операцій, розширенням площ посіву насіння олійних культур в усіх регіонах України, розвитком 
інфраструктури та маркетингової діяльності суб’єктів. Специфічними рисами ринку насіння олійних 
культур є різноманітність сортів і гібридів насіння олійних культур, велика кількість оригінаторів і 
продавців, насіння виробляється фахівцями-селекціонерами та агрономами-насіннєзнавцями, продукт 
споживається в процесі виробництва сільськогосподарської продукції, має відповідний асортимент з 
різною вартістю та споживчими потребами, не має замінників. 

Територіальне розміщення виробництва і продажу насіння олійних культур є основою його 
структуризації. Насіннєвий фонд в Україні формується на національному, регіональному (район, 
область), локальному (суб’єктів насінництва) рівнях (рис. 1). Консолідація ринків локальних, 
регіональних формує національний ринок насіння олійних культур, який є складовою частиною 
загального світового ринку насіння. 

Економічна сутність ринку насіння олійних культур розкривається шляхом визначення його 
основних функцій: 

- розвиток наукової складової у сфері насінництва та впровадження новітніх досягнень у 
виробництво; 

- формування ефективного конкурентного середовища; 
- забезпечення суб’єктів вихідним матеріалом (насінням) для виробництва товарної продукції 

через встановлення оптимальних пропорцій попиту та пропозиції; 
- ціноутворення; 
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- узгодження інтересів всіх суб’єктів ринку насіння олійних культур; 
- державний контроль за використанням сортів рослин олійних культур. 
 

 
 

Рис. 1. Структура ринку насіння 
Джерело: розроблено автором  

 
Розвинутий ринок вимагає наявності, з одного боку, у продавців певного обсягу 

конкурентоспроможних товарів, а з другого – у покупців відповідної маси коштів, які б формували 
належну місткість ринку [14, с. 7]. Ринок насіння олійних культур є складовою частиною внутрішнього 
ринку продовольства і сировини та виражає економічні відносини, що складаються, з одного боку, між 
оригінаторами (селекційними установами) цієї продукції, а з іншого боку – торговими представниками, 
виробниками товарного насіння (рис. 2). До оригінаторів відносяться компанії та організації, що є 
заявниками та власниками сортів і гібридів насіння у Державному реєстрі рослин, придатних до 
поширення в Україні. Виробники насіння – це суб’єкти насінництва – господарства, установи, компанії, 
що вирощують насіннєвий матеріал з метою його подальшої реалізації, які занесені до Державного 
реєстру виробників насіння. Посередниками є дистриб’ютори великих іноземних насіннєвих 
корпорацій, вітчизняних селекційних установ. Сірі виробники, що виробляють або продають 
фальсифікований (підроблений) товар, або без документів, що підтверджують якість насіння. ДП 
«Центр сертифікації», що прийшов на заміну Державній насіннєвій інспекції та відповідає за 
апробацію, підготовку на наявність до потреби насіння в кожному регіоні країни. Насіннєвий фонд 
України забезпечує наявність резервів насіння. 

 
Рис. 2. Суб’єкти ринку насіння олійних культур України 

Джерело: розроблено автором 
 

Формат ринку насіння олійних культур різноманітний та багатовекторний. У його середовищі 
створюється і розвивається система економічних відносин між виробниками, посередниками, 
переробниками, споживачами, державою, формуються виробничі та економічні зв’язки, органічно 
поєднується аграрне виробництво й інші галузі національної економіки. Зокрема, оліє жирова 

Світовий ринок насіння 

Національний ринок насіння 

Регіональний ринок насіння 

Локальний ринок насіння 
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переробна галузь, що споживає сировинні ресурси ринку насіння олійних культур, транспортна галузь, 
підприємства з переробки аграрної продукції й мережі торгівлі, які доводять насіннєву продукцію до 
споживача, лише через акт купівлі-продажу набуваючи форму товару. Встановлено, що умовами 
ефективного функціонування ринку насіння олійних культур є наявність: значної кількості оригінаторів 
насіння задля забезпечення конкурентного середовища; сертифікованих виробників насіння; 
платоспроможного споживача; дієвих органів сертифікації, лабораторного супроводу та арбітражу, 
місця проведення обмінних операцій; досконалої конкуренції та нормативно-правового забезпечення з 
регулювання відносин. На ринку насіння олійних культур обіг насіння відбувається наступним чином 
(рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Ринок насіння олійних культур в Україні 
Джерело: розроблено автором 

 
Основний вітчизняний науковий потенціал в сфері селекції і насінництва зараз зосереджений в 

державних науково-дослідних інститутах, селекційних центрах, дослідних станціях мережі НААН, 
вузах тощо. Проблема фінансового забезпечення цих суб’єктів надзвичайно гостра. У ринкових 
умовах значно змінилися завдання та функції цих установ. Сьогодні вони повинні самостійно 
здійснювати ефективне управління інтелектуальною власністю та сортами рослин, забезпечуючи їх 
максимальну комерціалізацію. Навіть отримавши хороший сорт, вітчизняні селекціонери не завжди 
мають можливість налагодити його насінництво і ефективно використовувати сортовий потенціал. Так, 
усього 20 % сортів і гібридів насіння олійних культур вітчизняної селекції, які офіційно зареєстровані в 
Державному реєстрі сортів, придатних до поширення в Україні, впроваджуються у виробництво.  

Державне регулювання виробництва й реалізації насіння передбачає раціональне розміщення 
посівів по природно-економічних зонах України та усунення диспропорцій у виробничій та ринковій 
інфраструктурі. 

Найбільшою проблемою, яка потребує пильної уваги при оцінці існуючих можливостей розвитку 
вітчизняного сегменту на ринку насіння олійних культур є організація маркетингу, від якого залежить 
можливість реалізації насіння соняшнику, сої, ріпаку. Тому при розробленні маркетингових стратегій 
вітчизняні виробники насіння олійних культур повинні приділяти велику увагу системі маркетингових 
комунікацій для збільшення інформованості потенційних споживачів і перетворення їх у реальних 
споживачів через вплив інформаційно-комунікаційних каналів. 
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Ринок насіння олійних культур має низку специфічних рис, які вирізняють його від інших. Основні 
серед них: насіння є продуктом стратегічного значення, наявність якого визначає економічну і 
продовольчу безпеку аграрного сектору країни; певний обсяг насіння обов’язково залишається у 
розпорядженні насіннєвих господарств для створення насіннєвого фонду і резерву, тобто не весь 
обсяг виробленого насіння надходить в сферу товарного обігу; пропозиція насіння залежить від 
фактора погодних умов, які впливають на якість виробленого насіння по роках; стійкий і рівномірний 
попит на насіння олійних культур потребує створення запасів і страхових фондів високих репродукцій, 
а у випадку селекційних установ – колекцій і зразків; незбалансованість показників між обсягами 
виробництва та споживання насіння в різних регіонах країни, доповнена локальним характером у 
виробництві окремих видів олійних культур обумовлюють об’єктивну необхідність перевезень насіння; 
можливість виробництва насіння в кожному регіоні країни забезпечує порівняно високу 
конкурентоспроможність серед суб’єктів ринку насіння; структура попиту визначається існуючими в 
регіоні традиціями харчування, рівнем розвитку тваринництва, наявністю олієпереробних підприємств; 
рівень розвитку міжрегіональних зв’язків суттєво залежить від географічного розташування регіону по 
відношенню до основних олієпереробних регіонів і наявності транспортних шляхів сполучення; 
малоеластичний попит на олію, шрот, товарне насіння обумовлює відносно постійний попит на 
насіння гібридів і сортів соняшнику, сої, ріпаку; значна частина споживачів. 

Висновки з проведеного дослідження. Ринок насіння займає особливе місце в системі 
аграрних ринків, який характеризується масштабністю і високою насиченістю складових. Вагомість 
для аграрного сектору країни визначається незамінністю насіння соняшнику, сої, ріпаку для 
функціонування ринку олійних культур та олійно-жирового комплексу країни. Ринок насіння олійних 
культур – система економічних відносин, які виникають між його суб’єктами в процесі створення, 
виробництва, підготовки, сертифікації, купівлі-продажу насіння сортів, гібридів олійних культур, за 
умов вільної конкуренції, вільного вибору напрямків реалізації і кооперації, а також державного 
контролю за якістю і зберіганням продукції. Ринок насіння олійних культур характеризується 
пропозицією насіння з боку оригінаторів і виробників насіння, і попитом на насіння з боку виробників 
товарного насіння олійних культур, які виступають у ролі покупців насіння. 
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Постановка проблеми. Домогосподарства є однією з найбільш фундаментальних і 
різноманітних поведінкових одиниць в економіці. Реалізація поточної соціально-економічної політики в 
державі здійснює безпосередній вплив на розмір та структуру фінансів домогосподарств. 
Домогосподарства споживають, зберігають, інвестують та позичають. Вони є генераторами 
соціального, інтелектуального, культурного та інших видів людського капіталу. Їх фінансова поведінка 
та моделі обраної фінансової політики є змінними величинами та залежать від значного масиву 
соціально-економічних загальних та індивідуальних факторів. Порід із цим, значна кількість 
домогосподарств, знаходячи адекватні рішення складних фінансових проблем, у випадках прийняття 
простих фінансових рішень припускаються помилок. Окрім цього, в умовах інтенсивно скорочуваної 
кількості ресурсів загального користування, на усіх рівнях управління виникає потреба у моніторингу й 
діагностиці добробуту населення й нації, починаючи із доцільності перспективного державотворення і 
закінчуючи поточними споживчими запитами членів домогосподарств. Тому, наразі теоретичні моделі 
фінансової поведінки домогосподарств є добре розробленими, а емпіричні докази можливого 
моделювання зміни структури фінансів домогосподарств України допоки залишаються досить 
обмеженими. Але в умовах системних змін та все частіше повторюваних криз ця тема знову стала 
актуальною. Із поширенням четвертої індустріальної революції на усі сфери життєдіяльності людини 
ця тема є своєчасною до визначення інструментів прогнозування фінансової міцності громадян 
держави. Існує потреба глибшого розуміння того, як домогосподарства приймають рішення щодо 
структури своїх фінансових активів.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну та методологічну основу дослідження 
складають праці Воробйова Ю. М. [1], Кізими Т. О. [3], Нагайчук Н. Г. [4], Салиги С. Я. [9] та ін. Наукові 
праці зазначених вчених присвячені дослідженню передумов та наслідків існування фінансів 
домогосподарств під час оптимізації функціонування фінансової системи України. Учені досліджують 
проблеми фінансового забезпечення та інвестиційної активності домогосподарств України в мінливих 
соціально-економічних умовах. Питанням добробуту домогосподарств та відомих нині неформальних 
схем його зменшення в сучасному інформаційному суспільстві присвячено праці Поппера К.  
(K. R. Popper), Даффа А. (A. S. Duff), Мьорфі Дж. (J. W. Murphy) та ін. 

Засновуючись на здобутках сучасних науковців, які працюють за профілем зазначеної тематики, 
на нашу думку, подальшого поглиблення потребує аналіз соціально-економічної статистики 
абсолютних та відносних показників зміни структурних зрушень та структурних відмінностей фінансів 
домогосподарств.  
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Постановка завдання. Метою статті є дослідження структурних зрушень фінансів 
домогосподарств України із використанням інструментів такої динаміки щодо доходів і витрат 
домогосподарств та інструментів біржової торгівлі (хвильової теорії Елліота та відношення Фібоначчі) 
до наявних доходів населення України. На основі проведеного дослідження виявлено негативні 
характеристики існуючої динаміки структурних зрушень фінансів домогосподарств України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для зручності проведення дослідження щодо 
структурних зрушень фінансів домогосподарств України, їх фінанси розглядаємо як портфель 
фінансових активів за складовими фінансових притоків та відтоків. Причому, структура фінансових 
притоків домогосподарств є менш цікавою до аналізу, ніж майбутній розмір цих притоків. Тому, 
використовуючи основні принципи хвильової теорії Елліота та відношення Фібоначчі (ряди 
сумування – для захвату ритмів квартальних коливань наявних доходів населення як основних 
складових портфелю фінансових активів домогосподарств; корекцію й розширення – для розуміння 
можливої зміни загально усталеної політики отримання доходів населенням України; аналіз часових 
цілей та віяло Фібоначчі – для точного передбачення кварталу й року, при досягненні яких тренд 
змінить напрям) до кривої наявних доходів населення, отримано такі результати (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Динаміка лінії наявних доходів населення України  
(особистих доходів фізичних осіб) 

Джерело: розробка автора 

 
Сформулювавши гіпотезу про наявність циклу в динаміці наявних доходів [13] на основі 

застосування двох інструментів прогнозування трендів на фондових ринках (цифри Фібоначчі та 
хвильовий принцип Елліота), визначено його тривалість у 10 років (4-й квартал 2002 р. – 3-й квартал 
2012 р.), в який відбулося п’ять хвиль вгору і три хвилі вниз і зроблено припущення: 

1) що довгий цикл поділяється на малі цикли (у процесі доказу); 
2) перший малий цикл – цикл підйому, другий – зниження (зафіксовано); 
3) що малий цикл має висхідні та спадаючі тренди в деякому чергуванні (доведено); 
4) малий цикл складається з простих хвиль, великий – з простих і складних (у процесі доказу); 
5) в довгому циклі простежується чітка послідовність п’яти підйомів та трьох знижень кривої 

наявних доходів населення України (у процесі доказу); 
6) на підставі вирахування періодів часових цілей можна спрогнозувати період, в який особисті 

доходи всього населення будуть найменшими в малому циклі підйому кривої наявних доходів 
населення за умов прийняття за одиницю період позитивної піковості (доведено – на рис. 1 інтервали 
позначені (1) та (1,618) й (1*) та (1,618*)); 
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7) у проміжку 4-й квартал 2012 р. – 4-й квартал 2017 р. поки не можливо спрогнозувати період, в 
який особисті доходи всього населення України будуть найбільшими в малому циклі зниження. 
Першою точкою відліку часового проміжку, який може бути прийнятий за одиницю, є 1 квартал 2015 р. 
Для прогнозу необхідна більш низька точка, яка з’явиться згодом (очікування в три квартали 2018 р. із 
значенням, яке наближується в діапазоні відмінності до 31290 млн грн (безінфляційний показник) від 
даних по заявленій точці) (у процесі доказу). 

Можна також зробити припущення з метою подальшого доведення, що наразі формуються 
підвалини для нової суспільно-економічної формації, в якій фінанси домогосподарств будуть 
відігравати більш значущу роль у економічному розвитку України. Лишається питання стосовно 
кількості та регіоналізації учасників побудови для її реалізації. В аналізований проміжок часу 4-й 
квартал 2002 р. – 4-й квартал 2017 р., на нашу думку, були реалізовані два типи державної політики: 
політика лібералізму промисловців (4-й квартал 2002 р. – 4-й квартал 2013 р.) та політика лібералізму 
бізнесу (1-й квартал 2014 р. – до теперішнього часу). 

Виявлені часові інтервали ХІ та Х мають хаотичний тренд поведінки в періоді 4-й квартал 2012 
р. – 4-й квартал 2017 р., що ускладнило укрупнення малих проміжків до великих із дотриманням 
правил Фібоначчі та Елліота. Виявлена відсутність стійкої динаміки кривої НД’ (без фактору інфляції), 
що пояснюється відсутністю національної концепції та механізмів соціального розвитку економічних 
свобод та можливостей громадян і недосконалістю поточного суспільного договору в Україні. 
Спостереження за кривою НД’ (нижча крива в рис. 1) дозволила визначити доцільність дослідження 
методів побудови й аналізу сплайнів. 

Використовуючи виключно статистичні дані, які по періодах 1-й квартал 2013 р. – 4-й квартал 
2013 р. та 1-й квартал 2015 р. – 4-й квартал 2016 р. станом на початок 2016 р. та початок 2018 р. (за 
темпами та правилами висвітлення статистичної інформації на профільному сайті) мали дещо різні 
значення, дослідження за оновленими даними дозволили виявити похибку в прогнозуванні кварталу, в 
який наявні доходи населення були найменшими в аналізовані 10 років першого малого циклу. 
Скидання фактора інфляції дозволило зіставити дані в проміжку 60 кварталів. 

Примітно, що крива наявного доходу змінила свій тренд тільки за часів каденції чинного 
Президента України. Представлена крива наявного доходу приведена за відсутності впливу на неї 
фактора інфляції (яка підрахована як середньоарифметична трьох значень по кварталу), який щороку 
збільшує кількісну масу показника. Кумулятивна інфляція – це показник інфляції, який представлено 
кумулятивною величиною з 3 кварталу 2002 р. Тренд руху за віялом Фібоначчі полягає в екстремізації 
функціоналу фінансової поведінки людей за напрямом отримання доходів. Він дозволяє виявити 
«просадку» кривої наявного доходу населення України.  

Результати узагальнення соціально-економічних подій в Україні 2005-2006 рр., 2009 р., 2010-
2011 рр. та 2012-2013 рр., які вплинули на фінансову поведінку українців, що відобразилося на 
динаміці кривої наявного доходу населення України та структурі особистих витрат у складі витрат 
домогосподарств наведено в табл. 1. Визначивши тренд наявних доходів населення України, 
заслуговує на увагу структура доходів і витрат домогосподарств та її зміни упродовж 10 років. 
Інтегральний коефіцієнт К. Гатева, індекси А. Салаї і В. Рябцева є найбільш точними й зручними 
інструментами для досягнення поставленої в роботі мети під час дослідження динаміки структурних 
зрушень портфелю фінансових активів домогосподарств. Засновуючись на попередніх обрахунках [12, 
с. 128-133] та даних Державної статистичної служби України [5], визначимо силу відмінностей в 
структурі доходів і витрат населення України. Результати обрахунку наведено в табл. 2. 

Таблиця 1 
Узагальнення основних соціально-економічних подій в Україні 2005-2006 рр., 2009 р., 

2010-2011 рр. та 2012-2013 рр., які вплинули на фінансову поведінку населення України 
 

2005-2006 рр. 2009 р. 

Упровадження раніше прийнятих Господарського та 
Цивільного кодексів України. 
Модернізація виробництва реального сектору 
економіки. 
Іноземні фінансові групи почали купувати українські 
банки з вітчизняним капіталом  
Євросоюз заявив, що визнає Україну країною з 
ринковою економікою. 
Курс долара склав 5,33 грн у 2005 р. та 5,05 грн у 
2006 р. 
Найбільша компанія України ЗАТ «Систем Кепітал 
Менеджмент», створила в своїй структурі компанію 
з управління гірничо-металургійними активами 
«Метінвест».  
Набули чинності зміни до Конституції, за якими 
країна стала парламентсько-президентською. 

Почалося безкоштовне оформлення і видача 
державних актів на право власності на землю. 
Курс долара склав 8,45 грн 
Кількість зареєстрованих банків, які мають ліцензію НБУ 
– 184, у стані ліквідації – 18, новостворених – 1. 
Кількість банків з іноземним капіталом – 53; кількість 
іноземних банків – 17. 
Четвертий етап розвитку КСВ – 2009-2010 рр. – має 
ознаки повільного розвитку та концентрує увагу на 
екоменеджменті й інших практиках із збереження 
навколишнього середовища; представлено перші 
результати дослідження щодо зміни клімату та 
залучено ЗВО до впровадження навчальних курсів з 
КСВ із залученням 22 університетів. 
Глобальний Договір ООН спільно з Центром «Розвиток 
КСВ» звернувся до парламентського Комітету з питань 
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2005 р. – кількість зареєстрованих банків, які мають 
ліцензію НБУ – 165, у стані ліквідації – 22, 
новостворених – 4; кількість банків з іноземним 
капіталом - 23; кількість іноземних банків – 9. 
Перший етап розвитку КСВ (грудень 2005 р.) – 
підписано 25.04.2006 р. «Глобальний договір» за 
участю 34 провідних українських та міжнародних 
компаній. В кінці 2005 р. створено Форум соціально 
відповідального бізнесу (СВБ) в Україні і розроблено 
Меморандум про СВБ, підписавши який українські 
компанії-лідери об’єднали свої зусилля з розвитку 
КСВ 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
23.08.2005 р. N 369-р схвалено Концепцію розвитку 
страхового ринку України до 2010 року. 
Станом на 31.12.2006 до реєстру Держфінпослуг 
було включено 411 страхових компаній, частка СК 
«life» складає 55, СК «non-life» – 45, з них з 
іноземним капіталом – 66. 
Розроблено і прийнято П(С)БО 29 «Фінансова 
звітність за сегментами», яке визначило 
методологічні засади формування у 
бухгалтерському обліку інформації про доходи, 
витрати, фінансові результати, активи і 
зобов’язання звітних сегментів та її розкриття у 
фінансовій звітності. 
Введено додаток до форми №5 примітки до річної 
фінансової звітності – форма №6 «Інформація за 
сегментами». 
17.05.2006 року Європейський парламент та Рада 
ЄС ухвалили Директиву 2006/43/ЄС щодо 
обов'язкового аудиту річних фінансових звітів і 
консолідованих звітів, яка вносить зміни до 
Четвертої (Директива 78/660/ЄЕС) і Сьомої 
(Директива 83/349/ЄЕС) директив та замінює 
Восьму директиву (Директива 84/253/ЄЕС). 
Економічний ріст економік Китаю та Індії,  баланс в 
технологічних галузях перейшов на країни, що 
розвиваються. США почали роботу по аутсорсингу в 
Китай та Індію за рахунок дешевої робочої сили. 
Зростання цін на нафту та газ. 
Вперше Державною комісією з цінних паперів та 
фондовому ринку зареєстровано випуск 
сертифікатів фонду операцій з нерухомістю ТОВ 
«Нова фінансова компанія» на суму 21 млн грн. 
Швидкість обігу готівкової гривні в 2006 р. була 
помітно нижчою за швидкість обігу безготівкової. 
Заборгованість суб’єктів господарювання перед 
банками за кредитами, виданими безготівковою 
гривнею, зросла в 2006 р. на 28 млрд. грн. 
Зростання зобов’язань банків перед суб’єктами 
господарювання становило тільки 11 млрд. грн. 
19.09.2006 р. Державна комісія з цінних паперів на 
фондовому ринку України видала Національному 
депозитарію України ліцензію на здійснення 
депозитарної діяльності депозитарія цінних паперів 
строком на 10 років. 
Індекс споживчих цін становив 111,6 %, що 
обумовлено підвищенням цін на газ, яке призвело 
до подорожчання більшості послуг. 
Прийнято Закони України «Про іпотеку», «Про 
організацію, формування та обігу кредитної історії» 
– потреба в регуляторному механізмі в межах 
реалізації Національної програми – житлове 
будівництво. 
Прийнято Закон України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» – потреба в модернізації бази для 
операцій та інституціональної структури ринку ЦП. 
Почала реалізовуватись модель, яка передбачала 

промислової та регуляторної політики та 
підприємництва з ідеєю розробки національної КСВ-
стратегії. За підтримки Комітету проведено 
парламентські слухання. Їхнім результатом стало 
створення робочої групи (ради стейкхолдерів) для 
розробки національної КСВ-стратегії. Глобальний 
Договір ООН та Центр «Розвиток КСВ» стали 
співсекретарями Ради. До її складу увійшли 50 
стейкхолдерів, які представляли бізнес, бізнес-асоціації, 
медіа, вищі навчальні заклади, громадські організації.  
Зросла присутність іноземного капіталу в чотири рази у 
порівнянні з 2001 р. з 20 до 82 СК. На початок року 
кожна 5-та страхова компанія мала частку іноземного 
капіталу, у 25 компаній вона перевищувала 51 % і вище. 
Загалом частка іноземного капіталу в статутних фондах 
страховиків склала 17,9 %.  
Фінансово-економічна криза призвела до скорочення 
обсягу залучених страховими компаніями премій. За 
результатами діяльності страхового ринку за перше 
півріччя порівняно з аналогічним періодом 2008 р. 
надходження страхових премій скоротилися на 16%, на 
10% знизилися чисті страхові виплати, також на 11% 
знизився рівень перестрахування. 
29.04.2009 р. набрав чинності Закон України від 
17.09.2008 року № 514-VI «Про акціонерні товариства», 
що змінило правове регулювання діяльності 
акціонерних товариств. 
Зустріч G-20 – курс на жорстке регулювання діяльності 
банків та вирішення питання по фінансуванню проблем 
з нівелювання наслідків кризи. Встало питання про 
«банківську таємницю». 
У середині квітня визначено сім банків, які отримали 
державну підтримку у формі рекапіталізації: “Надра”, 
Укрпромбанк, “Фінанси та кредит”, Укргазбанк, Родовід-
банк, Імекс-банк, “Київ”. 
Із 06.06.2009 р. набула чинності Постанова Правління 
НБУ від 30.04.2009 р. № 259 “Про затвердження 
Положення про регулювання НБУ ліквідності банків 
України” 
У зв’язку з внесенням змін (постанова Правління НБУ 
від 18.08.2004 №389), які набрали чинності з 20.09.2009, 
постанова Правління НБУ №72 втратила чинність, а 
базовою ставкою щодо інших процентних ставок 
визначено облікову ставку. Також цією постановою було 
вдосконалено порядок визначення процентних ставок 
за кредитами рефінансування та кредитами, наданими 
на фінансове оздоровлення. З метою сприяння 
закріпленню позитивних тенденцій на грошово-
кредитному ринку, підвищення стимулів для 
покращення ситуації в реальному секторі економіки та 
враховуючи рекомендації Ради НБУ, Національний банк 
України протягом червня – серпня двічі знижував 
облікову ставку: з 15.06.2009 її розмір знижено з 12% до 
11%, а з 12.08.2009 – до 10,25% . 
З 01.02.2009 року НБУ ввів новий норматив 
обов’язкового резервування за коштами інших банків-
нерезидентів та інших небанківських фінансових 
посередників нерезидентів в розмірі 2%. 
Зростання рівня доларизації економіки – валютні 
обмеження, скорочення капітальних інвестицій до 
70,9%, прийняття «керівних принципів стрес-
тестування». 
Максимальне зниження рівня ВВП у % до попереднього 
року. 
Внаслідок колапсу реального сектору економіки через 
безсистемні, 
непродумані дії, прорахунки в економічній та соціальній 
політиці Державний бюджет України системно не 
виконувався. Негативний вплив світової фінансової 
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стимулювання приросту доходів населення і 
споживчого кредитування із одночасним 
скасуванням стимулів для інвестицій і 
лібералізацією імпорту споживчих товарів. 
Відбулося пом’якшення бюджетної політики. 
Найбільші надходження від приватизації для 
фінансування державного бюджету. 
Початок жорсткого управління державними 
фінансами. 
У 2006 р. відбулося прискорення інфляційних 
процесів: основним фактором прискорення інфляції 
було підвищення цін (тарифів) на послуги для 
населення (на 49.4%), яке сталося через зростання 
вартості енергоносіїв: комунальні послуги 
подорожчали на 85.7%, послуги пасажирського 
транспорту – на 42.1%. 

кризи на всі економічні процеси в Україні протягом 
2009р. зумовив вперше за останніх 7 років невиконання 
плану надходжень до дохідної частини загального 
фонду Державного бюджету за 2009 р. Відбувається 
переорієнтація економіки на внутрішній ринок, що 
відповідним чином відобразилося на структурі 
наповнення бюджету. 
Активізація фізичних осіб на фінансовому ринку через 
виплати по ощадкнижкам. 
У вересні на засіданні Ради НБУ була заблокована 
можливість емісії грошей Нацбанком в інтересах уряду. 
Реформа законодавства про акціонерні товариства. 
 

2010-2011 рр. 2012-2013 рр. 

Визначено граничні межі розміру активів банків: 
найбільші, великі, середні, малі.  Прийнято 
Податковий кодекс України 
Курс долара в 2010 р. склав 8,10 грн, в 2011 р. - 8,01 
грн. 
2010 р. – кількість зареєстрованих банків, які мають 
ліцензію НБУ – 176, у стані ліквідації – 18, 
новостворених – 4; кількість банків з іноземним 
капіталом - 51; кількість іноземних банків -  18. 2011 
р. – кількість зареєстрованих банків, які мають 
ліцензію НБУ – 176, у стані ліквідації – 22, 
новостворених – 1; кількість банків з іноземним 
капіталом - 54; кількість іноземних банків -  22. 
Загроза кризи споживчого кредитування - зниження 
якості кредитних портфелів. Розповсюдження 
практики видачі бланкових кредитів фізичним 
особам. Витіснення інвестиційних кредитів.  
Європейська комісія розглядає КСВ у контексті 
сталого розвитку регіону та Стратегії Європейської 
комісії з КСВ 2011–2014: швидше, вище, сильніше. 
У 2010 р. українські вищі навчальні заклади 
отримали змогу впроваджувати окрему дисципліну 
«Корпоративна соціальна відповідальність» до 
навчального плану напрямків «Економіка і 
підприємництво» та «Менеджмент і 
адміністрування»: Міністерство освіти і науки 
України ухвалило відповідну програму. 
22.04.2011 р. у парламенті представлено проект 
Закону України № 8436 «Про соціальну 
відповідальність великого бізнесу», згідно з яким 
мала бути запроваджена сплата податку на 
наддохід, а також відповідальність за невиконання 
названого закону. 
Збільшено кількість укладених договорів 
страхування, страхових премій, виплат, обсягів 
страхових резервів. Страхові компанії України в 
2010 р. зібрали чисті платежі на суму 13,328 млрд 
грн, що на 5,29% більше, ніж в 2009 р. (12,658 млрд 
грн). Валові страхові премії страховиків за 2010 р. 
склали 23,082 млрд грн, що на 12,9% більше, ніж 
роком раніше (20,442 млрд грн). Частка чистих 
страхових премій, зібраних страховиками України в 
2010 р., в структурі валового внутрішнього продукту 
склала 1,2%. Сукупні активи страхових компаній 
України в 2010 р. склали 43,9 млрд грн. 
12.10.2010 р. Затверджено НП(С)БО в державному 
секторі 121 "Основні засоби", 122 "Нематеріальні 
активи" та 123 "Запаси" 
Закріплено спрощену систему оподаткування, обліку 
та звітності податкових груп, ставок оподаткування, 
особливостей форм обліку та звітності. 
Затверджено міністрами фінансів Європи «механізм 

Створено Держзембанку. Курс долара склав 8,17 грн в 
2012 р. та 8,21 грн у 2013 р. 
2012 р. – кількість зареєстрованих банків, які мають 
ліцензію НБУ – 176, перебували у стані ліквідації – 23, 
новостворених – 4; кількість банків з іноземним 
капіталом - 53; кількість іноземних банків -  22. 2013 р. – 
кількість зареєстрованих банків, які мають ліцензію НБУ 
– 180, перебували у стані ліквідації – 2, новостворених – 
8; кількість банків з іноземним капіталом - 49; кількість 
іноземних банків -  19. 
Євромайдан. 
У 2011-2012 рр. було проведено ряд заходів: CSR 
marketplace, конкурс кейсів із КСВ, Форум «Національна 
стратегія КСВ», різноманітні круглі столи та відкриті 
дискусії зі стейкхолдерами. Більше як 15 листів було 
написано до урядових організацій із закликом прийняти 
національну КСВ-стратегію в Україні. Центр КСВ 
випустив брошуру «Ціна неприйняття КСВ стратегії для 
України». 
У вересні 2013 р. Координаційна Рада з питань розвитку 
громадянського суспільства (Адміністрація Президента) 
створила робочу групу з близько 30 представників 
міністерств, бізнесу, громадських організацій, вищих 
навчальних закладів, для розробки проекту стратегії та 
подальшого затвердження її указом Президента. Три 
партнери – Центр КСВ, Глобальний Договір ООН та 
Союз промисловців та підприємців – стали учасниками 
робочої групи. 
З 01.01.2013 р. набрав чинності Закон України від 
16.10.2012 р. № 5455-VI «Про внесення змін до ст. 8 
Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 
щодо сплати єдиного внеску». 
Запроваджено у 2013 р. обов'язкову реєстрацію 
страхових агентів, які мають право здійснювати 
посередницьку діяльність з обов'язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів. 
З 01.01.2012 р. МСФЗ для складання фінансової 
звітності та консолідованої фінансової звітності 
застосовують: обов’язково – публічні акціонерні 
товариства, банки, страховики; добровільно – інші 
підприємства (суб’єкти господарювання, крім 
бюджетних установ), які самостійно визначили 
доцільність застосування міжнародних стандартів. 
У червні 2013 р. Європарламент затвердив нову 
директиву з бухгалтерського обліку (Директива 
2013/34/ЄС), з положеннями якої країни ЄС зобов'язані 
скоординувати національне законодавство протягом 
двох років. Основною метою директиви є зниження 
бюрократичного навантаження на малі підприємства, а 
також гармонізація фінансової звітності в країнах ЄС.  
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стабілізації», як наслідок тяжких втрат на 
фондовому ринку для деяких країн-членів ЄС та 
зниження рейтингів країн ЄС. 
Знижено кредитний рейтинг США як результат 
підняття межі боргу федеральним урядом. 
У 2011 р. управління НБУ оголосило, що Україна 
буде поступово переходити до впровадження 
інфляційного таргетування. 
Зростання частки біржового сегменту ОВДП – 
пріоритети на безризикові ЦП, зниження ВВП, 
споживчого та інвестиційного попиту. 
НБУ дозволив українським банкам укладати угоди 
«своп» на певний період за заздалегідь узгодженим 
курсом на національному та міжнародних ринках – 
нетривале укріплення гривні, поява нових 
фінансових інструментів Мінфіну. 
За ініціативою уряду в 2010 р. парламент ухвалив 
новий Бюджетний кодекс. 
Розширено надходження загального фонду 
місцевих бюджетів шляхом передачі єдиного та 
екологічного податків зі спеціального фонду. 
Позитивнi змiни, щодо скорочення рiвня тiньової 
економiки України протягом 2010-2011 рр. 
спостерігалися за такими методами, як витрати 
населення – роздрібний товарообіг, інтегральний 
показник, монетарний метод, але за електричним 
методом, методом збитковості підприємств та 
методом сукупного попиту – сукупної пропозиції 
рівень тіньової економки України зростав. 
У 2010 р. спостерігався найбільший перелік 
доходних джерел спеціального фонду Державного 
бюджету України та значне зниження обсягу 
надходжень бюджетних коштів до зазначеного 
фонду. 
З 2011 року урядом була визначена політика 
скорочення дефіцитності Державного бюджету 
України та державного боргу. За умови зниження 
економічної активності ця політика є сприятливою 
для врегулювання державних фінансів. 
Із прийняттям Бюджетного кодексу України від 2011 
року дозволено розміщення закордонними 
дипломатичними установами України бюджетних 
коштів на поточних рахунках іноземних банків у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України, та розміщення вищими і професійно-
технічними навчальними закладами на депозитах 
тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за 
надання платних послуг, якщо таким закладам 
законом надано відповідне право. 
Реформа законодавства про акціонерні товариства. 
 

Прийнято наказ Мінфіну № 73 від 07.02.2013р., яким 
затверджено НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» та НП(С)БО 2 «Консолідована 
фінансова звітність», і введення з 2013 р. в дію нових 
форм фінансової звітності. Це положення визначає 
принципи та методи ведення бухобліку і складання 
фінансової звітності, що не суперечать міжнародним 
стандартам, однак не відображають усіх підходів до 
обліку, моделей оцінки статей фінансової звітності, 
вимог до розкриття інформації, які містять МСФЗ, а 
також всіх змін міжнародних стандартів. 
З 01.01.2013 р. застосування МСФЗ є обов’язковим для 
суб’єктів господарювання за видом діяльності надання 
фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 
забезпечення (група 64 КВЕД ДК 009:2010), а також 
недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД 
ДК 009:2010). 
S&P знизив кредитний рейтинг Єврозони, що пов`язано 
з послабленням економік, посиленням умов 
кредитування, зростання процентних ставок та 
делеверідж урядів і домогосподарств. 
Кіпрська криза (боргова, фінансова, бюджетна, та 
економічна) як наслідок офшоризації економіки та 
розриву фінансової бульбашки. 
Акцент на НКЦПФР як необхідної ланки впровадження 
пруденційного нагляду та вимоги модернізації 
діяльності фондових бірж. 
Вступив в силу Закон України «Про депозитарну 
систему України » від 06.07.2012 р. №5178-VI, як факт 
реформування депозитарної системи та перехід на 
електронну звітність. 
Прийнято Національний план дій на 2012 р. щодо 
впровадження Програми економічних реформ на 2010-
2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава» указ Президента 
України від 12.03.2012 р 
Початок зростання видатків на виконання 
загальнодержавних функцій. 
Найбільшу кількість змін до бюджету було внесено у 
2012 р. - 38. 
Економіка України почала входити у рецесію. 
З метою систематизації процесу реформування 
бюджетної системи Урядом спільно з експертами 
Європейської комісії у 2013 р. підготовлено і схвалено 
«Стратегію розвитку системи управління державними 
фінансами» та план заходів щодо її реалізації. 
Частка видатків на оборону у структурі видатків 
зведеного бюджету невпинно скорочувалася, 
знизившись у 2013 р. до 0,97% ВВП. 
Застосовано практику наступного відкликання 
формально поданого в належний термін проекту 
бюджету. 
Початок зміни власників великих промислових об’єктів 
(із використанням формальних і неформальних схем) та 
структури акціонерів через нову емісію цінних паперів з 
допуском обмеженого кола осіб 

 Джерело: складено автором на основі [2, 5-8, 10] 

Таблиця 2 
Зведена таблиця показників диверсифікації структури доходів та витрат  

населення України (за К. Гатєвим, А. Салаї, В. Рябцевим) 
 

Індекси Роки 

2005/ 
2003 

2006/ 
2005 

2009/ 
2006 

2012/ 
2010 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

2017/ 
2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I (Gatev_по доходах) 0,1417 0,1245 0,0391 0,0233 0,0157 0,0160 0,03 0,08 

I (Gatev_по витратах) 0,0470 0,0292 0,0303 0,1116 0,1081 0,0535 0,08 0,08 
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продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I (Salai_по доходах) 0,0839 0,0935 0,0717 0,0321 0,0111 0,0170 0,0567 0,1147 

I (Salai_по витратах) 0,2216 0,1691 0,1920 0,5855 1,7023 0,3045 2,0130 0,9157 

I (Ryabcev_по доходах) 0,1007 0,0884 0,0276 0,0165 0,0111 0,0113 0,0165 0,0111 

I (Ryabcev _по витратах) 0,0334 0,0206 0,0214 0,0426 0,0233 0,0378 0,0426 0,0233 

Джерело: розробка автора 

 
Структура ресурсів домогосподарств за децильними групами залежно від розміру 

середньодушових еквівалентних доходів 2016 р. наведена в табл. 3. 
Таблиця 3 

Структура ресурсів домогосподарств за децильними групами за розмірами 
середньодушових еквівалентних доходів 2016 р., % на 1-е домогосподарство 

 
Показник  1-а 

(нижча) 
2-а 3-я 4-а 5-а 6-а 7-а 8-а 9-а 10-а 

(вища) 

Сукупних ресурсів – еквівалентних загальних доходів 

Оплата праці 37,7 38,8 41,9 41,6 46,2 44,4 43,8 51,4 48,7 56,0 

Доходи від бізнесу  3,9 5,3 5,6 6,8 7,6 6,6 8,0 6,1 10,8 13,4 

Доходи від власності  0,9 0,9 0,8 1,2 1,1 1,9 1,5 2,1 1,8 1,4 

Пенсії  25,2 27,4 24,2 23,7 20,4 20,5 21,2 18,3 16,4 11,0 

Стипендії  0,7 0,9 0,6 0,7 0,6 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 

Допомоги, пільги, субсидії, 
компенсації 

6,6 5,3 5,8 4,6 3,2 3,1 2,9 2,3 1,7 1,0 

Грошова допомога  5,9 5,3 4,5 6,0 4,2 5,9 3,7 3,9 6,4 5,8 

Аліменти  0,6 0,5 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 

Інші грошові доходи 1,4 1,5 1,4 1,0 0,9 1,0 1,2 1,1 1,5 1,5 

Не грошові доходи  13,0 13,1 13,5 12,6 13,6 14,6 12,8 11,8 10,3 7,1 

Доходи від продажу майна, повернені 
борги, позики, заощадження  

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

Грошових доходів – еквівалентних грошових доходів 

Оплата праці 43,6 37,2 41,2 45,8 48,9 53,7 57,0 58,8 59,6 65,4 

Доходи від бізнесу 5,4 6,4 8,4 7,1 6,8 11,4 7,1 9,0 11,4 13,7 

Доходи від власності  1,6 1,3 1,7 2,0 2,1 1,8 1,5 2,4 1,6 1,0 

Пенсії  30,2 38,8 34,5 31,6 28,4 22,8 22,1 19,8 17,6 10,3 

Стипендії  0,9 0,8 0,5 0,9 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 

Допомоги, пільги, субсидії, 
компенсації 

9,1 7,1 5,5 5,5 5,0 3,2 4,1 2,7 1,8 1,0 

Грошова допомога  7,0 5,7 6,2 5,5 6,8 5,5 5,9 5,0 6,3 6,4 

Аліменти  0,3 0,6 0,4 0,3 0,1 0,0 0,4 0,2 0,1 0,1 

Інші грошові доходи 1,9 2,1 1,6 1,3 1,3 1,0 1,5 1,6 1,1 1,6 

Джерело: складено автором на основі [5] 

 
Графічно структуру доходів та витрат відповідно до статистичного поділу фінансових притоків та 

відтоків домогосподарств подано на рис. 2. 
Як видно з отриманих даних, структурні зрушення у портфелі фінансових активів по доходах 

населення України відбулися у 2012-2013 рр. у бік зростання. Однак структурні відмінності мають 
досить низький рівень диверсифікації, що дозволяє зробити висновок про однотипність джерел 
отримуваних населенням доходів – статті «зарплата» та «соціальна допомога» мають близько 80 % 
від загального розміру доходів у досліджені роки по різних групах осіб, які отримують відповідного 
рівня доходи (див. табл. 3 та рис. 2). Тим не менш, по витратах спостерігаються більш явні структурні 
відмінності. У 2017 р. порівняно із 2013 р. найбільш суттєвим зрушенням є зменшення статті витрат 
«приріст фінансових активів» – у 2012 р. Він склав 150234 млн грн, у 2013 р. – 106468 млн грн та в 
2017 р. – (-63685) млн грн. Сплачені населенням податки у 2017 р. збільшились проти 2012 р. у 2,35 
раза. Споживання у 2017 р. проти 2012 р. зросло майже у 2 рази при зменшенні чисельності 
населення країни. Доходи від власності (інвестиційна поведінка) майже не змінилася: у 2012 р. вони 
склали 18567 млн грн, у 2017 р. 18725 млн грн. Проте у 2013 р. вони зросли до 31437 млн грн. 
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Погіршилася у цей період динаміка нагромадження не фінансових активів.   

 

Портфель фінансових активів по доходах 

 

Портфель фінансових активів по витратах 
 

Рис. 2. Динаміка структурних зрушень фінансів домогосподарств України  
складено автором на основі [5] 
 
Погоджуючись із Чернієнко В. О. [11, с. 63], зазначимо, що лінійність минулого та не лінійність 

майбутнього є відмітною рисою сучасної синергетичної методології. Різностороння розвинутість 
індивідуумів за вузькості джерела утворення капіталів та доданого продукту спричиняє соціальну 
інженерію. Її результат залежить від інтенсивності взаємозв’язків та суб’єктивного передбачення й 
управління. Залежно від мети, результатом соціальної інженерії можуть бути як значні прориви в 
соціономіці, так і руйнуючі націю та національне багатство дії. Достатньо повно передумови, зміст, 
сутність та соціальні підвалини, ризики й можливості розвитку соціономіки охарактеризовані в працях 
Поппера К.  (K. R. Popper), Даффа А. (A. S. Duff), Мьорфі Дж. (J. W. Murphy), Ясинської Н. А. [12, с. 90; 
14-16] та ін.  

За результатами аналізу виявлено негативні характеристики, це: 

 зниження рівня доходності населення України упродовж наступних, як мінімум, трьох 
кварталів; 

 подальше зменшення вартості портфелів фінансових активів домогосподарств; 

 статичність в структурі джерел і напрямів витрачання доходів та витрат домогосподарств; 

 достатньо низький – для доходів та низький – для витрат домогосподарств рівень 
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відмінностей структур. 
Для подолання негативних тенденцій в процесах формування, використання, розподілу й 

перерозподілу фінансів домогосподарств є доречною фінансова й культурна переорієнтація 
населення країни з боку отримання пасивних доходів у вигляді соціальної допомоги на користь 
пасивних доходів від економічного розвитку за рахунок інвестиційних капіталовкладень фізичних осіб 
на фоні підвищеного за поточний рівень добробуту населення України. Це дозволить розвинути 
фінансовий ринок та фінансову інфраструктуру України, сформувати умови для особистого 
розв’язання соціальних проблем кожним громадянином країни за власний кошт. 

Висновки з проведеного дослідження. Відповідно, на даному етапі соціально-економічного 
розвитку актуальним стає не соціально-орієнтована економіка чи фінансова система, а спроможна до 
розвитку економіка й фінансова система. За результатами виявленої проблеми зазначимо, що з 
метою покращення диверсифікації та структуризації портфелів фінансових активів домогосподарств є 
доречним дослідження моделей їх доходів і витрат залежно від належності до відповідної соціальної 
страти та обрахунок ефективності кожного формального нормативу відповідно до структурних 
зрушень доходів та витрат домогосподарств. В іншому випадку, відбудеться подальше погіршення 
фінансового стану домогосподарств, виявлені негативні характеристики посилять охарактеризовані 
тренди, що, у кінцевому підсумку, погано позначиться на економіці та фінансовій системі України. 
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Постановка проблеми. В умовах ринкових перетворень економіки України докорінні зміни 
відбуваються в усіх сферах суспільних відносин, в тому числі й у зовнішній торгівлі та 
зовнішньоекономічних зв’язках. Формування передумов, необхідних для рівноправної участі нашої 
держави у Світовій організації торгівлі, набуття реального статусу країни з ринковою економікою, 
асоційованого членства в Європейському Союзі з перспективою активної участі в цьому економіко-
політичному утворенні являється орієнтиром розвитку економічної царини. Дані процеси завжди 
супроводжуються активним використанням митних засобів державного регулювання. Тому важливе 
значення належить правовим дослідженням нової митної політики України, основних інструментів її 
реалізації – митно-тарифних і нетарифних заходів з відповідним набором методів митного 
регламентування. У соціально-економічному розвитку держави митні пільги виступають одним з 
інструментів тарифного регулювання і є специфічним засобом митної політики, спрямованим на 
заохочення імпортування товарів, захищаючи, таким чином, інтереси споживачів. Також вони 
спрямовані на надання зустрічних поступок, захищаючи інтереси товаровиробників, що сприятливо 
впливає на підвищення конкурентоспроможності товарів національних товаровиробників.  

Від того, наскільки ефективним буде адміністративно-правове забезпечення надання митних і 
тарифних пільг, наскільки поставлені цілі та завдання відповідатимуть вимогам сьогодення, зрештою 
залежить стан і подальший розвиток зовнішньоекономічної діяльності, захищеність економічних 
інтересів та економічної безпеки держави, гарантії законних інтересів суб’єктів транскордонного 
переміщення товарів.  

Проблема правових підстав надання та припинення пільг у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності є недостатньо науково розробленою та висвітленою у правовій науковій літературі. З 
огляду на це вивчення  питання митних пільг в контексті економічної ситуації в Україні є доволі 
важливим та актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням митних пільг і тарифних преференцій 
присвячені праці таких вітчизняних науковців, як С. В. Ківалов, Є. В. Додіна, Б. А. Кормич, 
О. П. Гребельник, О. В. Прядко, В. І. Дудчак. Даною проблематикою займались також і такі вчені, як 
А. Д. Ершов, К. А. Сизова, А. В. Данильцев, І. В. Тимошенко та інші. В їх працях порушувалися питання 
митних пільг і тарифних преференцій з точки зору правових та економічних переваг, з позиції 
загальної теорії права, а також виняткового статусу окремих учасників митних правовідносин.  
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Однак залишається не висвітленим поставлене питання в умовах змін у 
зовнішньоторговельному режимі країни, що пов’язано із вступом України до Світової організації 
торгівлі. На сьогодні не існує єдиного визначення пільг. Правові пільги ототожнюють з такими 
поняттями, як “компенсація”, “звільнення від встановлених законом обов’язків”, “розширення прав 
окремих суб’єктів”, “гарантії”, “стимулювання”, “заохочення”. Таким чином, проблеми митних і 
тарифних пільг досі потребують ґрунтовного наукового дослідження та відповідного правового 
врегулювання. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз наукової літератури та нормативно-правових 
актів щодо визначення митних і тарифних пільг. Для досягнення мети було поставлено наступні 
завдання: формування понять “митні пільги”, “тарифні пільги”, класифікація митних і тарифних пільг, 
з’ясування їх ролі у митній політиці держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Походить термін “пільга” від слав’янських слів 
“льга”, “легота”, під якими розуміють, з однієї сторони, легкість та необтяжливість, а з другої – особливі 
права та переваги перед іншими.  

В сучасному тлумаченні терміном “пільга” визначається “повне або часткове звільнення від 
дотримання загальних правил, встановлених законом, виконання будь-яких обов’язків” [1]. Таким 
чином, в широкому розумінні митні пільги включають в себе тарифні пільги та преференції, а також 
пільги при здійсненні митних процедур.  

У вузькому значенні під митними пільгами потрібно розуміти безпосередньо переваги, які 
надаються під час здійснення митних процедур, а саме пільги нетарифного характеру.  

В теорії під митними пільгами розуміються будь-які виключення з існуючих у митно-правовій 
сфері правил. В Митному кодексі України митні пільги розмежовані на ті, що надаються 
дипломатичним представництвам, тобто полягають у наданні тарифних та нетарифних переваг (глава 
56), а також на тарифні пільги (тарифні преференції) (глава 42, ст.281) та податкові пільги (глава 42, 
ст.282), що полягають у звільненні від справляння мита, зниженні ставок мита або встановленні 
тарифних квот на ввезення товарів [2].  

Деякими авторами поняття “митних пільг”, “тарифних пільг”, “преференцій” не розрізняються. 
Так, О. В. Прядком відповідно до сфери застосування класифікуються митні пільги на переваги:   

− щодо митного оформлення;  
− зі сплати податків і зборів, які стягуються митними органами;  
− щодо митного контролю [3].  
Враховуючи положення МКУ, така класифікація є не зовсім коректною, оскільки за основу 

розподілу беруться неоднорідні ознаки. Більш вдалим буде диференціювання пільг на тарифні та 
нетарифні (процедурні).  

Деякими авторами під митною пільгою розуміється надання пільги на умовах взаємності чи в 
односторонньому порядку стосовно товару, що переміщається через митний кордон України [4]. 
Даною класифікацією не враховується та обставина, що представництва іноземних держав і 
міжнародних організацій, посадові особи і допоміжний персонал таких представництв і організацій 
користуються не тільки тарифними пільгами, але й пільгами з митного оформлення і митного 
контролю, які передбачені МКУ та міжнародними конвенціями.  

О. П. Гребельник надає те саме визначення тарифної пільги. Автор називає такі форми пільг:  
− звільнення від сплати мита, 
− зниження митної ставки, 
− повернення раніше сплаченого мита,  
− встановлення тарифних квот на преференційне ввезення чи вивезення товарів [5].  
Наведений перелік знову є неповним, оскільки до митних пільг можна також віднести такі 

нетарифні пільги, як звільнення від митного огляду. Якщо ж на увазі малось виділення форм тарифних 
пільг та преференцій, то пільгою не є повернення раніше сплаченого мита, оскільки товари не будуть 
потрапляти для вільного обігу на митну територію України, а будуть підлягати зворотному вивезенню 
після їх складання, монтажу, переробки або обробки.  

М. О. Петренко вважає, що лише звільнення від сплати мита є пільгою при митному 
оформленні, а інші пільги є тільки складовою механізму реалізації зовнішньоекономічної діяльності [6].  

Звільнення від сплати мита може бути як пільгою, так і виступати в якості нульового тарифу. В 
другому випадку товар буде звільнятися від митного обкладення незважаючи на країну походження чи 
на осіб, якими здійснюється його переміщення. Дані умови будуть загальними для всіх, що 
суперечитиме самій ідеї пільги – наявності сприятливіших умов, наданню переваг. Тому таке 
звільнення від митного обкладення не є пільгою.  

Залежно від об’єкта, що оподатковується, О. П. Гребельником запропоновано систематизувати 
сукупність митних пільг на:  

1) повне звільнення від тарифних податків,  
2) зниження рівня митних обкладень товарів.  
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Автором не виділено окремо тарифні пільги та тарифні преференції. Він узагальнив дані засоби 
митної політики назвою “митні пільги”. Тому, поруч із звільненням від “тарифного податку” та 
зменшенням рівня митного обкладення потрібно не забути про застосування пільг з митного 
оформлення та митного контролю і квот на преференційне ввезення товарів. 

Такі науковці, як Т. Вовк, О. Водянніков, І. Коноваленко пільгами називають:  
− звільнення від сплати мита; 
− зниження рівня митного обкладення; 
− обкладення митом при перетині спеціальних митних зон; 
− встановлення тарифних преференцій; 
− повернення мита. 
В національному законодавстві поняттям “митні пільги” користуються досить широко. “Пільга” є 

певним полегшенням кому-небудь, що надається як виняток із загальних правил [7], повне чи часткове 
звільнення від дотримання загальних норм, що закріплені у законі, та від виконання певних обов’язків 
[1]. Частіше цим терміном користуються для позначення звільнення від сплати митного платежу або 
зниження ставки мита.  

Кабінет Міністрів України долучився до процесу класифікації пільг щодо сплати податків і зборів, 
які стягуються при переміщенні товарів, предметів і транспортних засобів через митний кордон 
держави, та диференціював їх, назвавши ці пільги податковими, на умовні групи. Це пільги, які 
надаються на основі наступних договорів та законів: 

1) міжнародні договори про вільну торгівлю та про кооперацію; 
2) законодавство для підтримки окремих галузей національного господарства; 
3) міжнародні договори про надання Україні матеріальної й технічної допомоги, договори з 

міжнародними фінансовими організаціями й пільги, пов’язані із ввезенням товарів гуманітарної 
допомоги; 

4) закони, що регулюють тимчасове ввезення товарів, у тому числі представниками 
дипломатичного корпусу іноземних держав; 

5) закони про спеціальні економічні зони й зони пріоритетного інвестування; 
6) інші встановлені законодавством пільги [8]. 
Однак, слід зауважити, що митне законодавство в окремих випадках передбачає пільговий 

(спрощений) порядок митного декларування та оформлення, а також митного контролю товарів та 
інших предметів, які переміщуються через митний кордон держави. 

Отже, митні пільги є не лише й не стільки певними полегшеннями щодо сплати мита та інших 
обов’язкових при транскордонному переміщенні товарів і предметів платежів, а перш за все є 
відповідним спрощеним порядком при здійсненні інших митних процедур. Однак не потрібно 
заперечувати й того, що пільги та переваги щодо митних платежів є найвагомішими та досить 
відчутними для осіб як суб’єктів переміщення. А отже, їх питома вага щодо сплати таких платежів 
буде, ймовірніше, найбільша. Крім цього, найчисленнішою кількістю порушень законодавства щодо 
використання наданих митних пільг характеризується саме цей їх вид. 

Навчально-методична правова література також містить суперечності у вживанні термінів 
“пільга” чи “преференція” на позначення переваг у сфері митних відносин. Поняттями “митні пільги” та 
“митні пільги окремим категоріям осіб” у одному й тому ж виданні [9] характеризується особлива 
процедура справляння митних платежів, утім, як і “переміщення дипломатичної пошти”. Уже пізніше 
можна зустріти пояснення, що митні пільги, виявляється, використовуються в процесі проходження 
митного контролю, а пріоритетом щодо сплати митних податків і зборів іменують вже “тарифні пільги”. 

Переваги щодо митних процедур закріплені в Митному кодексі України: у п. 9 ст. 340 глави 49 
“Здійснення митного контролю”, в статтях 358–360 глави 51 “Особливі процедури митного контролю”, 
в розділі ХІІІ “Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію 
України представництвами іноземних держав, міжнародними організаціями та офіційними особами, а 
також дипломатичними представництвами України, що знаходяться за кордоном”, а саме в статтях 
382–396, глави 56, яка звучить аналогічно розділу ХІІІ та ст. 281 глави 42 “Тарифні пільги (тарифні 
преференції)”. 

Така розпорошеність митно-правових норм, що є близькими за призначенням і сутністю, не 
характеризує чинний МК України позитивно і явно суперечить загальновживаній практиці 
законотворчості. Було б зручніше ХІІІ розділ МК України назвати “Митні переваги”, назву гл. 56 змінити 
на “Митні привілеї”, а також включити до ХІІІ розділу наступні глави: “Митні пільги” й “Тарифні 
преференції”, у яких буде наведено чіткий перелік переваг щодо проходження митного контролю, 
проведення процедур митного оформлення й митного обкладення. 

Розкрити сутність митних пільг більш детальніше можна завдяки класифікації їх за певними 
критеріями.  

В залежності від сфери застосування та огляду на законодавче визначення поняття “митні 
процедури”, митні пільги можна поділити на ті, які застосовуються при:  

а) митному оформленні,  
б) сплаті митних платежів,  
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в) митному контролі. 
Митне оформлення передбачає використання таких митних пільг:  
1) спрощеного митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги;  
2) спрощеного митного оформлення багажу осіб як власних речей, які переміщують митний 

кордон;  
3) позачергового перетинання державного кордону України представниками дипломатичних і 

консульських установ;  
4) інших пільг. 
При здійсненні митного контролю застосовуються наступні митні пільги:  
а) надається можливість переміщуватися через “зелений коридор”;  
б) проводиться митний контроль в спрощеному порядку;  
в) проводиться прикордонний контроль в транспортному засобі (біля нього) і на спеціально 

визначених дипломатичних смугах руху (у приміщеннях) [10]. 
В залежності від об’єкта надання митні пільги класифікуються на ті, що надаються:  
а) фізичній особі;  
б) юридичній особі;  
в) стосовно товарів та інших предметів. 
В залежності від обраного митного режиму митні пільги можуть поділятися на пільги при 

наступних режимах: імпорт; експорт; транзит; реімпорт; реекспорт. 
Поняттям “преференції” користуються в законодавстві, воно оперується авторами 

монографічних і навчальних видань. Довідкова література дає цьому терміну означення як переваги, 
пільги, яка надається будь-кому у користуванні чимось (для прикладу: економічними преференціями 
вважаються пільги, які надають за міжнародними умовами для пожвавлення торгівлі між різними 
країнами) [1]. 

О. Ю. Бакаєва використовує поняття, у якому поєднані мито, податок і преференції [5]. 
Опрацювавши теоретичні основи інституту пільг в галузі митного обкладання, вона дійшла висновку, 
що він характеризується фінансово-правовими аспектами, оскільки в даний інститут включено 
послаблення при сплаті не тільки мита, а й інших митних платежів. Тому дослідниця запропонувала 
називати дану групу пільг “митними тарифно-податковими преференціями”. Розуміти під ними слід 
“переваги в сфері сплати митних платежів, що надаються суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності 
при переміщенні товарів через митний кордон Російської Федерації” [5]. На основі положень 
нормативних актів виокремлені критерії, які класифікують такі пільги за видами платежів, за 
суб’єктами, за формою надання, залежно від об’єкта і за юридичними підставами. 

О. Б. Єгоров розглядає митні преференції нерозривно від митних тарифів, митних пільг і 
привілеїв [11]. Слідом за О. Д. Єршовим ним привертається увага до власне економічного змісту 
митних преференцій як до інструменту, що розширює внутрішній ринок метрополії наприкінці ХХ ст. 

Уперше в міжнародній практиці тарифними преференціями стали користуватися на початку ХХ 
ст. Колишніми країнами – колоніями надавалися пільги у вигляді преференційного мита на імпортні 
товари своїм колишнім метрополіям. В минулому столітті (початок 60-х років) колишніми колоніями і 
метрополіями встановлювалися такі преференції на взаємних засадах. 

Слово “преференції” етимологічно є тотожним терміну “пільги”. У перекладі з латини 
(praeferentia) воно означає “переваги, полегшення”. Ось тому у пільг та преференцій є досить багато 
спільного. Але перш ніж порівнювати їх, потрібно визначитися з таким поняттям, як “тарифні 
преференції”. Проаналізувавши словосполучення “тарифні преференції”, бачимо, що преференції є 
тісно пов’язаними з поняттям “тариф” і виникнення їх спостерігається у сфері застосування митного 
тарифу. Тариф (араб. tarif) – це систематизований звід ставок мита, яким обкладаються товари та інші 
предмети, які ввозяться на митний кордон України або вивозяться за його межі. Оскільки митом 
обкладаються товари та інші предмети, то надаються тарифні преференції саме щодо останніх. На 
основі визначення терміну “тариф”, є можливість зробити наступний висновок: тарифні преференції є 
спеціальними перевагами, які надаються однією країною іншій або групі країн у вигляді звільнення або 
знижки мита і, що є досить важливим, виступають засобом митно-тарифного регулювання. 

Митний кодекс України 2012 р, на відміну від Митного кодексу України 2002, не дає визначення 
розглядуваного поняття, до речі, так само, як і Закон РФ “Про митний тариф” від 21 травня 1993 р., № 
5003-І. В обох цих нормативних актах містяться лише способи надання тарифних преференцій. У ст. 
281 МКУ вказано, що одним зі способів надання тарифних преференцій є встановлення тарифних 
квот [12]. Тому преференцією буде вважатися не тільки перевага у сфері сплати митних платежів, а і 
квота щодо преференційного ввезення товарів. 

Постанова Уряду Російської Федерації № 572 від 28 липня 2000 р. зазначила, що з грудня 2000 
р. до грудня 2001 р. країнам – користувачам системи преференцій РФ буде надана преференція у 
вигляді тарифної квоти на ввезення певного обсягу цукру-сирцю на територію країни. Ставка ввізного 
мита на цукор, який ввозиться в межах тарифної квоти, встановлена в розмірі 5%. Відповідно з 
постановою ця квота серед російських учасників зовнішньоторговельної діяльності повинна бути 
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розподілена шляхом її аукціонного продажу на товарних біржах, що здійснюється за встановленими 
положеннями про порядок проведення конкурсів та аукціонів з продажу імпортних та експортних квот. 
Продаж повинен відбуватися за дотримання наступних умов:  

а) тарифна квота, яка виставляється на аукціонному продажі, повинна розподілятися на певну 
кількість лотів;  

б) повинна бути встановлена мінімальна ціна лоту;  
в) забороняється вільний перепродаж лотів;  
г) якщо буде здійснений повторний аукціонний продаж лоту за більш високою ціною, ніж при 

попередньому, учаснику аукціонного продажу, котрий повернув лот, повинна бути виплачена його 
попередня ціна. Різницю між ціною повторного продажу й сумою, що повернена першому власнику 
лоту, буде направлено у федеральний бюджет;  

д) якщо буде здійснено повторний аукціонний продаж лоту за більш низькою ціною, ніж при 
попередньому, учаснику аукціонного продажу, який повернув лот, повинна бути виплачена тільки 
сума, за якою був здійснений продаж повторно.  

Відповідно до ст. 282 МК України до способів надання тарифних преференцій відносяться: 
звільнення від оподаткування ввізним митом, зниження ставок ввізного мита або встановлення 
тарифних квот відповідно до чинного законодавства України та для ввезення товарів, які мають 
походження з держав, з якими укладені відповідні міжнародні договори [2].  

Міжнародною практикою передбачено й інші способи надання тарифних преференцій. 
О. Лашкіною [13] поряд із зазначеними названо наступні способи надання преференцій:  

а) повернення мита, яке сплачено раніше,  
б) сприятливі умови для розміщення державних замовлень,  
в) непрямі субсидії,  
г) полегшений доступ до ринку капіталів.  
Перелік таких способів, при цьому, не вичерпується. 
Сьогодні тарифні преференції надаються як в односторонньому порядку, так і на взаємних 

засадах.  
Оскільки мито є елементом системи оподаткування, на встановлення, зміну і скасування пільг 

щодо ставок мита (в тому числі й преференційних) повинні поширюватися правила, які закріплені ПК 
України. У статті 4 ПКУ міститься положення, згідно якого зміни до будь-яких елементів податків та 
зборів не можуть вноситися пізніше, як за пів року до початку нового бюджетного періоду, в якому 
будуть діяти нові правила та ставки. Протягом бюджетного року не може бути встановлено змін щодо 
податків та зборів, їх ставок, а також податкових пільг [14].  

У МК України глава 42 називається “Мито”. У ст. 282 цього кодексу міститься перелік звільнень 
від оподаткування митом (податкові пільги). 

На наш погляд, категорії “тарифні пільги” та “тарифні преференції” слід розмежовувати. До 
такого висновку можна дійти з наступних міркувань. 

Визначення “тарифні” етимологічно є пов’язаним із вартістю, ціною, грошовими коштами, 
оподаткуванням, номенклатурою товарів, бюджетом. Саме тому митний тариф розуміють як “вид 
державного непрямого податку, що справляється з експорту, імпорту і транзиту товарів, майна, 
торговельно-промислового прибутку, цінностей і предметів, які здійснюють перетин кордону у пунктах, 
визначених державою під контролем митних служб”, а митно-тарифне регулювання є “поєднанням 
митно-тарифних заходів, які використовуються як національний торгово-економічний інструментарій, 
що регулює зовнішню торгівлю” [15]. 

Проте, за своїм змістом, поняття “тарифні пільги” і “тарифні преференції” не є ідентичними. 
Оскільки, в разі їх ототожнення, між ними, так би мовити, з поля зору будуть випадати ті переваги, які 
надаються щодо інших категорій предметів, товарів і транспортних засобів. 

Так, тарифні преференції мають відношення лише до тих товарів, що походять з країн, які 
утворюють разом з нашою державою митний союз або зону вільної торгівлі, і використовують 
Загальну систему преференцій, а також обертаються в прикордонній зоні торгівлі. Коло цих об’єктів не 
охоплює звільнення від сплати мита та інших платежів при переміщенні об’єктів, що призначені для 
офіційного чи особистого користування представників дипломатичних і консульських установ. В 
зазначений перелік не будуть входити товари та інші предмети, які здійснюють переміщення через 
кордони спеціальних (вільних) економічних зон, щодо яких застосовують пільгові ставки мита та ін. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, тарифні пільги є засобом митного регулювання, 
суть якого полягає у звільненні від сплати митного, акцизного збору або у зменшенні ставки податку 
на додану вартість на підставі чинного законодавства. При розмежуванні тарифних пільг і тарифних 
преференцій, враховуючи, що і законодавство, й наукова правова література змушені позначати 
одним поняттям сукупність і перших, і других, з метою формування понятійного апарату митно-
правового інституту митно-тарифного регулювання, пропонується використовувати трактування 
тарифних пільг (преференцій) як засобів реалізації митної політики держави, суть яких полягає у 
надаванні додаткових прав або звільненні виконувати обов’язки перед державою щодо сплати до 
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Державного бюджету країни податків і зборів (обов’язкових платежів), що справляються митними 
органами при переміщенні товарів і предметів через митний кордон країни. 
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Постановка проблеми. Очікування економічних агентів мають складну структуру формування 

та впливу на економічні процеси. Різні джерела та тип інформації (скільки споживати або 
заощаджувати, які ціни встановлювати або яким буде рівень інфляції, скільки робітників необхідно 
скоротити або найняти) так само, як і різні методи та підходи до моделювання даного явища створили 
дві основні теорії – раціональних та адаптивних очікувань. 

Таким чином, врахування обґрунтованих раціональних та адаптивних очікувань економічних 
агентів в контексті монетарної політики в Україні, та описаних можливих впливів очікувань населення 
на макроекономічну рівновагу в країні при впровадженні режиму таргетування очікувань економічних 
агентів сприятиме уникненню можливих перешкод в досягненні поставлених цілей центрального 
банку, що визначає актуальність досліджуваної проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний етап розвитку світової економіки значну 
увагу приділяє різним теоріям та підходам до визначення та трактування очікувань економічних 
агентів. Це питання розглядали такі зарубіжні вчені, як Кьортіс Р., Джуччі Р., Чарі В., Сулель С., 
Акерлоф Дж., Кірхнер Р., Куабіон О., Мут Дж. та інші, що вивчали теорію раціональних та адаптивних 
очікувань населення. Серед вітчизняних вчених дане явище досліджував Городніченко Ю., який 
зробив найбільш вагомий внесок у дослідження явища інфляційних очікувань в Україні за широким 
спектром факторів впливу на економіку України. В той же час, українська практика визначення та 
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використання даних очікувань економічних агентів не має суттєвих теоретичних підґрунть через 
недостатню увагу ключовим теоретичним підходам в трактуванні даного явища. Зокрема, проведення 
ефективної монетарної політики в країні вимагає врахування значної кількості можливих параметрів 
економічного впливу. На нашу думку, очікування економічних агентів в цьому контексті є серед 
пріоритетних явищ, а додатковий теоретичний аналіз основних теорій трактування очікувань 
населення є необхідним для ефективного досягнення цілей монетарної політики.  

Постановка завдання. Метою статті є порівняння основних теорій очікувань економічних 
агентів для встановлення шляхів підвищення ефективності проведення монетарної політики в Україні.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із перших дослідників раціональних 
очікувань вважається Дж. Мут, який ще у 1961 році у своїй статті вказував на значну схожість між 
емпіричними даними, отриманими з опитувань економічних агентів стосовно їх очікувань, та детально 
розробленими моделями професійних економістів. Ключовим висновком дослідника була думка, що 
економічні агенти формують власні очікування у спосіб, що дає дуже схожі висновки, як і моделі, що 
базуються на економічній теорії. Припущення стосовно раціональності формування очікувань є для 
Мута природнім розширенням економічної теорії, яка вказує, що фірми раціонально максимізують свої 
доходи, а споживачі раціонально максимізують корисність. Тим не менше, Мут зазначав, що 
раціональність може бути припущенням, яке доречно перевірити за допомогою альтернативних теорій 
пояснення спостережуваних очікувань [1, c. 315-335]. 

Таке твердження Мута спричинило значну кількість досліджень та створило міждисциплінарний 
поділ у підходах до концептуалізації та перевірки поставленої гіпотези. В економічних науках 
раціональність розглядається в залежності від утвореної можливості вибору (предметна або повна 
раціональність), в той час як в інших соціальних науках раціональність представлена в якості самого 
процесу визначення для визначення вибору (процедурна або прив’язана раціональність). В 
подальшому увага економістів у питанні вільної або прив’язаної раціональності зосереджувалась на 
якості прогнозів, що використовували той чи інший підхід.  

Особливістю очікувань економічних агентів є можливість їх емпіричного вимірювання, що, 
наприклад, набагато складніше у випадку дослідження ефекту граничної корисності. Різноманіття 
підходів у визначенні ефективності тестування раціональності варіюється від визначення відхилень у 
поведінці та точності розроблених прогнозів, до розуміння наскільки ефективним є використання тої 
чи іншої частини зібраних даних з механізму формування очікувань населення. У випадку дослідження 
максимізації граничної корисності існує проблема емпіричного підтвердження припущень даної теорії, 
включаючи питання перевірки чи дійсно економічні агенти збирають та обробляють інформацію для 
досягнення максимальної корисності, чи дійсно споживачі мають всі необхідні дані в потрібний час та 
враховують інформаційну гетерогенність. Деякі економісти вважають, що витрати на зібрання 
потрібної інформації не є значними, а результати від прогнозної якості моделей граничної корисності 
додають реальності такому припущенню. Дебати навколо порівняльної вигоди двох підходів тривають 
від моменту публікації дослідження Мута.  

Як і переважна більшість економічних явищ, теорію очікувань можна інтегрувати в 
основоположну концепцію шляхом визначення вигод та витрат цієї теорії. Раціональні очікування є 
затратними у формуванні, а вигоди походять від їх використання при здійсненні економічних рішень. 
Інколи, при наявності навіть незначних витрат на збір необхідної інформації економічні агенти згодні 
на формування менш якісних очікувань задля економії коштів. Для опису ефекту впливу витрат на 
формування економічних очікувань використовують поняття «клейкої інформації» або «раціональної 
неуважності» [2, c. 7-9]. Ці теорії зазначають, що економічні агенти можуть вважати витрати на 
оновлення інформації та вдосконалення якості власних очікувань більшими, аніж вигоди від такого 
вдосконалення. В певний момент деякі споживачі вирішують понести витрати задля отримання якісної 
інформації для формування очікувань, особливо якщо таке рішення стосується вибору з важливими 
економічними наслідками. Проте, у більшості випадків раціональна неуважність вважається 
оптимальним рішенням. Як альтернативу, економічні агенти можуть використовувати недосконалу 
інформацію, що є дешевшою. Якою б не була причина, результатом є різнорідні зміни в утворенні 
очікувань, що тепер відображатимуть комбінацію з поточної та минулої інформативної бази поміж 
населенням. 

Невідповідності та різнорідність очікувань серед населення свідчить саме про різне ставлення 
до витрат на оновлення знань для формування очікувань [3, c. 230]. Деякі вчені моделюють такі 
відмінності, вказуючи на причини їх формування відмінні від орієнтації на витрати. Наприклад, фактор 
«експертної думки», що має ознаки епідеміологічного процесу поширення інформації серед населення 
по принципу поширення певного захворювання [4, c. 11-12]. Витрати також можуть змінюватись в 
залежності від демографічних груп, оскільки деякі люди стикаються з меншими витратами на здобуття 
та використання інформації або ж можуть відрізнятися також і потенційні вигоди від сформованих 
очікувань для категорій населення, що є більш економічно активними. Така інтерпретація розбіжності 
та неточності економічних очікувань є альтернативою більш давньому та поширеному трактуванню 
невідповідностей, відомому як ірраціональні очікування населення [5, c. 69-70]. 
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Невідповідності можуть створюватись широким спектром процесів, що спонукають або навпаки 
знеохочують економічних агентів оновлювати інформативну базу для формування очікувань. 
Наприклад, дослідження показують, що населення схильне до більш швидкого реагування на погані 
новини щодо показника інфляції та подальшого формування відповідних інфляційних очікувань. 
Погані новини з сектору економіки країни зазвичай сприймаються населенням як такі, що мають якісне 
підґрунтя та є більш наближеними до його фінансових перспектив. На нашу думку, частота та 
інтенсивність новин також мають значення, особливо в контексті поганих новин або таких, що 
описують минулі несприятливі періоди розвитку економіки. В рамках теорії інформації було 
встановлено, що тон та інтенсивність економічних звітів впливає на формування очікувань незалежно 
від змісту самої інформації [6, c. 688]. Такий додатковий вплив з боку новин, зазвичай, має 
короткостроковий ефект [7, c. 27-28]. Слід зазначити, що для України характерними також є 
відмінності у сприйнятті інформації населенням в регіональному розрізі. Наприклад, населення східної 
частини України більш схильне очікувати високі показники інфляції та значну девальвацію гривні, тоді 
як на заході очікування є оберненими [8, c. 6-25]. 

В багатьох випадках важко відрізнити, коли вплив ЗМІ формує зміни в очікуваннях, а коли лише 
відображає власне безперервний процес змін в очікуваннях. Також, слід враховувати ефект 
невизначеності в моделюванні, оскільки подолання цього ефекту є доволі затратним, проте багато 
розроблених структурних моделей економіки є правильними, а витрати на подолання невизначеності 
в такому випадку не є необхідними.  

Моделі, розроблені для визначення ступеня впливу різнорідної інформації є схожими на моделі, 
що включають методи емпіричного правила та раціональної поведінки. В цьому контексті, 
переключання між моделями дає змогу вловити різницю між економічними агентами, що постійно 
оновлюють інформативну базу для формування очікувань та тими, що формують очікування, 
спираючись на існуючу інформацію. Дослідження показують, що переважна більшість населення 
оновлює інформаційну базу лише декілька разів на рік [9, c. 17]. 

Ідеї теорії «липкої інформації» призводять до відмінностей в інфляційних очікуваннях серед 
економічних агентів. Однак існують і інші причини гетерогенності інформації, що представляють більш 
фундаментальні явища. Неокласична економічна теорія припускає, що однакова інформація доступна 
для всіх економічних агентів та однакові моделі використовуються при формуванні очікувань 
майбутнього. Таким чином, в результаті має бути лише одне раціональне очікування відповідно до 
наявної інформаційної бази. Таким чином, існування різнорідних очікувань та ефекту невизначеності 
не повинно бути серед агентів, що нещодавно оновили свою інформаційну базу. Теоретичне 
пояснення існування гетерогенності в такому випадку може надати розділення інформації на приватну 
та загальнодоступну. Наприклад, одне з досліджень показує, що ключовим у формуванні очікувань 
рівня безробіття був вплив інформації з приватних джерел [10, c. 548-550]. 

Для того, щоб краще зрозуміти природу явища очікувань, детально порівняємо теоретичні 
моделі, що пояснюють даний феномен в економіці. Слід зазначити, що сформульоване ще за часів 
Античної Греції трактування очікувань є актуальним і на сьогоднішній день. Очікування розглядаються 
як певні вірування стосовно майбутнього. Процес формування очікувань населення залежить від двох 
факторів: вхідної інформації (I) та моделі трансформації інформації в очікування (f). Визначимо 
очікування певного індивіда (ith) стосовно показника інфляції (P

e
) як: 

 

 
 

Індекс (t) визначає період застосування очікувань, тоді як період, в якому на основі доступної 
інформації очікування були попередньо сформовані позначається як (et-1). Дві домінантні специфікації 
даної моделі більш відомі як теорія раціональних очікувань та теорія адаптивних очікувань [1, c. 315-
335].  

Адаптивні, екстраполяційні та моделі врахування помилок можна представити загальним 
авторегресійним рівнянням: 

 
Інфляційні очікувані позначені як (P

e
), (P) – фактична інфляція, (j) – довжина лагу, ( ) – 

значення помилки. В рівняння також можна додавати інші змінні, що покращуватимуть описову якість 
моделі. Визначення унікальних характеристик розроблених моделей полягає у специфікації 
коефіцієнтів α, β, γ та ε. 

Найбільш базова гіпотеза: очікування відображають невпорядкований відгук на питання в 
опитуваннях, що не є пов’язаним ні з усвідомленням поведінки попередніх змінних, ні з очікуваннями 
попередніх періодів. В такому випадку, коефіцієнти β та γ припускаються бути рівними 0, тоді 
відхилення від середнього показника (α) будуть дорівнювати величині похибки.  

Чиста екстраполяційна модель досягається наданням коефіцієнту β значення 0, тоді очікування 
повністю будуть залежати від лагових значень показника інфляції. Найбільш жорстким варіантом 
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моделі буде явище статичних очікувань, де очікування будуть залежні лише від оновлення самих 
очікувань. Більш узагальненим є випадок, коли очікування відображають зважену частку попередніх 
очікувань. В рамках екстраполяційної моделі коефіцієнт γ дорівнює будь-якому позитивному значенню 
від 0 до1.  

Випадок моделей, побудованих на врахуванні помилок попередніх періодів ґрунтується на 
припущенні, що в поточному періоді споживачі оновлюють власні очікування на основі помилок у своїх 
попередніх очікуваннях в минулих періодах. У відповідності до вищенаведеного рівняння, виходить, 
що використовується лише один лаг фактичної та очікуваної змінних з коефіцієнтом різниці між 
очікуваним та фактичним результатом (швидкість засвоєння помилки), припущеному на рівні 
позитивного значення з верхньою границею в 1.0. 

Останнім важливим випадком модифікації таких моделей є метод моделей коригування 
похибки, який постулює рівність у довгостроковому періоді між показником інфляції та інфляційними 
очікуваннями. Рівняння таких моделей стосується реакції на зміни очікувань як наслідок змін у 
минулих значеннях фактичної інфляції та помилок у очікуваннях минулих періодів.  

Залежність від інформації щодо минулих змін в показнику інфляції є певною мірою найбільшим 
недоліком усіх окремих випадків моделей адаптивної теорії очікувань, тому що виникають 
систематичні прогнозні помилки як результат схильності очікувань до недооцінки (переоцінки) 
справжніх змін незалежно від того, який тренд (висхідний чи низхідний) повторює досліджувана 
змінна. Для усунення цього недоліку використовуються розширені моделі, що включають інші змінні, 
що можуть пояснити впливи на формування очікувань.  

Теорія раціональних очікувань на противагу має припущення, що уникають відхилень 
систематичних прогнозних помилок шляхом зміщення уваги з попередніх значень змінних на майбутні 
значення. Гіпотеза раціональних очікувань прирівнює очікування до очікуваних значень фактичного 
наступного значення, умовно базуючись на всій доступній інформації. Неупереджені очікування за 
цією гіпотезою визначають значення коефіцієнтів α та β як 0 та 1 у рівнянні: 

 

 
 

Жорстким тестом для раціональної теорії є умова, що уся доступна інформація була 
оптимально та ефективно використана при формуванні очікувань. Це включає тести статистичних 
властивостей прогнозних помилок для визначення узгодженості з тими, що обумовлені гіпотезою 
(ортогональність, ефективність, послідовність, неупередженість). 

Для кращого розуміння відмінностей між теорією раціональних очікувань та теорією адаптивних 
очікувань ми порівняємо два підходи за певним набором критеріїв. Результати порівняння наведено в 
таблиці 1.  

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика теорій раціональних та адаптивних очікувань 

 

Критерій Теорія раціональних очікувань Теорія адаптивних очікувань 

1. Інформація 

Увага приділяється повноті та 
оптимальності використання 
інформації 

Відбувається визначення інформації та 
способу її використання, включаючи 
визначення доступності та вартості 
отримання інформації та здібності індивідів 
до її засвоєння.  

2. Емпіричні тести 

Розроблені для встановлення 
наскільки сформовані очікування є 
неупередженими та якісними 
передбаченнями майбутнього 

Розроблені для встановлення чи 
варіативність в очікуваннях стосується 
поставлених гіпотез 

3. Параметр 
очікувань 

Незалежна змінна Залежна змінна 

4. Підтвердження 
гіпотез 

Пошук неупередженого та 
ефективного передбачення 
майбутнього 

Пошук значимого емпіричного зв’язку між 
очікуваннями та вхідною інформацією 

5. Оцінка перспектив 
очікувань 

Повністю зосереджуються на оцінці 
інформації, але не вказують на 
специфічні умови формування 
очікувань 

Очікування кожного наступного періоду 
спадково залежать від минулих значень. 
Вважається, що індивіди наколи повністю не 
вчаться на власних помилках 

Джерело: власна розробка автора  

 
Слід додати, що деякі відмінності двох підходів викликають значні невідповідності та перешкоди 

для їх теоретичного розвитку. Наприклад, в тестах для підтвердження гіпотез в рамках теорії 
адаптивних очікувань будь-які статистично значимі результати сприймаються як підтвердження 
зв’язку, навіть якщо вони стосуються тривіальної частини варіації. В той же час, будь-який доказ 
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найменшої ірраціональності вимагає відхилення припущення повної раціональності. Такі асиметрії в 
оцінках емпіричних доказів і спричиняють проблеми теоретичних пояснень двох підходів.  

Незалежно від причини виникнення, наявність ефекту «липкої інформації» за теорією 
адаптивних очікувань можна вважати одним з ключових факторів для розуміння макроекономічної 
динаміки. Дане явище в різні періоди проявлялось у неоднорідності інформації стосовно показників 
заробітної плати, відмінностей у моделях поведінки ціни, та інших невідповідностей в інформаційних 
потоках. Незалежно від джерела походження, присутність «липкої інформації» вказує на «не 
нейтральність» монетарної політики.  

Всупереч поширеному в наш час переконанню, що монетарна політика може впливати на рівень 
виробництва та зайнятості, однозначного та узгодженого пояснення механізму досягнення такого 
впливу наразі немає. Якщо б, наприклад, інфляційні очікування були повністю раціональні, ціни 
досконало гнучкими, а центральний банк повністю зосереджений на ціновій стабільності, то впливу на 
виробництво та рівень зайнятості не спостерігалося б. «Не нейтральність» походить саме від 
ірраціональності очікувань або від недостатньої концентрації на ціновій стабільності з боку 
центрального банку.  

Оптимальною ситуацію є обставини, коли центральний банк має високий рівень довіри, а 
очікування є повністю раціональними, що дозволяє центральному банку знижувати інфляцію без втрат 
у рівні виробництва або зайнятості. Проте, навіть центральні банки з найвищим рівнем довіри до своєї 
діяльності все одно не можуть повністю уникнути економічних втрат.  

За відсутності оптимальних умов інфляційні очікування стають самонаповнюваними внаслідок 
ефекту під назвою «пастка очікувань» [11, c. 3-31]. Фінансові спокуси такої пастки криються у вищій 
вартості виробництва та рівня зайнятості, що виникне в наслідок рішень, що обирають 
домогосподарства та фірми, передбачаючи вищу інфляцію в майбутньому, а саме: споживачі, як 
правило, користуються кредитами (платоспроможність впаде через зростання інфляції), а фірми 
зазвичай підвищують ціни заздалегідь, щоб захистити власний реальний прибуток. Такі дії містять 
відносно більшу майбутню вартість виробництва та зайнятості в разі, якщо центральний банк приймає 
політику цінової стабільності як цільовий орієнтир. Оскільки дії домогосподарств та фірм будуть 
спрямовуватись на зниження втрат від інфляції, центральний банк опиняється в пастці власної 
політики, що надалі лише посилюватиме інфляційні очікування. 

Досвід країн з давніми традиціями таргетування інфляції показує зв’язок між довгостроковими 
інфляційними очікуваннями населення та політикою таргетування інфляції. В країнах із значною 
історію проведення політики таргетування інфляції, таких як Канада, Швеція, Нова Зеландія, цей 
інструмент першопочатково впроваджувався для зменшення та стабілізації інфляції та для 
таргетування інфляційних очікувань. Проте, протягом значного часу, ці країни опинялися в ситуації, 
коли реальні показники інфляції були меншими, ніж поставлені цільові орієнтири і виникла 
необхідність так званого «таргетування інфляції знизу». Дослідження показують, що при низькій, 
особливо при стабільно низькій інфляції, очікування значно менше піддаються таргетуванню, ніж при 
оберненій ситуації. Очікування стають більш ретроспективними та мають схильність бути 
переглянутими в сторону зменшення у відповідь на нижчу, ніж очікувалось, інфляцію, але не 
змінюються в разі вищої, ніж очікувалось, інфляції. В слабкої інфляції повернення показника 
інфляційних очікувань до встановленого орієнтира не відбувається так само швидко, як при 
нормальних умовах. Що ж стосується країн з відсутньою політикою таргетування інфляції, то тут 
дослідження відзначають більш волатильні показники інфляції, а очікування в країнах, де центральні 
банки не використовують інструмент таргетування інфляції, набагато менше піддаються можливості 
бути контрольованими та таргетованими [12, c. 25-26]. 

Традиції таргетування інфляції, а отже і таргетування очікувань, в Україні не настільки усталені, 
як в Канаді, Швеції та Новій Зеландії, проте цей інструмент вже діє і при якісному подальшому його 
використанні НБУ може розраховувати на важливу перевагу описаного вище ефекту, а саме те, що 
наявність інфляційного таргету означає, що облікові ставки потребують менших коригувань як реакцію 
на зміни показника інфляції. 

Історично, для України характерною є підвищена увага до діяльності НБУ, особливо в кризові 
періоди за значної девальвації національної валюти. Проте, внаслідок низької довіри до діяльності 
центрального банку не можна говорити про значні відмінності між прогнозами професійних компаній 
та населення, що свідчить про наявність значної кількості джерел для формування очікувань, що 
більшою мірою не спираються на офіційну статистику. Більше того, населення дуже сильно асоціює 
зміни в цінах на товари і послуги саме з обмінним курсом національної валюти, що також слід 
враховувати при трактуванні показників очікувань економічних агентів в українській практиці, особливо 
індексу інфляційних очікувань. На нашу думку, ключовим в політиці таргетування очікувань, як такої, 
що є частиною політики таргетування інфляції, є саме досягнення довіри до діяльності національного 
банку України, оскільки в такому випадку інструменти монетарної політики не матимуть 
необґрунтованої критики з боку населення, а отже і створення та посилення кризових явищ та 
ринкових асиметрій.  
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Для НБУ в цілях отримання довіри населення дуже важливим є проведення послідовної, 
відкритої та зрозумілої комунікації з населенням, що включає домогосподарства та фірми. Регулярні 
публічні прес-конференції, участь у діалозі з торгово-промисловими палатами та галузевими 
представниками різних сфер економічної діяльності країни, виконання задекларованих програм та 
дорожніх карт для центрального банку є ключовими у побудові довгострокової довіри і сучасна 
політика регулятора спрямована саме на досягнення такої цілі.                

Висновки з проведеного дослідження. Проведене порівняння методів трактування та аналізу 
очікувань економічних агентів було здійснене на двох головних теоріях – раціональних та адаптивних 
очікувань. Найбільші відмінності були виділені за такими критеріями: використання інформації, 
проведення емпіричних тестів, тип включення параметра очікувань під час моделювання, спосіб 
підтвердження постульованих гіпотез та оцінка перспектив очікувань.  

В статті вказано на можливі проблеми для центрального банку у проведенні монетарної 
політики в разі неврахування явища очікувань населення, описано ефект «пастки очікувань» та 
негативні наслідки, які він створює для центрального банку, наведено приклад зв’язку між 
таргетуванням інфляції та таргетуванням очікувань з пов’язаними з цим впливами та вигодами для 
центрального банку для досягнення макроекономічної рівноваги.  

Подальші дослідження доцільно проводити у напрямі емпіричних досліджень очікувань 
економічних агентів на основі зібраних даних саме населення України, для якісного розуміння 
характеру та природи цих очікувань у порівнянні з загальноприйнятою теорією та практикою. Також 
більшої уваги заслуговує дослідження шляхів формування економічних очікувань домогосподарств та 
фірм в Україні, з їх можливими регіональними особливостями. Оскільки традиції використання 
інструменту таргетування інфляції в Україні є порівняно неусталеними, то доцільно також більше 
уваги зосередити на встановлені зв’язків між таргетуванням інфляції та очікуваннями економічних 
агентів. 
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Постановка проблеми. Проблемними питаннями розвитку підприємств України та суспільства 

в цілому є збереження навколишнього природного середовища, раціональне природокористування, 
зменшення негативного впливу на природу. Масштабність екологічних проблем, зростання 
забруднення навколишнього природного середовища вимагають спрямування діяльності підприємств 
на їх усунення та спонукають до пошуку інструментів еколого-економічного управління, що базуються 
на принципах сталого розвитку. Однією з найголовніших перешкод розробки і реалізації ефективної 
екологічної політики підприємства є відсутність належного забезпечення керівництва комплексною, 
достовірною та своєчасною інформацією про природоохоронну діяльність, зокрема пов’язаною з 
еколого-економічними аспектами управління природоохоронною діяльністю підприємств, що 
підтверджує актуальність теми статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В процесі освоєння літературних джерел з 
досліджуваної проблеми виявлено, що вагомий внесок до теоретичного та практичного обґрунтування 
питань, пов’язаних з екологічними аспектами фінансово-господарської діяльності підприємств зробили 
вчені: Басанцов І. [1], Боронос В. [2], Вороновська О. [3], Гавриленко В. [4], Замула І. [5], Жук В. [6], 
Мельник Л. [7], Коблянська О. [8], Колісник З. [9], Лень В. [10], Малюга Н. [11], Пелиньо Л. [12], 
Третяк А. [13], Сахно Л. [14] та інші. Зазначені дослідники провели критичний аналіз дефініцій 
природоохоронної діяльності, зокрема розглянули взаємозв’язок економічних, екологічних і 
природоохоронних витрат з метою відображення їх в бухгалтерському обліку. Дослідженням 
встановлено, що існують невирішені теоретичні проблеми, пов’язані зі складністю визначення терміну 
“природоохоронні витрати”. Це пов’язано з тим, що на практиці важко відрізнити витрати на здійснення 
природоохоронної діяльності від інших витрат. В багатьох випадках вони ототожнюються з 
екологічними витратами чи витратами природоохоронної діяльності, що часто призводить до 
неповного та неточного розуміння їхнього економічного змісту. Виходячи з викладеного вище, існує 
потреба в уточнені сутності природоохоронних витрат підприємства для цілей їх відображення в 
бухгалтерському обліку.  

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування економічного змісту використання 
обліку природоохоронних витрат задля цілей ефективності управління природоохоронною діяльністю 
підприємств. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Основними цілями управління підприємства в 
контексті загально-державних (регіональних) програм є істотне підвищення загального рівня 
ефективності як галузевого, так і територіального планування охорони оточуючого середовища, 
вдосконалення економічних механізмів матеріальної зацікавленості в охороні оточуючого середовища 
на різних рівнях управління [2; 9]. 

Необхідність організації і проектування систем управління природоохоронною діяльністю 
підприємств випливають із актуальних проблем і напрямів управління сталим розвитком підприємств.  

Постійне погіршення екологічної ситуації, що відбувається останнім часом в Україні, обумовлює 
пошук шляхів поліпшення використання, відтворення й охорони природних ресурсів на засадах 
сталого їх розвитку на всіх рівнях управління і передусім на рівні підприємств [4; 7]. Запропонований 
для впровадження сталий соціально-економічний розвиток означає таке функціонування підприємств 
господарського комплексу, коли одночасно задовольняються зростаючі матеріальні і духовні потреби 
населення, забезпечується раціональне й екологічно безпечне господарювання та високоефективне 
збалансоване використання природних ресурсів, створюються сприятливі умови для здоров’я людини, 
збереження і відтворення навколишнього природного середовища та природно-ресурсного потенціалу 
суспільного виробництва [6; 8]. Важливо відзначити, що вагому роль у забезпеченні ефективної 
природоохоронної діяльності підприємств відіграє рівень природоохоронних витрат. 

В економічній літературі існують такі визначення сутності природоохоронних витрат [1; 8; 10; 11]: 
це сукупність внутрішніх витрат підприємства, які забезпечують процеси природокористування, без 
врахування зовнішніх (екстернальних) витрат; це виражена у вартісній формі сукупність всіх видів 
ресурсів, необхідних для здійснення природоохоронної діяльності; це суспільно необхідні витрати на 
підтримку якості навколишнього середовища, на будь-які форми та види господарської діяльності чи 
загальну підтримку природно-ресурсного потенціалу, у тому числі збереження екологічної рівноваги на 
всіх рівнях – від локального до глобального. 

Поряд з поняттям «природоохоронні витрати» використовується також вираз «екологічні 
витрати» [3; 4; 5]. При цьому слід відзначити, що майже всі дослідники ототожнюють поняття 
“природоохоронні витрати” з поняттям “екологічні витрати”. Однак, таке ототожнення, на нашу думку, 
некоректне, оскільки, використовуваний при цьому збиток, до якого віднесені суми окремих видів 
витрат на природоохоронну діяльність підприємства мають своєю метою мінімізацію шкідливого 
впливу на навколишнє середовище. Отже, найбільш ширшим поняттям є екологічні витрати, які 
включають всі можливі витрати на запобігання та скорочення шкідливого впливу на навколишнє 
середовище, а також збиток, який своєю чергою є сумою витрат на компенсацію наслідків негативної 
дії, втраченої вигоди та невиправних втрат. Тобто, природоохоронні витрати, на відміну від 
екологічних, не включають невідшкодований збиток [7; 8; 10]. 

«Екологічні витрати виробництва – це сукупність живої та уречевленої праці, яка витрачається 
на відтворення природних ресурсів і природного довкілля, попередження і ліквідацію забруднення 
довкілля, підтримання в нормальному стані і покращення якості природних ресурсів, а також 
майбутньої праці, яка буде витрачатися на усунення негативних економічних, екологічних і соціальних 
наслідків, що викликані теперішнім забрудненням і нераціональним використанням природних 
ресурсів» [11]. 

В окремих дослідженнях чітко відокремлюються екологічні витрати від інших видів 
природоохоронних витрат: «Екологічні витрати – це всі витрати, пов’язані зі здійсненням екологічної 
діяльності підприємства» [10; 11]. 

Окреме визначення мають сукупні екологічні витрати: «Сукупні екологічні витрати – це сума всіх 
витрат, пов’язаних з екологічно несприятливою діяльністю підприємства, якими є природоохоронні 
витрати, екологічні зобов’язання й інші витрати і втрати, що виникли в результаті такої діяльності» [10; 
11]. 

Щодо відособленого виділення сутності природоохоронних витрат підприємства, то під ними ми 
розуміємо сукупність витрат, понесених на проведення активних природоохоронних заходів з метою 
запобігання, попередження, зниження та компенсації негативного впливу виробничо-господарського 
процесу на навколишнє середовище, а також на ліквідацію наслідків такого впливу. 

В даний час особливу актуальність набирає необхідність проводити облік екологічного стану 
природних ресурсів, які приймають участь у розвитку виробництва в сільськогосподарських 
підприємствах, оскільки екологічні складові мають негативний вплив на стан навколишнього 
середовища та якісні показники виробленої продукції. Пріоритетними напрямками тут виступає 
модернізація процесів виробництва та зберігання продукції сільськогосподарського виробництва. 
Тобто, екологізація виробництва стимулює розвиток екологічного обліку, як дієвого інструменту 
управління еколого економічними аспектами діяльності господарюючого суб’єкта [3; 4; 14].  

Екологічний облік на підприємстві – це система виявлення, вимірювання, реєстрації, 
нагромадження, узагальнення, зберігання, оброблення та підготовки релевантної інформації про 
діяльність підприємства в галузі природокористування з метою передачі її внутрішнім і зовнішнім 
користувачам для прийняття оптимальних рішень Отже, екологічний облік підприємств галузі повинен 
діяти як цілісна система, що включає такі складові [3; 14]: фінансовий облік; управлінська звітність за 
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екологічними показниками; екологічний контролінг; екологічний аудит, тобто він має знайти 
відображення в загальній системі бухгалтерського обліку. 

При цьому, фінансовий екологічний облік може функціонувати за традиційною німецькою 
системою екобалансів і охоплювати: баланс «витрати-випуск»; баланс процесів; баланс сировини, 
баланс продукції.  

Управлінський екологічний облік складається з обліку екологічних витрат і обліку екологічних 
доходів. Якщо на підприємстві масштаби природоохоронної діяльності невеликі, сама вона структурно 
не відособлена, послуги екологічного характеру “на сторону” не надаються, доцільно облік екологічних 
витрат вести у 8-му класі рахунків на окремому рахунку “Природоохоронна діяльність” з виділенням 
таких субрахунків:  

• матеріальні витрати;  
• витрати на оплату праці колег, зайнятих у сфері охорони довкілля;  
• витрати на соціальне страхування співробітників, зайнятих у сфері довкілля;  
• амортизація основних засобів природоохоронного призначення;  
• екологічні збори і платежі;  
• інші витрати екологічного характеру.  
На галузевих підприємствах із значним обсягом природоохоронної діяльності, що мають 

спеціалізовані цехи, надають іншим підприємствам екологічні послуги, окрім вказаного окремого 
рахунку, доцільно, на нашу думку, ввести такі субрахунки, зокрема:  

у першому класі рахунків: основні засоби природоохоронного призначення; знос основних 
засобів природоохоронного призначення; придбання основних засобів природоохоронного 
призначення;  

у другому класі рахунків: природні ресурси (сировина);  
у четвертому класі рахунків: фінансування природоохоронних заходів; резервний капітал на 

здійснення інвестицій у сферу охорони довкілля;  
у 5-му класі рахунків: довгострокові екологічні зобов’язання;  
у 6-му класі рахунків: екологічні збори і платежі; розрахунки з екологічного страхування; оплата 

праці персоналу, зайнятого у сфері охорони довкілля; розрахунки з соціального страхування 
співробітників, зайнятих у сфері охорони довкілля; 

у 7-му класі рахунків: дохід від реалізації природоохоронних засобів; дохід від надання 
екологічних послуг;  

у 8-му класі рахунків – окремий рахунок “Природоохоронна діяльність” з виділенням таких 
субрахунків: матеріальні витрати; витрати на оплату праці співробітників, зайнятих у сфері охорони 
довкілля; витрати на соціальне страхування співробітників, зайнятих у сфері охорони довкілля; 
амортизація основних засобів природоохоронного призначення; екологічні збори і платежі; інші 
витрати екологічного характеру [3; 14]. 

Необхідно також на підприємствах впровадити нову форму звітності – «Звіт про екологічну 
діяльність підприємства». Головна мета складання звіту про екологічну діяльність – створити гнучкий 
інструмент управління охороною діяльності на підприємстві, з одного боку, та розширення зв’язків з 
громадськістю – з іншого. Він надає інформацію для:  

• систематичного контролю екологічних аспектів діяльності та аналізу критичних ситуацій;  
• формулювання цілей екологічної політики та розроблення екологічної програми для 

конкретних видів діяльності;  
• контролю ефективності інвестицій в охорону довкілля і ретельного планування нових;  
• інформування всіх зацікавлених сторін про екологічну політику підприємства. 
До звіту можна прикладати такі додатки:  
• розрахунок збору за забруднення довкілля;  
• відомості про охорону атмосферного повітря;  
• відомості про охорону водних ресурсів;  
• відомості про охорону земельних ресурсів;  
• звіт про утилізацію відходів;  
• відомості про дослідження у сфері охорони довкілля;  
• відомості про відновлення і демонтаж обладнання;  
• розрахунок амортизації природоохоронних засобів;  
• відомість про інші види діяльності у сфері охорони довкілля (навчання персоналу, загальна 

адміністративна діяльність) [3; 14]. При цьому звіт про екологічну діяльність підприємства повинен 
бути включеним до фінансової звітності підприємства та підлягати опублікуванню. Додатки повинні 
бути розроблені так, щоб їх як окремі звіти могли надавати в різні контролюючі служби 
(статуправління, податкову інспекцію, держуправління охорони навколишнього середовища і 
природних ресурсів та ін.). Таким чином, звіт про екологічну діяльність підприємства буде 
якнайповніше відображати інформацію про екологічні витрати, задовольняти всіх користувачів цієї 
інформації (як зовнішніх, так і внутрішніх) і сприяти ухваленню обґрунтованих управлінських рішень.  
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Екологічний контролінг на підприємстві має охоплювати: планування, управління та контроль у 
сфері охорони природного довкілля. Під час проведення екологічного аудиту особливої уваги 
заслуговує процес перевірки облікової інформації, яка в узагальненому вигляді міститься у формах 
звітності підприємства. Під екологічним аудитом варто розуміти – документально оформлений, 
системний незалежний процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту, що охоплює збирання і 
об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, законів, 
умов, системи управління навколишнім природним середовищем та інформації з цих питань вимогам 
законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям 
екологічного аудиту [13;14].  

В Україні на сьогодні складання узагальненої екологічної звітності не є обов’язковим, тобто має 
добровільний характер. Необхідно зазначити, що у країнах Європейського Союзу поширеним видом 
екологічної звітності є екологічна декларація, яка визнається чинною за результатами зовнішнього 
екологічного аудиту. Екологічна декларація є обов’язковим видом звітності при участі підприємства у 
схемі екологічного менеджменту і аудиту згідно EMAS Постанови.  

Необхідно відзначити, що природоохоронні витрати є фундаментальним поняттям економіки 
природокористування. Вони є суспільно необхідними витратами на підтримку якості навколишнього 
середовища, на будь-які форми та види господарської діяльності чи загальну підтримку природно-
ресурсного потенціалу, у тому числі збереження екологічної рівноваги на всіх рівнях – від локального 
до глобального [6; 12; 13]. При характеристиці категорії “природоохоронні витрати” важливо 
звертатися до змісту терміну “якість навколишнього природного середовища” та “екологічної 
рівноваги”. Під якістю навколишнього середовища розуміється ступінь відповідності природних умов 
потребам людей та всіх інших живих організмів. Екологічна рівновага – це кількісне і якісне 
співвідношення природних і змінених людиною екологічних компонентів і природних процесів. 
Трактування цих термінів має виключно економіко-екологічне спрямування. 

Характеризуючи відособлено фінансовий облік, слід зауважити, що він має особливість 
відображати поточне здійснення господарських процесів без врахування екологічної інформації, а 
тому однозначно визначити ефективність діяльності підприємства і його екологічні показники досить 
проблематично, оскільки вся наявна інформація знаходить своє відображення в загальних 
економічних показниках діяльності. В даних умовах проблемно використовувати різні форми впливу 
на навколишнє середовище, тому що неможливо оцінити повноту та ефективність природоохоронної 
діяльності. Відсутність інформації про екологічний облік створює проблеми для користувачів 
інформації про підприємство і стає досить проблематично планувати подальшу виробничу діяльність 
господарюючого суб’єкта. В результаті цього на рахунках бухгалтерського обліку не враховуються 
екологічні витрати, пов’язані з цим операції, які є наслідком виснаження природних ресурсів і 
деградації середовища. Досить проблематично й оцінити екологічні витрати, які відображають зміни 
якості навколишнього середовища, екосистем, втрату біологічного різноманіття та інші екологічні 
послуги.  

Слід відмітити, що за кордоном поняття «екологічний облік» знайшло своє широке поширення в 
90-і рр. ХХ століття, а перші спроби використання його були ще в 70-і рр. На противагу цьому в Україні 
більшість підприємств вважає за краще не розкривати інформацію про екологічні витрати, так як 
більшість їх пов’язана із забрудненням навколишнього середовища. При цьому, як показали 
дослідження, велика частина підприємств висвітлювали в обліку і звітності тільки показники, які 
характеризували вплив господарської діяльності підприємства на довкілля з позитивної сторони.  

Зарубіжний досвід підтверджує, що причинами, які спонукали до необхідності виникнення і 
здійснення екологічного обліку є такі: збільшились витрати на природоохоронну діяльність у багатьох 
країнах; жорсткість природоохоронного законодавства; формування нових переваг споживачів 
інформації з екологічних питань. Перераховані проблеми спонукали до необхідності відображення 
екологічних витрат у фінансовому обліку з певною метою: відображення екологічних витрат і 
зобов’язань демонструє відношення суб’єкта господарської діяльності до навколишнього середовища 
і вплив природоохоронної діяльності на фінансовий стан підприємства; наявна екологічна інформація 
має вплив на інвестиційні рішення; необхідність виявлення екологічної інформації з метою прийняття 
об’єктивних управлінських рішень; обов’язковістю виконання концепції сталого розвитку та 
дотримання принципу екологічної ефективності з використанням екологічної облікової інформації; 
запиту нових інформаційних потреб користувачів щодо здійснення природоохоронної діяльності. 

Впровадження системи екологічного обліку в сільськогосподарських підприємствах має 
економічний, екологічний та соціальні аспекти.  

Екологізація облікової інформації дозволяє вирішити низку актуальних проблем, серед яких 
визначати екологічну ефективність діяльності підприємства, комплексно з інформаційної точки зору 
моделювати природоохоронну діяльність економічного суб’єкта, надавати інформацію про економічну 
та екологічну діяльність підприємства, генерувати екологічну інформацію фінансового і нефінансового 
характеру. 

Науково-практичний досвід у сфері природокористування показує, що чим повніше 
використовуються природні ресурси, тим ощадливіше і по-господарськи до них ставляться при їх 
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експлуатації [12; 13]. Це підтверджує, що раціональне використання і відтворення природних ресурсів 
стає однією з найбільш актуальних проблем людства.  

Поряд з глобальним, проблема охорони навколишнього середовища і раціонального 
використання природних ресурсів має яскраво виражений регіональний характер і відіграє особливу 
роль в інтенсифікації виробництва на основі прискорення науково-технічного прогресу. В зв’язку з цим 
обґрунтовано необхідність накопичення в системі бухгалтерського обліку інформації щодо наявних у 
підприємства земельних ділянок, склад якої, зокрема, зумовлений вимогами податкового 
законодавства. Тому актуальним є дослідження теоретико-методичних засад обліку землі та 
обґрунтування необхідності накопичення в системі бухгалтерського обліку повнішої інформації щодо 
наявної в підприємства землі. 

Для України земля відіграє надзвичайно важливе значення. Вона є основним національним 
багатством, яке перебуває під особливою охороною держави, що підтверджено Земельним кодексом 
України. Разом з тим відомо, що Україна має унікальний, світового масштабу та значення 
сільськогосподарський земельний потенціал, що й визначає потребу та величезну значимість 
організації обліку цього об’єкта». Земельні ділянки як матеріальні активи, які утримує підприємство з 
метою використання їх у процесі виробництва/діяльності/здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких більший одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), 
класифікуються в бухгалтерському обліку як основні засоби. Якщо земельна ділянка належить 
підприємству за правом власності, то її облік ведеться на субрахунку 101 «Земельні ділянки» до 
рахунка 10 «Основні засоби» [5; 6].  

Основним документом, яким можуть користуватися аграрні підприємства для оформлення 
операцій з надходження земельних ділянок, є «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) 
основних засобів» (форма ОЗ-1) [5; 13].  

Запропоновано також запровадити в обліку спеціалізований документ – «Акт приймання-
передачі земельної ділянки (паю)», в якому відображатимуться як характеристики самої ділянки, так і 
всі відомості щодо подальшої її експлуатації (за ким закріплено ділянку, з якого моменту вона 
вводиться в експлуатацію на даному підприємстві, її балансову вартість та наказ або договір, на 
підставі якого відбувається оприбуткування земельної ділянки), а також склад комісії, що затверджує 
цей документ. 

Згідно діючого законодавства бухгалтерська служба для подальшого узагальнення інформації 
по кожній земельній ділянці повинна відкрити «Інвентарну картку обліку основних засобів» (форма 
№ОЗ-6), яка є основним регістром аналітичного обліку основних засобів. Проте, як і у випадку з актом 
приймання-передачі основних засобів, на нашу думку, зазначену інвентарну картку доцільно 
спеціалізувати для обліку земельних ділянок (часток). З такої інвентарної картки можна буде завжди 
одержати відомості щодо місця розташування конкретної ділянки, її розміри, дані про поліпшення, 
індексацію вартості земель на певну дату, дооцінку або уцінку (наприклад, внаслідок погіршення 
якісних параметрів ділянки (паю) або при здійсненні помилки в первісній вартості), коротку 
характеристику об’єкта, а також про причини вибуття (продаж, міна, оренда, суборенда та ін.) 
земельної ділянки. 

Інвентарні картки обліку земельних ділянок (паїв) мають складатися в бухгалтерії підприємства 
для ділянки або частки на кожний інвентарний номер, який зберігатиметься за даною земельною 
ділянкою весь період її експлуатації на підприємстві. 

Метою бухгалтерського обліку земельних ділянок є надання відомостей про землю, необхідних 
для зовнішніх користувачів з метою інвестицій, для поліпшення земельних угідь і внутрішніх 
користувачів для прийняття управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням ефективного 
використання земель України..  

Для сільськогосподарських підприємств земельні ділянки є активами, які безпосередньо задіяні 
при вирощуванні сільгосппродукції і від властивостей яких значною мірою залежить кількість і якість 
отриманого урожаю. Тому аграрним підприємствам доцільно виділити основні елементи облікової 
політики, які важливі для обліку земельних ресурсів. Відображення земельних ресурсів як об’єктів 
бухгалтерського обліку насамперед необхідне для належної побудови облікової політики конкретного 
сільськогосподарського підприємства. Серед основних елементів облікової політики найважливішими 
для обліку земельних ресурсів є затвердження правил документообігу і технології оброблення 
облікової інформації та складання реєстрів, аналітичного і синтетичного обліку, розроблення робочого 
плану рахунків. Належним чином розроблені правила документообігу та технологія оброблення 
облікової інформації мають важливе значення для обліку земельних ресурсів. Для кожного власника 
земельної ділянки важливо з’ясувати, яку саме інформацію про земельну ділянку необхідно 
накопичувати в системі бухгалтерського обліку, зокрема в аналітичному обліку. 

Зміст об’єктів аналітичного обліку земельних ділянок визначений статтею 203 Земельного 
кодексу України зводиться до обліку кількості і якості земель. Облік кількості земель відображає 
інформацію, яка характеризує кожну земельну ділянку за площею і складом угідь та їх підвидами 
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відповідно до класифікації, затвердженої центральними органами виконавчої влади з питань 
статистики та земельних ресурсів. Облік якості земель відображає інформацію, яка характеризує 
земельні угіддя за природними та набутими властивостями (в тому числі поліпшеннями), що 
впливають на їхню продуктивність, економічну цінність, а також за ступенем забрудненості. Тому 
об’єкти бухгалтерського обліку – земельні ділянки повинні вимірюватися і узагальнюватися в 
грошовому вимірнику, а в бухгалтерській і фінансовій звітності обов’язково відображатися вартість 
земельної ділянки, яка є власністю підприємства. 

Метою обліку земель у підсистемі фінансового обліку є формування інформації в кількісному, 
якісному та вартісному вимірниках про землі, що належать підприємству на правах власності, 
користування й оренди, зміна протягом року її вартості в грошовому виразі на підставі даних 
первинних документів і реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. В управлінському відношенні це 
надасть інформацію управлінському персоналу, на підставі якої можна приймати рішення про 
ефективність і цільове використання земель, їхню економічну оцінку для контролю за динамікою рівня 
продуктивного потенціалу землі як природно-економічного ресурсу підприємства. 

Вище наведено лише частину факторів, які слід враховувати власникам земельних ділянок, в 
тому числі при обчисленні земельного податку. Проте викладеного достатньо для розуміння того, що 
підприємствам для ефективного управління природними ресурсами необхідна облікова інформація не 
лише про кількість та вартість власних земель, й досить значний спектр інформації щодо кожної 
земельної ділянки. Це дасть змогу ефективно управляти підприємством і, зокрема, створить 
передумови для нарахування правильної суми земельного податку.  

В природоохоронній діяльності країни, крім земельних ресурсів, важливе значення відводиться 
лісовим ресурсам. Ліс є не лише цінним виробничим ресурсом, який використовується в господарській 
діяльності, але й виконує важливе екологічне та соціальне значення. Тому запровадження 
екологічного обліку в лісогосподарських підприємствах є об’єктивним інструментом управління їх 
природоохоронною діяльністю. Дослідженням виявлено, що лісова політика України, яка склалася 
протягом ХХ століття, орієнтована переважно на використання сировинних ресурсів лісу – деревинних 
і недеревинних. Неконтрольована вирубка лісу є однією з причин екологічних катастроф, які 
відбуваються в останній час в Україні та світі. Таким чином, екстенсивне використання лісу є однією з 
головних причин виснаження лісів та порушення екологічної рівноваги. З метою зменшення 
антропогенного впливу на ліс необхідно внести його до об’єктів бухгалтерського обліку. Нині ліс не 
відображається на рахунках бухгалтерського обліку, тобто не обліковуються на балансі підприємства, 
що призводить до неможливості встановлення контролю за його незаконною вирубкою та втрати 
частини національного багатства, а також зловживань та перекручування показників фінансової 
звітності, що створює умови для тінізації лісового господарства України.  

Лісова політики повинна будуватися з врахуванням природоохоронних заходів зі збереження 
лісу, які передбачають його поновлення, лікування від шкідливих хвороб, раціональну вирубку лісу 
для використання у виробництві, розробку ефективних технологій, які зберігають і поновлюють ліс. Її 
необхідно розробляти на основі принципів сталого розвитку, яка визнана домінуючою ідеологією 
розвитку людства у ХХІ ст., в якому закладено ідею максимального використання потенційних 
економічних можливостей і збалансованості суспільного розвитку з можливостями природи за рахунок 
людських, природних і геополітичних ресурсів, активізації ролі людини в суспільстві [5; 12]. Під сталим 
розвитком лісових ресурсів слід розуміти однаковий і рівномірний розвиток як економічної, так і 
екологічної системи, при якому досягнутий економічний результат співставляється з супутнім йому 
екологічним (позитивним або негативним) результатом [5;12]. Однією з головних проблем лісового 
господарства є незаконна вирубка лісу. 

Для вирішення проблеми нераціонального використання лісів необхідно ввести їх до складу 
об’єктів бухгалтерського обліку, оскільки лише відображення наявності та руху лісових ресурсів, що є 
власністю суб’єктів господарювання, дозволить зменшити антропогенний вплив на них та надасть 
інформацію про реальний стан таких ресурсів і дозволить визначити вигоди від їх використання. 
Замула І.В. наголошує на тому, що для зменшення негативного впливу людини на навколишнє 
середовище необхідно насамперед виміряти (відобразити в бухгалтерському обліку) зазначений 
вплив [5; 7]. Пропонує вважати об’єктом бухгалтерського обліку природо-ресурсний потенціал, що 
включає: земельні, водні, лісові ресурси; атмосферне повітря; надра і території видобуття корисних 
копалин; біологічне різноманіття [5; 6].   

Відомо, що зараз впроваджується новий для України, хоча і давно використовуваний в ЄС, 
метод обліку та контролю деревини. Деякі лісгоспи впроваджують єдину державну систему 
електронного обліку деревини. Концепція єдиної державної системи електронного обліку деревини 
передбачає поштучне маркування деревини на лісосіках і складах пластиковими маркерами 
(бирками), що містять штрих-код, за допомогою якого реєструється походження, якісні та кількісні 
показники деревини із використанням електронних засобів подальшого обліку та системного контролю 
легальності заготівлі. Розрахункова вартість впровадження системи електронного обліку деревини 
становить на один лісгосп близько 300 тис. грн. Окупність цих вкладень досягається за рахунок 
автоматизації виробничих процесів, скорочення і переорієнтації персоналу, а також оптимальної 
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побудови логістичних схем [9; 12]. На наш погляд, електронний облік деревини вирішує проблему 
нелегальної заготовлено деревини та дозволить побудувати таку систему кількісно-вартісного 
оцінювання та обліку лісу, застосування якої дозволить сформувати повну та достовірну інформацію 
про наявні лісові ресурси в державі та обсяги заготівлі деревини.  

Визнано, що вирішення проблеми облікового відображення лісу ставить перед собою багато 
запитань і в усіх аспектах є трудомісткою, проте необхідно робити перші кроки, які в кінцевому 
підсумку дозволять перехід національної системи бухгалтерського обліку і загалом економіки на 
принципи сталого розвитку [9; 12].  

На сьогоднішній день в лісовій галузі об’єктами бухгалтерського обліку є тільки зрубана 
деревини, яка є джерелом прибутку. Для забезпечення об’єктивного обліку необхідно в 
бухгалтерському обліку відображати ліси, що належать підприємству на правах власності, а також 
необхідно визнавати витрати, понесені на формування нових лісових насаджень та витрати на 
лісомеліоративні роботи, санітарну вирубку, моніторинг лісу, та доходи від використання деревинних і 
не деревинних ресурсів. Ліс, який належить підприємству на правах власності, слід відображати в 
бухгалтерському обліку у складі довгострокових активів на окремому рахунку “Лісові ресурси”, а 
приріст лісових насаджень спричиняє збільшення природного капіталу. Ще однією проблемою 
бухгалтерського обліку лісу є визначення його вартості, оскільки на основі економічної оцінки 
створюватимуться можливості для відображення лісу в складі активів підприємства, визначення втрат 
від нераціонального використання та стихійних природних явищ. До початку ХХІ століття економічна 
оцінка лісу не здійснювалася, оскільки поширеною була концепція “безплатності” природних ресурсів, і 
тому питання про їх грошову оцінку навіть не поставало. З метою забезпечення раціонального 
використання лісових ресурсів необхідним є пошук нових підходів до оцінки таких ресурсів. У 
галузевих рекомендаціях Державного комітету лісового господарства України з бухгалтерського обліку 
встановлені основні засади обліку лісопродукції на різних етапах її виготовлення, при цьому проблему 
вартісного оцінювання і обліку власне лісових насаджень не розкрито.  

Оцінка лісу має важливе значення, оскільки дозволить виміряти його вартість та відобразити ліс 
в бухгалтерському обліку, а також визначити розмір шкоди, заподіяною внаслідок неконтрольованої 
вирубки та втрат, що завдаються внаслідок природних стихійних явищ [5; 8; 12]. Розробка науково-
обґрунтованих методів економічної оцінки лісів дозволить підвищити контроль за їх формуванням і 
використанням. Для визначення економічної оцінки природних ресурсів, в тому числі і лісу, 
використовується три підходи: витратний, результативний та рентний  

1 За витратним підходом вартість лісу визначається на основі фактичних витрат на його 
освоєння та підтримку в нормальному експлуатаційному стані. Економічна оцінка лісу при 
застосуванні даного підходу включає витрати праці на відтворення цього природного ресурсу та 
витрати на підготовку до використання  

2 Результативний підхід базується на визначенні вартості природних ресурсів, виходячи із 
вартості продукції, виробленої на основі їх використання. За цим підходом вартість лісу визначається 
двома способами: або за величиною ефекту (доходу), одержаного від використання лісових ресурсів, 
або за витратами, необхідними для заміщення таких природних ресурсів.  

2 За рентним підходом оцінюється максимально можливий ефект від використання лісу. Рента 
виникає внаслідок кращої якості природних ресурсів і місця їх розташування. Під рентою розуміється 
надприбуток або залишковий дохід від використання обмежених природних ресурсів.  

Кожний з трьох підходів до оцінки лісу має як переваги, так і недоліки. Перевагою витратного 
підходу є легкість та простота в застосування, оскільки до вартості лісу включаються всі фактично 
здійсненні витрати на формування, відтворення та експлуатацію лісу. Проте, такий підхід має суттєвий 
недолік – не врахування якісних показників лісових ресурсів, тобто за цим підходом вартість лісу не 
буде відповідати його реальній вартості.  

Найчастіше вартість лісу визначається за рентним підходом, оскільки саме економічний ефект 
найбільш повно характеризує цінність цих природних ресурсів для суспільства. Лісова рента 
розраховується як різниця між вартістю кінцевої продукції лісового господарства та загальними 
витратами на їх створення, експлуатацію та відновлення. Розрізняють диференційну ренту І та ІІ. 
Диференційна рента І відображає додатковий дохід від використання лісових ресурсів, який 
пов’язаний з якістю та місце розташуванням, а диференційна рента ІІ – ефективність додаткових 
витрат на відтворення, охорону й експлуатацію лісу. Однією з найважливіших переваг рентного 
підходу економічної оцінки лісу є те, що цей підхід дозволяє визначити реальний економічний ефект 
від використання лісу [5; 8; 12]. До недоліків підходу слід віднести складність у використанні, що 
пов’язано з відсутністю науково обґрунтованих цін на ліс, а також нульові оцінки ресурсів лісу в 
найгірших умовах лісозростання.  

Проте в сучасних ринкових умовах виникає необхідність оцінки лісу на основі комплексного 
підходу. При проведенні економічної оцінки слід враховувати, що ліс відрізняється за цільовим 
призначенням, місцем розташування і доступністю для експлуатації. Тому складно застосовувати 
один метод для визначення його вартості. Об’єктом економічної оцінки лісових ресурсів залежно від 
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напрямку їх використання є: лісові насадження, земля лісового фонду, не деревні рослинні ресурси, 
соціальні й екологічні функції лісу. Економічна оцінка кожної складової потенціалу лісу повинна 
базуватися на визначенні замикаючих та індивідуальних витрат на відповідний вид продукції чи 
послуг, які впливають на величину диференціальної ренти від використання та відтворення цих 
ресурсів чи корисних функцій, які виконують, так як їх слід розглядати як комплекс різних корисностей, 
що задовольняють найрізноманітніші потреби суспільства і зокрема національного господарства 
країни та регіону. Оцінка лісових ресурсів повинна врахувати довгострокові національні результати 
використання природних ресурсів. Оцінку лісу необхідно здійснювати на єдиній методологічній основі 
з урахуванням потенційного ефекту його використання з метою забезпечення раціонального 
природокористування та охорони навколишнього середовища.  

Висновки з результатів дослідження. В процесі дослідження доведено, що природоохоронні 
витрати є фундаментальним поняттям економіки природокористування. Вони є суспільно необхідними 
витратами на підтримку якості навколишнього середовища, на будь-які форми та види господарської 
діяльності, а також на збереження екологічної рівноваги на всіх рівнях управління. 

Виявлено, що однією з найголовніших перешкод розробки і реалізації ефективної екологічної 
політики підприємства є відсутність належного забезпечення керівництва комплексною, достовірною 
та своєчасною інформацією про природоохоронну діяльність, зокрема пов’язаною з еколого-
економічними аспектами управління природоохоронною діяльністю підприємств. 

Встановлено, що екологічні витрати виробництва – це сукупність живої та уречевленої праці, яка 
витрачається на відтворення природних ресурсів і природного довкілля, попередження і ліквідацію 
забруднення довкілля, підтримання в нормальному стані і покращення якості природних ресурсів, а 
також майбутньої праці, яка буде витрачатися на усунення негативних економічних, екологічних і 
соціальних наслідків, що викликані теперішнім забрудненням і нераціональним використанням 
природних ресурсів. 

Екологічний облік підприємства, який знайшов своє відображення в загальній системі 
бухгалтерського обліку, забезпечує сталий соціально-економічний розвиток, при якому одночасно 
задовольняються зростаючі матеріальні і духовні потреби населення, забезпечується раціональне й 
екологічно безпечне господарювання та високоефективне збалансоване використання природних 
ресурсів, а також створюються сприятливі умови для здоров’я людини, збереження і відтворення 
навколишнього природного середовища та природно-ресурсного потенціалу суспільного виробництва. 
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Постановка проблеми. Усі країни з високорозвинутою ринковою економікою відзначаються 

високим рівнем освіти, науки і культури. Саме це зумовлює і визначає рівень цивілізованості того чи 
іншого суспільства. Вони ж є результатом творчої діяльності людини, оскільки стан і освіти, і культури 
визначається рівнем розвитку науки. Творчий потенціал людини поступово, але неухильно починає 
домінувати в усіх виробничо-економічних структурах, і саме інтелектуальний потенціал людини буде 
визначати інтенсивні шляхи становлення нової цивілізації. 

До недавнього часу власність була чітко матеріалізована (земля, споруди, комунікації тощо) і 
тільки науково-технічний прогрес показав, що рушійною силою його є нематеріальна – інтелектуальна 
власність. 

Кожний об’єкт господарювання, що успішно діє на ринку, має цілий набір нематеріальних 
активів. Нематеріальні активи, і особливо об’єкти інтелектуальної власності, є одним із важливих 
аспектів діяльності підприємства й заставою його успішного розвитку. Однак виявлення й 
ідентифікація таких об’єктів, як активів підприємства, процес складний й потребує професійного 
управління. 

Питаннями інтелектуальної власності в Україні займаються такі організації, як Всеукраїнська 
асоціація інтелектуальної власності, Всеукраїнська асоціація авторських і суміжних прав, Українська 
асоціація власників товарних знаків України тощо. Діяльність цих організацій спрямована на те, щоб 
формувати ефективне правове поле щодо використання інтелектуальної власності. Попри це в країні 
продовжують існувати проблеми в цьому напрямі, особливо через недосконалість облікового та 
правового законодавства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інтелектуальна власність в обліково-
інформаційному середовищі є складовою нематеріальних активів. Проблематиці їх обліку присвячено 
багато праць науковців і практиків. Значний внесок у розробку теоретичних питань з визнання, оцінки 
нематеріальних активів та практичних питань відображення їх в обліку внесли Ф.Ф. Бутинець, 
Н.В. Глєбова, С.Ф. Голов, В.Ф. Палій, В.М. Пархоменко, А.А. Пилипенко, В.В. Сопко, Т.О. Тарасова, 
П.С. Тютюнник та ін. У працях цих науковців досліджено економічну сутність нематеріальних активів, 
їх класифікацію, методику оцінки, відображення в системі облікових рахунків та звітності. Але чинна 
нормативно-правова база з питань обліку нематеріальних активів, у тому числі об’єктів 
інтелектуальної власності, недосконала, через що існують проблеми передусім їх ідентифікації та 
оцінки.  

Так, Волошан І.Г. досліджує питання щодо оцінки об’єктів інтелектуальної власності при 
зарахуванні їх до складу нематеріальних активів підприємства. Автор стверджує, що правильна оцінка 
та постановка на баланс об’єктів інтелектуальної власності дасть змогу: збільшити валюту балансу 
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підприємства в активі за рахунок збільшення нематеріальних активів, а в пасиві – за рахунок 
збільшення власного капіталу, що покращить структуру балансу в бік збільшення платоспроможності; 
зменшити базу оподаткування з податку на прибуток через механізм амортизації; збільшити ринкову 
вартість підприємства; забезпечити облік усіх активів підприємства та оптимізувати їх співвідношення; 
визначити вартість підприємства у разі купівлі-продажу та ін. [1, с. 848]. 

Федорова І.В. розкриває сутність процесу ідентифікації у розрізі нематеріальних активів. Автор 
вважає за доцільне проводити процедуру ідентифікації щодо кожного об’єкта інтелектуальної 
власності, що надходить на підприємство з метою визначення подальшого шляху їх обліку [7, с. 131]. 

Щербай Г.О. вважає, що на законодавчому рівні варто вирішити проблему узгодженості 
категорійних означень і класифікації нематеріальних активів та чітко ідентифікувати у їхньому складі 
права на об’єкти інтелектуальної власності. Також вказано, що одним із шляхів вирішення проблеми 
обліку нематеріальних активі є їх перегрупування, розширення кількості класифікаційних груп і 
включення до їхнього складу нових об’єктів [8, с. 155]. Крім цього, автор вважає важливим напрямком 
покращення умов розвитку інтелектуальної власності – розвиток її страхування та приведення цієї 
галузі у відповідність до світових стандартів [9, с. 155].  

Перспективним напрямком наукових досліджень у такому разі є більш розширений розгляд 
сутності страхування інтелектуальної власності в нашій державі. 

Також, серед невирішених питань щодо обліку об’єктів інтелектуальної власності можна 
виділити організацію збалансованого їх обліку. 

Таким чином, питання обліку об’єктів інтелектуальної власності вимагають більш глибокого 
дослідження, адже обліково-інформаційна система сучасного підприємства не повною мірою 
задовольняє зростаючі інформаційні потреби управлінців та інших користувачів. 

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження проблемних питань обліку об’єктів 
інтелектуальної власності, а також розробка пропозицій щодо удосконалення їх обліково-
інформаційного механізму. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасній науково-економічній літературі та 
нормативних положеннях з бухгалтерського обліку щодо визначення категорії «об’єкти 
інтелектуальної власності» немає єдиної думки щодо її змісту. Як наслідок – неможливо сформувати 
єдиний підхід до класифікації, врахувати всі особливості об’єктів інтелектуальної власності в обліковій 
політиці на етапі організації облікового процесу, що неодмінно позначається на якості обліково-
інформаційного забезпечення управління підприємством.  

Від ідентифікації нематеріальних активів, а в тому числі і об’єктів інтелектуальної власності, 
залежить весь обліковий процес. Але, щоб правильно провести цю процедуру, треба насамперед 
знати її визначення. 

Облік нематеріальних активів в Україні регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 8 «Нематеріальні активи» (далі – П(С)БО 8) та Міжнародним стандартом фінансової звітності 
38 «Нематеріальні активи» (далі – МСФЗ 38). Згідно з цими нормативними актами нематеріальний 
актив – об’єкт обліку, що характеризується такими рисами, як немонетарність, ідентифікованість, 
відсутність матеріальної форми, здатність приносити майбутні економічні вигоди [7].  

Ідентифікація нематеріальних активів знаходить своє роз’яснення у МСФЗ 38. У цьому стандарті 
зазначено, що нематеріальний актив є ідентифікованим, якщо він може бути відокремлений, тобто 
його можна відокремити або відділити від суб’єкта господарювання і продати, передати, ліцензувати, 
здати в оренду або обміняти індивідуально чи разом з пов’язаним з ним контрактом, ідентифікованим 
активом чи зобов’язанням, незалежно від того, чи має суб’єкт господарювання намір зробити це; або 
виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони бути 
передані або відокремлені від суб’єкта господарювання або ж від інших прав та зобов’язань [4]. 

Але виникає питання, якщо підприємства обрали вітчизняні стандарти бухгалтерського обліку 
для складання фінансової звітності, якими критеріями ідентифікації нематеріальних активів слід 
керуватися, адже П(С)БО 8 не містить жодного пояснення поняття «ідентифікація». 

Таким чином, ми вважаємо за необхідне на законодавчому рівні доповнити П(С)БО 8 
інформацією, що стосується визначення поняття «ідентифікація нематеріальних активів» та порядку її 
проведення, а також поняття «об’єкт інтелектуальної власності», що допоможе сучасним бухгалтерам 
правильно і швидко виділяти даний вид активу серед інших активів та надавати лише йому власних 
ознак та характеристик. 

Далі треба визначити, які саме документи дають змогу провести коректну процедуру 
ідентифікації. Такими документами можуть бути наступні: патенти, свідоцтва, договори про надання 
права власності, виписки з державних реєстрів, які затверджують набуті права власності, дипломи, 
ліцензійні договори. Але право власності на певну групу об’єктів інтелектуальної власності може бути 
засвідчене відповідними документами. 

Вартісна оцінка об’єктів інтелектуальної власності є складним процесом, пов’язаним із 
необхідністю обліку всіх факторів, що впливають на кінцевий результат. Міжнародна практика оцінки 
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вартості інтелектуального капіталу використовує діючі Міжнародні стандарти оцінки майна, які взято 
за основу розробки вітчизняних нормативно-правових положень.  

Для оцінки вартості об’єкта інтелектуальної власності міжнародна практика користується трьома 
підходами – витратним, порівняльним та дохідним. 

Так, витратний підхід заснований на оцінці витрат, які були понесені на розробку, створення та 
доведення до експлуатаційного стану об’єкту інтелектуальної власності. Перевагами такого підходу є 
те, що у ньому в розрахунках ми оперуємо фактичними цифрами. Але основним недоліком його є те, 
що не завжди ці витрати можуть бути повернені адекватним чином. Дохідний підхід заснований на 
оцінці вартості прав на об’єкт інтелектуальної власності з позицій одержуваних доходів від реалізації 
такого об’єкту, або продукції, виготовленої з його урахуванням. На відміну від попереднього, цей підхід 
дозволяє вже робити погляд на вартість об’єкту з точки зору одержаного результату. Але його 
обмеженість полягає у тому, що ці результати є результатами прогнозного характеру, а будь-який 
прогноз не позбавлений імовірнісності. Також існує так званий порівняльний (ринковий) підхід: ціна на 
об’єкт інтелектуальної власності як товар встановлюється шляхом порівняння цін на аналогічні товари 
на ринку. Але слід зазначити, що обмеженість даного підходу полягає у тому, що він вимагає пошуку 
аналогічних об’єктів, що є достатньо проблематичним, враховуючи специфіку нематеріальності 
об’єкту права інтелектуальної власності.  

Всі наведені підходи дають різні значення вартості об’єкта оцінки. Тому при узгодженні 
результатів оцінки застосовується порівняльний аналіз використаних підходів та методів і, таким 
чином, більш обґрунтовано встановлюється вартість. 

В Україні офіційна методика вартісної оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності 
знаходиться в стадії розробки та створення. В умовах сьогодення під час оцінки інтелектуальної 
власності суб’єкти господарювання керуються Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні» [6], а також залежно від мети оцінки – стандартами 
бухгалтерського обліку та методичними рекомендаціями Міністерства фінансів України – для оцінки з 
метою бухгалтерського обліку. 

Головним елементом механізму введення об’єктів інтелектуальної власності в обіг є оцінка їх 
вартості та критерії визнання у складі нематеріальних активів.  

Аналіз економічної літератури з питання формування вартості нематеріального активу дозволяє 
виділити дві методики залежно від джерела надходження об’єкту інтелектуальної власності: по-перше, 
у процесі придбання прав на нього методи оцінки залежать від природи походження об’єкта 
нематеріальних активів; по-друге, у процесі прийняття його на баланс, тобто в момент придбання 
майнових прав на цей об’єкт після відчуження їх від колишніх власників [1].  

На створення об’єктів інтелектуальної власності підприємство здійснює певні витрати, що не 
належать до поточного періоду, але формують первісну вартість майбутнього активу відповідно до 
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [3], що ще раз доводить необхідність їх відображення в системі 
обліку. 

Правильна оцінка нематеріальних активів дозволить: 
- регулювати обсяг амортизаційних відрахувань і створювати фонди на придбання нових 

об’єктів інтелектуальної власності; 
- збільшити ринкову вартість підприємства; 
- визначити розмір частки при внеску в статутний капітал у формі об’єктів інтелектуальної 

власності; 
- забезпечити облік всіх активів підприємства; 
- оптимізувати співвідношення активів; 
- визначити вартість об'єктів інтелектуальної власності при їхній купівлі-продажу; 
- визначити розмір збитку чи розмір компенсації з приводу незаконного використання об’єктів 

інтелектуальної власності, що належать підприємству; 
- врахувати вартість об’єктів інтелектуальної власності при реорганізації, ліквідації чи 

банкрутстві підприємства; 
- зменшити податок на прибуток. 
Відповідно до П(С)БО 8, бухгалтерський облік об’єктів інтелектуальної власності як 

нематеріальних активів ведеться у розрізі груп, об’єктів за призначенням і місцями їх використання. 
Таким чином, ми вважаємо за необхідне створити в Україні методичні рекомендації щодо 

обчислення вартості об’єктів інтелектуальної власності залежно від їхнього виду у складі 
нематеріальних активів, під час розробки яких були б ураховані всі недоліки наявних. Але тільки за 
умови державного регулювання цих питань в Україні і, зокрема, законодавчої бази, яка має бути 
наближена до міжнародних вимог, існування розвиненої інфраструктури послуг з оцінки об’єктів 
інтелектуальної власності та спеціальної підготовки кваліфікованих оцінювачів, стане можливим 
ефективне використання таких рекомендацій. 

З кожним роком захист прав інтелектуальної власності стає дедалі актуальнішим. Світова 
практика все більше зіштовхується з необхідністю додаткових механізмів захисту об’єктів 
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інтелектуальної власності, актуальними стають питання страхування об’єктів права інтелектуальної 
власності. 

Страхування інтелектуальної власності – це комплексний вид страхування. Він включає 
страхування фінансових ризиків та страхування відповідальності. 

Аналіз світової практики страхування інтелектуальної власності показав, що існують такі основні 
види полісів: 

- покриття усунення порушених прав: компенсація затрат, пов’язаних із судовим 
переслідуванням особи, яка порушила виключні права на об’єкти інтелектуальної власності, що 
належать страховику; 

- покриття витрат на захист патентних прав: захищає страхувальника у випадку пред’явлення 
йому заяви про порушення виключних прав на об’єкти інтелектуальної власності, що належать третім 
особам; 

- покриття втрат у випадку неотримання чи неповного отримання ліцензійних платежів: 
страховим випадком у відповідності до правил страхування буде невиплата у строк авторської 
винагороди чи платежів, здійснюваних відповідно до ліцензійних договорів. 

Окрім того, відомі й інші види полісів, які розраховані на покриття упущеної вигоди страховику, 
пов’язаної із неправомірним використанням об’єктів інтелектуальної власності. Але про такий вид 
полісів в Україні можливо буде говорити тоді, коли випадки піратства та появи контрафактної продукції 
не будуть носити масовий характер. На сьогодні доцільною буде поява полісів, що забезпечують 
покриття судових витрат та компенсацію спричиненої шкоди, яка визнана судом.  

Потенційними клієнтами страхової компанії є підприємства і організації, діяльність яких 
пов’язана із безпосереднім створенням та використанням об’єктів інтелектуальної власності, а також 
суб’єкти, що займаються впровадженням інновацій у повсякденне життя та отримують основний дохід 
від використання результатів винахідницького процесу. Такий вид страхування буде цікавий і 
кредитно–фінансовим установам, інвестиційним та венчурним фондам, які займаються 
фінансуванням інноваційного процесу. 

Держава в цілому зацікавлена у появі такого виду страхування, оскільки це призведе до 
створення недержавної системи захисту інтелектуальної власності шляхом формування страхового 
механізму компенсації фінансових втрат правоволодільців та проведення превентивних заходів; 
зростання інвестиційної привабливості країни для іноземних інвесторів, які побоюються за права на 
об’єкти інтелектуальної власності; зниження тиску міжнародних організацій з приводу захисту прав 
інтелектуальної власності та інше. 

Отже, впровадження такого виду страхування на вітчизняний ринок є необхідним. Але для цього 
необхідна певна інфраструктура, наявність кадрів за відповідною спеціалізацією, чітка розробка 
механізмів такого страхування, яка досконало повинна бути підкріплена вітчизняним законодавством у 
сфері страхування інтелектуальної власності. 

Для розвитку цієї системи необхідні зусилля усіх зацікавлених сторін: страхувальників, 
професійних представників страхового ринку та ринку інвестиційної власності, а також держави. 

Висновки з проведеного дослідження. Розглянувши проблемні питання з обліку об’єктів 
інтелектуальної власності, можна зробити висновки, що ефективне їх використання в господарській 
діяльності залежить, перш за все, від удосконалення облікового законодавства та його узгодження з 
правовим законодавством. По-друге, треба використовувати позитивний зарубіжний досвід з питань 
обліку об’єктів інтелектуальної власності.  
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Постановка проблеми. Упродовж останніх років відбуваються процеси технологічних 

трансформацій, котрі зумовлюють перехід на якісно новий рівень технологій ведення бізнесу в 
умовах цифровізації економіки. Розвиток цифрової економіки відбувався  під потужним впливом 
глобалізації та інноваційних технологій. Головний вектор розвитку цифрової економіки – взаємодія 
між споживачами і виробниками не тільки в межах однієї країни, але й у цілому світі, що забезпечує 
зростання показників ВВП, продуктивності праці, працевлаштування, поглиблює інноваційні процеси 
в усіх галузях економіки для покращення якості життя завдяки освіті, охороні здоров’я.  

Таким чином, якщо нова економіка – це закономірна форма прояву постіндустріальної 
економіки, то цифрова економіка – це одна з еволюційних форм прояву нової економіки. Отже, 
цифрова економіка містить не тільки ознаки нової економіки, але й низку відмінних ознак, що 
характеризують якісну складову цифрової економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значним внеском у дослідження проблематики 
формування і розвитку цифрової економіки є наукові праці та практичні дослідження учених, серед 
яких: Х. Альбах (H. Albach) [1], Б. Бертон (B. Berthon) [2], Е. Бриньольфссон (E. Brynjolfsson) [3], 
О. А. Джусов [4], П. Догерті (P. Daugherty) [2], Д. Ернст (D. Ernst) [5], Б. Кахін (B. Kahin) [3], 
M. Knickrehm (М. Кнікрем) [2], Н. М. Краус [6], С. Маркович (S. Markovitch) [7], Т. Месенбург 
(T. Mesenbourg) [8], Х. Мефферт (H. Meffert) [1], Н. Негропонте (N. Negroponte) [9], Т. Нібел 
(T. Niebel) [10], А. Пінкварт (A. Pinkwart) [1], Р. Рейхвальд (R. Reichwald) [1], Т.Д. Сіташ [11], 
Д. Тепскот (D. Tapscott) [12], П. Уілмотт (P. Willmott) [7], К. Шваб (K. Schwab) [13]. 

Президент Всесвітнього економічного форуму в Давосі Клаус Шваб в книзі «Четверта 
промислова революція» запропонував поетапний перехід до нової парадигми розвитку 
інформаційного суспільства на основі гібридних інновацій. Йдеться не про володіння певними 
базовими активами, а про розробку та впровадження інноваційних платформ типу хмарних 
технологій, а також про розвиток методів збору і аналізу великих масивів даних. Ці платформи, 
нарівні зі штучним інтелектом, робототехнікою, інтернетом речей, біо- і нано- технологіями, повинні 
стати ключовими драйверами реалізації цієї парадигми. Компанії, організації і люди, які не 
розуміють, що відбувається в світі, стають аутсайдерами у своїй діяльності [13].  

На думку К. Шваба, четверта промислова революція відрізняється насамперед охопленням 
всіх сторін життя людини цифровими технологіями, котрі стирають межі між матеріальним, 
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цифровим і біологічним світом, а також впровадженням в промислове виробництво кіберфізичних 
систем і персоналізованого виробництва [13]. 

Датою появи терміну «цифрова економіка» вважається 1994 рік – публікація відомої книги 
канадського економіста і консультанта з бізнесу Д. Тапскотта «Digital Economy» [12]. В 1995 р. цей 
термін поширився і вийшов за межі наукового використання завдяки американському інформатику 
Массачусетського університету Н. Негропонте, який визначив ідеологію цифрової економіки, як 
«перехід від обробки атомів, складову матерії фізичних речовин, до обробки бітів, складову матерію 
програмних кодів» [9]. Н. Негропонте стверджував, що матеріальні речовини, котрі розглядаються у 
вигляді сировини і продуктів, мають свої недоліки, такі як: фізична вага продукції, потреба в 
ресурсах для її виробництва, у використанні площ для її зберігання, логістичні витрати і проблеми, 
пов’язані з транспортуванням товарів. Перевагами цифрової економіки як «нового» виду економіки, 
на погляд інформатика, могли стати: відсутність фізичної ваги продукції, що замінюється 
інформаційним об’ємом, більш низькими витратами ресурсів на виробництво електронних товарів, у 
кілька разів меншою площею, що зайнята продукцією (електронними носіями), а також миттєве 
глобальне переміщення товарів через мережу Інтернет [9]. 

Т. Месенбург визначив три основних компоненти цифрової економіки:  
– інфраструктура електронного бізнесу; 
– електронний бізнес (процеси, які здійснюються через комп’ютерні мережі); 
– електронна комерція (онлайн продажі) [8].  
Цифрова економіка (англ. Digital economy) – економіка, що базується на цифрових 

комп’ютерних технологіях. Цифрову економіку також іноді називають інтернет-економікою, новою 
економікою, або веб-економікою. Все частіше «цифрова економіка» переплітається з традиційною 
економікою, роблячи чітке розмежування більш складнішим. Під цифровою економікою розуміють 
виробництво, продаж і постачання товарів через комп’ютерні мережі [14]. Цифрова економіка – це 
«... глобальна мережа економічної і соціальної діяльності, котра є доступною через такі платформи 
як Інтернет, мобільні і сенсорні мережі» [15]. 

17 січня 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив Концепцію розвитку цифрової 
економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, яка є складовою частиною дієвої розбудови 
цифрової економіки Європи [16]. 

У Концепції визначено, що основними цілями цифрового розвитку є [16]:  
– прискорення економічного зростання та залучення інвестицій; 
– трансформація секторів економіки в конкурентоспроможні та ефективні;  
– технологічна та цифрова модернізація промисловості та створення високотехнологічних 

виробництв; 
– доступність для громадян переваг та можливостей цифрового світу; 
– реалізація людського ресурсу, розвиток цифрових індустрій та цифрового підприємництва.  
Згідно з дослідженнями McKinseyGlobalInstitute, протягом минулого десятиліття транскордонні 

потоки даних зросли в 45 разів, а до 2020 року вони зростуть ще в 9 разів. Враховуючи сучасні 
виклики і реагуючи на швидкі зміни, ЄС приступив до створення нового спільного ринку – 
цифрового, який повинен зміцнити діючі економічні свободи і засади на теренах усієї спільноти та 
розвивати цифрові технології – використовувати усі їх переваги, мінімізовувати ризики, швидко 
відповідати на виклики, в тому числі й безпекові. У торговельній політиці ЄС також відчутно посилює 
роль цифрових технологій, що обов’язково треба враховувати Україні, інакше вибудовувати 
спільний простір з Євросоюзом, у тому числі й щодо Зони вільної торгівлі, буде надто складно [17].  

На думку В. Михайлова, технічного директора IT-Enterprise: “Сьогодні цифрова економіка – це 
штучний інтелект, роботизація, електронні гроші, промислова біологія, обробка великих масивів 
даних, безпілотний транспорт…. Для широкого загалу “цифрова економіка” означатиме новий рівень 
цифрових сервісів, коли в онлайн переходять оплати комунальних платежів, через смартфон ми 
реєструємося в черзі, оплачуємо покупки тощо. Особливість українського цифрового розвитку в 
тому, що користувачі і бізнес значно випереджають державу і промисловість. Наш малий і середній 
бізнес вже так чи інакше працює в інтернеті і здебільшого використовує цифрові методи просування 
своїх послуг. Але держава і велика промисловість в Україні кардинально відстали. Безумовно, 
держава проводить технологічні зміни, але поки цього недостатньо. Ще складніша ситуація у 
великому промисловому секторі. Ідея оновлення старого промислового парку не нова, але 
реалізується вкрай повільно. Тому завдання, яке ставить перед нами цифрова економіка сьогодні – 
впровадити цифрові технології у виробництво, освіту, медицину”  [18]. 

Ю. Пивоваров – директор Асоціації “Інноваційний розвиток України” вважає, що цифрова 
економіка – це будь-яка діяльність, пов’язана з інформаційними технологіями. І в даному разі 
важливо розділити терміни: цифрова економіка і ІТ-сфера. Адже йдеться не про розвиток IT-
компаній, а про споживання послуг чи товарів, які вони надають – онлайн-торгівля, електронне 
врядування тощо – з використанням цифрових інформаційних технологій [18].  

О. Щербатенко – партнер із розвитку бізнесу SmartTender.biz., переконаний, що цифрова 
економіка – це економіка віртуальних світів, тобто її головний простір – це мережа Інтернет. Але 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%9A%D0%A2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%9A%D0%A2
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варто розуміти, що не лише Інтернет визначає її напрямки розвитку – йдеться про технологізацію в 
цілому: квартири, роботи, догляду за здоров’ям і навіть виховання дітей. Якраз це і вирізняє 
цифрову економіку від традиційної – вона орієнтується на споживача. Тому часто можна почути 
замість “цифрова економіка” – економіка на вимогу (on-demand economy). Ринок миттєвих 
замовлень та необмеженого вибору – навряд би вам вистачило сили просидіти весь день в 
магазині, вибираючи собі мобільний телефон. А от перед комп’ютером це можна робити тижнями. 
Результати такого роду рішень ми всі відчуваємо на собі кожного дня: онлайн-магазини (Amazon, 
Aliexpress), інтернет-банкінг (Приват 24), месенджери (Facebook, Telegram) тощо. Водночас, в 
Україні спостерігається нерозвинена інфраструктура, низька технологічна освіченість та загальний 
синдром “застарілих технологій”. Тому реальне впровадження рішень, на кшталт, e -governance (е-
урядування) чи повноцінного 4G поки залишається на папері”  [18]. 

О.А. Джусов і С.С. Апальков вважають, що глобальний цифровий простір динамічно 
розвивається під впливом активної інвестиційної діяльності провідних країн світу та агресивної 
політики найбільших ІТ-компаній світу. Спостерігаються структурні зрушення на ринку капіталу,  по-
перше тенденція зростання інвестицій у глобальні проекти на основі формування консорціумів та 
інтеграційних угруповань за участю країн-лідерів та країн, що інтенсивно розвиваються. По-друге, 
глобальні інвестиційні потоки спрямовуються як в технології «масового попиту» (інтернет-ігри, 
електронну комерцію), так і в технології зберігання масивів баз даних, що веде до монополізації 
глобальних компаній на інтелектуальний капітал та інформаційний цифровий простір. По -третє, 
розвиток глобального та локальних цифрових ринків створює сприятливі передумови для країн з 
високим рівнем освіти населення та рівня інформатизації національних економік [4].  

Г. Т. Карчева переконана, що для успішного розвитку цифрової економіки в Україні потрібна 
ефективна державна політика щодо подолання «цифрового розриву» та стимулювання розвитку 
цифрової економіки. Ключовою стратегією щодо «цифровізації» України має стати робота з 
внутрішнім ринком, а ключовими ініціативами – формування у споживачів (бізнес, держава, 
громадяни) мотивацій та потреб у «цифрових технологіях» [19, с. 20].  

Н. К. Норец і А. А. Станкевич конкретизують поняття «цифрової економіки», визначаючи її як 
«систему економічних і політичних, соціальних і культурних відносин, заснованих на використанні 
цифрових (комп’ютерних) інформаційно-комунікаційних технологій» [20, с. 174]. 

Окремі автори (Х. Альбах, Х. Мефферт, А. Пінкварт і Р. Рейхвальд) свідчать, що оцифровка, 
тобто постійна конвергенція реального та віртуального світів стане основним рушієм інновацій та 
змін в усіх галузях нашої економіки. Експоненціально зростаючий обсяг даних та конвергенція різних 
доступних технологій, які поєднувалися з чітким встановленням інформаційно -комунікаційних 
технологій, перетворюють усі сфери економіки. У Німеччині Інтернет речей, даних та послуг відіграє 
важливу роль у забезпеченні трансформації енергії, розвитку стійкої мобільності та сектору 
логістики, у покращенні охорони здоров’я та у забезпеченні конкурентної позиції  галузей обробної 
промисловості [1].  

Цифрову економіку слід розуміти як результат трансформаційних ефектів нових технологій 
загального призначення в сфері інформації та комунікації, що впливають на всі сектори економіки і 
соціальної діяльності. Інтерес до цифрової економіки обумовлений тим, що інформаційні технології 
набувають все більшої важливості в економічному розвитку всіх країн світу без винятку.  

Але, разом з тим, значна кількість проблем щодо бачення концепції цифрового розвитку, видів 
продуктів даної економіки та послуг, які цифрова економіка продукує і надає, залишаються 
недостатньо розкритими. 

Терміном «цифрова економіка» користуються у всьому світі, він увійшов в ужиток науковців, 
політиків, підприємців та пересічних громадян. Однак, зміст цього поняття залишається не до кінця 
вивченим і розтлумаченим. Однозначне поняття цифрової економіки в світовому і національному 
інформаційному просторі остаточно не сформовано. Таким чином, введення категорії «цифрова 
економіка» в систему нормативного регулювання як елемента екосистеми цифрової економіки 
вимагає подальшого вивчення та ідентифікації цього терміна. 

Постановка завдання. Метою статті є теоретичне обґрунтування основних напрямів і 
тенденцій розвитку цифрової економіки, котра стає все більш важливою рушійною силою 
глобального економічного зростання і відіграє вагому роль в прискоренні темпів економічного 
розвитку, підвищенні продуктивності традиційних галузей економіки, формуванні нових ринків і 
досягненні стійкого зростання на сучасному етапі формування глобальної цифрової економіки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформаційне суспільство світу досягло 
чергового етапу розвитку – стало цифровим. Цей термін прямо вказує на спосіб діяльності всіх 
громадських інститутів: діяльність реалізується через цифрову візуалізацію об’єктів. Сьогодні 
найбільш часто використовувані терміни: в Європі – цифрова економіка (Digital Economy), в США – 
API-технологія (Application Programming Interface technology). В основі виникнення термінів 
«цифровізація економіки», «цифрова економіка» слід розглядати цифрове представлення 
інформації. Цифровізація інформації – це двійкове її уявлення, котре у декілька разів збільшує 
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щільність запису і швидкість передачі інформації. Цифровізація забезпечила точність передачі 
інформації і можливість для створення багатьох сучасних технологій, які отримали назву «цифрові 
технології» через використання в них цифрового подання інформації.  

Поняття електронної або цифрової економіки виникло на основі ідей, які розвивалися в 
світовій економічній літературі ще починаючи з 1960-х років, і насамперед на основі концепції 
інформаційної економіки Д. Белла [21]. 

На сьогоднішній день термін «цифрова економіка» закріплений на законодавчому рівні в 
Концепціі розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки [16]. Згідно 
Концепції розвиток цифрової економіки України полягає у створенні ринкових стимулів, мотивацій, 
попиту та формуванні потреб щодо використання цифрових технологій, продуктів та послуг серед 
вітчизняних секторів промисловості, сфер життєдіяльності, бізнесу та суспільства для забезпечення 
їх ефективності, конкурентоздатності та національного розвитку, зростання обсягів виробництва 
високотехнологічної продукції та благополуччя населення. 

Концепція передбачає здійснення заходів щодо впровадження відповідних стимулів для 
цифровізації економіки, суспільної та соціальної сфер, усвідомлення наявних викликів та 
інструментів розвитку цифрових інфраструктур, набуття громадянами цифрових компетенцій, а 
також визначає критичні сфери та проекти цифровізації, стимулювання внутрішнього ринку 
виробництва, використання та споживання цифрових технологій.  

Шлях до цифрової економіки пролягає через внутрішній ринок виробництва, використання та 
споживання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій.  

Цифрова економіка – це автоматизоване управління господарством на основі передових 
інформаційних технологій; нові економічні відносини, що засновані на ефективному інформаційному 
управлінні системою виробництва в межах міста, регіону, країни, економічного союзу кількох 
держав. Сьогодні наука в змозі забезпечити створення платформ не тільки для зберігання 
інформації, але і для управління процесами. Тобто цифрова економіка – це комунікаційне 
середовище економічної діяльності в мережі Інтернет, результат трансформаційних ефектів нових 
технологій загального призначення у сфері інформації, комунікації і нанотехнологій, новітній 
економічний уклад, в якому дані є окремою економічною сутністю, вони збираються, обробляються, 
беруть участь в аналітичному процесі і впливають безпосередньо на процес прийняття 
управлінських і стратегічних рішень, що характеризується переходом на якісно новий рівень 
використання інформаційно-телекомунікаційних технологій у всіх сферах соціально-економічної 
діяльності, що дозволяє інтегрувати технології і надає можливості для усунення кордонів між 
фізичними, цифровими і біологічними системами, сприяє поширенню товарів і розвитку сфери 
послуг за допомогою цифрового обміну інформацією та онлайн-торгівлі. Цифрова економіка 
заснована на широкому і масовому використанні автоматичних систем, приладів і обладнання з 
використанням обчислювально-керуючих блоків і пристроїв, здатних функціонувати без участі 
людини. При оснащенні їх виконавчими органами-механізмами вони перетворюються в роботи, 
здатні безпосередньо замінити працю людини або низку його функцій і дій. 

Цифрова економіка передбачає широке використання технологій великих масивів даних (Big 
data), індустріального Інтернету речей та Інтернету речей (IIoT/IoT), хмарних обчислень, квантових 
технологій, NBIC-конвергенції (конвергенції нано- біо- інфо-та когнітивних технологій), адитивного 
виробництва, роботизації та інших так званих наскрізних інформаційних технологій і технологій 
інформаційної безпеки. Саме тому перед Україною стоїть завдання зробити цифрову 
трансформацію економіки, а саме: 

– зміна економічного укладу, зміна традиційних ринків, соціальних відносин, державного 
управління, що пов’язане з проникненням в них цифрових технологій;  

– принципова зміна основного джерела доданої вартості і структури економіки за рахунок 
формування більш ефективних економічних процесів, забезпечених цифровою інфраструктурою;  

– перехід функції механізму розвитку економіки до інститутів, заснованих на цифрових 
моделях і процесах на всіх рівнях (ринки, галузь, сфери діяльності);  

– технологічний рівень, на якому представлені прогресивні технології і платформи; 
– рівень єдиного середовища, представлений нормативним регулюванням, інформаційною 

інфраструктурою, кадровим забезпеченням і інформаційною безпекою. Єдине середовище 
покликане оптимізувати умови для розвитку рівнів економіки і технологій, а також підвищити 
ефективність їх взаємодії. 

З іншого боку цифрова трансформація економіки України повинна базуватися на новітніх 
можливостях: 

– базис на цифрові інформаційні технології; 
– мережева архітектура і цифрова комунікація; 
– цифрова форма представлення об’єктів; 
– віртуалізація цифрових технологій роботи з об’єктами;  
– орієнтація на знання, представлені в цифровому вигляді;  
– інноваційна рушійна сила розвитку; 
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– інтеграція і глобалізація за рахунок стандартизованої форми цифрових об’єктів; 
– конвергенція і висока динаміка змін; 
– трансформація всіх видів діяльності. 
Розширення цифрових технологій і їх впровадження в повсякденне життя людини 

трансформує його внутрішній і зовнішній світ, який стане купувати більш індивідуальні речі. Цьому 
сприяють: 

– індивідуалізація виробництва – вироблена продукція буде відповідати потребам кожного 
конкретного споживача; 

– комунікативна взаємодія речей (різноманітних технічних пристроїв, верстатів, устаткування, 
датчиків) в рамках Інтернету речей стає системним і, отже, більш налаштованим для конкретного 
споживача; 

– масове виробництво стає індивідуалізованим; 
– віртуально доповнена реальність створює вибірковий індивідуальний світ для кожної 

людини, відриваючи його від реальності; 
– життя людини, як і його поведінка, стає все більш «оцифрованою», аналізованою, 

контрольованою, що спрямовується і регулюється, а отже, людина втрачає свою індивідуальність, 
ідентичність; 

– поступове відчуження внутрішнього світу від людини; 
– розширення можливостей влади проводити сегрегацію людей, визначати і формувати їх 

життєві шляхи, а також потрібних працівників; 
– посилення поляризації людських спільнот.  
Цифрова економіка – це не тільки цифровізація виробництва, розподілу, обміну та 

споживання блага, а система більш загальних процесів, по відношенню до яких економіка є одним з 
додатків. Цифрова економіка, як глобальна концепція розвитку новітньої економіки, висуває нові 
стандарти якості життя, роботи і комунікації між людьми. Так, напрям “Розумний будинок” є 
структурним елементом такої економіки, яка виконує власну унікальну роль. Наприклад, експерти 
компанії Accenture визнають, що розумні будинки є ключовою складовою для розвитку конкуренції в 
цифрову економіку [22]. Особливо важливим є наявність розумних пристроїв в будинках, що робить 
розвиток великих масивів даних, інтернету речей (Internet of Things (IoT)) і розумних будинків, 
оскільки додана вартість цифрових продуктів і послуг може бути залучена тільки за допомогою 
застосування новітніх розумних технологій. Це призводить до трансформації бізнес-моделей, що 
спрямована на індивідуалізацію наданих товарів і послуг, а також виникнення принципу «все як 
послуга». Наприклад, сервіс «car-sharing», Uber тощо. 

Інтернет речей (Internet of things, IoT) – обчислювальна мережа, що з’єднує віртуальний світ і 
різні фізичні об’єкти реального світу (домашня побутова техніка, промислове обладнання, 
верстати), що оснащені вбудованими цифровими технологіями для взаємодії як один з одним в 
форматі М2М (міжмашинна комунікація), так і з зовнішнім середовищем, а також такі, що здатні без 
участі людини коригувати і перебудовувати економічні та суспільні процеси. Спілкування між 
об’єктами віртуального і реального світів здійснюється через численні датчики за допомогою обміну, 
аналізу і обробки даних, що дозволяють приймати відповідні рішення як з участю, так і без участі 
людини. Інтернет речей нерідко розглядається як новий (другий) етап розвитку Інтернету:  

– значно розширює можливості збору, аналізу, розподілу і обміну даними з  використанням 
хмарних технологій, які можна трансформувати в бізнес-вигідну інформацію, знання і компетенції; 

– дозволяє дистанційно (віддалено) управляти різними включеними в мережу автономними 
пристроями; 

– дає людині можливість проводити організаційно-ділові заходи на всіх рівнях; 
– дозволяє створювати розумні виробничі і соціальні системи.  
На відміну від класичного Інтернету, що забезпечує комунікативні зв’язки між людьми, 

Інтернет речей забезпечує між машинну комунікацію в форматі М2М між неживими речами, а також 
між неживим і живим світами, між речами і людиною, інформуючи останнього про те, що 
відбувається, наприклад, в приміщенні, квартирі, будинку, на заводі, складі, відкритій території і 
приймаючи від людини відповідні рішення у формі сигналів для  коригування ситуації. Інтернет речей 
кардинально змінює матеріальне виробництво, сферу послуг, взаємовідносини підприємницької 
спільноти, держави і населення, створює можливість роботизації соціально -економічних процесів на 
базі формування і розвитку кіберфізичних і розумних безлюдних систем.  

Інтернет речей сприяє створенню реальних об’єктів (товарів) за допомогою роботизації 
виробництва. Віртуальні роботи започаткували новий напрям – робототехнічний Інтернет речей, 
тобто обчислювальна мережа фізичних об’єктів з вбудованими технологіями для взаємодії один з 
одним у форматі передачі і прийому конкретної інформації за допомогою сенсорів, штрих -кодів, QR-
кодів. 

Подібний обмін інформацією дав поштовх для розвитку міжмашинної комунікації – М2М і 
різних похідних. В кінцевому рахунку відбувається автоматизація речей: «розумні» теплоцентралі 
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регулюють температуру, подають в батареї воду з урахуванням температури навколишнього 
повітря, «розумні» штори регулюють прозорість з урахуванням рівня зовнішнього світу і потр ібного 
освітлення в приміщенні. Інтернет речей – одна зі складових інфраструктури «розумних» 
виробництв, «розумного» будинку, «розумного» міста. 

У світі отримує все більш широке поширення концепція «Розумного міста», «Безпечного 
міста» або «Електронного міста» (Smart City, Safe City, E-City). Її основна мета – підвищити 
ефективність всіх міських служб шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій, тим 
самим розширюючи «вузькі місця» і усуваючи надмірність в генерації і використанні інформації. На 
даний момент вже більше 2500 великих і малих міст світу взяли на озброєння концепцію «Розумного 
міста» і реалізують проекти Smart City в тому чи іншому обсязі, архітектурі або функціоналі 
інформаційних систем міських служб. Smart City – це глибоко інтегрована система, що складається з 
багатьох підсистем, в які входять різні функціональні компоненти, кожен з яких може одночасно 
використовуватися в багатьох підсистемах [23]. Основні підсистеми Smart City:  

– інтелектуальна транспортна система (ІТС); 
– геоінформаційна система (ГІС); 
– електронна поліція (ePolice); 
– підсистема безпеки (Safe City); 
– електронна освіта (eEducation); 
– електронна охорона здоров’я (eHealth). 
Використовуючи новітні технології, цифровізація змінює картину конкуренції і розмиває існуючі 

межі секторів економіки. Перехід до цифрової парадигми сьогодні диктується цифровими лідерами 
– Google, Apple, Facebook і Amazon – і, відповідно, його значимість визначається рівнем очікувань 
«клієнтів нового цифрового покоління», які звикли не тільки до постійної доступності послуг, але і до 
високої швидкості їх доставки (отримання). Тому зусилля ІТ-компаній, постачальників обладнання та 
програмного забезпечення, а також інноваційних стартапів спрямовані насамперед на зміну форми, 
в якій клієнтам пропонуються існуючі продукти і послуги. Грунтуючись на тому, що клієнти швидко 
звикають до рівня цифрового обслуговування, пропонуються рішення, які краще задовольняють їхні 
потреби, підвищують доступність, забезпечують зручність використання і персоналізують  послуги, 
враховуючи індивідуальні характеристики споживача і його інтереси.  

В умовах цифрової економіки операції здійснюються в електронному вигляді, що призводить 
до створення віртуальних взаємин між бізнес-партнерами та іншими суб’єктами віртуального ринку 
в рамках бізнес-моделей B2B (Business-To-Business»), B2C (Business-To-Consumer) і B2G (Business-
To-Government). Так, в світі щорічний оборот електронної торгівлі «B2C» становить 1,4 трлн доларів 
США, електронна торгівля між компаніями досягає 16 трлн доларів США. 

Великобританія як провідний лідер цифрової економіки активно створює інфраструктуру, 
котра забезпечує розвиток інноваційних рішень шляхом залучення широкого кола розробників, 
зацікавлених у розвитку цифрової галузі. Так наприклад, Code4Health – це ініціатива, яку 
підтримують сервіси NHS England та NHS Digital, щоб максимально використовувати цифрові 
інструменти та технології для забезпечення безпечної, якісної та ефективної допомоги, тобто 
інформувати всіх учасників спільноти охорони здоров’я: громадян, пацієнтів, опікунів, медичних 
працівників та технічних фахівців про можливості цифрових технологій та надавати їм інструменти, 
знання та вміння співпрацювати для розробки та впровадження високоякісних цифрових рішень  [24]. 
Платформа Code4Health дає змогу змоделювати середовище, в якому можна отримати інформацію 
про ресурси, розміщені в створюваній відкритій цифровій системі медицини. З її використанням 
розробники можуть кодувати, створювати додатки, відкривати і створювати контент, а також 
тестувати свої ідеї. Code4Health надає можливості спільного навчання, щоб допомогти в розробці 
нових передових сервісів для надання медичної допомоги. Спільноти Code4Health об’єднують 
людей зі спільними інтересами у сфері цифрової медицини.  

Від впровадження цифрових технологій економіка країни отримує: 
– нове джерело ВВП. Створюються і реалізуються нові програмні продукти і сервіси;  
– більш ефективне використання існуючих ресурсів. За рахунок масової цифровізації 

економіки починає розвиватися економіка спільного споживання. Нова хвиля цифрової революції 
призведе до того, що наявні ресурси дуже швидко знайдуть своїх покупців;  

– створення вітчизняних когнітивних апаратно-програмних систем, в тому числі, для 
стратегічного та операційного прогнозування, проведення розрахунків, торгівлі цінними паперами та 
ін.; 

– розробка і впровадження технології «блокчейн» (відкритих розподілених реєстрів). 
Відставання і відсутність регулювання в цій сфері в Україні призведе не тільки до ізоляції і 
неможливості надання конкурентоспроможних послуг в банківському секторі, а й втрати контролю 
над частиною фінансових операцій; 

– надання легітимності використання «криптовалюта» як форми розрахунків в окремих сферах 
економіки держави; 
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– позитивний чистий ефект на кількість робочих місць. Розвиток хмарних технологій веде до 
спільного користування інфраструктурою. Відбувається різке скорочення витрат на виробництво 
одиниці продукції. 

Таким чином, основними сферами суспільних відносин, які вимагають правового регулювання, 
в рамках цифрової економіки є: 

– сфера виробництва: lean production, або «ощадливе виробництво» за рахунок 
автоматизованого збору, аналізу і обробки показників в децентралізованих системах будь -якого 
рівня (сільське господарство, будівництво, виробництво товарів і послуг); інноваційні методи 
управління проектами (Agile, Scrum, Kanban, PRINCE2 і ін.); управління ланцюгами постачання й 
автоматизація документообігу на основі технологій «блокчейн» (blockchain);  

– сфера фінансового обігу: здійснення електронних розрахунків; використання криптовалют; 
ICO (Initial Coin Offering) або первинне розміщення токенів;  

– сфера електронної торгівлі: рекламування товарів і послуг із застосуванням технологій 
аналізу «великих масивів даних» (big data), застосування галузевих агрегаторів в сфері реалізації 
товарів і послуг (AliExpress, Amazon, Uber, Airbnb) та ін. 

Це лише окремі напрями, в яких сьогодні найбільш гостро відчувається необхідність 
вдосконалення правового регулювання. Однак, з подальшим розвитком цифрової економіки, 
традиційні галузі зазнають суттєвої трансформації. Тому виникає потреба в нових законодавчих 
рішеннях у сфері регулювання цифрової економіки. Проте, сьогодні вітчизняне законодавство в 
певній мірі відстає від розвитку законодавства США і Європи, зокрема є необхідність формування  
нормативного регулювання в різних «цифрових» сферах, таких як: електронна торгівля, 
застосування систем розподілених даних, здійснення електронних розрахунків і використання 
криптовалюти, розвиток машинного навчання і систем штучного інтелекту тощо.  

Для максимально швидкого розвитку цифрової економіки в Україні необхідно акцентувати 
увагу на таких ключових напрямках, як транспорт, енергетика, телекомунікації, обробка даних, 
надання державних послуг. Такий підхід дозволить побудувати єдиний цифровий простір , який 
об’єднає всі галузі і сектори економіки. Умовно всі ці напрямки можна об’єднати в дві екосистеми: 
сервіс для споживачів і сервіс для виробників, технологічний базис яких становить комунікативне 
ядро. Інфраструктурний функціонал ядра включатиме сукупність таких елементів, як хмарне 
зберігання, платіжні сервіси, «великі масиви даних», кібербезпека. Створенню технологій «великих 
масивів даних» сприятиме накопичення великого обсягу інформації, в тому числі державного 
значення.  

Всі потреби користувача забезпечує екосистема споживача, яка включає в себе: спілкування 
(Facebook, Twitter), новини (Google), дозвілля (YouTube), покупки (AliExpress, Amazon, Avito). Ця 
платформа характеризує зручність і функціональність отримання різних послуг та інформації для 
потенційного споживача. 

Інша цифрова платформа спрямована на ведення бізнесу через віртуальний простір за 
допомогою наступних сервісів: бухгалтерія (jSolutions), логістика (4Logist), маркетинг (AliExpress), 
аналітика (Qlik Sense). Використання цих платформ для бізнесменів є гарантією швидкої організації 
бізнесу, підвищення ефективності ведення бізнесу, а також зменшення витрат на виготовлення 
продукції і надання послуг.  

Динаміка користувачів соціальних мереж у світі станом на 1 січня 2017 і 2018 років зображена 
на рис. 1 і 2. 

Кількість користувачів Facebook, Whatsapp, Youtube перетнули межу в мільярд користувачів і 
фактично володіють монополією на інформацію. Рисунки 1 і 2 дають чітке уявлення про кількість 
активних користувачів (в мільйонах) в найпопулярніших соціальних мережах світу. Очолює список 
Facebook, котрий займає більшу частину ринку більше як 2 млрд активних користувачів. У січні 2017 
року найбільш найближчим конкурентом гіганта був WhatsApp, який також належить корпорації 
Facebook. Тоді він перебував на другому місці. На другій сходинці з 1,5 млрд активних користувачів 
розташувався YouTube. Facebook Messenger і WhatsApp займають третє і четверте місця 
відповідно. За ними йдуть платформи, велика частина аудиторії яких знаходиться на території 
Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Це QQ, WeChat і Qzone (з понад 600 млн активних користувачів). 
Це показує, що в цьому регіоні є низка популярних соціальних медіа. Після них ми бачимо кластер 
популярних платформ – Tumblr, Instagram і Twitter. 

 



  ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  ТТАА  ЕЕККООННООММІІЧЧННАА  ББЕЕЗЗППЕЕККАА   

 

 138 

 
Рис. 1. Кількість користувачів соціальних мереж у світі станом на 1 січня 2017 року 

Джерело: [25] 
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Рис. 2. Кількість користувачів соціальних мереж у світі станом на 1 січня 2018 року  

Джерело: [25] 

 
Список кращих соціальних мереж виглядає наступним чином (таблиця 1). 

 
 



  ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  ТТАА  ЕЕККООННООММІІЧЧННАА  ББЕЕЗЗППЕЕККАА   

 

 140 

Таблиця 1 
Кількість активних щомісячних користувачів соціальних мереж протягом січня- квітня 

2018 року 
 

Соціальні мережі Кількість активних користувачів на місяць 

Facebook 2,200,000,000 

YouTube 1,900,000,000 

Instagram 800,000,000 

Qzone 563,000,000 

Weibo 376,000,000 

Twitter 336,000,000 

Reddit 330,000,000 

Pinterest 200,000,000 

Ask.fm 160,000,000 

Tumblr 115,000,000 

Flickr 112,000,000 

Google+ 111,000,000 

LinkedIn 106,000,000 

VK 97,000,000 

Odnoklassniki 71,000,000 

Meetup 35,300,000 

Джерело [26] 

 
Цифрова платформа – підприємство, що забезпечує взаємовигідні взаємодії між сторонніми 

виробниками і споживачами. Вона дає відкриту інфраструктуру для учасників і встановлює нові 
правила. Тобто, цифрова платформа – це група технологій, які використовуються в якості основи, що 
забезпечує створення конкретизованої та спеціалізованої системи цифрової взаємодії, забезпечена 
високими технологіями бізнес-модель, котра створює вартість, полегшуючи обміни між двома або 
більшою кількістю взаємозалежних груп учасників. Взаємозв’язок перерахованих платформ цифрової 
економіки сприяє зручності зберігання і обміну інформацією між учасниками екосистеми за допомогою 
віртуального простору. Більш того, така побудова платформ призводить до значного підвищення 
прозорості, гнучкості і керованості всієї економіки країни. 

Одночасне використання «проривних» технологій, інновацій в техніці і економіці для 
забезпечення модернізації вітчизняної промисловості – одне з актуальних завдань стратегічного 
розвитку України. Розробка і впровадження інтелектуальних інформаційних систем, проектування 
аналітичних платформ прийняття управлінських рішень, застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій передачі та обробки даних, Big Data, «туманні обчислення» (Fog-технології), технології 
Інтернету речей (Internet of Things, IoT) управління даними, застосування корпоративних 
інформаційних систем для управління ресурсами підприємства – найбільш актуальні завдання 
розвитку і модернізації вітчизняної промисловості. Ключовими факторами в цифровий трансформації 
економіки, що формують найближче майбутнє, є інформаційні технології, які умовно розділені на 4 
блоки: інтернет-речі, в тому числі індустріальні, хмарні обчислення, розвиток робототехніки, штучний 
інтелект; великі масиви даних і адитивні технології 3D; технології зв’язку, квантові і суперкомп’ютерні 
технології; технології блокчейн, кіберфізичні системи, цифрове проектування і моделювання. 
Цифрова економіка – це дійсно новий щабель розвитку економічної системи України. Важливо 
доцільно розпорядитися цим феноменом, який дозволить створити новий світ, цифрове майбутнє. 

Висновки з проведеного дослідження. Головна ознака цифрової економіки – це цифровізація 
не тільки управління, а й самого процесу предметної діяльності у всіх сферах життя і життєдіяльності. 
Зміна (поліпшення) життя і зокрема економічних показників є наслідком таких технологічних 
можливостей, наприклад: 

– цифровізація процесу лікування, а не роботи реєстратури поліклініки; 
– цифровізація процесу водіння автомобіля, а не процесу моніторингу його розташування; 
– побудова цифрового виробництва і сільськогосподарського виробництва, а не АСУП тощо. 
Слід розрізняти два формати цифрової економіки: як інфраструктуру розвитку всього 

суспільства, держави, країни, економіки (сьогодні ця інфраструктура стає домінуючою), її розвиток 
пов’язаний з іншою формою цифрової економіки – галузями національної економіки, що складається з 
відповідних секторів послуг і електронної промисловості (розробка програмного забезпечення, 
виробництво комп’ютерного обладнання та комплектуючих, підготовка кадрів тощо). 
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Основою цифрової економіки виступають Інтернет речей, «блокчейн», кіберфізичні системи, 3D-
принтери, тобто симбіоз технічних (фізичних) пристроїв (верстати, обладнання, цех, завод, фабрика) 
та обчислювально-програмного забезпечення штучного інтелекту. 

Цифрова економіка – це економіка, заснована на даних, мобільності, хмарних сервісах і новітніх 
інформаційних технологіях, цифровій освіті з завданням підготовки фахівців якісно нового рівня і 
цифрова медицина, покликана зменшити витрати на надання послуг і підвищити їх якість. 

Цифрова трансформація бізнесу не черговий економічний термін, це нова реальність, яка 
потребує від бізнесу радикального перегляду бізнес-процесів і підходів до роботи з клієнтами. 
Здатність швидко адаптуватися до змін і оптимізувати свою роботу в найкоротші терміни, 
підлаштовуючись під очікування клієнта – головні виклики, котрі несе з собою цифрова трансформація 
бізнесу від традиційного до новітнього. 
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Постановка проблеми. Досліджуючи причини експансії криптографічної валюти в систему 

міжнародних розрахунків, зазвичай перелічуються технічні і економічні характеристики криптовалюти, 
залишаючи поза увагою технологічні характеристики Блокчейн – технологічної інновації ХХІ століття. 
Йдеться про міжнародну платіжну систему, яка надає анонімність користувачам, децентралізованість 
обліку та здійснення платіжних операцій, швидкі та цілодобово доступні платежі, визначеність 
грошової бази з емісією платіжних засобів на користь провайдерів платіжної системи. Однак дана 
платіжна система є стабільною та безпечною лише за дотримання низки доволі жорстких вимог з 
галузі інформаційної безпеки. Технічна сторона криптовалюти недостатньо розкрита для фахівців з 
економіки, які не мають глибоких знань в галузі телекомунікації інформації. Криптографічна валюта 
формально є відкритою для моніторингу та аналізу, але реально перевірити її безпечність та 
протестувати задекларовані принципи функціонування здається надскладним завдання, яке скоріш за 
все під силу лише ІТ-аудиторам. Останні зазначають, що наразі не існує стандартного способу 
перевірки бізнес-процесів, які базуються на Блокчейн-технології, оскільки такі процеси мають 
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унікальну архітектуру та недостатньо стандартизовані. Як наслідок, кожне застосування технології 
відбувається лише після її прилаштування для конкретного використання. Існує недостаток розуміння 
та досвіду, пов’язаного з Блокчейн технологією, яка базується на сьогочасних, а не на історичних 
даних, котрі зазвичай є об’єктом аудиту [11]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато матеріалу, присвяченого криптографічним 
валютам, побудовано на примітивних прикладах із повсякденного життя, які хоча і сприяють 
засвоєнню матеріалу, але не дають справжнього розуміння криптовалюти. Деякі дослідники 
орієнтуються на читачів з високими навичками програмування, використовуючи приклади на певній 
мові програмування, наприклад Java Script. Вони демонструють конкретну імплементацію 
криптовалюти і пов’язують розрізненні елементи в одне ціле. Л. Хартіка використовує просту 
криптовалюту, яка має досить наївну, за словами автора, імплементацію, де лише назви методів 
відображають їх призначення, а їхній зміст не подається. 

Американські дослідники Дж. Бонно, А. Міллер, Е. Фелтен, С. Голдфедер та А. Нараянан [9] 
детально аналізують технологію Блокчейн, на якій побудовані криптографічні системи міжнародних 
розрахунків. Дж. Кіерен описує Блокчейн в аналогії з системою управління версіями Git, в контексті 
бази даних SQL, децентралізованої бази даних Torrent і технології синхронізації даних Raft [7]. 
Використовуючи перелік вищезазначених технологій, наше дослідження описує їх разом з іншими 
техніками і технологіями, пов’язуючи їх в контексті моделювання криптографічної системи розрахунків. 
Значною мірою використано здобутки таких зарубіжних дослідників, як Ластер [8], Менезес [6] та 
Харрісон [3] для опису складових Блокчейн за аналогією. Результати проведеного аналізу останніх 
досліджень і публікацій підтверджують доцільність продовження вивчення поставленої проблеми, 
зокрема здійснити поглиблений аналіз технологічних інновацій в системі міжнародних розрахунків 
криптовалютою. 

Постановка завдання. Метою статті є розкрити технологічні характеристики Блокчейн-
технології для більш адекватної оцінки технічних та економічних характеристик платіжних систем, які 
на ній базуються. Для досягнення цієї мети пропонується використати метод аналогії: скласти перелік 
і описати релевантні для Блокчейн техніки та технології, а також змоделювати саму Блокчейн в 
категоріях обраних технологій.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Описання технології Блокчейн за допомогою 
методу аналогії здійснюється в контексті: оборотньо-сальдової відомості, файлообмінного протоколу 
BitTorrent, системи управління версіями тестових файлів Git, техніки цифрового підпису, зв’язаного 
списку як цифрової структури збереження даних, хеш-функції, хеш-списку як цифрової структури 
збереження даних, запиту в базу даних SQL, консенсус алгоритму для вибору лідера RAFT. 
Посилання на ту чи іншу технологію здійснюється переважно для того, щоб сфокусувати увагу на 
певному завданні, яке цією технологією вирішується і абсолютно не обов’язково бути фахівцем в 
галузі, щоб зрозуміти основну її ідею. Спочатку окреслимо вищеназвані методики і технології, після 
чого спробуємо аналогічно проаналізувати технологію Блокчейн в їхньому контексті. 

Хеш-список. У мові програмування Java зберігати дані можна не лише в простих структурах, як-
от число, строка і т.д., а і в складніших. Пов’язані між собою складні структури для зберігання даних 
мають чотири типи: список (List), множина (Set), відповідність (Map) і черга (Queue), перші два з яких 
імплементують математичну концепцію "множини", а саме списком (List) називається сукупність 
елементів, в якому порядок має роль, в той час як в множині (Set) порядок елементів не має значення 
[2]. Блокчейн, що дослівно означає «ланцюг блоків», найкращим чином репрезентується як структура 
зберігання даних під назвою «Хеш-список» (Hash List), яка насправді не належить до доступних в Java 
структур. Хеш-список є зв’язаним списком, в створенні якого задіяна так звана хеш-функція.  

Зв’язаний список. Розглянемо більш детально один із підтипів структури список, який 
називається зв’язаний список (Linked List) та зображений на Рис. 1. 

 

Рис. 1. Зв’язаний список в програмуванні – структура даних, в якій елементи лінійно 
впорядковані не за номерами елементів, а за вказівниками, які входять в склад елементів 

списку та вказують на наступний та попередній елементи  
Джерело: [4]  
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Для того, щоб репрезентувати зв’язаний список на якомусь прикладі, уявімо, що на комп’ютері 
створюється нова порожня папка \Папка1, в яку додаються чотири текстові файли Microsoft Word з 
назвами А.docx, Б.docx, В.docx і Г.docx, кожен з яких має кілька рядків з якоюсь інформацією. 
Завдання полягає в тому, щоб пов’язати файли А.docx, Б.docx, В.docx і Г.docx через список, тобто 
інша папка \Папка2 з цими ж самими чотирма файлами може інтерпретуватися як окремий список з 
елементами в іншій послідовності, наприклад Б.docx, В.docx, Г.docx і А.docx. Перший і останній 
елементи зв’язаного списку мають лише по одному посиланню. Для того, щоб лінійно впорядкувати 
файли від А до Г в \Папка1, необхідно додати до першого в списку файлу А.docx додаткову стрічку 
тексту, яка міститиме посилання (аналогічне до будь-якого посилання Інтернеті) на наступний елемент 
Б.docx. У файлі Б.docx має з’явитися дві стрічки тексту з посиланнями на попередній та наступний 
елементи, А.docx та В.docx відповідно. У файлі В.docx вказівник на попередній файл вказуватиме на 
Б.docx, а вказівник на наступний файл – на Г.docx. Файл Г.docx, будучи останнім елементом в 
зв’язаному списку \Папка1 матиме лише одне посилання на попередній елемент В.docx.  

Таким чином, за допомогою посилань здійснюється створення зв’язаного списку, оскільки в 
\Папка1 гіпотетично могли б знаходитися інші файли, як-от Д.docx і Е.docx, які будуть ігноруватися, 
оскільки існують поза посиланнями. Так само легко виключати вже існуючі елементи із зв’язаного 
списку, змінюючи посилання в попередньому та наступному елементах. Наприклад, файл В.docx буде 
виключено, якщо у файлі Б.docx стрічку з наступним вказівником змінити так, щоб він вказував на 
Г.docx, в той час як посилання на попередній елемент у файлі Г.docx поміняти з В.docx на Б.docx. 

Хеш функція. Хеш-функція – це математична функція, яка використовує певний об’єкт 
(наприклад файл Microsoft Word у форматі .docs або повідомлення) як вхідний аргумент і повертає 
вихідним значенням хеш цього об’єкту. Наприклад, вихідне значення хеш-функції з вхідним 
аргументом А.docx виглядало б приблизно так: a11bef06a3f659402fe7563arf99ad00de2209e6. Хеш-
функція повертає унікальний хеш для об’єкту і, в цілому, існує правило, що однаковий хеш можливий 
лише для однакових об’єктів.  

Хеш-список. Отже, ідея концепції хеш-списку відрізняється від ідеї зв’язаного списку тим, що 
для кожного елемента рахується хеш, причому замість посилання на попередній елемент вказується 
хеш попереднього елементу. Таким чином, хеш попереднього елементу слугує додатковим вхідним 
аргументом для хеш-функції, яка крім самої інформації елементу використовує унікальну строку-назву 
попереднього елемента [9]. Таблиця 1 ілюструє дану структуру на прикладі чотирьох файлів А.docx, 
Б.docx, В.docx і Г.docx. 

Таблиця 1  
Хеш-список чотирьох файлів Microsoft Word, до яких включено хеш попереднього 

елементу в списку з метою впливу на розрахунок власного хешу файлу 
 

А.docx Б.docx В.docx Г.docx 

1) Інформація. 
2) Власний хеш. 

1) Інформація. 
2) Хеш попереднього 
файлу А.docx. 
3) Власний хеш, 
порахований на основі (1) 
і (2). 

1) Інформація; 
2) Хеш попереднього 
файлу Б.docx. 
3) Власний хеш, 
порахований на основі (1) 
і (2). 

1) Інформація; 
2) Хеш попереднього 
файлу В.docx; 
3) Власний хеш, 
порахований на основі (1) 
і (2). 

Джерело: розроблено автором  

 
Внаслідок того, що два об’єкти є однаковими, коли вони мають однаковий хеш, видалення 

елемента з хеш-списку вимагає перерахунок хешів всіх наступних елементів. Це принципово 
відрізняється від зв’язаного списку, де видалення одного елемента списку лише вимагає корегування 
посилань в попередньому і наступного елементу. Натомість, в хеш-списку видалення/зміна інформації 
в документі Б.docx відразу стане помітною при валідації, оскільки власні хеші В.docx і Г.docx 
зміняться.  

Git. Системи управління версіями тестових файлів Git широко застосовується не лише в 
програмуванні, а і в цілому при роботі з текстовими файлами, оскільки дозволяє зберігати скільки 
завгодно версій одного і того самого документу.  

По-перше, системи управління версіями бувають традиційні (централізовані) і нетрадиційні 
(розподілені). У централізованій системі текстові файли зберігаються в репозитарії на сервері, і зміна 
файлу відбувається безпосередньо на сервері. Git належить до розподілених систем управління 
версіями, в яких централізований сервер хоча і існує, кожен користувач системи повністю локально 
копіює весь репозитарій. Таким чином, кожен користувач Git має як свою локальну копію репозитарію, 
так і спільний віддалений репозитарій, з яким час від часу синхронізується локальний репозитарій [8, 
с. 20]. Рис. 3 репрезентує взаємозв’язок в розподіленій системі.  

Прикладом локального репозитарію може бути будь-яка папка на комп’ютері, наприклад 
\ЛокальнийРепозитарійПапки1, яка пов’язана з \Папка1, де знаходяться файли А.docx, Б.docx, В.docx і 
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Г.docx. Тобто зміна тексту в файлі А.docx відбувається на комп’ютері в робочому середовищі Microsoft 
Word, після чого змінений файл (А’.docx) додається до локального репозитарію. Щоб змінений файл 
А’.docx був доступний для інших користувачів Git, локальний репозитарій синхронізується з 
віддаленим репозитарієм. Іншими словами, змінений файл А’.docx спочатку збережеться в \Папка1, 
потім потрапить в \ЛокальнийРепозитарійПапки1, після чого буде відправлений на віддалений сервер.  

По-друге, в Git застосовується зберігання стану файлів (snapshot storage), що нагадують 
фотознімок: після редагування тексту відбувається ніби фотографування файлів, причому можна 
зробити стільки знімків і тоді, коли це може бути найбільш доречно, наприклад, перед якоюсь великою 
зміною.  

По-третє, для кожного такого знімку файлів розраховується хеш за допомогою хеш-функції та 
вхідних аргументів – файлів. Оскільки властивістю хеш-функції є те, що лише однакові об’єкти можуть 
мати однаковий хеш, то кожен знімок стану системи матиме унікальний хеш, тому що навіть несуттєва 
зміна в тексті робить файли неоднаковими.  

 

 
Рис. 3. Розподілена модель управління версіями текстових файлів, в якій зміни в файлах 

робляться не напряму, а через локальну копію центрального репозитарію. Зміни в файлах 
спочатку зберігаються локально, після чого дискретно (за рішенням користувача) 

синхронізуються з центральним сервером 
Джерело: [8]  

Таблиця 2  
Ілюстрація кількох версій текстових файлів, які є результатом децентралізованої 

системи управління версіями Git. Дана таблиця представляє ту структуру, яка міститься на 
локальному та віддаленому репозитаріях, тобто не лише остання, а і всі попередні знімки 

системи є доступними 
 

Хеш (скорочено) Коментар Файли 

da500aa4f54 Змінена інформація в файлі А А’.docx, Б.docx, В.docx і Г.docx. 

cbf8f3eb47a1 Створено файли А.docx, Б.docx, В.docx, Г.docx. 

Джерело: розроблено автором  

 
Зверніть увагу на те, що стан файлів з хеш da500aa4f54 має змінену версію файлу А’.docx. 

Найголовніше – це те, що попередній стан всієї системи зберігається з хеш cbf8f3eb47a1, який можна 
використати при необхідності. 

Цифровий підпис. Криптологи визначають цифровий підпис як число, яке залежить від певного 
секрету та змісту підписуваного повідомлення. Секретом є закритий ключ, відомий лише тому, хто 
здійснює цифровий підпис. Популярною схемою цифрового підпису є ассиметричний цифровий підпис 
з додатком (asymmetric digital signatures scheme with an appendix). В цьому контексті "асиметричний" 
вказує на те, що вибирається закритий ключ і похідний від нього відкритий ключ. Закритий ключ, який 
зберігається в таємниці, використовується при підписанні повідомлень, тоді як відкритий ключ 
робиться загальнодоступним і використовується для валідації цифрових підписів даної особи. 
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"Додаток" в даному контексті означає, що криптологічна хеш-функція використовується для 
перетворення повідомлення в хеш і це є частиною алгоритму цифрового підпису [6, с. 37]. 

Концепція цифрового підпису вже застосовується при телекомунікації даних і також є 
невід’ємною частиною Блокчейн технології. Цифровий підпис надає базові криптологічні послуги, 
забезпечуючи: 

– повноту даних (запевнення, що дані не були змінені нелегітимним або невідомим чином); 

– автентифікацію походження даних (запевнення відповідності джерела даних задекларованому 
джерелу); 

– неможливість заперечувати факти (запевнення, що особа не зможе заперечити факт 
попередньо здійснених дій та взятих зобов’язань) [6, с. 37].  

Як зазначають дослідники, цифровий підпис схожий до звичайного підпису, оскільки забезпечує 
дві ключові вимоги. По-перше, лише ви можете зробити підпис, але будь-хто здатний його перевірити. 
По-друге, підпис прикріплено до конкретного документа, що робить неможливим використати колись 
зроблений підпис для іншого документа. Цифровий підпис базується на відкритому та закритому ключі 
та використовує три операції, а саме здійснюється генерація ключів, підпис повідомлення або в цілому 
інформації та валідація підпису. Дані операції схематично описуються трьома математичними 
функціями: 

1. (закритий ключ, відкритий ключ) = згенеруватиКлючі(довжина ключа). Функція 
згенеруватиКлючі має один вхідний аргумент, що задає довжину двох вихідних значень функції – 
закритого та відкритого ключів, які використовуються для цифрового підпису.  

2. підпис = підписати(закритий ключ, повідомлення). Функція підписати повертає цифровий 
підпис та має два вхідні аргументи – закритий ключ та власне повідомлення, яке підписується. 

3. чи валідний підпис = валідувати(відкритий ключ, повідомлення, підпис). Функція валідувати 
повертає 1, якщо відкритий ключ, повідомлення та підпис дійсно валідні, або 0 у протилежному 
випадку [9, с. 15].  

Таким чином, будь-хто з відкритим ключем може перевірити, чи певному повідомленню або 
інформації дійсно належить цифровий підпис. Тепер розглянемо імплементацію методів 
згенеруватиКлючі, підписати та валідувати в алгоритмі цифрового підпису (Digital Signature 
Algorithm) та конкретному прикладі. 

Алгоритм цифрового підпису (DSA). У контексті описання цифрового підпису багато уваги 
приділяється відкритому і закритому ключам, тоді як поза увагою залишаються відкриті параметри, не 
знаючи яких взагалі неможливо перевірити достовірність цифрового підпису. До параметрів схеми 
цифрового підпису, які мають бути доступні разом з відкритим ключем, зазвичай, належать 
криптографічна хеш-функція та кілька чисел-параметрів. Для побудови системи цифрового підпису 
потрібно виконати наступні кроки: 

1. Вибір криптографічної хеш-функції H(x). 
2. Вибір простого числа q. 
3. Вибір простого числа p, такого, що (p-1) ділиться на q.  

4. Розрахунок числа g за формулою . 

Нагадаємо, що простим числом є натуральне (ціле позитивне число), що має рівно два різних 
натуральних дільники – одиницю і самого себе. 

Генерація ключів представляє вибір числа  для закритого ключа та розрахунок іншого 
числа для відкритого ключа. Відкритий ключ y не вибирається незалежно, а насправді є функцією від 

закритого ключа х, яка в даному алгоритмі має вигляд . Оператор mod означає модулус 

числа, який дорівнює остатку при діленні чисел, наприклад 5 mod 3 = 2.  
Відкритими параметрами є числа (p, q, g, y). Закритий параметр тільки один – число x. При 

цьому числа (p, q, g) можуть бути загальними для групи користувачів, а числа x і y є відповідно 
закритим і відкритим ключами конкретного користувача. При підписуванні повідомлення 
використовуються секретні числа x і k, причому число к має вибиратися випадковим чином при 
обчисленні підпису кожного наступного повідомлення. Оскільки (p, q, g) можуть бути використані для 
декількох користувачів, на практиці користувачів часто ділять за деякими критеріями на групи з 
однаковими параметрами (p, q, g), які тому називаються доменними параметрами [6].  

Здійснення підпису здійснюється за наступним алгоритмом: 

5. Вибір випадкового числа  

6. Обчислення . Вибір іншого k, якщо r = 0. 

7. Обчислення . Вибір іншого k, якщо s = 0. 

8. Підписом є пара (r, s). 
Валідація цифрового підпису здійснюється за наступним алгоритмом: 

1. Обчислення . 

2. Обчислення . 

3. Обчислення . 
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4. Обчислення  

5. Підпис дійсний, тільки якщо . 
Неважко бачити, що валідація цифрового підпису здійснюється через порівняння двох чисел v і 

r, причому r і s є числами з пари цифрового підпису. Також можна помітити, що для валідації необхідні 
відкритий ключ у, обрані параметри (p, q, g), хеш-функція Н() та саме повідомлення, на якому 
ставиться цифровий підпис.  

У 2013 році зловмисникам вдалося викрасти криптовалюту Біткоін з рахунків користувачів 
гаманців, які були написані для операційної системи Андроід. Як повідомляється, компонент гаманців, 
який відповідає за генерування випадкових чисел в алгоритмі цифрового підпису мав недолік, який 
призвів до того, що цифровий підпис стало можливо сфальсифікувати. Проблема полягала в 
алгоритмі цифрового підпису ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm), який, до речі, 
вважається безпечнішим за той, що розглядається в даному дослідженні. Не залежно від відкритого і 
закритого ключів, ECDSA вимагає, щоб випадкове число, яке використовується під час цифрового 
підпису використовувалося лише один раз. Якщо випадкове число використовується хоча б двічі, то 
закритий ключ, який асоціюється з відкритим ключем і генерується гаманцем, можна вирахувати [1]. 

Роль технології цифрового підпису в Блокчейн важко переоцінити, оскільки вміле використання 
елементів цифрового підпису робить платіжну систему дійсно децентралізованою. Для роботи системи, 
яка не використовує Блокчейн, потрібна база відповідності між реальними реквізитами автора (це може 
бути як приватна особа, так і організація) і відкритими ключами, а також всіма необхідними параметрами 
схеми цифрового підпису (хеш-функція, прості числа). Наприклад, подібною базою може служити центр 
сертифікації [6]. У криптологічній системі розрахунків реалізована ідея прирівняння відкритого ключа з 
компоненту цифрового підпису до реквізитів особи. Якщо подивитися на транзакцію, що має цифровий 
підпис, то відкритий ключ цієї транзакції буде розглядатися як особа, яка здійснює транзакцію. Для 
користувача стати особою в Блокчейн означає володіти закритим ключем, що асоціюється з відкритим 
ключем. Як наслідок, для того, щоб користувач отримав нові реквізити, достатньо згенерувати пару 
відкритого і закритого ключів в системі цифрового підпису [9, с. 19]. 

База даних SQL. Блокчейн є базою даних, яку також можна порівняти з базою даних SQL, 
оскільки обидві використовують таблицю для зберігання даних. Для даного дослідження 
релевантними командами в SQL є транзакція (transaction), вираз (expression) та тріггер (trigger), за 
допомогою яких дані додаються до таблиці в базі даних SQL [7].  

Вираз в SQL – це комбінація констант, змінних та операторів, що призводить до певного 
значення. Тріггер в SQL – це програма, що зберігається в базі даних і запускається всякий раз, коли 
до таблиці додаються, обновлюються або видаляються дані. Наприклад, таблиця, в якій ведеться 
реєстр продажів, може мати тріггер, який перевіряє вартість продажу і застосовує знижку, якщо 
вартість угоди перевищує певне порогове значення. Транзакція в SQL – це набір з однієї або більше 
команд, які логічно поєднані і мають або повністю бути застосовані до таблиці з даними, або бути 
повністю відхиленими. Тобто застосування лише частини команд не допускається, оскільки діє 
принцип "все або нічого". Наприклад, грошовий трансфер з одного рахунку на інший має дві команди: 
зменшення коштів на одному рахунку та збільшення коштів на іншому [3]. 

У цілому, база даних має відповідати таким чотирьом вимогам (так званий ACID principle):   
1. Неподільність транзакцій (Atomic) – до бази даних застосовуються або всі, або жодні команди 

транзакції. 
2. Закінченість бази даних (Consistent) – база даних є закінченою як до, так і після транзакцій. 
3. Ізольованість (Isolated) – при виконанні багатьох транзакцій водночас, одночасність 

виконання однієї транзакції не повинна мати впливу на інші. 
4. Надійність (Durable) – коли транзакція збережена в таблиці, то пов’язана з транзакцією зміна 

має зберегтися [3, с. 179].  
Принциповою рисою бази даних SQL є те, що кожна транзакція невідкладно призводить до 

додавання, зміни або видалення файлів з бази даних. Іншими словами, групування транзакцій не 
відбувається, оскільки кожна команда, яка починає транзакцію неминуче закінчується командою, яка 
зберігає зміни [3, с. 182]. 

Уявімо, що згадуваний раніше файл A.docx містить таблицю з реєстром грошових переказів і 
додавання нового грошового переказу здійснюється за допомогою SQL транзакції. Така транзакція 
має містити не лише рахунок відправника і отримувача, а і кілька валідаційних операцій.  

Таким чином, будучи невід’ємною частиною бази даних, валідація транзакцій в SQL 
здійснюється при кожній транзакції.  

Файлообмінний протокол BitTorrent. В децентралізованій системі обмін інформацією 
здійснюється децентралізовано, тобто безпосередньо між учасниками без центрального сервера. 
Метою даного протоколу є полегшення обміну файлами великих розмірів у мережі [5]. BitTorrent 
належить до децентралізованих систем і проілюстрований на рис. 4. 

Реєстр транзакцій. Транзакції бувають двох типів: платіжні та емісійні. Платіжні транзакції 
містять адреси отримувачів, адреси відправників, номінал, цифрові підписи передавачів. Емісійні 
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транзакції не мають адрес та цифрових підписів відправників. Блок складається з даних про 
транзакції, вказівника на хеш попереднього блоку та їх хешу.  

 

 

Рис. 4. Пірингова система BitTorrent, в якій обмін файлами здійснюється безпосередньо 
між учасниками. Центральний сервер (трекер) використовується тільки для того, щоб клієнти 

могли знайти один одного  
Джерело: [5]  

 
При платіжній транзакції відбувається знищення одних монет і створення інших. Обов’язковими 

умовами валідності платіжної транзакції є наступні: монети, які знищуються, мали бути створенні в 
попередніх транзакціях; монети, які знищуються, не мали бути спожиті в попередніх транзакціях; 
номінал монет, які знищуються, має дорівнювати номіналу створених монет; транзакції 
підтверджуються власниками монет, які знищуються, за допомогою цифрового підпису [9, с. 24].  

Блокчейн-транзакції можна інтерпретувати в контексті оборотно-сальдової відомості, в якій 
відбувається кредитування одних бухгалтерських рахунків та дебетування інших. За такого підходу 
критерії валідності транзакцій набудуть наступний вигляд: 

 субрахунки, які кредитуються, мають позитивне значення по дебету; 

 субрахунки, які кредитуються, не кредитувалися в попередніх транзакціях; 

 номінал, на який кредитується один рахунок має дорівнювати номіналу, на який дебетується 
інший рахунок (інші рахунки); 

 для валідності транзакцій необхідна згода власників всіх рахунків, які кредитуються. 
Нагадаємо, що рахунки бувають дебетні (інколи називаються активними рахунками) і кредитні 

(інколи називаються пасивними рахунками). Дебетний рахунок збільшується за дебетом, як, 
наприклад, «Рахунки в банках» згідно класу 31 в плані рахунків ПСБО, а кредитний рахунок 
збільшується за кредитом, як-от «Інший операційний дохід» згідно класу 71 в плані рахунків ПСБО. 

Емісійна транзакція (coinbase transaction) – це транзакція, за допомогою якої відбувається емісія 
криптовалюти. Емісійна транзакція відрізняється від платіжної тим, що створення монет не 
супроводжується знищенням інших монет [9, с. 65].  

Кожен блок в Блокчейн відображає стан системи, який можна порівняти зі спрощеною оборотно-
сальдовою відомістю. Перше обмеження такої уявної оборотно-сальдової відомості полягає в тому, 
що в ній існує всього один дебетний і один кредитний рахунок.  

Також уявімо, що субрахунками дебетного (активного) рахунку є Блокчейн-адреси (хеш 
відкритих ключів), враховуючи вищенаведене обмеженням, згідно якого кожен субрахунок може 
дебетуватися і кредитуватися всього один раз на одну і ту ж саму суму. Як наслідок, субрахунки, в 
яких вже відбулося нарахування по дебету та списання по кредиту автоматично матимуть нульове 
сальдо, і не можуть більше використовуватися. 

Через те, що існують всього два види транзакцій, емісійна і платіжна, за аналогією можна 
визначити, що в оборотно-сальдовій відомості можливі лише два відповідні бухгалтерські проведення, 
наприклад:  

 Емісійна транзакція: Дт «Рахунки в банках» субрахунок 1 – Кт «Інший операційний дохід». 
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 Платіжна транзакція: Дт «Рахунки в банках» субрахунок 2 – Кт «Рахунки в банках» субрахунок 1. 
Таким чином, якщо розглядати криптографічну валюту з точки зору активу, вона є дебетовим 

сальдо на певному субрахунку, семантика якого визначається Блокчейн-адресою – хеш-функцією 
відкритого ключа, який є невід’ємною частиною цифрового підпису. Через те, що відкритий ключ 
використовується як субрахунок, ініціювати платіжну транзакцію можливо за умови володіння 
відповідним йому закритим ключем, яким підписується транзакція. У даному контексті ключовим є 
облік вже здійснених транзакцій, який здійснюється в Блокчейн децентралізовано. 

Консенсус алгоритм для вибору лідера RAFT. Необхідність розгляду даної технології 
продиктована тим, що Блокчейн є децентралізованою базою даних, що локально знаходиться на 
нодах, які доповнюють базу даних новими записами. Виходячи з цього, важливе місце займає 
консенсус-алгоритм, який надає дозвіл тому чи іншому ноду додавати дані в базу даних так, щоб це 
було прийнятно для інших нодів.   

Консенсус алгоритми дозволяють багатьом машинам працювати як цілісна група, яка може 
вистояти невдачі деяких її членів. Технологія Raft охоплює питання вибору лідера, який стає 
відповідальний за додавання даних до бази даних та регламентує зміну лідера у випадку невдачі. 
Головне завдання Raft – забезпечити безпеку та функціональність бази даних при проблемах, 
пов’язаних з передачею інформації, таких як затримки, втрата, дуплікація і пересортування 
інформації. Raft реалізує консенсус таким чином, що спочатку вибирається визначений лідер, якому 
надається повна відповідальність в управлінні базою даних. Маючи лідера, спрощує управління базою 
даних, оскільки лідер може вирішити, як і де розміщувати нові записи, не консультуючись з іншими 
нодами і інформаціє перетікає від лідера до інших машин. Однак лідер може зламатися або бути 
відключеним від інших машин, в такому випадку Raft назначає іншого лідера. Важливим є те, що 
новий лідер вибирається випадковим чином, тобто рандомно. Крім того, лідер може лише додавати 
нову інформацію до бази даних, а змінювати вже наявну – ні [10, с. 1–4].  

Вибір лідера в Блокчейн вирішується інакше, ніж в Raft. B Raft лідер (тобто нод, який отримав 
право додавати інформацію в базу даних) визначається випадковим чином, тоді як в Блокчейн 
визначення лідера часто відбувається пропорційно до обчислювальної потужності ноду (так званий 
консенсус-алгоритм proof-of-work) [7]. Наступний приклад демонструє консенсус-алгоритм Raft. Нехай 
три користувача О, В і К складають систему, що забезпечує функціональність бази даних, яка 
складається з Microsoft Word файлів. Припустимо, що лідером є К, який створює файл А.docs і 
транслює його іншим користувачам О і В. Далі К виходить із системи, і Raft випадковим чином вибирає 
з-поміж О і В нового лідера, який і буде здійснювати додавання файлів до бази даних, створюючи і 
передаючи В наступні файли Б.docs, В.docs і Г.docs. 

Моделювання криптографічної системи розрахунків аналогічно до вищенаведених технік 
і технологій. Нехай О, В, К і Н користуються криптографічною системою розрахунків на основі 
Блокчейн, в якій визначені доменні параметри та тип хеш-функції. Ці чотири особи здійснюють час від 
часу платіжні транзакції, надсилаючи один одному монети. Припустимо також, що О, В і К додатково 
здійснюються майнинг, тому на їх користь також відбуваються емісійні транзакції. У цьому прикладі 
моделюється додавання до вже існуючого Блокчейн двох блоків, які відображають наступні події: О 
має одну монету, яку він надсилає Н; К є лідером, він валідує транзакцію, формує блок і додає його до 
Блокчейн; емісійна транзакція номіналом в 25 монет здійснюється на його користь; О і В отримують 
новий блок і включають його до своїх локально збережених Блокчейн. 

Вищезазначені події знаходять наступне описання в запропонованій системі понять. 
Припустимо, що О зберігає 1 монету на рахунку під назвою (тобто хешем відкритого ключа) ХВК0001. 
Оскільки О має закритий ключ, який було використано при генерації відкритого ключа з хешем 
ХВК0001, то О може підписати платіжну транзакцію номіналом 1 монета на користь Н, яка буде 
валідною. Н генерує в цій криптографічній системі нову пару ключів, закритий і відкритий ключ, і нехай 
хеш відкритого ключа становить ХВК0002. Очевидно, що в ХВК0002 є рахунком в Блокчейн, з яким 
поки що не асоційовано жодних монет. Далі О записує цю платіжну транзакцію в бухгалтерській 
проводці. О використовує закритий ключ для ХВК0002 і бухгалтерську проводку для цифрового 
підпису, який наприклад становив пару цифр (4,9). 

Після цього платіжна транзакція транслюється О в систему і О, В та К отримують її і здійснюють 
валідацію. Валідація включає, по-перше, перевірку того, що 1 монета була створена і не була спожита 
в попередніх транзакціях і що номінал на ХВК0002 має дорівнювати номіналу на ХВК0001. По-друге, 
це також перевірка цифрового підпису з використанням відкритого ключа, що хешується до ХВК0002, 
проводки, і цифрового підпису (4,9). Кожен з майнерів має локальну копію всіх попередніх проводок, 
що також згруповані в блоки, які мають форму цифрової структури даних хеш-ліст. Ця структура даних 
забезпечує неможливість зміни історичних транзакцій без того, щоб це не стало помітно і не призвело 
до зміни хешу всіх наступних блоків після зміненого блоку. Оскільки більше транзакцій не відбулося, 
то К (який наразі є лідером) формує блок, за що на його користь включається емісійна транзакція. Щоб 
отримати емісійні монети, К генерує відкритий і закритий ключі, і нехай відкритий ключ хешується до 
ХВК0003 (таблиця 3). 
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Таблиця 3  
Зміст блоку, який додається до Блокчейн 

 

Хеш блок ХБ000N 

№ Тип транзакції Дт рахунку Кт рахунку Номінал Підпис 

1. Платіжна ХВК0002 ХВК0001 1 монета (4,9) 

2. Емісійна ХВК0003 
ХХХ Дохід від 

майнингу 
25 монет - 

Джерело: розроблено автором 

 
Потім К локально додає новостворений блок до Блокчейн. Іншими словами, К робить Git-коміт 

блоку в локальний репозитарій. Контент блоку і хеш попереднього блоку будуть використані для 
генерації хешу вже всього блоку, який нехай буде ХБ000N. Нарешті, ХБ000N гарантує незмінність 
двох проводок, оскільки будь-яка зміна призведе до зміни ХБ000N, що не може залишитися 
непомітним для майнерів О, В і навіть звичайного користувача Н. Після чого передає свою локальну 
версію репозитарію майнерам О і В, які додають новий блок до своїх локальних Блокчейн 
репозитаріїв. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, дане дослідження демонструє, що 
криптовалюту слід розглядати з технічної точки зору. На нашу думку, проведені аналогії дозволяють 
зрозуміло описувати потік транзакцій, який відбувається в типовій децентралізованій системі 
міжнародних розрахунків. Результати дослідження демонструють можливість до значної варіативності 
в системах Блокчейн, оскільки вони мають багато вузлів, кожен з яких представлений окремою 
технологією. Прикладом є алгоритми вибору лідера, правил валідації транзакцій, цифрового підпису з 
його хеш-функцією і доменними параметрами. Хоча можливість варіювати ту чи іншу технологію 
призводить до складності розуміння конкретної криптографічної системи розрахунків, даний аналіз 
може полегшити розуміння всієї системи в цілому.  
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РЕФЕРАТИ    РЕФЕРАТЫ    ABSTRACTS 
 

Гончаренко О.В., Масляєва О.О. РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

Мета. Теоретико-методологічне обґрунтування інноваційного фактору в реалізації відтворювального 

процесу в агропромисловому виробництві. 
Методика дослідження. Методологічним базисом дослідження є системний підхід до вивчення 

проблематики інноваційного забезпечення відтворювального процесу в агропромисловому виробництві. В 
процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: монографічний і системно-
аналітичний методи при обґрунтуванні сутності інноваційного процесу в агропромисловому виробництві та при 
аналізі і оцінці тенденцій розвитку агропромислового виробництва. 

Результати дослідження. Встановлені суперечливі тенденції розвитку агропромислового виробництва, 

які обмежують інноваційну активність агровиробників: зниження відтворювальних спроможностей при 
формальному підвищенні ефективності аграрного виробництва; погіршення стану матеріально-технічної і 
природної бази при відносному зростанні обсягів сільського господарства; переважання примітивних способів 
ведення виробництва на багатьох підприємствах та поширення інтенсивних технологій виробництва на окремих з 
них; зниження рівня технологічного забезпечення в основних галузях та впровадження високотехнологічного 
виробництва тільки в окремих галузях; зниження середнього рівня розвитку у багатьох аграрних регіонах і 
деградація села та високі темпи розвитку в окремих регіонах; хронічна низька державна підтримка сільського 
господарства при офіційно проголошеному пріоритеті розвитку агропромислового виробництва. 

Наукова новизна результатів дослідження. Визначено, що інноваційний процес в агропромисловому 

виробництві є сукупністю науково-технічних, організаційних, екологічних і соціальних змін, які відбуваються в 
процесі розробки нововведень і доведення їх до впровадження в аграрному виробництві з метою підвищення 
його ефективності і отримання якісно нового конкурентоздатного продукту. З огляду на зміст та особливості 
протікання етапів інноваційного процесу в агропромисловому виробництві в ньому виділено 2 стадії: 1) створення 
і засвоєння інновацій; 2) масове поширення інновацій.  

Обґрунтовано необхідність зміни концептуальних підходів до розуміння сутності інноваційного процесу та 
розробка ефективних механізмів інституціонального регулювання розвитку інновацій. Встановлено, що на 
сучасному етапі розвитку агропромислового виробництва продуктивнішим є ширший підхід, який має знайти 
втілення в інноваційній політиці і використанні програмно-цільового підходу. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження поглиблюють 

практику інституціонального регулювання інноваційного розвитку та забезпечують можливість активізації 
інноваційного процесу в агропромисловому виробництві. 

Ключові слова: агропромислове виробництво, інновація, інноваційний розвиток, інноваційна політика, 

інноваційна стратегія. 
 

Гончаренко О.В., Масляева О.А. РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Цель. Теоретико-методологическое обоснование инновационного фактора в реализации 

воспроизводственного процесса в агропромышленном производстве. 
Методика исследования. Методологическим базисом исследования является системный подход к 

изучению проблематики инновационного обеспечения воспроизводственного процесса в агропромышленном 
производстве. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, а именно: 
монографический и системно-аналитический методы при обосновании сущности инновационного процесса в 
агропромышленном производстве, а также при анализе и оценке тенденций развития агропромышленного 
производства. 

Результаты исследования. Установлены противоречивые тенденции развития агропромышленного 

производства, которые ограничивают инновационную активность агропроизводителей: снижение 
воспроизводственных способностей при формальном повышении эффективности аграрного производства; 
ухудшение состояния материально-технической и природной базы при относительном росте масштабов 
сельского хозяйства; преобладание примитивных способов ведения производства на многих предприятиях и 
распространение интенсивных технологий производства на отдельных из них; снижение уровня технологического 
обеспечения в основных отраслях и внедрение высокотехнологичного производства только в отдельных из них; 
снижение среднего уровня развития во многих аграрных регионах, деградация села и высокие темпы развития в 
отдельных регионах; хроническая низкая государственная поддержка сельского хозяйства при официально 
провозглашенном приоритете развития агропромышленного производства. 

Научная новизна результатов исследования. Определено, что инновационный процесс в 

агропромышленном производстве является совокупностью научно-технических, организационных, экологических 
и социальных изменений, которые происходят в процессе разработки нововведений и доведения их до 
внедрения в аграрном производстве с целью повышения его эффективности и получения качественно нового 
конкурентоспособного продукта. Учитывая содержание и особенности протекания этапов инновационного 
процесса в агропромышленном производстве, в нем выделено 2 стадии: 1) создание и усвоения инноваций; 
2) массовое распространение инноваций. 

Обоснована необходимость изменения концептуальных подходов к пониманию сущности инновационного 
процесса и разработке эффективных механизмов институционального регулирования развития инноваций. 
Установлено, что на современном этапе развития агропромышленного производства продуктивным является 
широкий подход, который должен найти воплощение в инновационной политике и использовании программно-
целевого подхода. 
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Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

углубляют практику институционального регулирования инновационного развития и обеспечивают возможность 
активизации инновационного процесса в агропромышленном производстве. 

Ключевые слова: агропромышленное производство, инновация, инновационное развитие, 

инновационная политика, инновационная стратегия. 
 
Honcharenko O.V., Masliaieva O.O. ROLE OF INNOVATIONS IN PROVIDING REPRODUCTIVE PROCESS 

IN AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTION 
Purpose. The aim of the article is theoretical and methodological substantiation of the innovation factor in the 

implementation of the reproduction process in agro-industrial production. 
Methodology of research. The methodological basis of the study is a systematic approach to the study of the 

problems of innovative provision of the reproduction process in agro-industrial production. In the process of research, 
general scientific and special methods are used, in particular: monographic and system-analytical methods in 
substantiating the essence of the innovation process in agro-industrial production and in analyzing and evaluating trends 
in the development of agro-industrial production. 

Findings. Conflicting tendencies of development of agro-industrial production, which limit the innovative activity of 

agricultural producers, are established: reduction of reproductive abilities at the formal increase of the efficiency of 
agrarian production; deterioration of the material and technical and natural base condition with a relative increase in the 
volume of agriculture; the predominance of primitive production methods at many enterprises and the spread of intensive 
production technologies on individual ones; reducing the level of technological support in key industries and introducing 
high-tech production only in certain industries; a decrease in the average level of development in many agrarian regions 
and the degradation of the countryside and high rates of development in certain regions; chronic low state support to 
agriculture in the officially proclaimed priority of development of agricultural production. 

Originality. It is determined that the innovative process in agro-industrial production is a combination of scientific 

and technical, organizational, environmental and social changes taking place in the process of developing innovations 
and bringing them to implementation in agrarian production in order to increase its efficiency and obtain a qualitatively 
new competitive product. Given the content and peculiarities of the stages of the innovation process in agro-industrial 
production, it identifies 2 stages: 1) creation and assimilation of innovations; 2) the massive spread of innovation. 

The necessity of changing conceptual approaches to understanding the essence of innovation process and 
development of effective mechanisms of institutional regulation of innovation development is substantiated. It is 
established that at the present stage of development of agro-industrial production more productive is a wider approach to 
be found in the innovation policy and the use of the program-targeted approach. 

Practical value. The obtained results of the study deepen the practice of institutional regulation of innovation 

development and provide an opportunity to enhance the innovation process in agro-industrial production. 
Key words: agro-industrial production, innovation, innovative development, innovation policy, innovative strategy. 

 

 
 
Скоцик В.Є., Свиноус І.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ 

ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
Мета. Розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо ефективного 

використання технічних засобів сільськогосподарськими підприємствами. 
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети і отримання результатів дослідження 

використано низку загальних та спеціальних наукових методів дослідження: монографічний – для комплексного 
аналізу сучасного стану виробництва продукції сільського господарства та визначення факторів, що впливають на 
його технічну модернізацію; порівняння – для порівняння економічних явищ у різні часові періоди з метою 
виявлення причинно-наслідкового зв’язку, проведення порівняльного аналізу технічної модернізації сільського 
господарства в Україні та провідних країн світу; абстрактно-логічний, розрахунково-конструктивний – при 
обґрунтуванні форм використання техніки. 

Результати дослідження. Обґрунтовано методичні підходи до прийняття обґрунтованого рішення щодо 

придбання сільськогосподарської техніки або її оренди. Встановлено, що формування парку технічних засобів у 
сільськогосподарських підприємствах повинно визначатися насамперед потребою досягнення вищого рівня 
ефективності використання порівняно із вартістю сервісних послуг сторонніх організацій на основі показника 
собівартості 1 га обробленої чи зібраної площі. 

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано створення техніко-технологічних парків, 

інтеграторами яких повинні стати підприємства сільськогосподарського машинобудування, а також до їх складу 
доцільно залучити представників консалтингових компаній, профільних вищих навчальних закладів, науково-
дослідних та експериментальних установ, інжинірингових центрів і сервісних служб, постачальників 
комплектуючих. 

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовані методичні підходи до визначення 

оптимального рішення щодо придбання сільськогосподарської техніки або її оренди можуть бути використані 
менеджментом сільськогосподарських підприємств для прийняття зважених управлінських рішень. 

Отримані результати дослідження, які виражені в практичних рекомендаціях щодо ТТП можуть бути 
реалізовані місцевими органами влади при залученні інвестицій у формування технічного потенціалу сільських 
територіальних громад. 

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, технічні засоби, оптимізація, кооперація, техніко-

технологічний парк, сервісне підприємство. 
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Скоцик В.Е., Свиноус И.В. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

Цель. Разработка теоретических, методологических положений и практических рекомендаций по 

эффективному использованию технических средств сельскохозяйственными предприятиями. 
Методика исследования. Для достижения поставленной цели и получения результатов исследования 

использован ряд общих и специальных научных методов исследования: монографический – для комплексного 
анализа современного состояния производства продукции сельского хозяйства и определение факторов, 
влияющих на его техническую модернизацию; сравнения – для сравнения экономических явлений в различные 
временные периоды с целью выявления причинно-следственной связи, проведение сравнительного анализа 
технической модернизации сельского хозяйства в Украине и ведущих стран мира; абстрактно-логический, 
расчетно-конструктивный – при обосновании форм использования техники. 

Результаты исследования. Обоснованы методические подходы к принятию обоснованного решения о 

приобретении сельскохозяйственной техники или ее аренды. Определено, что формирование парка технических 
средств в сельскохозяйственных предприятиях должно определяться в первую очередь необходимостью 
достижения высокого уровня эффективности использования по сравнению со стоимостью сервисных услуг 
сторонних организаций на основе показателя себестоимости 1 га обработанной или собранной площади.  

Научная новизна результатов исследования. Предложено создание технико-технологических парков, 

интеграторами которых должны стать предприятия сельскохозяйственного машиностроения, а также в их состав 
целесообразно привлечь представителей консалтинговых компаний, профильных высших учебных заведений, 
научно-исследовательских и экспериментальных учреждений, инжиниринговых центров и сервисных служб, 
поставщиков комплектующих. 

Практическая значимость результатов исследования. Предложенные методические подходы к 

принятию обоснованного решения о приобретении сельскохозяйственной техники или ее аренды могут быть 
использованы менеджментом сельскохозяйственных предприятий для принятия взвешенных управленческих 
решений. 

Полученные результаты исследования, выраженные в практических рекомендациях по ТТП могут быть 
реализованы местными органами власти при привлечении инвестиций в формирование технического 
потенциала сельских территориальных общин. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, технические средства, оптимизация, кооперация, 

технико-технологический парк, сервисное предприятие. 
 
Skotsyk V.Ye., Svynous I.V. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF THE USE OF TECHNICAL 

MEANS BY AGRICULTURAL ENTERPRISES 
Purpose. The aim of the article is to develop theoretical, methodological and practical recommendations for the 

effective use of technical means by agricultural enterprises. 
Methodology of research. A number of general and special scientific research methods have been used to 

achieve the goal and to obtain the results of the study: monographic – for a comprehensive analysis of the current state 
of agricultural production and identification of factors influencing its technical modernization; comparison – to compare 
economic phenomena in different time periods in order to identify the causal link, conduct a comparative analysis of 
technical modernization of agriculture in Ukraine and the leading countries of the world; abstract and logical, calculation 
and constructive – in substantiating the forms of the use of technology. 

Findings. The methodical approaches to making a reasonable decision on the purchase of agricultural machinery 

or its lease are substantiated. It has been established that the formation of a fleet of technical means in agricultural 
enterprises should be determined first of all by the need to achieve a higher level of efficiency of use compared with the 
cost of service of outside organizations on the basis of the cost price of 1 ha of cultivated or assembled area. 

Originality. It is proposed to create technical and technological parks, integrators of which should be enterprises 

of agricultural machinery, as well as their composition it is advisable to involve representatives of consulting companies, 
profile higher education institutions, research and experimental institutions, engineering centers and service providers, 
suppliers of components. 

Practical value. Reasonable methodological approaches to determining the optimal solution for the purchase of 

agricultural machinery or its lease are proposed for adoption by agricultural enterprises. 
The obtained results of the research, expressed in practical recommendations for TTP, can be implemented by 

local authorities in attracting investments in the formation of technical potential of rural communities. 
Key words: agricultural enterprise, technical means, optimization, cooperation, technical and technological park, 

service enterprise. 
 

 
 
Пархомець М.К., Уніят Л.М. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ МОЛОКА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ ЯК 

НАПРЯМ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА У 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Мета. Теоретико-методичне обґрунтування засад і розробка практичних рекомендацій щодо управління 

організацією виробництва молока на інноваційній основі як напрям ефективного розвитку конкурентоспроможного 
молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах. 

Методика дослідження. Теоретичною і методичною основою стали базові положення економічної теорії 

та наукових розробок вчених. В процесі дослідження використані такі методи: ретроспективний аналіз тенденцій 
щодо економічної ефективності виробництва молока та динаміки витрат на його виробництво і збут у 
сільськогосподарських підприємствах регіону; монографічний (висвітлення досвіду функціонування кращих 
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підприємств); статистико-економічний (вивчення впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на ефективність 
виробництва і збут молока); абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формування висновків, 
літературних джерел ) та інші. 

Результати дослідження. Визначено чітку тенденцію щодо збільшення витрат: на використання кормів у 

годівлі корів; на оплату праці працівникам тваринництва; інші прямі та загальновиробничі витрати, що обумовило 
суттєве зростання виробничої і повної собівартості молока. Виявлено збільшені темпи зростання рівня цін 
реалізації 1 ц молока порівняно із рівнем повної собівартості одиниці продукції, що обумовило підвищення 
економічної ефективності виробництва і збуту молока, поліпшення фінансових результатів молочного скотарства 
у сільськогосподарських підприємствах. Встановлено, що вплив основних чинників (концентрація поголів’я, 
підвищення продуктивності корів, зменшення собівартості молока, поліпшення його якісних параметрів, 
збільшення обсягів його продажу, підвищення ціни продажу молока) сприяє зростанню економічної ефективності 
виробництва молока та його конкурентоспроможності. 

Запропоновано управління виробництвом молока здійснювати у напрямі: раціонального використання 
наявних ресурсів; запровадження інноваційних методів організації виробництва і збуту молока; розширеного 
відтворення молочного скотарства на інноваційній основі, що дасть змогу підвищити економічну ефективність та 
конкурентоспроможність молочної галузі, збільшити робочі місця на селі. 

Наукова новизна результатів дослідження. Запровадження управління організацією виробництва 

молока на інноваційній основі, на відміну від існуючого, сприятиме поліпшенню господарсько-економічних 
показників та розвитку конкурентоспроможного молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах. 

Практична значущість результатів дослідження. Сформульовані та запропоновані науково-методичні й 

практичні розробки дають змогу сформувати стратегію ефективного і конкурентоспроможного розвитку молочного 
скотарства у сільськогосподарських підприємствах регіону в умовах інтеграції агропромислової економіки 
України. 

Ключові слова: управління виробництвом, інноваційні методи організації виробництва, економічна 

ефективність, ресурсоощадні технології, конкурентоспроможність молочного скотарства. 
 
Пархомец Н.К., Уният Л.Н. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ МОЛОКА НА ИННОВАЦИОННОЙ 

ОСНОВЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Цель. теоретико-методическое обоснование принципов и разработка практических рекомендаций по 

управлению организацией производства молока на инновационной основе как направление эффективного 
развития конкурентоспособного молочного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях. 

Методика исследования. Теоретической и методической основой стали базовые положения 

экономической теории и научных разработок ученых. В процессе исследования использованы следующие 
методы: ретроспективный анализ тенденций в экономической эффективности производства молока и динамики 
затрат на его производство и сбыт в сельскохозяйственных предприятиях региона; монографический (освещение 
опыта функционирования лучших предприятий); статистико-экономический (изучение влияния внутренних и 
внешних факторов на эффективность производства и сбыт молока) абстрактно-логический (теоретические 
обобщения, формирования выводов) и другие. 

Результаты исследования. Определено четкую тенденцию по увеличению расходов: на использование 

кормов в кормлении коров; на оплату труда работникам животноводства; другие прямые и 
общепроизводственные расходы, что обусловило существенный рост производственной и полной себестоимости 
молока. Выявлены увеличенные темпы роста уровня цен реализации 1 ц молока по сравнению с уровнем полной 
себестоимости единицы продукции, что обусловило повышение экономической эффективности производства и 
сбыта молока, улучшение финансовых результатов молочного скотоводства в сельскохозяйственных 
предприятиях. Установлено, что влияние основных факторов (концентрация поголовья, повышение 
продуктивности коров, уменьшение себестоимости молока, улучшение его качественных параметров, 
увеличение объемов его продаж, повышение цены продажи молока) способствует росту экономической 
эффективности производства молока и его конкурентоспособности. 

Предложено управление производством молока осуществлять в направлении: рационального 
использования имеющихся ресурсов; внедрения инновационных методов организации производства и сбыта 
молока; расширенного воспроизводства молочного скотоводства на инновационной основе, что позволит 
повысить экономическую эффективность и конкурентоспособность молочной отрасли, увеличить рабочие места 
на селе. 

Научная новизна результатов исследования. Внедрение управления организацией производства 

молока на инновационной основе, в отличие от существующего, будет способствовать улучшению хозяйственно-
экономических показателей и развитию конкурентоспособного молочного скотоводства в сельскохозяйственных 
предприятиях. 

Практическая значимость результатов исследования. Сформулированные и предложенные научно-

методические и практические разработки позволяют сформировать стратегию эффективного и 
конкурентоспособного развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях региона в 
условиях интеграции агропромышленной экономики Украины. 

Ключевые слова: управление производством, инновационные методы организации производства, 

экономическая эффективность, ресурсосберегающие технологии, конкурентоспособность молочного 
скотоводства. 
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Parkhomets M.K., Uniiat L.M. MANAGEMENT OF MILK PRODUCTION ON AN INNOVATIVE BASIS AS A 
DIRECTION OF DEVELOPMENT OF COMPETITIVE DAIRY CATTLE BREEDING IN AGRICULTURAL 
ENTERPRISES 

Purpose. The aim of the study is theoretical and methodological substantiation of the principles and the 

presentation of practical recommendations on the management of the organization of milk production on an innovative 
basis as a direction of effective development of competitive dairy cattle breeding in agricultural enterprises. 

Methodology of research. The theoretical and methodological basis were the basic provisions of the economic 

theory and scientific achievements of scientists, the methods used: retrospective analysis of trends in the economic 
efficiency of milk production and the dynamics of costs for its production and sales in agricultural enterprises in the 
region; monographic (showing of the experience of the best enterprises functioning); statistical-economic (study of the 
influence of internal and external factors on the efficiency of milk production and marketing); abstract-logical (theoretical 
generalizations and formation of conclusions, literary sources) and others. 

Findings. The article identifies a clear tendency to increase costs: to use feed for feeding cows; to pay for 

livestock workers; other direct and general production costs, which caused a significant increase in production and the 
full cost of milk. The increased growth rates of sales prices of 1 ts of milk as compared to the level of full cost per unit of 
production have been revealed, which resulted in the increase of the economic efficiency of milk production and sales, 
and the improvement of financial results of dairy cattle breeding in agricultural enterprises. The influence of the main 
factors (concentration of livestock, increase of productivity of cows, reduction of the cost of milk, improvement of its 
qualitative parameters, increase of its sales and increase in the price of milk sales) has been established. It contributes 
to the increase of the economic efficiency of milk production and its competitiveness. 

The management of milk production is proposed in the direction of: rational use of available resources; 
introduction of innovative methods of production and marketing of milk; an expanded reproduction of dairy cattle on an 
innovative basis that will increase the economic efficiency and competitiveness of the dairy industry, increase rural jobs. 

Originality. The introduction of management of the organization of milk production on an innovative basis, in 

contrast to the existing, will contribute to the improvement of economic and economic indicators and the development of 
competitive dairy cattle breeding in agricultural enterprises. 

Practical value. The formulated and proposed scientific-methodical and practical developments allow to form a 

strategy of effective and competitive development of dairy cattle breeding in agricultural enterprises of the region in the 
conditions of integration of the agro-industrial economy of Ukraine. 

Key words: production management, innovative methods of production organization, economic efficiency, 

resource-saving technologies, competitiveness of dairy cattle breeding. 
 

 
 
Брич В.Я., Гугул О.Я. КОНКУРЕНЦІЯ У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 
Мета. Розвиток теоретичних і методичних підходів до дослідження конкуренції в сфері житлового 

будівництва. 
Поставлена мета визначила необхідність вирішення наступних завдань: 
1. Дослідити понятійно-категоріальний апарат дослідження конкуренції у діяльності будівельних організацій 

на ринку житлової нерухомості. 
2. Підготувати алгоритм оцінки конкурентоспроможності будівельних організацій на ринку житла. 
Методика дослідження. Основними методами дослідження є загальнонаукові методи системного, 

структурно-функціонального аналізу, метод експертних оцінок, прогнозування, а також методи аналізу 
господарської діяльності будівельного підприємства. Використано метод парних порівнянь факторів і результатів 
оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Як інструмент оцінки конкурентоспроможності підприємства 
застосовувалася багатофакторна модель інтегрального показника, вибір якої був обумовлений об’єктом 
дослідження, а саме сферою житлового будівництва, яка відноситься до класу соціально-економічних систем, що 
підпадає впливу значної кількості зовнішніх і внутрішніх чинників, які здійснюють різноманітний вплив на 
конкурентоспроможність будівельного підприємства.  

Результати дослідження. Встановлено, що у діяльності підприємств, які діють на ринку житлового 

будівництва, оцінка конкурентоспроможності є важливим результатом, на підставі якого приймаються 
управлінські рішення і формується подальша стратегія розвитку підприємства. Уточнено поняття «конкуренція у 
житловому будівництві», що враховує поряд з ціновими і якісними показниками продукції, чинники ліквідності та 
фінансової стійкості, якість управління і організаційно-технічні фактори.  

Наукова новизна результатів дослідження. Сформульовано першорядний набір показників, які мають 

вплив на конкурентоспроможність підприємства, а саме: управлінські показники, організаційно-технічні показники, 
фінансові показники, конкурентоспроможність продукції. Розроблено алгоритм і сукупність показників для 
визначення інтегрального показника оцінки конкурентоспроможності підприємств на ринку житлового будівництва, 
який дозволяє аналізувати діяльність підприємств як за індивідуальними показниками, так і за групами показників.  

Практична значущість результатів дослідження. Практична значущість роботи полягає в тому, що її 

основні положення можуть бути використані: 
- підприємствами, що діють в сфері житлового будівництва при оцінці і розробці управлінських рішень 

щодо підвищення конкурентоспроможності; 
- державними органами для вивчення ринку при проведенні тендерів; 
- при підготовці навчальних курсів «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Економіка організації» для 

студентів економічних спеціальностей закладів освіти; при проведенні семінарів-тренінгів за програмою 
«Конкурентоспроможність товарів, послуг» в організаціях. 
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Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, житлове будівництво, стратегія, методика, 

інтегральний показник. 
  
Брич В.Я., Гугул О.Я. КОНКУРЕНЦИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Цель. Формирование теоретических и методических подходов к исследованию конкуренции в сфере 

жилищного строительства. 
Назначенная цель обусловила надобность решения вытекающих заданий: 
1. Исследовать понятийно-категориальный аппарат исследования конкуренции в деятельности 

строительных предприятий на рынке жилой недвижимости. 
2. Подготовить алгоритм оценки конкурентоспособности строительных предприятий на рынке жилья. 
Методика исследования. Существенными методами исследования являются общенаучные методы 

системного, структурно-функционального анализа, метод экспертных оценок, прогнозирования, а также методы 
анализа хозяйственной деятельности строительного предприятия. Использован метод парных сравнений 
факторов и результатов оценки конкурентоспособности предприятий. В качестве инструмента оценки 
конкурентоспособности предприятия применялась многофакторная модель интегрального показателя, выбор 
которой был обусловлен объектом исследования, а именно сферой жилищного строительства, которая 
относится к классу социально-экономических систем, подвергающихся воздействию значительного количества 
внешних и внутренних факторов, которые осуществляют различное влияние на конкурентоспособность 
строительного предприятия. 

Результаты исследования. Установлено, что в деятельности предприятий, действующих на рынке 

жилищного строительства, оценка конкурентоспособности является важным результатом, на основании которого 
принимаются управленческие решения и формируется дальнейшая стратегия развития предприятия. Уточнено 
понятие «конкуренция в жилищном строительстве», учитывающее наряду с ценовыми и качественными 
показателями продукции факторы ликвидности и финансовой устойчивости, качество управления и 
организационно-технические факторы.  

Научная новизна результатов исследования. Сформулирован ключевой набор показателей, влияющих 

на конкурентоспособность предприятия, а именно: управленческие показатели, организационно-технические 
показатели, финансовые показатели, конкурентоспособность продукции. Разработан алгоритм и совокупность 
показателей для определения интегрального показателя оценки конкурентоспособности предприятий на рынке 
жилищного строительства, который позволяет анализировать деятельность предприятий как по индивидуальным 
показателям, так и по группам показателей. 

Практическая значимость результатов исследования. Практическая значимость работы заключается в 

том, что ее основные положения могут быть использованы: 
- предприятиями, действующими в сфере жилищного строительства при оценке и разработке 

управленческих решений по повышению конкурентоспособности; 
- государственными органами для изучения рынка при проведении тендеров ;; 
- при подготовке учебных курсов «Маркетинг», «Маркетинговые исследования», «Экономика организации» 

для студентов экономических специальностей высших учебных заведений; при проведении семинаров-тренингов 
по программе «Конкурентоспособность товаров, услуг» в организациях. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, жилищное строительство, стратегия, методика, 

интегральный показатель. 
 
Brych V.Ya., Huhul O.Ya. COMPETITION IN THE SPHERE OF HOUSING CONSTRUCTION 
Purpose. The aim of the article is the development of theoretical and methodological approaches to competition 

research in the sphere of housing construction. 
The goal has determined the need to address the following tasks: 
1. To investigate the conceptual and categorical apparatus of competition research in the activity of construction 

organizations in the residential real estate market. 
2. Prepare an algorithm for assessing the competitiveness of construction organizations in the housing market. 
Methodology of research. The main methods of research are general scientific methods of system, structural 

and functional analysis, the method of expert assessments, forecasting, as well as methods for analyzing the economic 
activity of a construction enterprise. The method of paired comparison of factors and the results of enterprise 
competitiveness assessment is used. As an instrument for assessing the competitiveness of the enterprise, the multi-
factorial model of the integral indicator was used, the choice of which was due to the object of the study, namely the 
sphere of housing construction, which belongs to the class of social and economic systems, which is influenced by a 
significant number of external and internal factors that have a varied influence on the competitiveness of a construction 
enterprise. 

Findings. It is established that an assessment of competitiveness is an important result in the activity of 

enterprises operating in the housing market on the basis of which management decisions are made and the further 
strategy of enterprise development is formed. The concept of “competition in housing construction” has been clarified, 
which takes into account along with the price and quality indicators of products, factors of liquidity and financial stability, 
quality of management and organizational and technical factors. 

Originality. The primary set of indicators that have an impact on the competitiveness of the enterprise is 

formulated, namely: management indicators, organizational and technical indicators, financial indicators and product 
competitiveness. An algorithm and a set of indicators for the determination of the integral indicator of the assessment of 
the competitiveness of enterprises in the housing market is developed, which allows us to analyze the activities of 
enterprises as per individual indicators and in groups of indicators. 

Practical value. The practical significance of the work lies in the fact that its main provisions can be used: 
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- enterprises operating in the sphere of housing construction in the evaluation and development of managerial 
decisions on improving competitiveness; 

- state bodies for the study of the market in the conduct of tenders; 
- when preparing training courses “Marketing”, “Marketing Research”, “Organization Economics” for students of 

economic specialties of educational institutions; during seminars-trainings under the program “Competitiveness of goods 
and services” in organizations. 

Key words: competition, competitiveness, housing construction, strategy, methodology, integral indicator 
 

 
 
Даниленко-Кульчицька В.А., Нагара М.Б. МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ: СИСТЕМА ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ 
Мета. Детермінація системи маркетингових комунікацій на підприємствах туристичної сфери, визначення її 

взаємодоповнюючих складових та, зокрема, дослідження особливостей та ефективності рекламування 
туристичних послуг. 

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, 

зокрема: системний аналіз – для розкриття сутності базових категорій; методи аналізу та синтезу – при 
обґрунтуванні процесу створення та ведення сторінки туристичної фірми в соціальній мережі; методи 
спостереження та логічного узагальнення – при розгляді особливостей використання соціальних мереж для 
рекламування туристичних послуг. 

Результати дослідження. Виявлено, що система маркетингових комунікацій туристичного підприємства є 

динамічною сукупністю взаємопов’язаних процесів, що ґрунтуються на інтегрально-цільовому підході до 
діяльності туристичного підприємства з метою встановлення пріоритетів розвитку, враховуючи ресурсний, 
людський та маркетинговий потенціал підприємства. 

Встановлено, що в останні роки серед визначальних вимог довгострокового успіху туристичного 
підприємства є необхідність маркетингової орієнтації. Саме тому пошук комунікаційної ідеї, визначення місії, 
цінностей і візії стали визначальними умовами успішного функціонування підприємств туристичної сфери. 
Численнi мoделi маркетингових комунікацій oписaнi в лiтеpaтуpi, a їх пpaктичним викopистaнням зaзвичaй 
зaймaються iнфopмaцiйнo-aнaлiтичнi пiдpoздiли, відділи якoстi, мapкетингу тoщo. Визначено, що найбільш 
aктуaльним зaлишaється зaвдaння розробки та імплементації новітніх інструментів маркетингових комунікацій та 
їх iнтегpaцiї в упpaвлiнськi пpoцеси туристичних пiдпpиємств. 

Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено, що система маркетингових комунікацій 

туристичного підприємства є динамічною сукупністю взаємопов’язаних процесів, що ґрунтуються на інтегрально-
цільовому підході до діяльності туристичного підприємства з метою встановлення пріоритетів розвитку, 
враховуючи ресурсний, людський та маркетинговий потенціал підприємства. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть 

постійному зростанню кількості клієнтів і відповідно успішному функціонуванню туристичної організації на ринку. 
Ключові слова: туризм, туристичні послуги, маркетингові комунікації, канали комунікацій, система 

маркетингу, соціальна мережа, рекламування, туристична компанія. 
 
Даниленко-Кульчицкая В.А., Нагара М.Б. МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ: СИСТЕМА И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
Цель. Детерминация системы маркетинговых коммуникаций на предприятиях туристической сферы, 

определение ее взаимодополняющих составляющих и, в частности, исследования особенностей и 
эффективности рекламы туристических услуг. 

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, 

в частности: системный анализ – для раскрытия сущности базовых категорий методы анализа и синтеза - при 
обосновании процесса создания и ведения страницы туристической фирмы в социальной сети; методы 
наблюдения и логического обобщения - при рассмотрении особенностей использования социальных сетей для 
рекламы туристических услуг. 

Результаты исследования. Установлено, что система маркетинговых коммуникаций туристского 

предприятия является динамичной совокупностью взаимосвязанных процессов, основанных на интегрально-
целевом подходе к деятельности туристического предприятия с целью установления приоритетов развития, 
учитывая ресурсный, человеческий и маркетинговый потенциал предприятия. 

Установлено, что в последние годы среди определяющих требований долгосрочного успеха 
туристического предприятия является необходимость маркетинговой ориентации. Именно поэтому поиск 
коммуникационной идеи, определение миссии, ценностей и видения стали определяющими условиями 
успешного функционирования предприятий туристической сферы. Многочисленные мoдели маркетинговых 
коммуникаций oписaны в литеpaтуpе, a их пpaктическим использованием обычно зaнимaются инфopмaционнo-
aнaлитические отделы, отделы качества, мapкетинга и т.д. Определено, что наиболее aктуaльним остается 
задача разработки и имплементации новейших инструментов маркетинговых коммуникаций и их интеграции в 
управленческие процессы туристических предприятий. 

Научная новизна результатов исследования. Установлено, что система маркетинговых коммуникаций 

туристического предприятия является динамической совокупностью взаимосвязанных процессов, основанных на 
интегрально-целевом подходе к деятельности туристического предприятия с целью установления приоритетов 
развития, учитывая ресурсный, человеческий и маркетинговый потенциал предприятия. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования будут 

способствовать постоянному росту количества клиентов и соответственно успешному функционированию 
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туристической организации на рынке. 
Ключевые слова: туризм, туристические услуги, маркетинговые коммуникации, каналы коммуникаций, 

система маркетинга, социальная сеть, реклама, туристическая компания. 
 
Danylenko-Kulchytska V.A., Nahara M.B. MARKETING COMMUNICATIONS OF TOURIST ENTERPRISES: 

SYSTEM AND MANAGEMENT ASPECTS 
Purpose. The aim of the article is to determine the marketing communications system at tourist enterprises, to 

define its complementary components and, in particular, to study the features and effectiveness of tourism services 
advertising 

Methodology of research. General scientific and special methods were used in the process of research. 

Systems analysis is used for disclosure of basic categories. Methods of analysis and synthesis were used in 
substantiating the process of creating and maintaining a travel company page in a social network. Methods of 
observation and logical generalization were used in considering the features of social networks for tourist services 
promotion.  

Findings. It is established that the system of marketing communications of the tourist enterprise is a dynamic set 

of interrelated processes based on the integrated purpose approach to the activity of the tourist enterprise in order to 
establish the development priorities, taking into account the resource, human and marketing potential of the enterprise. 

It is established that in recent years, among the defining requirements of the long-term success of a tourist 
enterprise is the need for marketing orientation. That is why finding a communication idea, defining mission, values and 
vision have become the defining conditions for the successful operation of tourist industry enterprises. Numerous types 
of marketing communications are written in the literature, and their actual use is made up of informal and informal 
subdivisions, departments of the company, and marketing malls. It is determined that the most actual remains the task of 
developing and implementing the latest tools of marketing communication and their integration into the management 
processes of tourist enterprises. 

Originality. It is determined that system of marketing communications of tourism enterprise is a dynamic set of 

interrelated processes based on integral approach to tourism enterprise activity. Its aim is to establish priorities of 
development, taking into account resources, human and marketing potential of the company.  

Practical value. The results of the research will contribute to the continuous growth of the number of clients and, 

accordingly, the successful functioning of the tourism organization in the market. 
Key words: tourism, tourism services, marketing communications, communication channels, marketing system, 

social network, advertising, travel company. 
 

 
 
Валіулліна З.В. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ 

КОРПОРАЦІЙ  
Мета. Комплексна систематизація функціональних складових інформаційно-інституційного середовища 

діяльності корпорацій, розроблення авторської класифікації глобальних корпоративних інститутів в інформаційній 
сфері. Дослідження взаємодії абсолютно різних інститутів в форматі єдиної системної методології. 

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні 

положення сучасної економічної теорії та інноваційного розвитку суб’єктів господарювання, наукові праці вчених, 
нормативні та законодавчі акти України та країн світу з питань формування інформаційно-інституційного 
середовища діяльності корпорацій. В процесі дослідження використовувалися такі методи: теоретичного 
узагальнення (для висвітлення теоретико-методологічних основ інформаційно-інституційного середовища 
діяльності корпорацій), індукції, дедукції (для дослідження особливостей формування інформаційно-
інституційного середовища діяльності корпорацій), системний підхід (з метою розроблення класифікації 
глобальних корпоративних інститутів в інформаційній сфері), графічний (з метою наочного зображення). 

Результати дослідження. Розглянуто еволюцію інформаційно-інституційного середовища діяльності 

корпорацій, систематизовано функціональні складові інформаційно-інституційного середовища. Досліджено 
взаємодію абсолютно різних інститутів в форматі єдиної системної методології. Доведено, що Бреттон-Вудські 
інститути є базовою системою правил, які своєю чергою детерміновані національними інтересами США, Великої 
Британії, Німеччини, Бельгії та інших Європейських країн. Визначено, що деякі новітні корпорації беруть на себе 
функції створення правил, які за своєю природою мають глобальний характер і не залежать від волі національних 
урядів та міжнародних організацій. 

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблена класифікація глобальних корпоративних 

інститутів в інформаційній сфері, яка сприяє розробленню орієнтованості та адаптованості до новітніх 
міжнародних правил підприємницької діяльності. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження дадуть корпораціям 

змогу розробити орієнтири та адаптуватись до новітніх міжнародних правил підприємницької діяльності, що стане 
рушійною силою до скорочення трансакційних витрат. Введення в науковий обіг такої класифікації дасть змогу 
національним корпораціям та іншим формам підприємницької діяльності більш точно перерозподіляти ресурси та 
орієнтуватись в системі правил бізнесу на міжнародному рівні.  

Ключові слова: інституціоналізація, інституціональні перетворення, корпорація, міжнародний інститут, 

розвиток, регулювання, інформаційно-інституційного середовища. 
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Валиуллина З.В. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИЙ 

Цель. Комплексная систематизация функциональных составляющих информационно-институциональной 

среды деятельности корпораций, разработка авторской классификации глобальных корпоративных институтов в 
информационной сфере. Исследование взаимодействия совершенно разных институтов в формате единой 
системной методологии. 

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются 

фундаментальные положения современной экономической теории и инновационного развития субъектов 
хозяйствования, научные труды ученых, нормативные и законодательные акты Украины и стран мира по 
вопросам формирования информационно-институциональной среды деятельности корпораций. В процессе 
исследования использовались следующие методы: теоретического обобщения (для освещения теоретико-
методологических основ информационно-институциональной среды деятельности корпораций), индукции, 
дедукции (для исследования особенностей формирования информационно-институциональной среды 
деятельности корпораций), системный подход (с целью разработки классификации глобальных корпоративных 
институтов в информационной сфере), графический (с целью наглядного изображения). 

Результаты исследования. Рассмотрена эволюция информационно-институциональной среды 

деятельности корпораций, систематизированы функциональные составляющие информационно-
институциональной среды. Исследовано взаимодействие совершенно разных институтов в формате единой 
системной методологии. Доказано, что Бреттон-Вудские институты являются базовой системой правил, в свою 
очередь детерминированы национальными интересами США, Великобритании, Германии, Бельгии и других 
европейских стран. Определено, что некоторые новейшие корпорации берут на себя функции создания правил, 
которые по своей природе носят глобальный характер и не зависят от воли национальных правительств и 
международных организаций. 

Научная новизна результатов исследования. Разработана классификация глобальных корпоративных 

институтов в информационной сфере, которая способствует разработке ориентированности и адаптированности 
к новым международным правилам предпринимательской деятельности. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования дадут 

корпорациям возможность разработать ориентиры и адаптироваться к новым международным правилам 
предпринимательской деятельности, тем самым являются движущей силой к сокращению трансакционных 
издержек. Введение в научный оборот такой классификации позволит национальным корпорациям и другим 
формам предпринимательской деятельности более точно перераспределять ресурсы и ориентироваться в 
системе правил бизнеса на международном уровне. 

Ключевые слова. институционализация, институциональные преобразования, корпорация, 

международный институт, развитие, регулирование, информационно-институциональной среды. 
 

Valiullina Z.V. FORMATION OF INFORMATION AND INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF CORPORATE 
ACTIVITIES 

Purpose. The aim of the article is to develop a comprehensive systematization of functional components of the 

information and institutional environment of corporations, developing an author's classification of global corporate 
institutions in the information sphere. Also, investigation of the interaction of completely different institutes in the format of 
a unified system methodology is considered in the article. 

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research are the fundamental 

positions of modern economic theory and innovative development of business entities, scientific works of scientists, 
normative and legislative acts of Ukraine and the world on the formation of information and institutional environment of 
corporations. The following methods are used in the process of research: theoretical generalization (for coverage of 
theoretical and methodological foundations of the information and institutional environment of corporations activity), 
induction, deduction (for studying the peculiarities of the formation of the information and institutional environment of 
corporations activity), system approach (with the purpose of developing the classification of global corporate institutions 
in the information sphere), graphic (for the purpose of visual representation). 

Findings. The evolution of the information and institutional environment of corporations activity is considered, the 

functional components of the information and institutional environment are systematized. The interaction of completely 
different institutes in the format of a unified system methodology is explored. It is proved that the Bretton Woods 
institutions are the basic system of rules, which in turn are determined by the national interests of the United States, 
Great Britain, Germany, Belgium and other European countries. It has been determined that some of the newest 
corporations are taking on the role of creating rules that by their nature are global in nature and do not depend on the will 
of national governments and international organizations. 

Originality. The classification of global corporate institutions in the information sphere has been developed, 

which contributes to the development of orientation and adaptability to the latest international rules of entrepreneurial 
activity. 

Practical value. The obtained results of the study will enable corporations to develop benchmarks and adapt to 

the latest international rules of business, which will be the driving force for reducing transaction costs. The introduction of 
a scientific classification of such a classification will enable national corporations and other forms of business to more 
accurately redistribute resources and orient themselves in the system of business rules at the international level. 

Key words: institutionalization, institutional transformation, corporation, international institute, development, 

regulation, informational and institutional environment. 
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Охота В.І. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
Мета. Систематизація науково-методологічних підходів та оптимізація методології оцінки картини 

регіональних особливостей розвитку туризму в Україні. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальні і спеціальні методи дослідження, 

зокрема: застосовано метод систематизації науково-методологічних підходів при розробці авторської 
методологію оцінки стану, особливостей і рівня розвитку туризму в розрізі регіонів України. Оцінку стану, 
особливостей і рівня розвитку туризму в регіонах України проведено на основі використання методики бальних 
оцінок, порівняльного, статистичного аналізу, методу ранжування. 

Результати дослідження. Розроблено та представлено авторську методологію і методику експрес-

аналізу особливостей рівня розвитку туризму в регіональному вимірі.  
Проведена оцінка стану особливостей рівня розвитку туризму в регіонах України з використанням даної 

методології дозволила визначити наочну картину по даному напрямку дослідження. Визначено основні 
характеристики номерного фонду регіонів країни, виявлені регіони України, які мають найбільший рівень розвитку 
згідно з оцінюваним переліком показників розвитку туристичного потенціалу. 

Наукова новизна результатів дослідження. Вперше запропоновано методичний підхід, який передбачає 

оптимальний комплекс оціночних показників, що охоплюють основні характеристики розвитку туризму на 
регіональному рівні; також розроблена формула характеру номерного фонду за категоріями колективних засобів 
розміщення, яка допомагає визначити наочну картину за цим напрямком в рамках кожного регіону країни. 

Практична значущість результатів дослідження. Використання представленої наукової розробки 

розширює науково-методологічну базу дослідження, дозволяє комплексно оцінити стан розвитку туризму в 
регіонах України. 

Ключові слова: особливості, туризм, регіон, туристичний потенціал, експрес-аналіз, номерний фонд, 

методологія, колективні засоби розміщування, заклади ресторанного господарства, пам’ятки. 
 
Охота В.И. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УКРАИНЕ 
Цель. Систематизация научно-методологических подходов и оптимизация методологии оценки картины 

региональных особенностей развития туризма в Украине. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы общие и специальные методы 

исследования, в частности: применен метод систематизации научно-методологических подходов при разработке 
авторской методики оценки состояния, особенностей и уровня развития туризма в разрезе регионов Украины. 
Оценку состояния, особенностей и уровня развития туризма в регионах Украины проведено на основе 
использования методики балльных оценок, сравнительного, статистического анализа, метода ранжирования. 

Результаты исследования. Разработана и представлена авторская методология экспресс-анализа 

особенностей уровня развития туризма в региональном измерении. Проведенная оценка состояния 
особенностей уровня развития туризма в регионах Украины с использованием данной методологии позволила 
определить наглядную картину по данному направлению исследования. Определены основные характеристики 
номерного фонда регионов страны, выявлены регионы Украины, которые имеют наибольший уровень развития 
согласно с оцениваемым перечнем показателей развития туристического потенциала. 

Научная новизна результатов исследования. Впервые предложен методический подход, 

предусматривающий оптимальный комплекс оценочных показателей, охватывающих основные характеристики 
развития туризма на региональном уровне; также разработана формула характера номерного фонда по 
категориям коллективных средств размещения, которая помогает определить наглядную картину по этому 
направлению в рамках каждого региона страны. 

Практическая значимость результатов исследования. Использование представленной разработки 

расширяет научно-методологическую базу исследования, позволяет комплексно оценить состояние развития 
туризма в регионах Украины. 

Ключевые слова: особенности, туризм, регион, туристический потенциал, экспресс-анализ, номерной 

фонд, методология, коллективные средства размещения, заведения ресторанного хозяйства, пам’ятники 
достопримечательности. 

 
Okhota V.I. REGIONAL FEATURES OF TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE 
Purpose. The aim of the article is to systematization of scientific and methodological approaches and 

optimization of the methodology of evaluation systematization of the picture of regional peculiarities of tourism 
development in Ukraine. 

Methodology of research. The general and special research methods were used in the process of research, in 

particular: the method of systematization of scientific and methodological approaches was applied in developing the 
author's methodology for assessing the state, features and level of tourism development in the context of the regions of 
Ukraine. Assessment of the state, features and level of tourism development in the regions of Ukraine was carried out on 
the basis of the methodology of scoring, comparative, statistical analysis, and the ranking method. 

Findings. The author's methodology of express analysis of the peculiarities of the level of tourism development in 

the regional dimension was developed and presented. An assessment of the state of the features of the level of tourism 
development in the regions of Ukraine with the use of this methodology has allowed to determine the visual picture in this 
area of research. The basic characteristics of the number fund of the regions of the country are determined, the regions 
of Ukraine with the highest level of development in the estimated list of indicators of development of tourist potential are 
revealed. 

Originality. For the first time a methodical approach is proposed that provides an optimal set of valuation 

indicators covering the main characteristics of tourism development at the regional level; also, a formula for the 
characterization of the number fund has been developed according to the categories of collective means of placement, 
which helps to determine the visual picture in this area for each region of the country. 
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Practical value. Using the presented development expands the scientific and methodological base of the study, 

allows to comprehensively assessing the state of tourism development in the regions of Ukraine. 
Key words: features, tourism, region, tourist potential, express analysis, number fund, methodology, collective 

accommodation facilities, restaurant facilities, sightseeing places. 
 

 
 

Кравчук І.А., Ракович О.І. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 
ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Мета. Метою статті є обґрунтування структури економічного середовища формування доданої вартості 

агропродовольчої продукції та перспектив його розвитку в Україні.  
Методика дослідження. В процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи зокрема: 

методи теоретичного узагальнення – для дослідження теоретичних основ економічного середовища формування 
доданої вартості агропродовольчої продукції, концепцій і підходів до його структури; аналізу і синтезу – для 
виявлення сучасних тенденцій розвитку економічного середовища доданої вартості агропродовольчої продукції 
та його структуроформуючих чинників; системний підхід – для обґрунтування структури економічного середовища 
формування доданої вартості агропродовольчої продукції із виділенням ключових підсистем. 

Результати дослідження. Виявлено основні тенденції розвитку економічного середовища формування 

доданої вартості агропродовольчої продукції в Україні. Негативні тенденції: проблеми фінансового та 
інституціонального забезпечення сільськогосподарських товаровиробників, нерозвиненість інфраструктури 
агробізнесу, низький рівень впровадження інновацій у формування ланцюгів постачання, відсутність 
кваліфікованих спеціалістів та знань з організації агробізнесових систем. Позитивні тенденції: виробництво 
продукції з високою часткою доданої вартості зумовлює збільшення експорту готової до використання продукції, 
потенціал формування високої доданої вартості продукції в аграрному секторі має перспективу до зростання. З 
використанням системного підходу обґрунтовано структуру економічного середовища формування доданої 
вартості агропродовольчої продукції. 

Наукова новизна результатів дослідження. Представлена схема системи формування економічного 

середовища доданої вартості агропродовольчої продукції дозволяє структурувати складові його розвитку за 
фазами створення доданої вартості у ланцюгу «виробництво сільськогосподарської продукції, переробка, 
реалізація кінцевому споживачеві». 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження спрямовані на 

вирішення проблем формування економічного середовища доданої вартості агропродовольчої продукції за 
допомогою ефективної координації на локальному та регіональному рівнях управління. 

Ключові слова: економічне середовище, агропродовольча продукція, додана вартість, складові  

економічного середовища формування доданої вартості агропродовольчої продукції, структура економічного 
середовища. 

 
Кравчук И.А., Ракович А.И. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦІЇ 
Цель. Целью статьи является обоснование структуры экономической среды формирования добавленной 

стоимости агропродовольственной продукции и перспектив ее развития в Украине.  
Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные методы: методы 

теоретического обобщения ‒ для исследования теоретических основ экономической среды формирования 
добавленной стоимости агропродовольственной продукции, концепций и подходов к ее структуре; анализа и 
синтеза ‒ для выявления современных тенденций развития экономической среды добавленной стоимости 
агропродовольственной продукции и ее структуроформирующих факторов; системный подход – для обоснования 
структуры экономической среды формирования добавленной стоимости агропродовольственной продукции с 
выделением ключевых подсистем.  

Результаты исследования. Выявлены основные тенденции развития экономической среды 

формирования добавленной стоимости агропродовольственной продукции в Украине. Негативные тенденции: 
проблемы финансового и институционального обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
неразвитость инфраструктуры агробизнеса, низкий уровень внедрения инноваций в формирование цепей 
поставок, отсутствие квалифицированных специалистов и знаний по организации агробизнесовых систем. 
Положительные тенденции: производство продукции с высокой долей добавленной стоимости приводит к 
увеличению экспорта готовой к использованию продукции, потенциал формирования высокой добавленной 
стоимости продукции в аграрном секторе имеет перспективу к росту. С использованием системного подхода 
обосновано структуру экономической среды формирования добавленной стоимости агропродовольственной 
продукции. 

Научная новизна результатов исследования. Представлена схема системы формирования 

экономической среды добавленной стоимости агропродовольственной продукции позволяет структурировать 
составляющие ее развития по фазам создания добавленной стоимости в цепи «производство 
сельскохозяйственной продукции, переработка, реализация конечному потребителю».  

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

направлены на решение проблем формирования экономической среды добавленной стоимости 
агропродовольственной продукции с помощью эффективной координации на локальном и региональном уровнях 
управления 
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Ключевые слова: экономическая среда, агропродовольственная продукция, добавленная стоимость, 

составляющие экономической среды формирование добавленной стоимости агропродовольственной продукции, 
структура экономической среды. 

 
Kravchuk I.A., Rakovych O.I. TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC 

ENVIRONMENT FORMING THE VALUE ADDED OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
Purpose. The purpose of the article is to substantiate the structure of the economic environment of the added 

value of agricultural products and the prospects for its development in Ukraine. 
Methodology of research. In the process of research, general scientific methods were used in particular: the 

methods of theoretical generalization - to study the theoretical foundations of the economic environment of the formation 
of added value of agricultural products, concepts and approaches to its structure; analysis and synthesis - to identify 
current trends in the economic environment of the value added of agro-food products and its structure forming factors; 
systematic approach - to justify the structure of the economic environment of the formation of added value of agricultural 
products with the allocation of key subsystems. 

Findings. The main tendencies of development of economic environment of formation of added value of agro-

food products in Ukraine are revealed. Negative trends: problems of financial and institutional provision of agricultural 
producers, underdeveloped agribusiness infrastructure, low level of implementation of innovations in the formation of 
supply chains, lack of qualified specialists and knowledge on the organization of agribusiness systems. Positive trends: 
production of products with a high share of value added leads to an increase in the export of ready-to-use products, the 
potential for high value-added production in the agrarian sector has a prospect of growth. Using the systematic approach, 
the structure of the economic environment for the formation of the added value of agro-food products has been 
substantiated. 

Originality. The presented scheme of the system of formation of the economic environment of the added value of 

agro-food products allows to structure the components of its development by the phases of value added in the chain 
"agricultural production, processing, sale to the end user". 

Practical value. The results of the study are aimed at solving the problems of forming the economic environment 

of the added value of agricultural products through effective coordination at the local and regional levels of management. 
Key words: economic environment, agro-industrial products, added value, components of the economic 

environment of the formation of added value of agricultural products. 
 

 
 
Дзядикевич Ю.В., Любезна І.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В УКРАЇНІ 
Мета. Аналіз чинників, які впливають на землеустрій в АПК. 
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. 

Використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме: абстрактно-логічний, дедуктивний і 
узагальнення. Абстрактно-логічний метод застосовано при окресленні основних чинників, які впливають на 
розвиток землеустрою в Україні. За допомогою дедуктивного методу проаналізовано напрями, які сприяють 
підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва та відновленню довкілля. На основі узагальнення 
наукових джерел, присвячених проблемі використання земельних ресурсів, визначено чинники, які впливають на 
процес впровадження у землеробство інноваційних ресурсозберігаючих технологій, які зупиняють деградацію 
земель, відтворюють родючість ґрунту, забезпечують охорону земель і покращують екологічний стан довкілля.  

Результати дослідження. Встановлено, що землекористування передбачає збалансування економічних, 

екологічних і соціальних чинників із урахуванням властивостей земельних ресурсів. Сталий розвиток 
землеустрою забезпечує збереження довкілля, відновлення біосфери, зменшення навантаження на природу та 
гармонійний розвиток людини і природи. Показано, що землекористування в Україні здійснюється з порушенням 
структури посівів, внаслідок чого спостерігається виснаження ґрунтів, розвиваються ерозійні процеси, 
погіршується якісний стан сільськогосподарських угідь. Для уникнення негативних явищ аграрії використовують 
інноваційні ресурсозберігаючі технології обробітку ґрунту, які сприяють підвищенню ефективності виробництва та 
відновленню довкілля. Ефективним є також застосування інноваційної ресурсозберігаючої технології, яка 
охоплює: точне землеробство, органічне землеробство, нульову та мінімальну технології. Технологія точного 
землеробства забезпечує одержання із земельної ділянки найбільшої кількості дешевої та якісної продукції, не 
порушуючи при цьому норм екологічної безпеки.  

Мінімальне втручання людини в природні структури ґрунту сприяє біологічним процесам у верхніх шарах 
ґрунтового покриву, захищає його від деградаційних процесів і підвищує родючість ґрунту. Мінімальний обробіток 
ґрунту проводять на глибину 3–7 см (глибина загортання насіння), створюючи комфортні умови для росту та 
розвитку рослин. Обґрунтовано, що для успішного землекористування необхідно економічно заохотити власників 
землі та землекористувачів до самостійного проведення заходів, які передбачають раціональне використання й 
охорону земель. Застосування економічних інструментів регулювання земельних відносин сприятиме фінансовій 
відповідальності землекористувачів, самодостатності регіонів і наблизить вітчизняних аграріїв до збалансованого 
та високопродуктивного сільськогосподарського виробництва. 

Наукова новизна результатів дослідження. Теоретичні та практичні аспекти землеустрою сприяють 

організації високопродуктивного сільськогосподарського виробництва. 
Практична значущість результатів дослідження. Одержані результати дослідження дозволили 

окреслити теоретичні та практичні аспекти землекористування, які можуть бути використані при виробництві 
екологічно чистої продукції.  

Ключові слова: землеустрій, виробництво, аспекти, землекористування, економія, реалізація, діяльність, 

природні ресурси, ресурсозберігаючі технології. 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА  ––  55--66’’22001188  [[7755]] 
Науково-виробничий журнал 

 

 165 

Дзядикевич Ю.В., Любезная И.В. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В УКРАИНЕ 
Цель. Анализ факторов, влияющих на землеустройство в АПК. 
Методика исследования. Методологической основой исследования является диалектический метод 

научного познания. Использованы общенаучные и специальные методы исследования, а именно: абстрактно-
логический, дедуктивный и обобщения. Абстрактно-логический метод применен при обрисовке основных 
факторов, влияющих на развитие землеустройства в Украине. С помощью дедуктивного метода 
проанализированы направления, которые способствуют повышению эффективности сельскохозяйственного 
производства и восстановлению окружающей среды. На основе обобщения научных источников, посвященных 
проблеме использования земельных ресурсов, определены факторы, влияющие на процесс внедрения в 
земледелие инновационных ресурсосберегающих технологий, которые останавливают деградацию земель, 
воспроизводят плодородие почвы, обеспечивают охрану земель и улучшают экологическое состояние 
окружающей среды. 

Результаты исследования. Установлено, что землепользование предусматривает сбалансирование 

экономических, экологических и социальных факторов с учетом свойств земельных ресурсов. Устойчивое 
развитие землеустройства обеспечивает сохранение окружающей среды, восстановление биосферы, 
уменьшение нагрузки на природу и гармоничное развитие человека и природы. Показано, что землепользование 
в Украине осуществляется с нарушением структуры посевов, вследствие чего наблюдается истощение почв, 
развиваются эрозионные процессы, ухудшается качественное состояние сельскохозяйственных угодий. Во 
избежание негативных явлений аграрии используют инновационные ресурсосберегающие технологии обработки 
почвы, которые способствуют повышению эффективности производства и восстановлению окружающей среды. 
Эффективным является также применение инновационной ресурсосберегающей технологии, которая 
охватывает: точное земледелие, органическое земледелие, нулевую и минимальную технологии. Технология 
точного земледелия обеспечивает получение из земельного участка наибольшего количества дешевой и 
качественной продукции, не нарушая при этом норм экологической безопасности. 

Минимальное вмешательство человека в природные структуры почвы способствует биологическим 
процессам в верхних слоях почвенного покрова, защищает его от деградационных процессов и повышает 
плодородие почвы. Минимальная обработка почвы проводят на глубину 3-7 см (глубина заделки семян), 
создавая комфортные условия для роста и развития растений. Обосновано, что для успешного 
землепользования необходимо экономически стимулировать владельцев земли и землепользователей к 
самостоятельному проведению мероприятий, предусматривающих рациональное использование и охрану 
земель. Применение экономических инструментов регулирования земельных отношений будет способствовать 
финансовой ответственности землепользователей, самодостаточности регионов и приблизит отечественных 
аграриев к сбалансированному и высокопродуктивному сельскохозяйственному производству. 

Научная новизна результатов исследования. Теоретические и практические аспекты землеустройства 

способствуют организации высокопродуктивного сельскохозяйственного производства. 
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

позволили определить теоретические и практические аспекты землепользования, которые могут быть 
использованы при производстве экологически чистой продукции. 

Ключевые слова: землеустройство, производство, аспекты, землепользования, экономия, реализация, 

деятельность, природные ресурсы, ресурсосберегающие технологии. 
 
Dziadykevych Yu.V., Liubesna I.V. SOME ASPECTS OF LAND MANAGEMENT IN UKRAINE 
Purpose. The aim of the article is the analysis of factors influencing land management in agro-industrial complex. 
Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific 

knowledge. The general scientific and special methods of research are used, namely: abstract and logical, deductive and 
generalization. The abstract and logical method is used to outline the main factors that influence the development of land 
management in Ukraine. The directions that promote increase of efficiency of agricultural production and restoration of 
the environment are analyzed with the help of deductive method, Based on the synthesis of scientific sources devoted to 
the problem of land use, the factors that influence the process of introduction into agriculture of innovative resource-
saving technologies that stop land degradation, reproduce soil fertility, provide land protection and improve the 
environmental condition of the environment are identified. 

Findings. It has been established that land use involves balancing economic, environmental and social factors 

taking into account the properties of land resources. Sustainable development of land management ensures 
environmental protection, restoration of the biosphere, reducing the load on nature and harmonious development of man 
and nature. It is shown that land use in Ukraine is carried out in violation of the structure of crops, resulting in depletion of 
soils, erosion processes, and deterioration of the qualitative state of agricultural lands. In order to avoid negative 
phenomena, agrarians use innovative resource-saving soil cultivation technologies that contribute to increasing the 
efficiency of production and the restoration of the environment. 

The use of innovative resource-saving technology, which includes: precision agriculture, organic farming, zero 
and minimum technology, is also effective. The technology of precision agriculture provides obtaining from the land lot of 
the most quantity of cheap and high-quality products without violating the norms of ecological safety. 

Minimal human intervention in natural soil structures promotes biological processes in the upper layers of the soil, 
protects it from degradation processes and increases soil fertility. The minimum soil cultivation is carried out at a depth of 
3-7 cm (depth of seeding), creating a comfortable environment for the growth and development of plants. It is 
substantiated that for successful land use it is necessary to economically encourage land owners and land users to 
independently carry out activities that involve rational use and protection of land. The use of economic instruments for 
land relations regulation will promote financial responsibility of land users, self-sufficiency of regions and bring domestic 
farmers closer to balanced and high-productivity agricultural production. 
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Originality. The theoretical and practical aspects of land management contribute to the organization of highly 

productive agricultural production. 
Practical value. The obtained results of the study allowed to outline the theoretical and practical aspects of land 

use that can be used in the production of environmentally friendly products. 
Key words: land management, production, aspects, land use, economy, realization, activity, natural resources, 

resource saving technologies. 
 

 
 
Боронос В.Г., Пронікова Ж.С., Тарабан Н.В. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІЧЕНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА ЯК 

НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
Мета. Вдосконалення системи мотивації до екологічно спрямованої діяльності, аналіз переваг та 

можливостей застосування методів внутрішньої мотивації: соціальних, психологічних, освітньо-тренінгових. 
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є наукові праці вчених, 

напрацювання наукової школи з економіки природокористування О. Балацького. В процесі дослідження 
використані методи структурно-логічного аналізу при визначені категорії внутрішня та зовнішня мотивація а також 
при класифікації видів мотивації; абстрактно-логічний метод – для виявлення сутності поняття «людина 
екологічна»; системного аналізу – при дослідженні проблемних питань системи вітчизняної екологічної освіти.  

Результати дослідження. Конкретизовано поняття «екологічна освіта», під яким розуміється неперервний 

процес засвоєння цінностей і понять, які спрямовані на формування умінь і відношень, необхідних для 
осмислення та оцінки взаємозв’язків між людиною і природою, а також передбачають розвиток умінь приймати 
екологічно спрямовані рішення.  

Проаналізовано основні недоліки застосування зовнішніх методів мотивації до екологічно спрямованої 
діяльності. Запропоновано в умовах дефіциту фінансування сконцентрувати увагу на внутрішні мотивації 
суспільних груп, спрямованої на формування «людини екологічної» та екологічного мислення. 

Наукова новизна результатів дослідження. Подальшого вдосконалення набули методи внутрішньої 

мотивації, роль та значення яких вітчизняними науковцями часто недооцінюється. Сформовано напрямки 
можливого розвитку вітчизняної системи екологічної освіти шляхом оновлення їх змісту, технологій навчання та 
методик викладання.  

Практична значущість результатів дослідження. Отриманні результати дослідження направлені на 

вирішення проблем зменшення негативного деструктивного впливу людини на навколишнє природне 
середовище, шляхом зміни системи цінностей та побудови екологічного світогляду.  

Ключові слова: мотивація, навколишнє природне середовище, екологічна освіта, екологічне виховання, 

«людина екологічна», екологічна свідомість.  
 

Боронос В.Г., Проникова Ж.С., Тарабан Н.В. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАННОСТЬ ОБЩЕСТВА КАК 
НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

Цель. Совершенствование системы мотивации к экологически направленной деятельности, анализ 

преимуществ и возможностей применения методов внутренней мотивации: социальных, психологических, 
образовательно-тренинговых. 

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются научные 

труды ученых, наработки научной школы по экономике природопользования А. Балацкого. В процессе 
исследования использованы методы структурно-логического анализа при определении категории внутренняя и 
внешняя мотивация а также при классификации видов мотивации; абстрактно-логический метод - для выявления 
сущности понятия «человек экологический»; системного анализа - при исследовании проблемных вопросов 
системы отечественного экологического образования. 

Результаты исследования. Конкретизировано понятие «экологическое образование», под которым 

понимается непрерывный процесс усвоения ценностей и понятий, которые направлены на формирование 
умений и отношений, необходимых для осмысления и оценки взаимосвязей между человеком и природой, а 
также предусматривают развитие умений принимать экологически направленные решение. 

Проанализированы основные недостатки применения внешних методов мотивации к экологически 
направленной деятельности. Предложено в условиях дефицита финансирования сконцентрировать внимание на 
внутреннюю мотивацию общественных групп, направленной на формирование «человека экологического» и 
экологического мышления. 

Научная новизна результатов исследования. Дальнейшего совершенствования получили методы 

внутренней мотивации, роль и значение которых отечественными учеными часто недооценивается. 
Сформированы направления возможного развития отечественной системы экологического образования путем 
обновления их содержания, технологий обучения и методик преподавания. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

направлены на решение проблем уменьшения негативного деструктивного влияния человека на окружающую 
среду, путем изменения системы ценностей и построения экологического мировоззрения. 

Ключевые слова: мотивация, окружающая природная среда, экологическое образование, экологическое 

воспитание, «человек экологический», экологическое сознание. 
 
Boronos V.H., Pronikova Zh.S., Taraban N.V. ECOLOGICAL EDUCATION OF SOCIETY AS A NECESSARY 

COMPONENT FOR ENSURING BALANCED ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 
Purpose. Improvement of the system of motivation to environmentally directed activity, analysis of advantages 
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and possibilities of using methods of internal motivation: social, psychological, educational and training. 
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the scientific works of 

scientists, the work of the scientific school on the economy of nature management O. Balatskyi. In the course of the 
research, methods of structural and logical analysis were used for determining the categories of internal and external 
motivation as well as for the classification of types of motivation; abstract-logical method – to identify the essence of the 
concept of "human ecological"; system analysis – in the study of problem issues of the system of domestic ecological 
education. 

The methods of structural and logical analysis are used in the course of the research for determining the 
categories of internal and external motivation as well as for the classification of types of motivation; abstract and logical 
method – to identify the essence of the concept of “human ecological”; system analysis – in the study of problem issues 
of the system of domestic ecological education. 

Findings. The concept of “ecological education” is defined, which means the continuous process of assimilation 

of values and concepts aimed at forming the abilities and attitudes necessary for understanding and estimating the 
interrelations between man and nature, and also foresees the development of the ability to take environmentally-directed 
solutions. 

The main disadvantages of applying external methods of motivation to environmentally oriented activities are 
analyzed. In the context of the financing gap, it is proposed to focus on internal motivations of social groups aimed at 
creating an “ecological person” and ecological thinking. 

Originality. Further methods of internal motivation have been developed, the role and significance of which are 

often underestimated by native scholars. The directions of the possible development of the domestic ecological 
education system are formed by updating their content, teaching technologies and teaching methods. 

Practical value. The results of the research are aimed at solving problems of reducing the negative destructive 

influence of man on the environment by changing the value system and constructing an ecological world outlook. 
Key words: motivation, environment, ecological education, ecological education, “ecological person”, ecological 

consciousness. 
 

 
 
Нижник І.О. ДОХОДИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ЗАДОВОЛЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ІНТЕРЕСІВ 

ДОМОГОСПОДАРСТВ: СТАН ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ 
Мета. Визначення джерел доходів, які найбільше впливають на витрати на продукти харчування в 

структурі сукупних витрат домогосподарств та факторів, які впливають на формування самих доходів 
домогосподарств. 

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, 

зокрема: метод кореляційно-регресійного аналізу – для визначення джерел доходів, які найбільше впливають на 
витрати на продукти харчування в структурі сукупних витрат домогосподарств, та встановлення тісноти зв’язку 
між приростом реального ВВП і збільшенням заробітної плати найманих працівників в Україні та закордоном; 
монографічний метод та метод порівняння – використані для встановлення факторів, які впливають на 
формування доходів домогосподарств. 

Результати дослідження. Встановлено, що зростання зайнятості населення, доходів, в тому числі за 

рахунок державної допомоги, підвищують рівень економічної доступності продовольства. 
Виявлено, що у структурі доходів населення найвагомішим джерелом є оплата праці, частка якої 

коливається в бік зменшення від 52 до 47 %. Це свідчить про зменшення трудової мотивації економічно активного 
населення України до пошуку роботи всередині країни і його переорієнтацію на закордонний ринок праці. 
Висунуто припущення, що причиною зменшення частки доходів населення від підприємницької діяльності та 
самозайнятості є стабільно несприятливі умови для здійснення підприємницької діяльності. Обґрунтовано головні 
причини низького рівня доходів українських домогосподарств, в тому числі заробітної плати. Виявлено 
несправедливий розподіл національного доходу та низький рівень продуктивність праці. Встановлено, що 
наведений негатив є основою формування в суспільстві атмосфери зневіри у власні сили, виховання 
патерналістських настроїв та маргіналізації значної частини населення. 

Наукова новизна результатів дослідження. Уточнено кількісні параметри зв’язку між часткою витрат на 

продукти харчування в структурі сукупних витрат домогосподарств та зайнятістю населення, між обсягом його 
сукупних ресурсів, динамікою виробництва продуктів харчування, розміром призначеної субсидії та державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим. Вперше проведено кількісний порівняльний аналіз зв’язку між приростом 
реального ВВП та збільшенням заробітної плати в Україні та країнах ЄС із найвищим рівнем тіньової економіки, 
що дало змогу підтвердити припущення про несправедливий розподіл національного доходу в Україні. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати проведеного дослідження 

надають можливість покращити методику аналізу факторів, що впливаю на формування та використання доходів 
населення, та сприяють розвитку державної системи соціального захисту в частині програм продовольчої 
допомоги малозабезпеченим. 

Ключові слова: продовольчий інтерес, задоволення, доходи, малозабезпечені, зайнятість, субсидії, 

соціальний захист, заробітна плата, розподіл національного доходу, продуктивність праці.  
 

Нижник И.О. ДОХОДЫ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ: СОСТОЯНИЕ И ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ 

Цель. Определение источников доходов, наиболее влияющих на расходы на продукты питания в 

структуре совокупных расходов домохозяйств и факторов, влияющих на формирование самих доходов 
домохозяйств. 
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Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, 

в частности: метод корреляционно-регрессионного анализа – для определения источников доходов, наиболее 
влияющих на расходы на продукты питания в структуре совокупных расходов домохозяйств, и установления 
тесноты связи между приростом реального ВВП и увеличением заработной платы наемных работников в 
Украине и за рубежом; монографический метод и метод сравнения – использованы для определения факторов, 
влияющих на формирование доходов домохозяйств. 

Результаты исследования. Установлено, что рост занятости населения, доходов, в том числе за счет 

государственной помощи, повышают уровень экономической доступности продовольствия. 
Выявлено, что в структуре доходов населения наиболее весомым источником является оплата труда, 

доля, которой колеблется в сторону уменьшения от 52 до 47%. Это свидетельствует об уменьшении трудовой 
мотивации экономически активного населения Украины к поиску работы внутри страны и его переориентацию на 
зарубежный рынок труда. Выдвинуто предположение, что стабильно неблагоприятные условия для 
осуществления предпринимательской деятельности - причина уменьшения доли доходов населения от 
предпринимательской деятельности и самозанятости. Обосновано главные причины низкого уровня доходов 
украинских домохозяйств, в том числе заработной платы. Выявлено несправедливое распределение 
национального дохода и низкий уровень производительности труда. Установлено, что приведенный негатив – 
основа формирования в обществе атмосферы разуверения в собственные силы, воспитания патерналистских 
настроений и маргинализации значительной части населения. 

Научная новизна результатов исследования. Уточнены количественные параметры связи между долей 

расходов на продукты питания в структуре совокупных расходов домохозяйств и занятостью населения, между 
объемом его совокупных ресурсов, динамикой производства продуктов питания, размером назначенной субсидии 
и государственной социальной помощи малообеспеченным. Впервые проведен количественный сравнительный 
анализ связи между приростом реального ВВП и увеличением заработной платы в Украине и странах ЕС с 
самым высоким уровнем теневой экономики, что позволило подтвердить предположение о несправедливом 
распределении национального дохода в Украине. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты проведенного 

исследования дают возможность улучшить методику анализа факторов, влияющих на формирование и 
использование доходов населения, а также способствуют развитию государственной системы социальной 
защиты в части программ продовольственной помощи малоимущим. 

Ключевые слова: продовольственный интерес, удовольствие, доходы, малообеспеченные, занятость, 

субсидии, социальная защита, заработная плата, распределение национального дохода, производительность 
труда. 

 
Nyzhnyk I.O. REVENUES AS A KEY FACTOR FOR MEETING THE HOUSEHOLD FOOD INTERESTS: 

STATUS AND FACTORS OF IMPACT 
Purpose. The aim of the article is identification of the sources of income that have the greatest impact on food 

costs in the structure of total household expenditure and factors that influence the formation of household income. 
Methodology of research. General scientific and special methods are used in the process of research, in 

particular: the method of correlation and regression analysis - to determine the sources of income that have the greatest 
impact on food expenditure in the structure of total household expenses, and the establishment of a tight relationship 
between the growth of real GDP and wage increases hired workers in Ukraine and abroad; the monographic method and 
the method of comparison are used to determine the factors that influence the formation of household incomes. 

Findings. It is established that the growth of employment, income, including through state aid, increases the level 

of economic availability of food. It was found that in the structure of income of the population the most important source is 
the payment of labor, the share, which varies in the direction of reduction from 52 to 47%. This indicates a reduction of 
labor motivation of the economically active population of Ukraine to find work in the country and its reorientation to the 
foreign labor market. 

It is suggested that the reason for the reduction of the share of household income from entrepreneurship and self-
employment is the stable unfavorable conditions for entrepreneurial activity. The main reasons for the low income level of 
Ukrainian households, including wages, are substantiated. An unfair distribution of national income and a low level of 
labor productivity have been identified. It is established that the given negative is the basis of formation of an atmosphere 
of despair in the society in the self-power, education of paternalistic mood and marginalization of a significant part of the 
population. 

Originality. The quantitative parameters of the connection between the share of food expenses in the structure of 

total household expenses and the employment of the population, between the volume of its total resources, the dynamics 
of food production, the size of the allocated subsidy and the state social assistance to the poor are specified. For the first 
time, a quantitative comparative analysis of the link between the growth of real GDP and the increase in wages in 
Ukraine and the EU countries with the highest level of the shadow economy was conducted, which allowed to confirm the 
assumption of unfair distribution of national income in Ukraine. 

Practical value. The obtained results of the conducted research provide an opportunity to improve the 

methodology of analysis of factors influencing the formation and use of incomes of the population, and promote the 
development of the state system of social protection in the part of programs of food aid to the poor. 

Key words: food interest, satisfaction, incomes, low income, employment, subsidies, social protection, wages, 

distribution of national income, labor productivity. 
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Школьний О.О. РОЗВИТОК “ЗЕЛЕНОГО” МАРКЕТИНГУ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧИМИ 
ТОВАРАМИ  

Мета. Узагальнення європейського досвіду розвитку екологічно орієнтованого маркетингу, який може бути 

закладено в основу стратегічного позиціювання та посилення глобальних конкурентних переваг у сфері 
роздрібної торгівлі продовольчими товарами. 

Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є праці провідних вітчизняних та зарубіжних 

вчених. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: метод 
статистичного аналізу, синтезу та графічний метод застосовувалися як методологічні інструменти для 
висвітлення інноваційних аспектів розвитку маркетингу в продовольчій сфері. 

Результати дослідження. Виявлено, що нині споживачі дедалі більшою мірою звертають увагу на 

дотримання методів виробництва та реалізації товарів згідно екологічних вимог. Визначено, що суспільні інтереси 
вимагають забезпечення суворої відповідальності щодо соціально-економічного та екологічного впливу 
організацій.  

Встановлено, що тенденція зростаючого попиту на продукти харчування, які вироблені на основі динамічно 
адаптивних та екологічно орієнтованих технологій за мінімального використанням невідновних ресурсів та 
джерел енергії  несільськогосподарського походження свідчить про підтримку споживачами технологій, які 
відображають екологічні орієнтири і не є шкідливими для навколишнього середовища. Завдяки інноваційним 
технологіям Німеччина утримує стійкі конкурентні позиції щодо розвитку маркетингу. Встановлено, що компанія 
Schwarz-Gruppe GmbH, яка володіє брендами Lidl та Kaufland, є потужним гравцем на європейському ринку. 
Занепокоєння тенденціями зміни клімату, ескалації цін на енергоносії та виснаження природних ресурсів 
мотивувало фірму Lidl до здійснення заходів, спрямованих на досягнення сталого розвитку. Ця компанія активно 
використовує принципи інноваційного екологічно орієнтованого бізнесу та застосовує природоохоронні вимоги 
при застосуванні ресурсів та фізичного капіталу.  

Визначено, що глобальні конкурентні переваги у сфері роздрібної торгівлі продовольством можна 
підтримувати шляхом ефективного технологічного моніторингу при застосуванні технологій “зеленого” 
маркетингу, вдосконалення інноваційної культури, забезпечення високих стандартів якості та залучення нових 
бізнес-рішень  у “зеленій” логістиці. 

Наукова новизна результатів дослідження. Поєднання інноваційних технологій у "зеленому" маркетингу 

та бізнес-рішень в екологічно орієнтованій логістиці визначено як передумову інноваційних перетворень та 
досягнення глобальних конкурентних переваг у сфері роздрібної торгівлі продовольчими товарами.  

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати узагальнення європейського 

досвіду є основою для вдосконалення вітчизняного організаційно-економічного механізму управління екологічно 
орієнтованим маркетингом в роздрібній торгівлі продовольчими товарами. 

Ключові слова: роздрібна торгівля продовольчими товарами, інноваційні технології, органічні продукти, 

“зелений” маркетинг, екологічно орієнтована логістика, конкурентоспроможність. 
 
Школьный А.А. РАЗВИТИЕ “ЗЕЛЕНОГО” МАРКЕТИНГА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 
Цель. Обобщение европейского опыта развития экологически ориентированного маркетинга, который 

может быть заложен в основу стратегического позиционирования и усиления глобальных конкурентных 
преимуществ в сфере розничной торговли продовольственными товарами. 

Методика исследования. Теоретической основой исследования являются труды ведущих отечественных 

и зарубежных ученых. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы 
исследования, в частности: метод статистического анализа, синтеза и графический метод применялись как 
методологические инструменты для освещения инновационных аспектов развития маркетинга в 
продовольственной сфере. 

Результаты исследования. Выявлено, что ныне потребители значительное внимание обращают на 

соблюдение методов производства и реализации товаров в соответствии с экологическими критериями. 
Определено, что общественные интересы требуют обеспечения строгой ответственности за социально-
экономическое и экологическое воздействие организаций. 

Установлено, что тенденция растущего спроса на продукты питания, производимые с помощью 
динамически адаптивных и экологически ориентированных технологий, при минимальном использовании 
невосполнимых ресурсов и источников энергии несельскохозяйственного происхождения, свидетельствуют о 
поддержке потребителями технологий, отражающих экологические ориентиры и не вызывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. Благодаря инновационным технологиям Германия удерживает устойчивые 
конкурентные позиции по развитию маркетинга. Установлено, что компания Schwarz-Gruppe GmbH, владеющая 
брендами Lidl и Kaufland, является мощным игроком на европейском рынке. Обеспокоенность, вызванная 
тенденциями изменения климата, эскалации цен на энергоносители и истощения природных ресурсов, 
мотивировала фирму Lidl к осуществлению мероприятий, направленных на достижение устойчивого развития. 
Эта компания активно использует принципы инновационного экологически ориентированного бизнеса и 
применяет природоохранные требования в процессе применения ресурсов и физического капитала. 

Определено, что глобальные конкурентные преимущества в сфере розничной торговли продовольствием 
можно поддерживать путем эффективного технологического мониторинга с помощью использования технологий 
“зеленого” маркетинга, совершенствования инновационной культуры, обеспечения высоких стандартов качества 
и привлечения новых бизнес-решений в “зеленой” логистике. 

Научная новизна результатов исследования. Сочетание инновационных технологий в “зеленом” 

маркетинга и бизнес-решений в экологически ориентированной логистике определено как предпосылка для 
инновационных преобразований и достижения глобальных конкурентных преимуществ в сфере розничной 
торговли продовольственными товарами. 
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Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты обобщения 

европейского опыта являются основой для совершенствования отечественного организационно-экономического 
механизма управления экологически ориентированным маркетингом в розничной торговле продовольственными 
товарами. 

Ключевые слова: розничная торговля продовольственными товарами, инновационные технологии, 

органические продукты, “зеленый” маркетинг, экологически ориентированная логистика, конкурентоспособность. 
 
Shkolnyi O.O. THE DEVELOPMENT OF “GREEN” MARKETING IN THE FOOD RETAILING INDUSTRY 
Purpose. The aim of the article is the reflection of the European experience in developing ecologically oriented 

marketing which can be prerequisite of strategic positioning and strengthening global competitive advantage for the food 
retailing industry. 

Methodology of research. Investigations of outstanding domestic and foreign scientists have been considered 

as the theoretical basis of current study. General scientific and special methods are used in the process of research, in 
particular: method of statistical analysis, synthesis and graphic method were used as methodological tools for 
highlighting innovative aspects of food marketing. 

Findings. It was found that today consumers are increasingly focusing on compliance with the methods of 

production and goods selling according to the environmental requirements. It is determined that the public interests 
require strict responsibility regarding to the socioeconomic and environmental impacts of organizations. 

It is established that the tendencies of increasing demand for food produced by dynamically adaptive and 
environmentally sustainable technologies with minimal usage of non-renewable inputs and energy resources from non-
agricultural origin testify the consumers’ support for technologies that are reflecting ecological objectives and not harmful 
to the environment. Thanks to innovative technologies, Germany holds sustainable competitive positions in developing 
marketing. It is established that the company Schwarz-Gruppe GmbH that owns the Lidl and Kaufland brands is a 
powerful player in the European market. The concerns related to the climate change, increasing energy prices and the 
depletion of natural resources have been strengthening Lidl’s incentives to implement measures towards sustainable 
development. This company actively utilizes the principles of innovative environmentally friendly business and applies 
environmentally protective requirements to technologies and the physical capital.  

It is determined that the global competitive advantage for the food retail industry can be supported by the effective 
technological monitoring in “green” marketing, the development of innovation culture, ensuring high quality standards and 
attracting new business solutions to the “green” logistics. 

Originality. The combination of the innovative technologies in "green" marketing and business solutions in the 

environmentally oriented logistics was identified as prerequisite for innovative transformations and achieving global 
competitive advantage for the food retail industry. 

Practical value. The obtained results of the synthesis of the European experience create the basis for improving 

the domestic organizational and economic mechanism of managing environmentally oriented marketing in the retail food 
industry. 

Key words: food retailing industry, innovative technologies, organic food, “green” marketing, environmentally 

oriented logistics, competitiveness. 
 

 
 
Юркевич Г.Й. ДУХОВНИЙ СВІТ ОСОБИСТОСТІ-УПРАВЛІНЦЯ 
Мета. Розгляд категорії духовності в діяльності успішних керівників а також в осмисленні сутності 

духовності, ролі якісних характеристик духовності особистості-лідера для поглиблення демократизації сучасного 
українського суспільства в процесі його реформування. 

Методика дослідження. В основу дослідження покладений системний підхід, діалектичний метод 

наукового пізнання і фундаментальні положення теорії психології управління. Для наукового вирішення мети 
використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: методи наукової абстракції – для обґрунтування 
категоріально-понятійного апарату; абстрактно-логічний метод – для формулювання висновків дослідження; 
методи аналізу, синтезу й узагальнення – для вивчення основних тенденцій управлінської діяльності і її 
психологічного підґрунтя. 

Результати дослідження. Доведено що управлінська діяльність керівника відповідно до його 

інтелектуального, комунікативного та професійного потенціалу, природних задатків і таланту, здібностей і вмінь 
може бути ефективною в конкретному морально-психологічному, соціокультурному та етнопсихологічному 
середовищі. Досліджено взаємодію управління і соціуму. Виявлено, що моральні, правові, культурні вимоги 
суспільства, в якому здійснюється управлінська діяльність і функціонують суб’єкти та об’єкти управління, 
виявляються в традиціях, правилах поведінки, культурних цінностях, які визначають розвиток спрямованості 
особистості керівника (колективних суб’єктів управління), рис його характеру, зміст знань, його звички й здібності. 

Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено, що із професіоналізмом пов’язані 

спроможність людини бути успішною у вибраній справі, самореалізація її творчих можливостей, якість життя в 
цілому. Обґрунтовано, що високодуховна особистість професіонала здатна здійснювати вчинки по совісті, 
відповідально. Без вивчення розвитку й формування духовного становлення управлінця неможливе вироблення 
методологічних і теоретичних позицій відносно його підготовки як фахівця, здатного продуктивно здійснювати 
свою управлінську практику в динамічно мінливій соціокультурній ситуації.  

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть 

суттєвому поліпшенню управлінської діяльності при веденні бізнесу та збагачують наявну базу сучасної 
психології управління. 
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Ключові слова: професіонал, професіоналізм діяльності, професіоналізм особистості, професійні якості 

керівника, модель духовного становлення керівника, психологічний тренінг, тематичний план, духовність, пам’ять.  
 
Юркевич Г.Й. ДУХОВНЫЙ МИР ЛИЧНОСТИ-УПРАВЛЕНЦА 
Цель. Рассмотрение категории духовности в деятельности успешных руководителей, а также в 

осмыслении сущности духовности, роли качественных характеристик духовности личности-лидера для 
углубления демократизации современного украинского общества в процессе его реформирования. 

Методика исследования. В основу исследования положен системный подход, диалектический метод 

научного познания и фундаментальные положения теории психологии управления. Для научного решения цели 
использованы общенаучные и специальные методы исследования: методы научной абстракции – для 
обоснования категориально-понятийного аппарата; абстрактно-логический метод – для формулирования 
выводов исследования; методы анализа, синтеза и обобщения – для изучения основных тенденций 
управленческой деятельности и ее психологического основания. 

Результаты исследования. Доказано, что управленческая деятельность руководителя в соответствии с 

его интеллектуальным, коммуникативным и профессиональным потенциалом, природными задатками и 
талантом, способностями и умением может быть эффективной в конкретном морально-психологической, 
социокультурной и етнопсихологической среде. Исследовано взаимодействие управления и социума. Выявлено, 
что моральные, правовые, культурные требования общества, в котором осуществляется управленческая 
деятельность и функционируют субъекты и объекты управления, оказываются в традициях, правилах поведения, 
культурных ценностях, которые определяют развитие направленности личности руководителя (коллективных 
субъектов управления), черт его характера, содержания знаний, его привычек и способностей. 

Научная новизна результатов исследования. Установлено, что с профессионализмом связанны 

способность человека быть успешным в выбранном деле, самореализация его творческих возможностей, 
качество жизни в целом. Обосновано, что высокодуховная личность профессионала способна совершать 
поступки по совести и ответственно. Без изучения развития и формирования духовного становления управленца 
невозможна выработка методологических и теоретических позиций относительно его подготовки как 
специалиста, способного продуктивно осуществлять свою управленческую практику в динамично меняющейся 
социокультурной ситуации. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования будут 

способствовать существенному улучшению управленческой деятельности при ведении бизнеса и обогащать 
имеющуюся базу современной психологии управления. 

Ключевые слова: профессионал, профессионализм деятельности, профессионализм личности, 

профессиональные качества руководителя, модель духовного становления руководителя, психологический 
тренинг, тематический план, духовность, память. 

 
Yurkevych H.Y. SPIRITUAL WORLD OF PERSONALITY-MANAGER 
Purpose. The aim of the article is consideration of the category of spirituality in the activities of successful leaders 

as well as in understanding the essence of spirituality, the role of qualitative characteristics of the spirituality of the 
leader-personality to deepen the democratization of modern Ukrainian society in the process of its reformation. 

Methodology of research. The research is based on a systematic approach, the dialectical method of scientific 

knowledge, and the fundamental provisions of the theory of management psychology. General scientific and special 
methods of research are used for the scientific solution: the methods of scientific abstraction – for the substantiation of 
the categorical-conceptual apparatus; abstract and logical method – to formulate the conclusions of the study; methods 
of analysis, synthesis and synthesis – to study the main trends of management activity and its psychological background. 

Findings. It is proved that the managerial activity of the head according to his intellectual, communicative and 

professional potential, natural instincts and talent, abilities and skills can be effective in a concrete moral and 
psychological, ethno-psychological, social and cultural and environment. 

The interaction of management and society is explored. It was found out that the moral, legal, cultural 
requirements of a society in which management activities are carried out and actors and objects of management are 
found in traditions, rules of conduct, cultural values that determine the development of the direction of the personality of 
the leader (collective management subjects), the character of his character, the content of knowledge, his habits and 
abilities. 

Originality. It is established that professionalism is connected with the ability of a person to be successful in the 

chosen business, self-realization of her creative possibilities, quality of life in general. It is substantiated that highly 
professional personality of a professional is able to carry out acts in conscience, responsibly. Without studying the 
development and formation of the spiritual formation of the manager it is impossible to develop methodological and 
theoretical positions regarding its training as a specialist able to perform productively his management practice in a 
dynamically changing social and cultural situation. 

Practical value. The obtained results of the research will contribute to a significant improvement in management 

activities while conducting business and enrich the existing base of modern management psychology. 
Key words: professional, professionalism of activity, professionalism of the person, professional qualities of the 

leader, model of spiritual formation of the head, psychological training, thematic plan, spirituality, memory. 
 

 
 
Чехов С.А. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І МІСЦЕ РИНКУ НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР У СИСТЕМІ 

АГРАРНИХ РИНКІВ 
Мета – дослідити економічну сутність і місце ринку насіння олійних культур у системі аграрних ринків. 
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Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні 

положення сучасної економічної теорії, наукові праці вчених, нормативно-правова база України з питань 
функціонування ринку насіння олійних культур. В процесі дослідження використовувалися такі методи: 
абстрактно-логічний (для виявлення сутності аграрного ринку та ринку насіння олійних культур як економічної 
категорії), монографічний (для вивчення особливостей ринку насіння олійних культур, виявлення його основних 
функцій), узагальнення (при формуванні позицій вчених стосовно поняття «ринок аграрний»), графічний (при 
формуванні структури ринку насіння в розрізі суб’єктів, за територіальним поділом), системного аналізу (для 
виявлення специфічних рис і особливостей ринку насіння олійних культур). 

Результати дослідження. Визначено, що ринок насіння займає особливе місце в системі аграрних ринків, 

який характеризується масштабністю і високою насиченістю складових. Обґрунтовано вагомість ринку насіння 
олійних культур для аграрного сектору країни, що обумовлена незамінністю насіння соняшнику, сої, ріпаку для 
функціонування ринку олійних культур та олійно-жирового комплексу. Запропоновано авторське визначення 
«ринок насіння олійних культур» як системи економічних відносин, які виникають між його суб’єктами в процесі 
створення, виробництва, підготовки, сертифікації, купівлі-продажу насіння сортів, гібридів олійних культур, за 
умов вільної конкуренції, вільного вибору напрямків реалізації і кооперації, а також державного контролю за 
якістю і зберіганням продукції. Розроблено структуру ринку насіння олійних культур в розрізі суб’єктів, структуру 
обігу насіння олійних культур в Україні. Визначено, що ринок насіння олійних культур характеризується 
пропозицією насіння з боку оригінаторів і виробників насіння, і попитом на насіння з боку виробників товарного 
насіння олійних культур, які виступають в ролі покупців насіння. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає у визначенні особливого місця в системі аграрного 

ринку «ринку насіння олійних культур», виділенні ринку насіння олійних культур як специфічного виду ринку з 
притаманними функціями, структурою. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані наукові результати є підґрунтям для 

вирішення практичних проблем щодо вдосконалення функціонування ринку насіння олійних культур для 
забезпечення ефективності виробництва товарного насіння олійних культур. 

Ключові слова: олійні культури, ринок насіння олійних культур, аграрне виробництво, суб’єкти ринку, 

насіння. 
 
Чехов С.А. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И МЕСТО РЫНКА СЕМЯН МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В 

СИСТЕМЕ АГРАРНЫХ РЫНКОВ 
Цель. Исследовать экономическую сущность и место рынка семян масличных культур в системе аграрных 

рынков. 
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются 

фундаментальные положения современной экономической теории, научные труды ученых, нормативно-правовая 
база Украины по вопросам функционирования рынка семян масличных культур. В процессе исследования 
использовались следующие методы: абстрактно-логический (для выявления сущности аграрного рынка и рынка 
семян масличных культур как экономической категории), монографический (для изучения особенностей рынка 
семян масличных культур, выявление его основных функций), обобщение (при формировании позиций ученых 
относительно понятия «рынок аграрный»), графический (при формировании структуры рынка семян в разрезе 
субъектов, по территориальному делению), системного анализа (для выявления специфических черт и 
особенностей рынка семян масличных культур). 

Результаты исследования. Определено, что рынок семян занимает особое место в системе аграрных 

рынков, который характеризуется масштабностью и высокой насыщенностью составляющих. Обосновано 
значимость рынка семян масличных культур для аграрного сектора страны, что обусловлено незаменимостью 
семян подсолнечника, сои, рапса для функционирования рынка масличных культур и масложирового комплекса. 
Предложено авторское определение «рынок семян масличных культур» как системы экономических отношений, 
возникающих между его субъектами в процессе создания, производства, подготовки, сертификации, купли-
продажи семян сортов, гибридов масличных культур, в условиях свободной конкуренции, свободного выбора 
направлений реализации и кооперации, а также государственного контроля за качеством и хранением 
продукции. Разработано структуру рынка семян масличных культур в разрезе субъектов, структуру обращения 
семян масличных культур в Украине. Определено, что рынок семян масличных культур характеризуется 
предложением семян со стороны оригинаторов и производителей семян и спросом на семена со стороны 
производителей товарных семян масличных культур, выступающих в роли покупателей семян. 

Научная новизна результатов исследования заключается в определении особого места в системе 

аграрного рынка «рынка семян масличных культур», выделении рынка семян масличных культур как 
специфического вида рынка с присущими функциями, структурой. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные научные результаты являются 

основой для решения практических проблем по совершенствованию функционирования рынка семян масличных 
культур для обеспечения эффективности производства товарных семян масличных культур. 

Ключевые слова: масличные культуры, рынок семян масличных культур, аграрное производство, 

субъекты рынка, семена. 
 
Chekhov S.A. THE ECONOMIC ESSENCE AND PLACE OF THE MARKET OF OILSEED CROPS IN THE 

SYSTEM OF AGRARIAN MARKETS 
Purpose. The aim of the article is to investigate the economic essence and place of the market of oilseeds in the 

system of agrarian markets. 
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the fundamental 

provisions of modern economic theory, scientific works of scientists, regulatory and legal framework of Ukraine on the 
functioning of the market for oilseed crops. In the course of the research, the following methods are used: abstract and 
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logical (to identify the essence of the agrarian market and the market of oilseed crops as an economic category), 
monographic (for studying the characteristics of the market of oilseed crops, identifying its main functions), generalization 
(when forming the positions of scientists in relation to the concept “Agrarian market”), graphic (in the formation of the 
market structure of seeds in the context of subjects, by territorial division), system analysis (for the identification of 
specific features and features of the market for oilseeds). 

Findings. It is determined that the market of seeds occupies a special place in the system of agrarian markets, 

which is characterized by scale and high saturation of components. The importance of the oilseeds market for the 
agrarian sector of the country is substantiated due to the irreplaceable sunflower seeds, soybeans, rapeseed for 
functioning of the market of oilseeds and oilseed fat complex. 

The author's definition of “market of seeds of oilseeds” is proposed as a system of economic relations that arise 
among its subjects in the process of creation, production, preparation, certification, sale and purchase of seed of 
varieties, hybrids of oilseeds, in conditions of free competition, free choice of implementation directions of realization and 
cooperation, and also state control over quality and storage of products. 

The structure of the seed market of oilseeds in the context of the subjects, the structure of the circulation of 
oilseeds in Ukraine is developed. It has been determined that the seed market of oilseeds is characterized by the supply 
of seeds from the originators and producers of seeds, and the demand for seeds from the producers of commodity seed 
oilseeds that act as seed buyers. 

Scientific novelty consists in determining a special place in the system of agrarian market “market of oilseed 

crops”, allocation of the market of oilseeds seeds as a specific type of market with inherent functions, structure. 
Practical value. The obtained scientific results are the basis for solving practical problems concerning the 

improvement of the functioning of the market of oilseed in order to ensure the effective production of commercial seed of 
oilseeds. 

Key words: oilseeds, market of seeds of oilseeds, agrarian production, market actors, seeds. 
 

 
 
Ясинська Н.А. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ ФІНАНСІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ 
Мета. Дослідження структурних зрушень фінансів домогосподарств України із використанням інструментів 

такої динаміки щодо доходів і витрат домогосподарств та інструментів біржової торгівлі (хвильової теорії Елліота 
та відношення Фібоначчі) до наявних доходів населення України.  

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, 

зокрема: для дослідження динаміки структурних зрушень портфелю фінансових активів домогосподарств 
застосовано метод аналізу соціально-економічної статистики абсолютних та відносних показників зміни 
структурних зрушень та структурних відмінностей фінансів домогосподарств; для дослідження кривої наявних 
доходів населення – використано основні принципи хвильової теорії Елліота та відношення Фібоначчі. 

Результати дослідження. Встановлено, що на даному етапі соціально-економічного розвитку актуальним 

стає не соціально-орієнтована економіка чи фінансова система, а спроможна до розвитку економіка й фінансова 
система. Виявлено негативні характеристики існуючої динаміки структурних зрушень фінансів домогосподарств 
України.  

Наукова новизна результатів дослідження. На відміну від існуючого моніторингу доходів та витрат 

домогосподарств, запропоновано розширити соціально-економічну статистику абсолютних та відносних 
показників, що дасть змогу дослідити моделі їх доходів і витрат залежно від належності до відповідної соціальної 
страти та здійснювати громадський контроль ефективності кожного формального нормативу відповідно до 
структурних зрушень в межах їх портфелів фінансових активів. 

Обґрунтовано доцільність дослідження моделей доходів і витрат домогосподарств залежно від їх 
належності до відповідної соціальної страти та обрахунку ефективності кожного формального нормативу 
відповідно до структурних зрушень доходів та витрат домогосподарств. 

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути використані в 

роботі апарату фінансового управління, при реалізації соціальної функції в державі, для утворення передумов 
активізації фінансової активності домогосподарств в Україні. 

Ключові слова: структура, доходи, витрати, домогосподарство, фінансовий актив, портфель. 

  
Ясинская Н.А. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ ФИНАНСОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ УКРАИНЫ  
Цель. Исследование структурных сдвигов финансов домохозяйств Украины с использованием 

инструментов такой динамики по доходам и расходам домохозяйств и инструментов биржевой торговли 
(волновой теории Эллиота и отношения Фибоначчи) к располагаемым доходам населения Украины.  

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, 

в частности: для исследования динамики структурных сдвигов портфеля финансовых активов домохозяйств 
использован метод анализа социально-экономической статистики абсолютных и относительных показателей 
изменения структурных сдвигов и структурных различий финансов домохозяйств; для исследования кривой 
доходов населения – использованы основные принципы волновой теории Эллиота и отношения Фибоначчи. 

Результаты исследования. Установлено, что на данном этапе социально-экономического развития 

актуальным является не социально-ориентированная экономика или финансовая система, а способная к 
развитию экономика и финансовая система. Выявлены негативные характеристики существующей динамики 
структурных сдвигов финансов домохозяйств Украины.  

Научная новизна результатов исследования. В отличие от существующего мониторинга доходов и 

расходов домохозяйств, предложено расширить социально-экономическую статистику абсолютных и 
относительных показателей, что позволит исследовать модели их доходов и расходов в принадлежности к 
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соответствующей социальной страте и осуществлять общественный контроль эффективности каждого 
формального норматива в соответствии со структурными сдвигами в пределах их портфелей финансовых 
активов. 

Обоснована целесообразность исследования моделей доходов и расходов домохозяйств в зависимости 
от их принадлежности к соответствующей социальной страте и расчета эффективности каждого формального 
норматива в соответствии со структурными сдвигами доходов и расходов домохозяйств. 

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования могут быть 

использованы в работе аппарата финансового управления, при реализации социальной функции в государстве, 
для создания предпосылок активизации финансовой активности домохозяйств в Украине. 

Ключевые слова: структура, доходы, расходы, домохозяйство, финансовый актив, портфель. 

 
Yasynska N.A. RESEARCH OF STRUCTURAL SHIFTS IN UKRAINIAN HOUSEHOLDS' FINANCES 
Purpose. The aim of the article is the investigation of structural shifts in Ukrainian households' finances using 

instruments of such dynamics as household incomes and expenditures and instruments of stock trading (Elliott Wave 
Theory and Fibonacci Ratio) to the existing incomes of the population of Ukraine. 

Methodology of research. General scientific and special methods are used in the process of research, in 

particular: the method of analysis of social and economic statistics of absolute and relative indicators of changes in 
structural shifts and structural differences of household finances is used to study the dynamics of structural changes in 
the portfolio of financial assets of households; for studying the curve of population's incomes – the main principles of the 
wave theory of Elliot and the Fibonacci ratio are used. 

Findings. It is established that the economy and the financial system, which is capable of development, is not 

socially oriented economy or financial system at this stage of social and economic development. The negative 
characteristics of the current dynamics of structural shifts in households' finances in Ukraine are revealed. 

Originality. Unlike the current monitoring of household incomes and expenditures, it is proposed to expand the 

social and economic statistics of absolute and relative indicators, which will enable them to explore their income and 
expense models depending on their respective social strata, and to publicly monitor the effectiveness of each formal 
norm in line with structural changes in within their portfolios of financial assets. 

The expediency of studying models of household income and expenditure depending on their belonging to the 
corresponding social stratum and calculation of the effectiveness of each formal norm according to structural changes in 
household income and expenditure is substantiated. 

Practical value. The results of the study can be used in the work of the financial management apparatus, in the 

implementation of the social function in the state, to create the preconditions for the intensification of financial activity of 
households in Ukraine. 

Key words: structure, income, expenses, household, financial asset, portfolio. 
 

 
 
Давидовська Г.І., Сидор Г.В. ПОНЯТТЯ МИТНИХ ПІЛЬГ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ  
Мета. Аналіз наукової літератури та нормативно-правових актів щодо визначення митних і тарифних пільг. 

Для досягнення мети було поставлено наступні завдання: формування понять “митні пільги”, “тарифні пільги”, 
класифікація митних і тарифних пільг, з’ясування їх ролі у митній політиці держави. 

Методика дослідження. Процес дослідження проводився із застосуванням діалектичного підходу до 

вивчення нинішнього стану сплати мита і реалізації митних пільг. В процесі дослідження використані загально-
наукові і спеціальні методи, зокрема: аналітичний метод застосовувався при огляді нормативно-правових джерел 
і митного кодексу; метод класифікації дав змогу диференціювати митні пільги, а метод опису надати їм детальну 
характеристику; як додатковий був використаний метод при освоєнні літературних джерел з митного права та 
зовнішньоекономічної діяльності; системно-аналітичний метод застосовано – при обробці отриманої інформації. 

Результати дослідження. Визначено, що тарифні пільги є засобом митного регулювання, суть якого 

полягає у звільненні від сплати митного, акцизного збору або у зменшенні ставки податку на додану вартість на 
підставі чинного законодавства.  

Запропоновано використовувати при формуванні понятійного апарату митно-правового інституту 
трактування методів митно-тарифного регулювання як засобів реалізації митної політики держави. Обґрунтовано, 
що при розмежуванні тарифних пільг і тарифних преференцій законодавство, й наукова правова література 
змушені позначати одним поняттям сукупність і перших і других. Встановлено, що суть тарифних пільг 
(преференцій) полягає у надаванні додаткових прав або звільненні виконувати обов’язки перед державою щодо 
сплати до Державного бюджету країни податків і зборів (обов’язкових платежів), що справляються митними 
органами при переміщенні товарів і предметів через митний кордон країни.  

Наукова новизна результатів дослідження. Здійснено комплексний аналіз багатофункціональності та 

правової основи застосування митних пільг, розкрито зміст понять “митні пільги” та “тарифні преференції”; 
обґрунтовано їх форми та типологію на основі характерних ознак та поставлених завдань та функцій держави. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть 

підвищенню ефективності здійснення митної політики і удосконаленню митної практики та стануть базою для 
подальших наукових розробок у митній галузі.  

Ключові слова. Пільги, митні пільги, тарифні пільги, тарифні преференції, мито, митне оформлення. 

 
Давыдовская Г.И., Сидор Г.В. ПОНЯТИЕ ТАМОЖЕННЫХ ЛЬГОТ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 
Цель. Анализ научной литературы и нормативно-правовых актов по определению таможенных и 

тарифных льгот. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: формирование понятий 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА  ––  55--66’’22001188  [[7755]] 
Науково-виробничий журнал 

 

 175 

“таможенные льготы”, “тарифные льготы”, классификация таможенных и тарифных льгот, выяснения их роли в 
таможенной политике государства. 

Методика исследования. Процесс исследования проводился с применением диалектического подхода к 

изучению нынешнего состояния уплаты пошлины и реализации таможенных льгот. В процессе исследования 
использованы научные и специальные методы, в частности: аналитический метод применялся при осмотре 
нормативно-правовых источников и таможенного кодекса; метод классификации позволил дифференцировать 
таможенные льготы, а метод описания предоставить их подробную характеристику; как дополнительный был 
использован метод при освоении литературных источников по таможенному праву и внешнеэкономической 
деятельности; системно-аналитический метод применен – при обработке полученной информации. 

Результаты исследования. Определено, что тарифные льготы являются средством регулирования, суть 

которого заключается в освобождении от уплаты таможенного, акцизного сбора или в уменьшении ставки налога 
на добавленную стоимость на основании действующего законодательства. 

Предложено использовать при формировании понятийного аппарата таможенно-правового института 
трактование методов таможенно-тарифного регулирования как средств реализации таможенной политики 
государства. Обосновано, что при разграничении тарифных льгот и тарифных преференций законодательство, и 
научная правовая литература вынуждены обозначать одним понятием совокупность и первых и вторых. 
Установлено, что суть тарифных льгот (преференций) заключается в вопросе предоставления дополнительных 
прав или освобождении выполнять обязанности перед государством по уплате в Государственный бюджет 
страны налогов и сборов (обязательных платежей), взимаемых таможенными органами при перемещении 
товаров и предметов через таможенную границу страны. 

Научная новизна результатов исследования. Осуществлен комплексный анализ 

многофункциональности и правовой основы применения таможенных льгот, раскрыто содержание понятий 
“таможенные льготы” и “тарифные преференции”; обосновано их формы и типологию на основе характерных 
признаков и поставленных задач и функций государства. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования будут 

способствовать повышению эффективности осуществления таможенной политики и совершенствованию 
таможенной практики и станут базой для дальнейших научных разработок в таможенной сфере. 

Ключевые слова: льготы, таможенные льготы, тарифные льготы, тарифные преференции, пошлина, 

таможенное оформление. 
 
Davydovska H.I., Sydor H.V. CONCEPT OF CUSTOMS PRIVILEGES AND THEIR CLASSIFICATION 
Purpose. The aim of the article is analysis of scientific literature, normative and legal acts on the definition of 

customs and tariff privileges. The following tasks are set to achieve the goal: formation of the concepts of “customs 
privileges”, “tariff preferences”, classification of customs and tariff privileges, ascertaining their role in the customs policy 
of the state. 

Methodology of research. The study process was conducted using a dialectical approach to studying the current 

state of payment of customs duties and the implementation of customs privileges. General scientific and special methods 
are used in the process of research, in particular: the analytical method was used in the review of normative legal 
sources and the customs code; the classification method has made it possible to differentiate customs privileges, and the 
method of description gives them a detailed description; as an additional method used in the development of literary 
sources on customs law and foreign economic activity; the system and analytical method is applied when processing the 
received information. 

Findings. It is determined that tariff privileges are a means of customs regulation, the essence of which is to 

exempt from payment of customs, excise duty, or to reduce the value added tax rate based on the legislation in force. 
It is offered to use in the formation of the conceptual apparatus of the customs-legal institute the interpretation of 

methods of customs-tariff regulation as means of realization of the customs policy of the state. It is substantiated that 
when differentiating tariff preferences and tariff preferences, legislation and scientific legal literature are forced to denote 
one concept of the totality of both the first and the other. It is established that the essence of tariff privileges 
(preferences) consists in granting additional rights or discharging to perform duties before the state on payment to the 
State budget of the country of taxes and duties (obligatory payments), which are clawed by the customs authorities in the 
movement of goods and objects across the customs border countries. 

Originality. Complex analysis of multi-functionality and legal basis of customs privileges is carried out; content of 

the concepts of “customs privileges” and “tariff preferences” is disclosed; their forms and typology are substantiated on 
the basis of characteristic features and tasks set and functions of the state. 

Practical value. The obtained results of the study will enhance the efficiency of the implementation of customs 

policy and the improvement of customs practice and will serve as a basis for further scientific developments in the 
customs field. 

Key words. Privileges, customs privileges, tariff preferences, tariff preferences, customs duties, customs 

clearance. 
 

 
 
Лещенко П.А. РАЦІОНАЛЬНІ ТА АДАПТИВНІ ОЧІКУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ В КОНТЕКСТІ 

МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 
Мета. Порівняння основних теорій очікувань економічних агентів для встановлення шляхів підвищення 

ефективності проведення монетарної політики в Україні.  
Методика дослідження. В процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи, зокрема: 

метод порівнянь для встановлення спільних та відмінних рис, а також особливостей в трактуванні постулатів 



РЕФЕРАТИ    РЕФЕРАТЫ    ABSTRACTS 

 

 176 

основних теорій пояснення явища очікувань економічних агентів для подальшого використання при виборі 
інструментів монетарної політики; системний підхід – для визначення каналів впливу та можливостей 
таргетування очікувань економічних агентів в рамках порівнюваних теорій. 

Результати дослідження. Визначено, що порівняння двох теорій найбільш обґрунтовано проводити за 

такими параметрами, як: використання інформації, проведення емпіричних тестів, тип включення параметра 
очікувань під час моделювання, спосіб підтвердження постульованих гіпотез та оцінка перспектив очікувань. 

Обґрунтовано необхідність врахування економічних очікувань при виборі інструментів монетарної політики 
центральним банком країни.  

Надано рекомендації щодо подальших досліджень в напрямку трактування, визначення та використання 
показників очікувань економічних агентів при веденні монетарної політики в Україні. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає у використанні комплексного підходу до дослідження 

очікувань економічних агентів та їх трактуванні при проведенні монетарної політики центральним банком країни. 
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження підвищують 

ефективність розробки прогнозних моделей очікувань населення та показників інфляції, а отже можуть 
використовуватись дослідницькими інститутами при аналітичній розробці прогнозних моделей економічного 
розвитку та центральним банком країни при проведенні монетарної політики.  

Ключові слова: теорія раціональних очікувань, теорія адаптивних очікувань, інфляція, монетарна 

політика, інфляційні очікування, очікування економічних агентів, таргетування інфляції, таргетування інфляційних 
очікувань.  

 
Лещенко П.А. РАЦИОНАЛЬНЫЕ И АДАПТИВНЫЕ ОЖИДАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ В 

КОНТЕКСТЕ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ В УКРАИНЕ 
Цель. Сравнение основных теорий ожиданий экономических агентов для определения путей повышения 

эффективности проведения монетарной политики в Украине.    
Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные методы, в частности: 

метод сравнений для определения общих и отличительных характеристик, а также особенностей в трактовке 
постулатов основных теорий объяснения явления ожиданий экономических агентов для дальнейшего 
использования при выборе инструментов монетарной политики; системный подход – для определения каналов 
влияния и возможностей таргетирования ожиданий экономических агентов в рамках сравниваемых теорий. 

Результаты исследования. Определено, что сравнение двух теорий наиболее обоснованно проводить 

по таким параметрам, как: использование информации, проведение эмпирических тестов, тип включения 
параметра ожиданий при моделировании, способ подтверждения постулированных гипотез и оценка перспектив 
ожиданий. 

Обоснована необходимость учета экономических ожиданий при выборе инструментов монетарной 
политики центральным банком страны. 

Даны рекомендации относительно дальнейших исследований в направлении трактовки, определения и 
использования показателей ожиданий экономических агентов при ведении монетарной политики в Украине. 

Научная новизна результатов исследования заключается в использовании комплексного подхода к 

исследованию ожиданий экономических агентов и их трактовке при проведении монетарной политики 
центральным банком страны. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

повышают эффективность разработки прогнозных моделей ожиданий населения и показателей инфляции и, 
следовательно, могут использоваться исследовательскими институтами при аналитической разработке 
прогнозных моделей экономического развития и центральным банком страны при проведении монетарной 
политики. 

Ключевые слова: теория рациональных ожиданий, теория адаптивных ожиданий, инфляция, монетарная 

политика, инфляционные ожидания, ожидания экономических агентов, таргетирование инфляции, 
таргетирование инфляционных ожиданий.  

 
Leshchenko P.A. RATIONAL AND ADAPTIVE EXPECTATIONS OF ECONOMIC AGENTS IN THE CONTEXT 

OF THE MONETARY POLICY IN UKRAINE 
Purpose. The purpose of the article is to compare the main theories of economic agents’ expectations for an 

establishment of the ways to increase the effectiveness of the monetary policy in Ukraine.  
Methodology of research. General scientific methods were used in the research, in particular: the method of 

comparisons for determining common and distinctive characteristics, as well as peculiarities in interpreting the postulates 
of the basic theories for explaining the phenomenon of economic agents' expectations and its further use when selecting 
monetary policy instruments; a systematic approach - to determine channels of influence and the ability to target the 
expectations of economic agents within the compared theories. 

Findings. It is determined that the comparison of the two theories is most reasonable to conduct with the 

following parameters: information usage, empirical tests, inclusion type for the parameter of expectations in modeling, 
the way to confirm the postulated hypotheses and estimation of expectations perspectives. 

The necessity for the central bank of the country to take into account the economic expectations in the choice of 
monetary policy instruments is substantiated. 

Recommendations for a further research in the area of interpretation, definition and use of indicators of economic 
agents’ expectations for the conduct of the monetary policy in Ukraine are given. 

Originality. The scientific novelty of the research results is to use an integrated approachto the study of the 

economic agents’ expectations and their interpretation in the context of the central bank’s monetary policy of the country.   



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА  ––  55--66’’22001188  [[7755]] 
Науково-виробничий журнал 

 

 177 

Practical value. The results of the research increase the effectiveness of the development of predictive models of 

population expectations and inflation indicators and, therefore, can be used by research institutes for the analysis and 
forecast-based modeling of economic development and by the central bank for the purposes of its monetary policy. 

Key words: rational expectations theory, adaptive expectations theory, inflation, monetary policy, inflation 

expectations, economic agents’ expectations, inflation targeting, inflation expectations targeting.   
 

 
 
Шмигель О.Є. ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета. Обґрунтування економічного змісту використання обліку природоохоронних витрат задля цілей 

ефективності управління природоохоронною діяльністю підприємств. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи 

дослідження, зокрема: монографічний метод та метод теоретичного узагальнення використано при обґрунтуванні 
сутності природоохоронних витрат в економіці природокористування та їх значення в підтримці якості 
навколишнього середовища; системно-аналітичний метод – при визначенні ролі екологічного обліку в реалізації 
ефективної екологічної політики підприємства та при обґрунтуванні сутності поняття «екологічні витрати 
виробництва». 

Результати дослідження. Визнано, що природоохоронні витрати є фундаментальним поняттям економіки 

природокористування. Вони є суспільно необхідними витратами на підтримку якості навколишнього середовища, 
на будь-які форми та види господарської діяльності, а також на збереження екологічної рівноваги на всіх рівнях 
управління. 

Виявлено, що однією з найголовніших перешкод розробки і реалізації ефективної екологічної політики 
підприємства є відсутність належного забезпечення керівництва комплексною, достовірною та своєчасною 
інформацією про природоохоронну діяльність, зокрема пов’язаною з еколого-економічними аспектами управління 
природоохоронною діяльністю підприємств. 

Наукова новизна результатів дослідження. Визначено, що екологічні витрати виробництва – це 

сукупність живої та уречевленої праці, яка витрачається на відтворення природних ресурсів і природного 
довкілля, попередження і ліквідацію забруднення довкілля, підтримання в нормальному стані і покращення якості 
природних ресурсів, а також майбутньої праці, яка буде витрачатися на усунення негативних економічних, 
екологічних і соціальних наслідків, що викликані теперішнім забрудненням і нераціональним використанням 
природних ресурсів. 

Практична значущість результатів дослідження. Екологічний облік підприємства знайшов своє 

відображення в загальній системі бухгалтерського обліку, яка включає такі складові: фінансовий облік; 
управлінський облік із звітністю за екологічними показниками; екологічний контролінг; екологічний аудит. В 
комплексі це забезпечує сталий соціально-економічний розвиток, при якому одночасно задовольняються 
зростаючі матеріальні і духовні потреби населення, забезпечується раціональне й екологічно безпечне 
господарювання та високоефективне збалансоване використання природних ресурсів, створюються сприятливі 
умови для здоров’я людини, збереження і відтворення навколишнього природного середовища та природно-
ресурсного потенціалу суспільного виробництва, а вагому роль в забезпеченні ефективної природоохоронної 
діяльності підприємств відіграє рівень природоохоронних витрат. 

Ключові слова: природоохоронні витрати підприємств, екологічний облік, оцінка і облік природних 

ресурсів, управління природоохоронною діяльністю підприємств, екологічний контролінг і аудит. 
 
Шмыгель О.Е. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель. Обоснование экономического содержания использование учета природоохранных затрат для целей 

эффективности управления природоохранной деятельностью предприятий. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы 

исследования, в частности: монографический метод и метод теоретического обобщения использованы при 
обосновании сущности природоохранных расходов в экономике природопользования и их значение в 
поддержании качества окружающей среды; системно-аналитический метод - при определении роли 
экологического учета в реализации эффективной экологической политики предприятия и при обосновании 
сущности понятия «экологические издержки производства». 

Результаты исследования. Признано, что природоохранные расходы являются фундаментальным 

понятием экономики природопользования. Они являются общественно необходимыми затратами на 
поддержание качества окружающей среды, на любые формы и виды хозяйственной деятельности, а также на 
сохранение экологического равновесия на всех уровнях управления. 

Выявлено, что одним из главных препятствий разработки и реализации эффективной экологической 
политики предприятия является отсутствие надлежащего обеспечения руководства комплексной, достоверной и 
своевременной информации о природоохранной деятельности, в том числе связанной с эколого-экономическими 
аспектами управления природоохранной деятельностью предприятий. 

Научная новизна результатов исследования. Определено, что экологические издержки производства – 

это совокупность живого и овеществленного труда, которая тратится на воспроизводство природных ресурсов и 
природной среды, предупреждения и ликвидации загрязнения окружающей среды, поддержание в нормальном 
состоянии и улучшение качества природных ресурсов, а также будущей работы, которая будет тратиться на 
устранение негативных экономических, экологических и социальных последствий, вызванных нынешним 
загрязнением и нерациональным использованием природных ресурсов. 
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Практическая ценность результатов исследования. Экологический учет предприятия нашел свое 

отражение в общей системе бухгалтерского учета, которая включает следующие составляющие: финансовый 
учет; управленческий учет с отчетностью по экологическим показателям; экологический контроллинг; 
экологический аудит. В комплексе это обеспечивает устойчивое социально-экономическое развитие, при котором 
одновременно удовлетворяются растущие материальные и духовные потребности населения, обеспечивается 
рациональное и экологически безопасное хозяйствование и высокоэффективное сбалансированное 
использование природных ресурсов, создаются благоприятные условия для здоровья человека, сохранения и 
воспроизводства окружающей природной среды и природно-ресурсного потенциала общественного 
производства, а важную роль в обеспечении эффективной природоохранной деятельности предприятий играет 
уровень природоохранных расходов. 

Ключевые слова: природоохранные расходы предприятий, экологический учет, оценка и учет природных 

ресурсов, управление природоохранной деятельностью предприятий, экологический контроллинг и аудит. 
 
Shmyhel O.Ye. ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AS A TOOL FOR MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL 

ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 
Purpose. The aim of the article is substantiation of economic content of the use of accounting for environmental 

expenditures for the purposes of effective management of environmental activities of enterprises. 
Methodology of research. General scientific and special methods of research are used in the process of 

research, in particular: the monographic method and the method of theoretical generalization are used in substantiating 
the nature of nature conservation costs in the economy of nature management and their importance in maintaining the 
quality of the environment; system and analytical method – in determining the role of environmental accounting in the 
implementation of an effective environmental policy of the enterprise and in substantiating the essence of the concept of 
“environmental costs of production”. 

Findings. It is recognized that environmental costs are a fundamental notion of the economics of nature use. 

They are socially necessary costs for maintaining the quality of the environment, for all forms and types of economic 
activity, as well as for maintaining ecological balance at all levels of government. 

It is revealed that one of the main obstacles to the development and implementation of an effective environmental 
policy of the enterprise is the lack of proper management of comprehensive, reliable and timely information on 
environmental activities, in particular related to environmental and economic aspects of environmental management of 
enterprises. 

Originality. It has been determined that the environmental costs of production are a set of living and settled labor, 

which is spent on the reproduction of natural resources and the natural environment, prevention and elimination of 
environmental pollution, maintenance in the normal state and improvement of the quality of natural resources, as well as 
future labor, which will be spent on elimination negative economic, environmental and social consequences caused by 
the current pollution and irrational use of natural resources. 

Practical value. The environmental accounting of the enterprise has been reflected in the general accounting 

system, which includes the following components: financial accounting; management accounting with environmental 
reporting; ecological control; environmental audit. In the complex, it provides sustainable social and economic 
development, at which simultaneously the growing material and spiritual needs of the population are met, rational and 
ecologically safe economic management and highly effective balanced use of natural resources are provided, favorable 
conditions for human health, the preservation and reproduction of the environment and the natural resource potential of 
social production, and a significant role in ensuring effective environmental protection activities of enterprises plays the 
level of environmental costs. 

Key words: environmental costs of enterprises, ecological accounting, estimation and accounting of natural 

resources, management of environmental activity of enterprises, environmental controlling and audit. 
 

 
 
Гарна С.О., Шнурко А.М., Дронов І.М. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА 

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета. Дослідження проблемних питань обліку об’єктів інтелектуальної власності, а також розробка 

пропозицій щодо удосконалення їх обліково-інформаційного механізму. 
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження стали наукові методи пізнання, що 

базуються на системному підході до розв’язання поставлених завдань. Для досягнення поставленої мети і 
отримання результатів дослідження використано низку загальних та спеціальних наукових методів дослідження: 
діалектичний; монографічний (при опрацюванні наукових публікацій); системного аналізу (при дослідженні обліку 
нематеріальних активів, а в тому числі й об’єктів інтелектуальної власності); метод аналогій та порівнянь (при 
дослідженні міжнародної практики оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності); комплексний аналіз (при 
формуванні висновків та пропозицій щодо вирішення поставлених завдань) та інші. 

Результати дослідження. Запропоновано на законодавчому рівні доповнити П(С)БО 8 інформацією, що 

стосується визначення поняття «ідентифікація нематеріальних активів» та порядку її проведення, а також поняття 
«об’єкт інтелектуальної власності». Визначено за необхідне створити в Україні методичні рекомендації щодо 
обчислення вартості об’єктів інтелектуальної власності залежно від їхнього виду у складі нематеріальних активів, 
під час розробки яких були б ураховані всі недоліки наявних. Обгрунтована необхідність захисту прав 
інтелектуальної власності.  

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення 

нормативної бази обліку нематеріальних активів, в тому числі й інтелектуальної власності, а також обгрунтовано 
переваги появи страхування інтелектуальної власності в нашій державі. 
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Практична значущість результатів дослідження. Одержані результати дослідження допоможуть 

сучасним бухгалтерам більш ефективно вести облік об’єктів інтелектуальної власності. 
Ключові слова: інтелектуальна власність, нематеріальні активи, ідентифікація, класифікація, оцінка, 

бухгалтерський облік, страхування. 
 
Гарная С.О., Шнурко А.Н., Дронов И.Н. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель. Исследование проблемных вопросов учета объектов интеллектуальной собственности, а также 

разработка предложений по усовершенствованию их учетно-информационного механизма. 
Методика исследования. Методологической основой исследования стали научные методы познания, 

основанные на системном подходе к решению поставленных задач. Для достижения поставленной цели и 
получения результатов исследования использован ряд общих и специальных научных методов исследования: 
диалектический; монографический (при обработке научных публикаций); системного анализа (при исследовании 
учета нематериальных активов, а в том числе и объектов интеллектуальной собственности); метод аналогий и 
сравнений (при исследовании международной практики оценки стоимости объектов интеллектуальной 
собственности); комплексный анализ (при формировании выводов и предложений по решению поставленных 
задач); и другие. 

Результаты исследования. Предложено на законодательном уровне дополнить П(С)БУ 8 информацией, 

касающейся определения понятия «идентификация нематериальных активов» и порядка ее проведения, а также 
понятие «объект интеллектуальной собственности». Определено  необходимым создать в Украине методические 
рекомендации по исчислению стоимости объектов интеллектуальной собственности в зависимости от их вида в 
составе нематериальных активов, при разработке которых были бы учтены все недостатки имеющихся. 
Обоснована необходимость защиты прав интеллектуальной собственности. 

Научная новизна результатов исследования. Разработаны практические рекомендации по 

усовершенствованию нормативной базы по учету нематериальных активов, в том числе и интеллектуальной 
собственности, а также указании преимуществ появления страхования интеллектуальной собственности в нашей 
стране. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования помогут 

современным бухгалтерам более эффективно вести учет объектов интеллектуальной собственности. 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, нематериальные активы, идентификация, 

классификация, оценка, бухгалтерский учет, страхование. 
 
Harna S.O., Shnurko A.M., Dronov I.M. INTELLECTUAL PROPERTY AS A COMPONENT OF INTANGIBLE 

ASSETS OF THE ENTERPRISE 
Purpose. The aim of the article is investigation of problem issues of intellectual property objects accounting, as 

well as development of proposals for improving their accounting and information mechanism. 
Methodology of research. Methodological basis of the research are the scientific methods of cognition, which 

are based on the system approach to the solution of the tasks. In order to achieve the goal and obtain the results of 
research, a number of general and special scientific research methods have been used: dialectical; monographic (when 
working out scientific publications); system analysis (in the study of accounting for intangible assets, including intellectual 
property objects); the method of analogies and comparisons (in the study of international practice of valuation of objects 
of intellectual property); complex analysis (when forming conclusions and proposals for the solution of the tasks) and 
others. 

Findings. It is proposed to supplement P (S) A 8 at the legislative level with information concerning the definition 

of “identification of intangible assets” and the procedure for its implementation, as well as the notion of “object of 
intellectual property”. It is determined that it is necessary to create methodological recommendations in Ukraine 
regarding the calculation of the value of intellectual property objects, depending on their type in the composition of 
intangible assets, during the development of which all the shortcomings of the existing ones would be taken into account. 
The necessity of protection of intellectual property rights is substantiated. 

Originality. Practical recommendations for improving the regulatory framework for the accounting of intangible 

assets, including intellectual property, are worked out, as well as the advantages of the emergence of intellectual 
property insurance in our country. 

Practical value. The results of the study will help modern accountants more efficiently keep records of intellectual 

property objects. 
Key words: intellectual property, intangible assets, identification, classification, evaluation, accounting, insurance. 
 

 
 
Пуцентейло П.Р., Гуменюк О.О. ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ЯК НОВІТНІЙ ВЕКТОР РЕКОНСТРУКЦІЇ 

ТРАДИЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 
Мета. Теоретичне обґрунтування основних напрямів і тенденцій розвитку цифрової економіки, котра стає 

все більш важливою рушійною силою глобального економічного зростання і відіграє вагому роль в прискоренні 
темпів економічного розвитку, підвищенню продуктивності традиційних галузей економіки, формуванні нових 
ринків і досягненні стійкого зростання на сучасному етапі формування глобальної цифрової економіки. 

Методика дослідження. Процес дослідження проводився із застосуванням діалектичного підходу до 

вивчення нинішнього стану розвитку цифрової економіки. В процесі дослідження використані загально-наукові і 
спеціальні методи, зокрема: аналітичний метод застосовувався при огляді нормативно-правових джерел; метод 
класифікації дав змогу диференціювати основні компоненти цифрової економіки, а метод опису надати їм 
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детальну характеристику; монографічний метод був використаний при вивченні літературних джерел з питань 
цифрової економіки; системно-аналітичний метод застосовано – при обробці отриманої інформації. 

Результати дослідження. Визначено, що цифрова економіка – це комунікаційне середовище економічної 

діяльності в мережі Інтернет, результат трансформаційних ефектів нових технологій загального призначення в 
сфері інформації, комунікації і нанотехнологій. Обгрунтовано, що цифрова економіка заснована на широкому і 
масовому використанні автоматичних систем, приладів і обладнання з використанням обчислювально-керуючих 
блоків і пристроїв, здатних функціонувати без участі людини. Розкрито сутність і сформульовано визначення 
цифрової платформи. Виявлено основні принципи функціонування цифрової платформи, що дозволяють 
створювати відкриті, електронні системи з значною кількістю користувачів. 

Наукова новизна результатів дослідження.  Здійснено комплексний аналіз багатофункціональності та 

правової основи розвитку цифрової економіки в сучасних умовах. Розглянуто основні підходи до формування 
інформаційної інфраструктури організацій і підприємств в цифровій економіці. Обгрунтовано основні напрямки 
цифровий трансформації, що полягають у своєчасності, доступності, якості та персоналізації. Запропоновано 
авторське визначення цифрової економіки, в якому подається якісна характеристика цифрової економіки за 
сукупністю ознак і особливостей. Обгрунтовано напрямки цифрової трансформації економіки України: транспорт, 
енергетика, телекомунікації, обробка даних, надання державних послуг. Встановлено, що цифрова економіка 
передбачає широке використання технологій великих масивів даних (Big data), індустріального Інтернету речей та 
Інтернету речей (IIoT/IoT), хмарних обчислень, квантових технологій, NBIC-конвергенції (конвергенції нано- біо- 
інфо-та когнітивних технологій), роботизації та інших інформаційних технологій. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть 

підвищенню ефективності формування і розвитку цифрової економіки та стануть базою для подальших наукових 
розробок у цій галузі. 

Ключові слова: цифрова економіка, нова економіка, цифрова платформа, цифрові технології, 

глобалізація і цифровізація економічних відносин. 
 
Пуцентейло П.Р., Гуменюк А.А. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК НОВЕЙШИЙ ВЕКТОР РЕКОНСТРУКЦИИ 

ТРАДИЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
Цель. Теоретическое обоснование основных направлений и тенденций развития цифровой экономики, 

которая становится все более важной движущей силой глобального экономического роста и играет важную роль 
в ускорении темпов экономического развития, повышению производительности традиционных отраслей 
экономики, формировании новых рынков и достижении устойчивого роста на современном этапе формирования 
глобальной цифровой экономики. 

Методика исследования. Процесс исследования проводился с применением диалектического подхода к 

изучению нынешнего состояния развития цифровой экономики. В процессе исследования использованы научные 
и специальные методы, в частности: аналитический метод применялся при расмотрении нормативно-правовых 
источников; метод классификации позволил дифференцировать основные компоненты цифровой экономики, а 
метод описания предоставил их подробную характеристику; монографический метод был использован при 
изучении литературных источников по вопросам цифровой экономики; системно-аналитический метод применен 
– при обработке полученной информации. 

Результаты исследования. Определено, что цифровая экономика – это коммуникационная среда 

экономической деятельности в сети Интернет, результат трансформационных эффектов новых технологий 
общего назначения в сфере информации, коммуникации и нанотехнологий. Обосновано, что цифровая 
экономика основана на широком и массовом использовании автоматических систем, приборов и оборудования с 
использованием вычислительно-управляющих блоков и устройств, способных функционировать без участия 
человека. Раскрыта сущность и сформулировано определение цифровой платформы. Выявлены основные 
принципы функционирования цифровой платформы, позволяющие создавать открытые, электронные системы с 
большим количеством пользователей. 

Научная новизна результатов исследования. Осуществлен комплексный анализ 

многофункциональности и правовой основы цифровой экономики в современных условиях. Рассмотрены 
основные подходы к формированию информационной инфраструктуры предприятий в цифровой экономике. 
Обоснованы основные направления цифровой трансформации, заключающиеся в своевременности, 
доступности, качестве и персонализации. Предложено авторское определение цифровой экономики, в котором 
подается качественная характеристика цифровой экономики по совокупности признаков и особенностей. 
Обоснованы направления цифровой трансформации экономики Украины: транспорт, энергетика, 
телекоммуникации, обработка данных, предоставление государственных услуг. Установлено, что цифровая 
экономика предполагает широкое использование технологий больших массивов данных (Big data), 
индустриального Интернета вещей и Интернета бытовых вещей (IIoT / IoT), облачных вычислений, квантовых 
технологий, NBIC-конвергенции (конвергенции нано- био- инфо-и когнитивных технологий), роботизации и других 
информационных технологий. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования будут 

способствовать повышению эффективности формирования и развития цифровой экономики и станут базой для 
дальнейших научных разработок в этой области. 

Ключевые слова: цифровая экономика, новая экономика, цифровая платформа, цифровые технологии, 

глобализация и цифровизация экономических отношений. 
 
Putsenteilo P.R., Humeniuk O.O. DIGITAL ECONOMY AS THE MODERN VECTOR OF RECONSTRUCTION 

OF THE TRADITIONAL ECONOMY 
Purpose. The theoretical substantiation of the main directions and trends of the development of the digital 

economy, which is becoming more and more important driving force of global economic growth and plays an important 
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role in accelerating economic development, increasing the productivity of traditional industries of the economy, forming 
new markets and achieving sustainable growth at the present stage of the formation of a global digital economy. 

Methodology of research. The study process is conducted using a dialectical approach to studying the current 

state of the digital economy. General and scientific, special methods are used in the process of research, in particular: 
the analytical method is used in the review of normative and legal sources; the classification method has made it 
possible to differentiate the main components of the digital economy, and the description method gives them a detailed 
description; the monographic method is used in the study of literary sources on the issues of digital economy; the system 
and analytical method is applied - when processing the received information. 

Findings. It is determined that the digital economy is a communication environment of economic activity on the 

Internet, the result of the transformational effects of new technologies of general use in the field of information, 
communication and nanotechnology. It is substantiated that the digital economy is based on the wide and massive use of 
automatic systems, devices and equipment using computing control units and devices capable of functioning without 
human involvement. The essence and formulation of the definition of a digital platform are revealed. The basic principles 
of functioning of the digital platform are revealed, allowing to create open, electronic systems with the considerable 
quantity of users. 

Originality. The complex analysis of the multi-functionality and legal basis for the development of the digital 

economy in modern conditions is carried out. The main approaches to the formation of information infrastructure of 
organizations and enterprises in the digital economy are considered. The basic directions of digital transformation, which 
consist of timeliness, accessibility, quality and personalization, are substantiated. The author's definition of digital 
economy is proposed, which provides a qualitative characteristic of the digital economy in terms of a set of features and 
characteristics. The directions of the digital transformation of the Ukrainian economy are substantiated: transport, energy, 
telecommunications, data processing, provision of public services. It has been established that the digital economy 
involves widespread use of technologies of large data sets (Big data), industrial Internet of Things and Internet of Things 
(IIoT / IoT), cloud computing, quantum technologies, NBIC-convergence (convergence of nano-bio-information and 
cognitive technologies), robotizing and other information technologies. 

Practical value. The obtained results of the study will enhance the effectiveness of the formation and 

development of the digital economy and will provide the basis for further research in this field. 
Key words: digital economy, new economy, digital platform, digital technologies, globalization and digitalization 

of economic relations. 
 

 
 
Бойко О.Г. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ 

КРИПТОВАЛЮТОЮ 
Мета. Розкрити технологічні характеристики Блокчейн-технології з метою більш адекватної оцінки 

технічних та економічних характеристик платіжних систем, які на ній базуються. 
Методика дослідження. В дослідженні використовується метод аналогії і робиться детальне описання 

релевантних технологій.  
Результати дослідження. Підібрано та описано техніки та технології, що тією чи іншою мірою вирішують 

завдання, поставлені криптографічною системою міжнародних розрахунків на основі технології Блокчейн. 
Розглянуто механізм роботи цифрового підпису на прикладі алгоритму цифрового підпису DSA. Підібрано 
структуру зберігання цифрових даних та розглянуто процес валідації транзакцій. Використано бухгалтерський 
метод подвійного запису та інші технології для опису технології Блокчейн. Змодельовано платіжну та емісійну 
транзакції в криптографічній системі, при цьому були використані концепції з описаних релевантних технологій. 
Підтверджено актуальність досліджуваної тематики на основі фактологічного матеріалу, який свідчить про 
експансію криптовалют в систему міжнародних розрахунків та трансформацію форм та фундаментальних засад 
міжнародної торгівлі. 

Наукова новизна результатів дослідження. Змодельовано платіжну та емісійну транзакції в 

криптографічній системі. Підібрано структуру зберігання цифрових даних та розглянуто процес валідації 
транзакцій.  

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження підтверджують 

актуальність децентралізованих валют та можуть бути використані як в теоретичній, так і в практичній площині 
при моделюванні багатьох суміжних Блокчейн-сервісів. 

Перспективи майбутніх досліджень витікають з актуальності децентралізованих валют. Подібним чином 
можна проаналізувати таку групу децентралізованих платіжних систем, які слугують майданчиками для багатьох 
суміжних сервісів. Аналіз можливостей і загроз, що відкривається у зв’язку із застосуванням криптовалют, 
інституціональна складова, співіснування реальних і криптографічних платіжних систем, економічна безпека 
різних рівнів та аналіз волатильності представляють науковий інтерес для майбутніх досліджень. 

Ключові слова: криптографічна валюта, валютна інновація, децентралізована платіжна система, 

Блокчейн, міжнародні розрахунки, фінансова глобалізація. 
  
Бойко О.Г. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ 

КРИПТОВАЛЮТОЙ 
Цель. Раскрыть технологические характеристики Блокчейн-технологии с целью более адекватной оценки 

технических и экономических характеристик платежных систем, которые на ней базируются. 
Методика исследования. В исследовании используется метод аналогии и делается детальное описание 

релевантных технологий. 
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Результаты исследования. В данной работе подобраны и описаны техники и технологии, которые в той 

или иной степени решают задачи, поставленые криптографической системой международных расчетов на 
основе технологии Блокчейн. Рассмотрен механизм работы цифровой подписи на примере алгоритма цифровой 
подписи DSA. Подобрана структура хранения цифровых данных и рассмотрен процесс валидации транзакций. 
Использованы бухгалтерский метод двойной записи и другие технологии для описания технологии Блокчейн. 
Смоделирована платежная и эмиссионная транзакции в криптографической системе, при этом были 
использованы концепции из описанных релевантных технологий. Подтверждена актуальность исследуемой 
тематики фактологическим материалом, свидетельствующим об экспансии криптовалюты в систему 
международных расчетов и трансформацию форм и фундаментальных основ международной торговли.  

Научная новизна результатов исследования. Смоделирована платежная и эмиссионная транзакции в 

криптографической системе расчетов. Подобрана структура хранения цифровых данных и рассмотрен процесс 
валидации транзакций. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

подтверждают актуальность децентрализованных валют и могут быть использованы как в теоретической, так и в 
практической плоскости при моделировании многих смежных Блокчейн-сервисов.  

Перспективы будущих исследований вытекают из актуальности децентрализованных. Подобным образом 
можно проанализировать такую группу децентрализованных платежных систем, которые служат площадками для 
многих смежных сервисов. Анализ возможностей и угроз в связи с применением криптовалют, 
институциональная составляющая, сосуществование реальных и криптографических платежных систем, 
экономическая безопасность различных уровней и анализ волатильности представляют научный интерес для 
будущих исследований. 

Ключевые слова: криптографическая валюта, валютная инновация, децентрализированная платежная 

система, Блокчейн, международные расчеты, финансовая глобализация. 
 
Boiko O. ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN A CRYPTOCURRENCY INTERNATIONAL 

PAYMENT SYSTEM 
Purpose. The aim of the article is to reveal technological characteristics of the Blockchain for more adequate 

assessment of payment systems, which are based on this technology, from the technical and economic point of view.  
Methodology of research. The study uses the analogy method and makes a detailed description of the relevant 

technologies. 
Findings. This paper collects and describes different techniques and technologies that solve technical problems 

in the Blockchain-based international payment system in cryptocurrency. The DSA digital signatures mechanism is 
considered, a suitable structure for the digital data storage is proposed and the transaction validation process is 
described. A double-entry accounting method as well as other technologies for describing the Blockchain technology is 
used. Furthermore, a payment and emission cryptocurrency transactions are simulated in terms of the above-mentioned 
technologies. The importance of the research subject is confirmed by the previous research, which is based on factual 
material showing the expansion of the cryptocurrencies in the system of international settlements and transformation of 
the forms and fundamental principles of international trade. Actuality of the research topic is derived from the factual 
material testifying to both expansion of international payments in cryptocurrency and transformation of forms and 
fundamental principles of international trade.  

Originality. Payment and emission transactions in the cryptographic system are simulated. A digital data storage 

structure is scrutinized and a transaction validation process considered.  
Practical value. The results confirm the novelty of decentralized currencies and can be used both in theoretical 

and practical domains for modelling of numerous Blockchain based services. 
Further research should stem from the prospects of decentralized payment systems. A similar analysis may apply 

to another group of decentralized payment systems that serve as platforms for numerous payment services. Such topics 
as opportunities and threats caused by the usage of cryptomoney, institutional framework, co-existence of fiat and 
cryptographic payment systems, different levels of economic security and volatility represent scientific interest and may 
be subject to future studies. 

Key words: cryptographic currency, currency innovation, decentralized payment system, Blockchain, 

international payments, financial globalization. 
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ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, 
що подаються для опублікування у науково-виробничому журналі 

“ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА” 

 
Науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” зареєстрований 

ВАК України у переліку № 20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати 
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук 

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747  
як наукове фахове видання України (економічні науки)). 

 

Науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” виходить щомісячно обсягом до 30 ум. друк. 
арк. РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ: транскордонна конвергенція між Україною та ЄС; економіка та інноваційний 

розвиток національного господарства; економіка та конкурентоспроможність підприємств; 
економічна політика регіонального розвитку і місцеве самоврядування; економіка 
природокористування та екологізація навколишнього середовища; демографія, зайнятість населення 
і соціально–економічна політика; маркетинг і ринкові відносини; фінансово-кредитна і грошова 
політика; статистика, облік, аналіз та аудит; інформаційні технології та економічна безпека. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ 

 

До друку приймаються статті, що мають науково-практичну цінність. Автор має право 

представити тільки одну наукову статтю в один номер, котра є унікальною і раніше не публікувалася. 

1. До друку подаються статті (електронний варіант) у форматі MS Word (doc, rtf, docx). 

2. Приймаються до розгляду статті українською, російською та англійською мовами. (Обсяг 

статті має становити від 11 сторінок основного тексту статті; формат – А 4; інтервал – 1,5; 

кегель – 14; шрифт – Times New Roman; поля з усіх сторін – 20 мм). В одному файлі зі статтею 

після References слід розмістити анотації 3-ма мовами (вимоги до анотацій зазначені нижче).  

3. Структура статті. 

3.1. Структура статті: рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю); рядок 2 –  

JEL Classification. 

рядок 3 – прізвище та ініціали автора (співавторів (не більше 3-х співавторів)); рядок 4 – 

науковий ступінь і вчене звання, посада та місце роботи (повна назва кафедри, структурного 

підрозділу, установи, без абревіатур), кожен співавтор з нового рядка, вирівнювання по правому 

краю; рядок 5 – назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери), рядок 6 – 

текст статті із зазначенням необхідних елементів (згідно пункту 3.2 даних вимог). Текст статті 

закінчується висновками з проведеного дослідження та використаною літературою. 

3.2. Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 “Про 

підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” наукові статті, що 

подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:  

Постановка проблеми, де обґрунтовується актуальність теми (висвітлюються існуючі 

проблеми з напряму дослідження в масштабах країни, галузі, підприємств, визначені напрями 

державної політики у їх вирішенні, їх зв’язок із поставленими науковими чи практичними 

завданнями). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказуються основні вітчизняні та зарубіжні 

вчені-дослідники, які займаються визначеною проблематикою, подається аналіз останніх результатів 

їх досліджень і публікацій, а також обов’язково висвітлюються невирішені частини загальної 

проблеми, яким присвячена стаття. 

Постановка завдання, де формулюється мета і завдання дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження, де висвітлюються теоретичні та практичні 

аспекти отриманих результатів дослідження. 

Висновки з проведеного дослідження, де даються розгорнуті конкретні висновки (по 

пунктах) за результатами дослідження та перспективи подальших розробок у цьому напрямку. 

Бібліографічний список (не менше 8-ми джерел) розміщується після статті у порядку 

згадування або у алфавітному порядку, друкується через 1,5 інтервалу, кеглем 14, шрифтом Times 

New Roman і оформляється у відповідності до наказу МОН України від 12.01.2017 №40 та 

встановленими вимогами національного стандарту ДСТУ 8302:2015.  

3.3. Посилання на джерела Бібліографічного списку в тексті слід давати в квадратних дужках, 

наприклад, [4, с. 31; 2, с. 21–39], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в 

бібліографічному списку, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) 

відокремлюється від іншого крапкою з комою, наприклад, [1; 2; 5; 8; 11; 19]. 



Окрім того, після Бібліографічного списку обов’язково подається References – 

бібліографічний список латиницею (це необхідна вимога міжнародних наукометричних баз 

реферування та індексування і виконується із застосуванням стилю APA). 

3.4. Після Бібліографічного списку і References дається 3-ма мовами (укр., рос., англ.) 

розширена анотація у формі реферату (не менше 1800 знаків з пробілами, включаючи ключові 

слова; міжстрічковий інтервал – 1; кегель – 14; шрифт – Times New Roman), що має такі 

структурні частини: назва статті, мета, методика дослідження, результати, наукова новизна, 

практична значущість, ключові слова (це необхідна вимога міжнародних наукометричних баз 

реферування та індексування). Рекомендації щодо оформлення та змісту анотацій розміщені у 

Додатку 3.  

Увага!!! 

 З метою запобігання неякісного перекладу анотацій англійською мовою переклад 

здійснює фахівець редакції за окрему плату (40 грн за сторінку). 

 Сторінки статті, на яких розміщується анотація 3-ма мовами в розмір оплати за 

друкарські послуги не включаються. 

 Статті англійською мовою друкуються за половину вартості друкарських послуг  

(25 грн за 1 сторінку) у таких випадках: а) якщо переклад професійний, а не машинний (що 

відповідно буде перевірятись фахівцем редакції); б) якщо переклад здійснюватиме фахівець 

редакції (вартість послуг перекладача – 40 грн за сторінку). 

3.5. Вимоги до структури та оформлення матеріалів: 

– всі назви структурних розділів по тексту мають бути виділені жирним шрифтом; 

– всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела; 

– всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела; 

– якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його 

публікація має бути у Бібліографічному списку; 

– виклад основного матеріалу дослідження повинен закінчуватися текстом, а не таблицею чи 

рисунком. 

3.6. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинен бути оптимальним. Цифровий 

матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад, 

Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, наприклад, 

Кількість малих підприємств в Україні). Текст таблиці подається шрифтом Times New Roman, 

кегль 12, інтервал 1). Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (згрупованим). Після 

таблиць та рисунків – зазначити джерело ([ ]; розробка автора; складено автором на основі [ ] 

тощо). Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл 

Excel. Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза 

згрупованим графічним об’єктом (наприклад, Рис. 1. Динаміка рівня заробітної плати в Україні). 

Ілюстративний матеріал обов’язково повинен бути контрастним чорно-білим. Формат таблиць та 

рисунків лише книжковий. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі 

Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування. Усі графічні 

об’єкти не повинні бути сканованими. 

3.7. У статті не повинно бути переносу слів та використання макросів. При наборі слід 

вимкнути автоматичний “м’який” перенос (заборонені “примусові” переноси – за допомогою дефісу). 

Абзаци позначати тільки клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”). 

Не допускається використовувати ущільнений або розріджений шрифт. Назва файлу має відповідати 

прізвищу автора (наприклад: Антоненко_стаття). 

4. Порядок подання статті. 

4.1. До редакції подається електронний варіант статті (див. додаток 1) та заявки (див. 

додаток 2) для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу. 

4.2. При позитивному висновку до редакції надсилається електронною поштою пакет 

сканованих документів: 

– рецензія (крім авторів – докторів наук), підписана доктором наук і завірена печаткою тієї 

установи, де працює рецензент; 

– для авторів без наукового ступеня обов’язковим є витяг із протоколу засідання кафедри 

(відділу) установи, де навчається або працює здобувач, з рекомендацією статті для друку;  
– копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється після затвердження 

редколегією статті до друку); 

5. Для аспірантів на першій сторінці статті робиться примітка внизу, в якій вказуються 



прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь та вчене звання. 

6. Для оформлення Бібліографічного списку латиницею слід використовувати стиль APA 

(http://www.apastyle.org/). 

7. Транслітерувати інформацію потрібно згідно постанови КМУ від 27.01.2010 №55 

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF) 

Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. 

Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті (за плагіат відповідає автор), 

точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших 

відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. 

Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається.  

Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає. 

Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за 

собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей. 

Автору (авторам) статті висилається один авторський примірник журналу. Про додаткові 

примірники попереджувати завчасно з відповідною доплатою. 

Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних 

відповідно до Закону України № 2297-VІ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010. Імена та 

електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись 
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ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 

 

Постановка проблеми. В умовах стабільно зростаючого попиту на послуги сільського туризму 

особливо гостро відчувається відсутність налагодженого механізму розповсюдження інформації про 

сільський туризм … 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну та методологічну основу дослідження 
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складають праці А. Татаринцевої, О. Олійник, які досліджують питання управління підприємствами 

туристичної сфери … 

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення способів поширення інформації про 

сільський зелений туризм та розвитку інформаційних технологій у цій сфері. Для досягнення мети 

було поставлено наступні завдання: аналіз сучасних туристичних порталів як каналів отримання 

оперативної інформації про сільський туризм; дослідження сучасних трендів та технологій в 

сільському зеленому туризмі; узагальнення пропозицій щодо розробки ефективної інформаційно-

аналітичної системи сільського туризму. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Не викликає сумніву той факт, що … 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст… . 

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз інформаційно-аналітичного забезпечення 

сільського туризму засвідчує, що на сьогоднішній день відсутня ефективна інформаційна система, 

яка… 
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