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У статті систематизовано погляди 
науковців з питань циклічності розвитку 
сільського господарства. Встановлено 
ендогенні та екзогенні фактори впливу 
на механізм циклічності розвитку в 
аграрній сфері. Проведено класифікацію 
за факторіальним критерієм позицій 
науковців щодо впливу природних та 
економічних чинників на циклічність 
розвитку сільського господарства. 
Наукові погляди щодо впливу коливань у 
сільськогосподарському виробництві на 
економічні цикли розділено на три напрями. 
Отже, перша група теорій для пояснення 
періодичності економічних циклів досліджує 
та обґрунтовує наявність аналогічної 
періодичності у сільськогосподарському 
виробництві; друга група теорій 
стосується тверджень щодо того, що 
коливання у сільському господарстві є 
такими ж причинами, як війна, епідемії, 
нововведення, за впливом на економічний 
цикл; третя точка зору не розглядає 
взагалі коливання сільськогосподарського 
виробництва як причину циклічного коли-
вання торгово-промислової діяльності. 
Встановлено залежність між аграрним, 
промисловим та загальноекономічним 
циклами. Доведено можливість впливу на 
загальноекономічний цикл через розро-
блення превентивних заходів з регулю-
вання розвитку сільського господарства 
щодо впливу на тривалість аграрного 
циклу.
Ключові слова: циклічність розвитку, 
цикл сільськогосподарського виробництва, 
чинники впливу, природні та економічні 
чинники, взаємозалежність циклів, загаль-
ноекономічний цикл, превентивні заходи, 
тривалість циклу.

В статье систематизированы взгляды 
ученых по вопросам цикличности разви-
тия сельского хозяйства. Установлены 
эндогенные и экзогенные факторы влия-
ния на механизм цикличности развития в 
аграрной сфере. Проведена классификация 
по факториальному критерию позиций 
ученых касательно влияния природных и 
экономических факторов на цикличность 
развития сельского хозяйства. Научные 
взгляды о влиянии колебаний в сельскохо-
зяйственном производстве на экономиче-
ские циклы разделены на три направления. 
Итак, первая группа теорий для объясне-
ния периодичности экономических циклов 
исследует и обосновывает наличие ана-
логичной периодичности в сельскохозяй-
ственном производстве; вторая группа 
теорий касается утверждений о том, что 
колебания в сельском хозяйстве являются 
такими же причинами, как война, эпидемии, 
нововведения, по влиянию на экономиче-
ский цикл; третья точка зрения не рас-
сматривает вообще колебания сельскохо-
зяйственного производства как причину 
циклического колебания торгово-промыш-
ленной деятельности. Установлена зави-
симость между аграрным, промышленным 
и общеэкономическим циклами. Доказана 
возможность влияния на общеэкономиче-
ский цикл через разработку превентивных 
мер по регулированию развития сельского 
хозяйства касательно влияния на продол-
жительность аграрного цикла.
Ключевые слова: цикличность развития, 
цикл сельскохозяйственного производ-
ства, факторы влияния, природные и эко-
номические факторы, взаимозависимость 
циклов, общеэкономический цикл, превен-
тивные меры, продолжительность цикла.

The article systematizes the views of scientists on the cyclical development of agriculture. Endogenous and exogenous factors affecting the mecha-
nism of cyclical development in the agricultural sector have been established. The classification according to factor criteria of the views of scientists 
on the influence of natural and economic factors on the cyclical development of agriculture is made. Scientific views on the impact of fluctuations 
in agricultural production on economic cycles are divided into three areas. The first group of theories to explain the frequency of economic cycles 
investigates and substantiates the existence of similar periodicity in agricultural production. The second group of theories concerns the assertion 
that fluctuations in agriculture are the same cause as war, epidemics, innovations, etc., in relation to the economic cycle. The third point of view does 
not at all consider fluctuations in agricultural production as the cause of cyclical fluctuations in trade and industrial activity. The relationship between 
the agricultural, industrial and general economic cycles is established. The possibility of influencing the general economic cycle with the help of 
preventive measures in regulating the development of agriculture through the influence on the duration of the agricultural cycle is proved. It has been 
found that agrarian crises and economic crises mutually deepen and at the same time proceed according to their internal laws. It is concluded that 
the cyclical development of the socio-economic system should be considered in two directions. The first direction is related to such an element of 
the complex system that is created by Nature (natural conditions), so it falls a priori under the cyclical development (natural resources, humanity).  
The second direction is related to the element of the economic system, which is created by man (industry, transport, construction, etc.), and therefore 
falls under cyclicality for quite other reasons. Taking into account the presence of such different in origin elements of a single socio-economic system 
(agriculture, industry, etc.), it is proposed to further develop the theory of sustainable and balanced development of the economy due to preven-
tive counter-cyclical measures of influence on different components of the socio-economic system. A theoretical basis has been developed for the 
state counter-cyclical program for economic development, taking into account the peculiarities of the cyclical development of sectors of the national 
economy, in particular agriculture.
Key words: development cycle, agricultural production cycle, influence factors, natural and economic factors, interdependence of cycles, general economic 
cycle, preventive measures, duration of the cycle.
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Постановка проблеми. Дослідження меха-
нізму циклічного розвитку економіки, виявлення 
причин настання поворотних точок в економіці, 
визначення та розкриття факторів, які впливають 
на механізм економічного циклу, є одними з най-
гостріших тем, які обговорювалися в минулому та 
активно досліджуються сьогодні. Історія дослід-
ження причин циклічності процесів, об’єктів та 
систем в економіці нараховує близько двох сто-
літь. Однак чим більше економічна наука зосеред-
жує зусилля на визначенні причин та встановленні 
закономірностей циклічного розвитку, тим очевид-
ніше стає невичерпаність зазначеної проблема-
тики. Не менш обговорюваною є проблема дослід-
ження причин циклічного розвитку сільського 
господарства. Наявність циклів та криз у сільсько-
господарському виробництві як стверджувалася, 
так і щільно дискутувалась у наукових працях 
зарубіжних і вітчизняних учених. Головними питан-
нями при цьому були та залишаються такі: «Чи 
існує циклічність у сільськогосподарському вироб-
ництві?», «Які чинники впливають на циклічність 
розвитку аграрного виробництва?», «Як пов’язані 
між собою загальний економічний цикл, промис-
ловий цикл та аграрний цикл?», «Чи можна пре-
вентивними державними заходами у сфері агро-
виробництва впливати на економічний цикл?», 
«Чи виникає синхронізація циклів у промисловості 
та сільському господарстві?». Отримання відпові-
дей на ці питання є можливим за умови плідного 
дослідження та об’єктивного оцінювання наявних 
теорій щодо проблематики механізму циклічності 
в аграрному виробництві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед видатних учених, які досліджували при-
чини циклічності розвитку економіки, можна виді-
лити таких, як К. Жюгляр, У. Джевонс, Дж.Б. Кларк, 
Л. Вальрас, Й.А. Шумпетер, А. Маршалл, Р. Хар-
род, К. Вікселль, А. Бернс, У. Мітчелл, Дж.М. Кейнс, 
М. Фрідман, Дж.Р. Хікс, С. Кузнєц, М. Туган-Бара-
новський. Заслуговують на увагу наукові праці 
з проблем циклічності вчених радянської доби, 
насамперед роботи Н. Кондратьєва, Є. Слуць-
кого, І. Трахтенберга, Л. Мендельсона, Є. Варги, 
С. Меншикова. Серед досліджень останніх років 
слід виділити наукові праці Р. Лукаса, Ф. Кіндланда 
та А. Прескотта.

Дослідженнями циклічності у сільськогосподар-
ському виробництві активно займалися З. Філер, 
У.С. Джевонс, Г.С. Джевонс, Е. Хансен, Д. Кларк, 
Г. Мур, А. Пігу, Д. Робертсон, І. Кауфман.

Видатним засновником теорії сільськогосподар-
ських циклів української наукової школи можна вва-
жати В. Тимошенка. Серед сучасних дослідників 
можна виділити О. Олійника, І. Соколова, І. Тарапа-
това, О. Борисенка, Ю. Морозова, Д. Шияна.

Постановка завдання. Не менше значення 
має з’ясування питання про те, якою мірою еко-

номічній складовій частині в системі загальних 
чинників, що визначають характер економічної 
динаміки, притаманний саме циклічний характер 
розвитку. Дослідженню підлягають також чинники, 
які зумовлюють циклічність у розвитку сільського 
господарства, особливість яких пов’язана з при-
родними циклами.

Не здійснено всебічного обґрунтування своє-
рідності механізмів виникнення й протікання сіль-
ськогосподарських циклів, що робить їх принци-
пово відмінними від інших типів циклів. Подальші 
дослідження доцільно спрямувати на створення 
теорії сільськогосподарських циклів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз наукових праць зарубіжних та вітчизняних 
учених з проблематики наявності циклічних коли-
вань в агровиробництві дає змогу стверджувати, що 
коливання обсягів виробництва у сільському госпо-
дарстві зумовлюються дією двох чинників, а саме 
природних циклічних коливань та впливу на резуль-
тати виробництва сукупності економічних факторів.

Щодо природних факторів, то більшість дослід-
ників сходиться на думці про активний вплив 
Сонця на всі процеси, що відбуваються на Землі 
[1]. Так, У.С. Джевонс пов’язував економічний цикл 
з плямами на Сонці. Ще у 1875 р. він висловив 
думку про можливість існування певної кореляцій-
ної залежності між погодою та умовами економіч-
ного розвитку. Пізніше він навів як доказ фактич-
ний матеріал, який свідчив про наявність тісного 
зв’язку між періодичністю зміни плям на Сонці та 
економічними кризами [2, с. 147].

Серед сучасних прибічників залежності коли-
вань урожайності від сонячної активності можна 
назвати З. Філера [3, с. 16–17], О. Олійника, 
І. Соколова, І. Тарапатова, О. Борисенка [4, с. 42].

О. Олійник стверджує, що спостерігається тен-
денція збільшення врожайності зернових культур у 
періоди збільшення кількості плям на Сонці, а за їх 
зменшення знижується врожайність. Висловлюва-
лися також інші міркування щодо причин періодич-
ності зміни врожайності, якими є малі обертання 
найближчих планет біля Землі, приливоутворюючі 
сили Місяця й Землі.

Видатним засновником теорії сільськогоспо-
дарських циклів української наукової школи можна 
вважати В. Тимошенка. Як стверджує С. Злупко, 
«здійснивши низку досліджень на матеріалах 
США, В. Тимошенко <…> зробив висновок про те, 
що коливання в сільському господарстві не тільки 
існують, але й мають циклічний характер» [5]. 
Наявність циклічності у сільськогосподарському 
виробництві підтверджується висновками, зро-
бленими на основі дослідження динаміки ціни на 
хліб у 1561–1850 рр. І. Кауфманом у роботі «Тео-
рія цін Кауфмана» (1867 р.) [6].

Е. Хансен навіть вводить поняття вікового 
циклу в сільськогосподарському секторі світо-
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вого ринку. Він надає дані та поділяє цикл на такі 
фази, як затяжна депресія (1873–1896 рр.), період 
процвітання (1896–1920 рр.), чергова смуга важ-
ких часів (1920–1939 рр.). Важливим є той факт, 
що динаміку сільськогосподарського виробни-
цтва Е. Хансен пов’язує з коливаннями «вікового 
циклу», не розглядаючи його як окрему складову 
частину циклічних коливань [7].

Розрізняються думки вчених про довжину циклу. 
За даними дослідження І. Соколова, І. Тарапатова, 
О. Борисенка [4] періодичні зміни врожайності 
та валових зборів зернових культур відбувалися 
з циклом у 14 років, адже після семи врожайних 
років настають сім менш урожайних, після цього 
знову повторюються врожайні роки. Професор 
Харківського університету Ю. Морозов, проана-
лізувавши дані про середньорічні температури 
за 1771–1854 рр., дійшов висновку, що середня 
довжина циклу також становить 14 років, що не 
збігається з 11-річним сонячним циклом. Навіть 
прийнята в науковій літературі середня довжина 
сонячного циклу в 11 років дискутується між 7 та 
15 роками. Останні дослідження навіть надають 
ученим підстави стверджувати, що земні про-
цеси, зокрема періодичність ураганів, не пов’язані 
з 11-річним сонячним циклом, а обумовлюються, 
скоріше, корональними викидами, дослідження 
яких ще триває.

Існують зовсім протилежні точки зору щодо 
впливу природних факторів на циклічний розви-
ток економіки. На думку А. Пігу, деякі з так званих 
теорій, які пояснюють циклічний розвиток капі-
талістичного способу виробництва через вплив 
явищ природи (зміною сонячних плям, цикло-
нами), фактично взагалі не є економічними теорі-
ями [8; 9, с. 88]. Коливання урожаїв, які збігаються 
з тією чи іншою точкою економічного циклу, ско-
ріш за все, більше порушують її періодичність, 
ніж впливають на неї. Теорія економічних циклів 
А. Пігу будувалась на тому, що причини їх виник-
нення необхідно розглядати як наслідок імпульсів 
та умов, які визначають те, як економіка реагує на 
ці імпульси. Коливання урожаїв є одним з видів 
імпульсів впливу [9].

Схожу позицію мав Д. Кларк, який також вва-
жав, що сільське господарство є одним з імпуль-
сів розвитку економічного циклу. Д. Кларк зазна-
чає, що сільське господарство має власні цикли, 
періодизація яких не перебуває в чіткому чи пра-
вильному співвідношенні із загальноекономічними 
циклами [9].

На думку В. Шияна [10, с. 46], циклічні коли-
вання у сільському господарстві зовсім не корелю-
ють ні з циклами у промисловості, ні із загально-
економічними циклами, що є одним з аргументів 
на користь їх виділення як окремого типу аграрних 
циклів. Аграрний цикл має дві фази, а саме підви-
щеної та відносно пониженої врожайності. Аграрні 

кризи, яким притаманний затяжний характер, 
впливають на відтворювальний цикл, поглиблю-
ючи та затягуючи циклічні кризи.

Наукові погляди на вплив коливань у сільсько-
господарському виробництві на економічні цикли 
можна розділити на три напрями.

Одна група теорій, яка представлена роботами 
У.С. Джевонса [11], Г.С. Джевонса [12] та Г. Мура 
[13], намагається для пояснення періодичності 
економічних циклів встановити існування ана-
логічної періодичності у сільськогосподарському 
виробництві. Ланцюг причинної залежності спря-
мовується від космічних впливів на умови погоди, 
від них до врожаїв у сільському господарстві, а 
від врожаїв до економіки загалом. Такої ж думки 
дотримується Є. Варга [9, с. 24].

Теорія У. Джевонса про те, що економічний 
цикл породжується перш за все коливаннями 
величини врожаю, пояснюється так: після збору 
особливо великого врожаю відбувається зазвичай 
значне збільшення перехідних на майбутніх запа-
сів, виручка від приросту яких збільшує поточні 
надходження фермерів. Водночас приріст запасів 
не веде до скорочення доходів та витрат інших 
секторів економіки, а фінансується зі збережень, 
тобто збільшення перехідних запасів є додатком 
до поточних інвестицій. Цей висновок не втрачає 
сили навіть за різкого падіння цін. Отже, у сус-
пільстві, де сільське господарство є домінуючою 
галуззю, різниця перехідних запасів за роками буде 
перекривати всі звичайні коливання інвестицій, які 
викликаються іншими причинами, тому, як пише 
У. Джевонс, «поворот до підвищувальної тенденції 
завжди характеризується значним врожаєм, а до 
понижувальної – неврожаєм» [14, с. 391].

Дж.М. Кейнс, аналізуючи дослідження У. Дже-
вонса щодо циклічності у сільському господар-
стві, пише, що слід приділяти пильну увагу ролі, 
яку відіграють зміни запасів у визначенні вели-
чини поточних інвестицій, оскільки повільні темпи 
виходу з кризи після того, як уже досягнутий пере-
лом, пов’язані з дефляційним впливом скорочення 
надмірних запасів до нормального рівня. Спочатку 
після того, як бум перетворюється на крах, накопи-
чення запасів пом’якшує його руйнівну силу, але 
потім таке пом’якшення посилює тенденцію упо-
вільненого виходу з депресії.

Прикладом впровадження політики впливу на 
величину поточних та перехідних запасів є політика 
«Нового курсу» президента Ф. Рузвельта. Коли уряд 
почав витрачати значні суми за рахунок випуску 
займів, запаси, особливо у сільському господарстві, 
були досить великими. Скорочення запасів до нор-
мального рівня було необхідним процесом, тобто 
фазою, яку потрібно було пройти, щоби перейти до 
справжнього пожвавлення економіки [14, с. 392].

Відсутність єдиної позиції щодо питання пері-
оду змін врожаїв свідчить не на користь цих тео-
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рій. Так У. Джевонс доводить, що сільськогоспо-
дарський цикл триває десять із половиною років, 
Г. Джевонс визначає його у три з половиною роки, 
а Г. Мур говорить про восьмирічний цикл. Також 
науковці висловлюють думку про те, що у різних 
галузях сільського господарства періоди коли-
вань обсягів виробництва мають різну тривалість 
та можуть значно відрізнятися від прийдешніх 
періодів [15, с. 132].

Друга група теорій стосується залежності між 
коливаннями у сільському господарстві та про-
мисловому циклі. Вона зводиться до того, що для 
встановлення причинності зв’язку немає сенсу 
аргументувати циклічність саме рухом сільсько-
господарського виробництва, а слід ставитись до 
впливу коливань врожайності, як до впливу вина-
ходів, війн, землетрусів тощо, що повторюються 
через нерівномірні проміжки часу та приводять до 
руху кумулятивних процесів розширення або ско-
рочення ділової активності у сфері промисловості. 
Коливання врожаїв, які не збігаються з точкою 
повороту економічного циклу, скоріше порушують 
періодичність фаз циклу, ніж визначають її. При-
хильниками такої думки є А. Пігу та Д. Робертсон 
[15, с. 133]. В їх працях коливання врожаїв розгля-
даються як потенційні причини, що діють у напрямі 
посилення кумулятивних підвищувальних та зни-
жувальних рухів, які мають свою внутрішню обу-
мовленість, пов’язану з психологічними та іншими 
чинниками. Вони не ігнорують сільськогосподар-
ський фактор взагалі, а пов’язують його з іншими 
факторами у щільну схему взаємодіючих проце-
сів, а саме грошових, психологічних та технічних. 
У дослідженнях Н. Кондратьєва прослідковується 
думка про те, що понижувальна фаза циклу супро-
воджується тривалою депресією сільського госпо-
дарства, що підтверджується різким падінням цін 
на сільськогосподарські товари, зміною земельної 
ренти та історичним досвідом створення анти-
депресивних програм урядами західних країн 
[14, с. 398].

Третя точка зору не розглядає взагалі коли-
вання сільськогосподарського виробництва як 
причину циклічного коливання торгово-промис-
лової діяльності. Прихильниками цього напряму 
є Е. Хансен [16], Дж.М. Кларк [17], які вважають 
сільське господарство не активним, а пасивним 
фактором. Нееластичність пропозиції сільськогос-
подарської продукції прирікає фермерів на значну 
нестійкість доходів внаслідок зміни у попиті, який 
виникає через торгово-промислові коливання, 
викликані внутрішніми силами торгово-промисло-
вого господарства.

Досить вагомий недолік другого та третього 
поглядів полягає у відсутності єдності щодо 
питання про те, чи відповідають рясні врожаї про-
цвітанню економіки, а погані – депресії; чи є між 
ними залежність.

Отже, слід погодитися з тим, що аграрні цикли 
та аграрні кризи існують.

Є всі підстави розглядати циклічні коливання в 
сільському господарстві як цикли особливого типу 
з виділенням коротких, середніх і довгих циклів. Ці 
коливання обумовлені як природною циклічністю, так 
і коливаннями кон’юнктури на окремі види продукції.

Аграрний цикл можна розділити на дві фази, 
а саме підвищеної та відносно пониженої вро-
жайності. Охарактеризувати фазу пониженої вро-
жайності як фазу кризового стану для виробників 
майже неможливо, тому що в цей період вироб-
ництво може не скорочуватися порівняно з попе-
редньою фазою, а навіть зростати [10, с. 46].

Принципова відмінність сільськогосподарських 
циклів від інших циклічних коливань полягає все 
ж таки в тому, що вони пов’язані перш за все з 
природними циклами, наявність яких є твердо 
встановленим фактом. З обумовленістю сільсько-
господарських циклів природними факторами 
пов’язана ще одна особливість методології у цій 
сфері теорії циклів. Йдеться про те, якій саме еко-
номіці притаманні циклічні коливання. Традиційно 
стверджується, що це притаманно капіталістичній 
економіці. Стосовно сільського господарства таке 
твердження не має ніяких підстав. Обумовленість 
сільськогосподарських циклів циклічністю природ-
них умов як логічного наслідку має ту обставину, 
що вони проявляються повністю та за централізо-
вано керованої економіки, зорієнтованої на вико-
ристання адміністративних важелів впливу на гос-
подарюючі суб’єкти.

Однак, елімінуючи природний чинник впливу 
на аграрний цикл, маємо зазначити, що внутрішні 
чинники, які обумовлюють циклічність розвитку за 
капіталістичної системи господарювання, відріз-
няються від чинників за централізовано керованої 
системи. Так, Є Варга відзначає, що «основна при-
чина аграрної кризи така ж сама, яка й у циклічних 
промислових криз, – це протиріччя між загальним 
характером виробництва та капіталістичною фор-
мою присвоєння і пов’язане з цим зубожіння та 
скорочення купівельної спроможності мас. <…> 
Це криза перевиробництва. Якщо б сільське гос-
подарство здійснювалося на капіталістичних заса-
дах у тій ж самій мірі, що й промисловість, якщо б 
роль основного капіталу у сільському господарстві 
була б така ж сама значуща, як у промисловості, 
якщо б земельна рента не здійснювала своєї упо-
вільненої дії, тоді б, безумовно, сільськогосподар-
ське виробництво мало би таку ж циклічність, як і 
промисловість» [9, с. 33].

Такої ж думки дотримуються інші науковці [18], 
стверджуючи, що тривалість аграрних криз, які 
розтягнуті на декілька промислових криз, поясню-
ється відносно невисоким розвитком капіталізму у 
сільському господарстві. Особливості сільськогос-
подарського виробництва приводять до того, що 
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виробництво під час кризи не скорочується так, як 
це відбувається у промисловості. А. Шпітгоф кон-
статує, що у період тяжкої кризи наполовину ско-
рочує своє виробництво промисловість порівняно 
з періодом процвітання, тоді як певні галузі госпо-
дарства, такі як сільське господарство, майже не 
страждають від «нормальної кризи» [18, с. 19]. 
Отже, криза не приймає форми стрімкого падіння 
виробництва, а проявляється у формі накопи-
чення великих нереалізованих запасів за відсут-
ності скорочення виробництва.

Л. Мендельсон пропонує розділити поняття 
«аграрні кризи» та «циклічні кризи» [19]. Циклічні 
кризи, на його думку, можуть бути лише загально-
економічними та обумовлювати перевиробництво 
у сільському господарстві. Причиною останнього 
є внутрішні протиріччя в сільському господарстві, 
а не циклічне скорочення попиту на продукти хар-
чування. При цьому Л. Мендельсон підкреслює, 
що рентні протиріччя в сільському господарстві 
обумовлюють особливо довгі кризи в цій галузі. Це 
пов’язано з тим, що наявність абсолютної ренти 
змушує фермерів не скорочувати виробництво 
навіть у ті часи, коли це необхідно.

Таким чином, аграрні кризи та економічні кризи 
взаємно поглиблюють одні одних, але все ж таки 
протікають відповідно до своїх внутрішніх законо-
мірностей.

Штучні спроби подолання аграрної кризи зво-
дилися перш за все до підвищення цін. Країни, 
які імпортували свої товари, намагались за допо-
могою підвищення митних тарифів, квотування, 
заборони ввезення тощо зробити ціни внутріш-
нього ринку незалежними від руху цін на світовому 
ринку. Таку політику проводили Німеччина, Фран-
ція, Італія у 30-і рр. ХХ ст. Однак підвищення цін 
(майже в три рази над світовими цінами) привело 
до розширення посівних площ та зростання вро-
жаю, який став покривати внутрішнє споживання, 
що зменшувалося під час кризи. Протекціонізм 
перестав діяти, а новому падінню цін можна було 
запобігти лише введенням твердих державних 
цін. Країни, які експортували свої товари, здійсню-
вали спробу підняти ціни світового ринку шляхом 
скупки залишку того товару та зняття його з ринку. 
Ці спроби були невдалими, а ціни знову починали 
зростати [2, с. 169–170].

Провівши глибоке дослідження у питаннях 
циклічності сільськогосподарського виробництва, 
Д. Шиян робить такі висновки: по-перше, проблема 
аграрних циклів з огляду на їх особливості потре-
бує окремої постановки та дослідження в межах 
загальної теорії економічного циклу; по-друге, у 
сучасних умовах вплив аграрних циклів на загаль-
ноекономічний можна вважати несуттєвими або 
взагалі відсутнім, водночас проблема впливу 
економічного циклу на аграрний залишається; 
по-третє, одним з головних факторів, що обумов-

люють аграрний цикл, є коливання погодних умов 
[10, с. 86]. Щодо другого висновку, то дозволимо 
собі не погодитися з ним. Неспроможність встано-
вити залежність загальноекономічного циклу від 
впливу аграрного циклу не дає підстави вважати 
такий вплив відсутнім. Ми взагалі пропонуємо 
через вплив на аграрний цикл коригувати фази 
загальноекономічного циклу.

Висновки з проведеного дослідження. На 
нашу думку, циклічність розвитку соціально-еконо-
мічної системи має розглядатись у двох напрямах.

1) Елемент складної системи, який створю-
ється Природою (природними умовами) підпадає 
апріорі під циклічність розвитку (природні ресурси, 
людство). Природа створює потенціал для розвитку 
соціально-економічної системи, маючи циклічний 
характер. Пояснюватися це можна впливом різних 
факторів, зокрема появою плям на Сонці, приливо-
утворюючими силами Місяця, впливом Малих Пла-
нет на Землю, корональними викидами. Людство 
може лише спостерігати за цими процесами, зна-
ходити закономірності та розробляти гіпотези щодо 
факторів впливу та періодів впливу на господар-
ство. Економічний вплив людини на такий елемент 
системи може бути як негативним, так і позитивним. 
Все залежить від того, як людина скористується 
наданим Природою потенціалом, тому й цикли у 
сільськогосподарському виробництві більш три-
валі, ніж у промисловому виробництві. Неспромож-
ність ефективно використовувати наданий Приро-
дою потенціал приводить до появи не циклічних, а 
структурних криз у сільськогосподарському вироб-
ництві, які слід вивчати науковцям для запобігання 
їх виникненню.

2) Елемент економічної системи, створений 
людиною, промисловість, транспорт, будівництво 
тощо підпадають під циклічність зовсім з інших 
причин. Ці причини мають як внутрішній, так і 
зовнішній характер. Щодо економічних циклів існує 
велика кількість теорій щодо факторів, які їх обу-
мовлюють, зокрема теорії недоспоживання, теорії 
перенакопичення, монетарні теорії. Циклічність 
розвитку економіки, як правило, пояснюється різ-
носпрямованим впливом одних і тих самих внут-
рішніх факторів на господарську систему в різних 
фазах циклу. Зовнішні чинники мають випадковий 
характер і порушують рівновагу системи спон-
танно. Хоча щодо випадкових чинників маємо 
думку про закономірність їх виникнення в певні 
періоди розвитку цивілізацій за рахунок неможли-
вості їх спостерігання та вивчення, оскільки вони 
мають більш тривалий період існування (життєвий 
цикл). Підтвердженням цієї думки може бути тео-
рія Хаосу, в якій висувається гіпотеза щодо впо-
рядкованості всіх процесів на Землі, які, на думку 
людства, є хаотичними й не можуть бути описані 
та пояснені за рахунок неосяжності часового про-
стору прояву цих процесів.
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Отже, враховуючи наявність таких різних за 
характером походження елементів єдиної соці-
ально-економічної системи, як сільське госпо-
дарство, промисловість, відмінні за тривалістю 
та факторами впливу, цикли цих елементів, про-
понуємо в подальшому розробити теорії стійкого 
та збалансованого розвитку економіки за раху-
нок вжиття превентивних антициклічних заходів 
впливу на різні складові частини соціально-еконо-
мічної системи.
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У статті здійснено емпіричне оцінювання 
впливу світових сировинних цін на 
динаміку інфляції в ресурсозалежних 
економіках. За допомогою розробленої 
методології економіко-статистичного 
аналізу, що передбачає одночасне враху-
вання динаміки світових сировинних цін 
та їхньої волатильності, доведено, що 
поточне підвищення світових сировин-
них цін, як це характеризує загальний 
індекс цін на сировину, має інфляційні 
наслідки передусім у промислових країнах 
із високим доходом. Серед країн з низь-
ким доходом лише Мексика, Таїланд і 
ПАР демонструють сильний зв’язок між 
цінами на сировину та інфляцією. Серед 
країн колишнього Радянського Союзу 
залежність інфляції від світових цін на 
сировину дуже виразна в Україні та (мен-
шою мірою) в Грузії. У решті пострадянсь-
ких країн залежність між цими показни-
ками не простежується. Встановлено, 
що особливістю України є значний 
інфляційний «перенос» від волатильності 
світових цін на сировину. Дещо нижчу 
залежність отримано для Росії, Колумбії 
та Уругваю. Виняток становить Чилі, де 
вища волатильність цін на сировину при-
водить до гальмування інфляції.
Ключові слова: світова ціна на сировину, 
ресурсозалежні економіки, волатильність, 
інфляція, промислові країни, країни з низьким 
рівнем доходу, країни колишнього Радян-
ського Союзу.

В статье осуществлено эмпирическое оце-
нивание влияния мировых сырьевых цен на 
динамику инфляции в ресурсозависимых 
экономиках. С помощью разработанной 
методологии экономико-статистического 
анализа, предусматривающей одновремен-
ный учет динамики мировых сырьевых цен и 
их волатильности, доказано, что текущее 
повышение мировых сырьевых цен, как это 
характеризует общий индекс цен на сырье, 
имеет инфляционные последствия прежде 
всего в промышленных странах с высоким 
доходом. Среди стран с низким доходом 
только Мексика, Таиланд и ЮАР демонстри-
руют сильную связь между ценами на сырье 
и инфляцией. Среди стран бывшего Совет-
ского Союза зависимость инфляции от 
мировых сырьевых цен очень выразительна 
в Украине и (в меньшей степени) в Грузии. 
В остальных постсоветских странах зави-
симость между этими показателями не 
прослеживается. Установлено, что особен-
ностью Украины является значительный 
инфляционный «перенос» от волатильно-
сти мировых цен на сырье. Немного низшая 
зависимость получена для России, Колумбии 
и Уругвая. Исключение составляет Чили, 
где высшая волатильность цен на сырье 
приводит к торможению инфляции.
Ключевые слова: мировая цена на сырье, 
ресурсозависимые экономики, волатиль-
ность, инфляция, промышленные страны, 
страны с низким уровнем дохода, страны 
бывшего Советского Союза.

The article provides an empirical estimate of world commodity prices impact on inflation dynamics in resource-dependent economies. Using the devel-
oped methodology of economic and statistical analysis, which includes simultaneous consideration of world commodity prices dynamics and their 
volatility, it is obtained that the current increase in world commodity prices, as characterized by the general commodity prices index, has inflationary 
consequences, especially in high-income industrial countries. Among low-income countries, only Mexico, Thailand and South Africa show a strong cor-
relation between commodity prices and inflation. Among the countries of the former Soviet Union, the inflation dependence on world commodity prices 
is very clear in Ukraine and (to a lesser extent) in Georgia. In the rest of the post-Soviet countries, the relationship between the two indicators is not 
observed. It has been revealed that the Ukraine’s peculiarity is a significant inflationary “shift” from world commodity prices volatility. Somewhat lower 
dependency was obtained for Russia, Colombia and Uruguay. Appropriate estimates were also statistically significant for South Korea and New Zea-
land. An exception is Chile, where higher volatility in commodity prices leads to a slowdown in inflation. It has been found also that low-income countries’ 
inflation depends more on abroad income than on commodity prices. This is especially true for Latin America countries. The inflation independence 
from abroad income is very convincing for Australia and Thailand (in all specifications). In several countries, dependence on abroad income has not 
been identified for the specification with a general commodity price index, but this correlation appears in the specification for agricultural commodity 
prices (Indonesia, South Africa, Moldova) and consumer products (Portugal, Malaysia). The vast majority of industrial countries (except Australia), Latin 
American countries, and the former Soviet Union (except Belarus and Moldova) find them dependent on abroad income for crude oil price specification. 
Just for Canada, an increase in abroad income is clearly associated with a inflation slowdown.
Key words: world commodity price, resource-dependent economies, volatility, inflation, industrial countries, low-income countries, countries of the former 
Soviet Union.

Постановка проблеми. Один з парадоксів 
останніх двох десятиліть полягає в тому, що, попри 
подорожчання сировини на світових ринках та екс-

1 Одним з пояснень може бути те, що у промислових країнах безпосередній короткочасний вплив світових цін на сировину нівелю-
ється засобами монетарної політики [2]. Водночас певний вплив на базову інфляцію може здійснюватися через механізми очіку-
вань. Інше пояснення стосується різних цінових еластичностей на ринках споживчих товарів та реальних активів [3].

пансійні монетарні чинники, у промислових країнах 
не відбулося відчутного прискорення інфляції [1]1. 
Водночас наслідки для країн – експортерів сиро-
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вини оцінюються досить неоднозначно. Подорож-
чання сировинних товарів не обов’язково поліп-
шує цінові співвідношення у зовнішній торгівлі, 
адже виникає підвищений інфляційний тиск, а 
перерозподіл ресурсів на користь сировинного 
сектору створює перешкоди для розвитку техно-
логічних галузей. В обох випадках (зростання цін 
на сировину або їх зниження) власний негативний 
вплив може створювати нестабільність обмінного 
курсу (RER). Загалом таке поєднання різноспря-
мованих механізмів може пояснювати супереч-
ливі інфляційні наслідки, що зумовило вибір теми 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У рамках проведення дослідження розглянуто 
праці багатьох вітчизняних та зарубіжних учених, 
зокрема роботи Я. Белінської, Я. Жаліла, В. Козюка, 
С. Корабліна, Д. Покришки, В. Сіденка, В. Шев-
чука, А. Белке, І. Бордона, Ф. Брауна, Т. Гендрікса, 
Н. Крішене, Д. Кроніна, А. Секіна, Е. Фернандеса, 
Т. Цурюги, С. Шмідт-Грохе, С. Шоуші, М. Урібе. 
Емпіричні дослідження однозначно засвідчують 
прямий зв’язок між цінами на сировину та інфля-
цією для країн – експортерів сировини, подібно до 
країн з низьким рівнем доходу, тоді як така залеж-
ність досить слабка для промислових країн. Втім, 
останні в часі емпіричні дослідження переважно не 
виявляють вагомого інфляційного впливу світових 
цін на сировину навіть для країн із низьким рівнем 
доходу [4]. Зауважено, що у середовищі промисло-
вих країн порівняно незначний вплив світових цін 
на інфляцію виявляється помітнішим для країн-екс-
портерів порівняно з країнами-імпортерами [2]. Для 
України зауважено, що у 2012–2013 рр. визначаль-
ним чинником низької інфляції були депресивні 
тенденції на зовнішніх ринках [5, с. 17]. Водночас 
в економічній літературі бракує емпіричних оцінок 
впливу світових сировинних цін на динаміку інфля-
ції в ресурсозалежних економіках, передусім у 
пострадянських країнах.

Постановка завдання. Метою статті є емпіричне 
оцінювання впливу світових сировинних цін на дина-
міку інфляції в окремих досліджуваних групах країн – 
експортерів сировинних ресурсів, зокрема промис-
лових країнах, країнах з низьким рівнем доходу та 
країнах колишнього Радянського Союзу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для оцінювання впливу світових сировинних цін 
на динаміку інфляції споживчих цін в окремих кра-
їнах використано таку регресійну модель [6]:

� � �ln ln ln ln ,CPI CPI P pvar Yt i t i
i

n

t t t t� � � � � ��
�
�� � � � � �0
1

1 2 1  (1)

де Yt – дохід (індекс, 2010=100), Pt – один 
з індексів світових цін на сировину (індекс, 
2005=100), pvart – умовна дисперсія вибраного 
індексу світових цін на сировину, α0 – константа, 
αі – відставання вибраного макроекономічного 
показника з і-м лагом, β1 – оцінка впливу індексу 

цін на сировину, β2 – оцінка впливу волатильності 
індексу цін на сировину, γ – оцінка індексу доходу 
за кордоном, ɛt – стохастичний чинник.

Приймається, що перші різниці логарифмів 
показника інфляції залежать від власних лагових 
значень, значень одного з індексів світових цін на 
сировину та його волатильності, а також доходу за 
кордоном (рівняння (1)). Хоча в емпіричних дослід-
женнях переважає використання показника умов 
торгівлі (ТОТ), використання сировинних індексів 
має вагомі переваги, адже немає вразливості до 
різноманітних зміщень статистичної оцінки впливу 
(англ. “biases”) та можливої ендогенності [7; 8].

У сировинній економіці вагомий вплив на 
інфляцію очікується від ефекту «переносу», коли 
або (1) маємо значну частку сировини у спожив-
чому «кошику», або (2) спостерігається відчутна 
залежність видатків державного й приватного 
секторів від цін на сировину. Логічно припустити, 
що обидва компоненти світових цін на сировину 
матимуть відчутний інфляційний вплив у країнах-
експортерах (� �1 2 0, � ). Таке ж слід очікувати від 
збільшення доходу за кордоном (�1 0� ).

Як передбачає феномен «голландської хво-
роби», високі ціни на сировину супроводжуються 
підвищенням обмінного курсу [9], включаючи випа-
док вищої нестабільності сировинних цін, адже 
це теж матиме інфляційний вплив (� �1 2 0, � ).  
Втім, обернена залежність обмінного курсу від цін на 
сировину є універсальною, включаючи промислові 
країни [10; 11]. Залежність від доходу за кордоном 
найімовірніше також обернена, адже надходження 
від експорту матимуть інфляційний вплив і (не виклю-
чено) зміцнюватимуть грошову одиницю (�1 0� ).

Функціональні залежності досліджувалися для 
декількох груп країн, а саме для промислових 
країн – експортерів сировини (Австралія, Канада, 
Нова Зеландія, а також Португалія й Південна 
Корея); країн – сировинних експортерів з низьким 
доходом (Аргентина, Бразилія, Колумбія, Мексика, 
Чилі, Уругвай, Індонезія, Малайзія, Таїланд, Пів-
денно-Африканська Республіка, Туреччина); країн 
колишнього Радянського Союзу (Білорусь, Грузія, 
Казахстан, Молдова, Росія, Україна).

Серед теоретичних пояснень зв’язку між сві-
товими цінами на сировину та інфляцією на 
увагу заслуговує гіпотеза про вирішальне зна-
чення монетарного «перельоту» цін на сировину, 
що коригується з часом, як це запропонували 
Ф. Браун і Д. Кронін [12]. Приймається, що у дов-
гостроковому періоді ціни на сировину та інфля-
ція споживчих цін пропорційні пропозиції грошової 
маси; натомість у короткочасному періоді спосте-
рігається «переліт» цін на сировину, тоді як інфля-
ція реагує із запізненням. Умовно приймається, 
що сировинні товари характеризуються гнучким 
ціноутворенням, тоді як споживчі товари відрізня-
ються більшою ціновою інерційністю.
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Аналітичним підсумком запропонованої теоре-
тичної конструкції є рівняння:

P P P m Pt
S

t
S

t
F

t t
F

� �� �
�

� ��� ��1 11
1

�
�

( ) ,          (2)

де Pt
Sі Pt

F – ціни товарів з інерційним (споживчі 
товари) та гнучким ціноутворенням (сировина) від-
повідно, mt – пропозиція грошової маси, а λ харак-
теризує вагу товарів з гнучким ціноутворенням у 
загальному індексі цін.

Модель передбачає, що у довгостроковому 
періоді ціни на споживчі товари зростають пропо-
рційно амплітуді збільшення грошової маси, тоді 
як ціни на сировину спочатку зростають набагато 
більше, ніж це передбачає грошова емісія, а зго-
дом знижуються до деякого рівноважного рівня, 
який відповідає зміні грошових агрегатів.

С. Дейвіс [13] зауважує, що залежність інфляції 
від цін на сировину має специфічний характер для 
окремих країн. За допомогою VAR-моделі пока-
зано, що в більшості країн реакція базової інфля-
ції на подорожчання сировини досить сильна у 
короткочасному періоді, але з часом слабне до 
нейтральної. У моделі DSGE передбачено, що 
тимчасові сировинні шоки стають чинником дов-
гострокових очікувань інфляції. Оскільки учасники 
не розрізняють трендовий та циклічний компо-
ненти інфляції, тимчасові зміни помилково сприй-
маються як довгострокова тенденція. «Заспо-
коєння» очікувань інфляції вирішальною мірою 
залежить від вибору інфляційного «якоря», яким 
може бути обмінний курс або інфляційний таргет 
центрального банку.

У табл. 1 наведено оцінки впливу світових сиро-
винних цін на інфляцію у ресурсозалежних еконо-
міках. Отримані результати заперечують поши-
рене припущення щодо більш виразного зв’язку 
між світовими цінами на сировину та інфляцією 
у країнах – експортерах сировинних товарів з 
низьким рівнем доходу, хоча не заперечують при-
пущення щодо послаблення інфляційних ефектів 
сировинного буму в цій групі країн протягом остан-
ніх декількох десятиліть.

Поточне підвищення світових цін на сировину, 
як це характеризує індекс pcomt, має інфляційні 
наслідки передусім у промислових країнах з висо-
ким доходом. При цьому величина коефіцієнта 
β1 практично не різниться для Австралії, Нової 
Зеландії, Португалії та Південної Кореї. Для 
Канади цей коефіцієнт втричі нижчий, але одна-
ково статистично значущий на рівні 1%. Серед 
країн із низьким доходом лише Мексика, Таї-
ланд і ПАР демонструють сильний зв’язок між 
цінами на сировину та інфляцією. Залежність 
між обома показниками не простежується у кра-
їнах колишнього Радянського Союзу, а Грузія та 
Україна – виняток. Якщо у досліджуваних промис-
лових країнах зростання загального рівня цін на 
10% приводить до підвищення інфляції в серед-

ньому на 0,2 пп, то в Україні відповідний «пере-
нос» втричі вищий. Отриманий для України коефі-
цієнт β1 виявився найвищим серед досліджуваних 
країн. Залежності інфляції від цін на сировину 
немає у Бразилії, Колумбії та Уругваї, які належать 
до країн – експортерів аграрної продукції, а також 
у Туреччині, яка теж експортує аграрну сировину, 
хоча одночасно має місткий внутрішній ринок для 
продуктів харчування, що динамічно зростає вна-
слідок значного приросту населення.

Іншою особливістю України є значний інфляцій-
ний «перенос» від нестабільності світових цін на 
сировину. Щоправда, за цим показником ще силь-
ніший зв’язок має Білорусь. Дещо нижчий коефі-
цієнт β2 отримано для Росії, Колумбії та Уругваю. 
Відповідні оцінки виявилися статистично значу-
щими також для Південної Кореї та Нової Зелан-
дії, але в обох випадках коефіцієнт β2 значно 
нижчий, ніж у країнах з низьким доходом. Виня-
ток становить Чилі, де вища волатильність цін 
на сировину приводить до гальмування інфляції. 
Обернений зв’язок між волатильністю цін на сиро-
вину та інфляцією також простежується в Канаді, 
але йому бракує статистичної значущості.

У промислових країнах інфляційний «перенос» 
реалізується за допомогою всіх сировинних цін, а 
саме на аграрну сировину, продукти харчування й 
сиру нафту. В Австралії та Південній Кореї подібно 
впливають ціни на метал, але цього немає в Канаді. 
За винятком Колумбії (продовольчі товари) та Мек-
сики (сира нафта), у країнах Латинської Америки 
немає ознак залежності інфляції від рівня цін на 
сировину. Натомість впливає волатильність окре-
мих сировинних індексів. Така особливість може 
пояснюватися механізмами адміністративного 
регулювання цін на продовольчі товари, що завжди 
відрізняло країни Латинської Америки. З іншого 
боку, якщо врахувати брак негайної реакції спожив-
чих цін на зміни сировинних цін, у декількох інших 
країнах, таких як Малайзія та Туреччина, виника-
ють аргументи на користь теорії «перельоту» світо-
вих цін на сировину, коли інфляційний «перенос» 
відбувається зі значним часовим лагом [12].

Обернена залежність між волатильністю цін на 
сировину та інфляцією в Чилі досягається завдяки 
особливостям реакції на подорожчання сирої 
нафти, хоча коефіцієнт β2 виявився від’ємним 
також для цін на продовольчі товари й метали. 
Ціни на сировину більше впливають на інфляцію 
в решті країн, окрім Молдови, Казахстану. У Біло-
русі, Грузії, Росії та Україні вагомим інфляційним 
чинником стає волатильність цін на продовольчі 
товари. Волатильність цін на сиру нафту істотна 
для Білорусі, Росії та України. Загалом наша кра-
їна є найбільш залежною від волатильності сиро-
винних цін, а найменше – Казахстан. Немає ознак 
асиметричного впливу окремих цінових субіндек-
сів на інфляцію. Це стосується залежності від рівня 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

18 Випуск 51. 2020

Таблиця 1
Оцінки впливу світових сировинних цін на інфляцію у ресурсозалежних економіках

Країна Залежна змінна – інфляція

pcomt prawt pfoodt

β1 β2 γ1 β1 β2 γ1 β1 β2 γ1

І. Промислові країни

Австралія 0,018
(4,11***)

0,005
(0,18)

0,050
(0,63)

0,020
(2,56**)

0,017
(0,04)

0,054
(0,64)

0,017
(2,16**)

0,084
(0,36)

0,082
(0,90)

Канада 0,009
(3,47***) - - 0,015

(1,97*) - - 0,012
(1,56) - -

Південна Корея 0,027
(5,21***)

0,046
(2,15**)

0,202
(2,24**) – – – – – –

Португалія 0,024
(3,74***) - 0,124

(1,49)
0,026

(2,41**)
0,553

(2,49**)
0,085
(1,03)

0,029
(2,69**)

0,310
(1,73*)

0,164
(1,98*)

Нова Зеландія 0,022
(5,54***)

0,035
(2,26**)

0,157
(3,02***)

0,021
(3,07***)

0,507
(2,65**)

0,064
(1,08)

0,024
(3,52***)

0,340
(2,71**)

0,152
(2,91***)

ІІ. Країни з низьким рівнем доходу

Бразилія 0,012
(1,45)

0,040
(1,27)

0,767
(2,88***)

0,016
(1,13)

0,865
(2,07**)

0,560
(1,95*)

0,014
(1,04)

0,388
(1,35)

0,631
(2,24**)

Мексика 0,020
(2,13**) - 0,576

(2,22**)
0,014
(0,82)

0,813
(1,61*)

0,172
(0,50)

0,001
(0,53)

0,097
(0,28)

0,448
(1,26)

Чилі 0,002
(0,36) - 1,085

(6,09***) - 0,408
(1,0)

0,790
(2,89***) - - 1,145

(4,57***)

Колумбія 0,008
(0,55)

0,150
(3,07***)

0,825
(3,57***)

0,013
(0,58)

1,282
(2,58**)

0,418
(1,86*)

0,035
(1,72*)

0,728
(1,98*)

0,545
(2,52**)

Уругвай 0,015
(1,21)

0,130
(2,14**)

0,501
(2,14**)

0,027
(1,24)

2,169
(2,20**)

0,125
(0,58)

0,018
(0,82)

1,356
(2,45**)

0,390
(1,81*)

Індонезія - - 0,428
(1,35) - - 0,483

(1,71*) - - 0,252
(0,79)

Таїланд 0,038
(4,57***)

0,046
(1,03)

0,222
(1,17)

0,040
(2,53**)

0,656
(0,77)

0,117
(0,62)

0,069
(4,81***)

0,355
(0,79)

0,155
(0,80)

Малайзія 0,011
(1,37) - 0,078

(0,49)
0,032

(2,51**) - 0,078
(0,54)

0,010
(0,84)

1,131
(4,34***)

0,354
(2,97***)

ПАР 0,019
(2,37**)

0,020
(0,49) - 0,032

(2,40**)
0,122
(0,15) - 0,022

(1,67*) - -

Туреччина 0,008
(0,21) - 0,916

(1,75*)
0,026
(0,43)

0,474
(0,35)

0,862
(1,79*)

0,004
(0,07)

0,489
(0,46)

0,889
(1,86*)

ІІІ. Країни колишнього Радянського Союзу

Білорусь - 0,291
(2,08**)

0,500
(1,67*) - 0,754

(3,16***)
0,936

(2,55**) - 2,181
(2,10**)

0,340
(1,18)

Грузія 0,036
(1,66*)

0,042
(0,38)

0,653
(3,53***)

0,059
(1,70*)

2,398
(2,09**)

0,444
(3,55***)

0,090
(2,56**)

2,217
(3,05***)

0,569
(3,50***)

Молдова 0,009
(0,50) - 0,273

(1,37)
0,033
(1,01) - 0,304

(1,88*)
0,037
(1,13) - 0,279

(1,51)

Казахстан 0,010
(0,75) - 0,1149

(1,18)
0,034
(1,41) - 0,160

(1,49)
0,047
(1,92*) - 0,155

(1,27)

Росія 0,004
(0,28)

0,176
(2,23**)

0,387
(1,34)

0,024
(0,90) - - 0,004

(0,28)
0,176

(2,63**)
0,387
(1,34)

Україна 0,060
(1,75*)

0,275
(3,05***)

2,104
(3,61***) - 1,889

(1,42)
1,845

(3,01***)
0,054
(0,92)

3,346
(3,19***)

1,643
(2,88***)

Примітка: в дужках подано t-статистику; *, **, *** означає статистичну значущість на рівні 10%, 5% і 1% відповідно

Джерело: розраховано автором



19

  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

цін на сировину та їхньої волатильності. Водночас 
залежність інфляції від усіх цінових індексів про-
стежується лише у промислових країнах, Таїланді, 
ПАР (окрім металів) та Грузії (окрім сирої нафти).

Загалом у кожній промисловій країні просте-
жується вагомий прямий зв’язок між цінами на 
аграрну сировину (prawt) та інфляцією, тоді як 
цього немає у жодній країні Латинської Америки 
та колишнього Радянського Союзу (за винятком 

Грузії). Також відповідного зв’язку немає у Туреч-
чині та Індонезії, проте в Таїланді, Малайзії та ПАР 
ціни на аграрну сировину мають вагомий вплив на 
інфляцію. Португалія та Нова Зеландія не уник-
нули інфляційних наслідків від підвищеної вола-
тильності цін на аграрну сировину, що аналогічно 
характеризує більшість країн Латинської Америки 
(за винятком Чилі), Білорусь та Грузію. Інфляційні 
наслідки цін на продовольчі товари практично 

Країна Залежна змінна – інфляція
pmetalt poilt

β1 β2 γ1 β1 β2 γ1

І. Промислові країни

Австралія 0,009
(1,85*)

0,043
(0,58)

0,099
(1,05)

0,009
(3,47***)

0,009
(1,12)

0,106
(1,28)

Канада 0,002
(0,31) - - 0,009

(3,58***) - -

Південна Корея 0,027
(5,21***)

0,017
(2,39**)

0,142
(2,07**)

0,015
(4,73***)

0,019
(1,96*)

0,177
(2,03**)

Португалія – – – 0,015
(3,62***) - 0,178

(2,14**)

Нова Зеландія – – – 0,013
(5,48***)

0,011
(1,66*)

0,120
(2,45**)

ІІ. Країни з низьким рівнем доходу

Бразилія 0,007
(0,72)

0,105
(1,18)

0,670
(2,45**)

0,006
(1,33)

0,050
(2,19**)

0,546
(2,38**)

Мексика 0,003
(0,25)

0,053
(0,50)

0,440
(1,54)

0,014
(2,61**) - 0,615

(2,22**)

Чилі - - 1,081
(4,79***)

0,003
(0,76) - 1,232

(6,46***)

Колумбія – – – - 0,084
(3,83***)

0,782
(3,71***)

Уругвай – – – 0,008
(1,09)

0,050
(1,84*)

0,406
(1,83*)

Індонезія – – – - - 0,527
(1,73*)

Таїланд – – – 0,021
(3,82***)

0,012
(0,56)

0,203
(1,08)

Малайзія – – – 0,005
(1,18) - 0,078

(0,50)

ПАР 0,007
(0,80)

0,077
(0,59) - 0,012

(2,62**)
0,005
(0,28) -

Туреччина 0,017
(0,43) - 0,891

(1,87*) - - 0,886
(1,89*)

ІІІ. Країни колишнього Радянського Союзу

Білорусь – – – - 0,158
(2,50**)

0,456
(1,50)

Грузія – – – 0,023
(0,98)

0,055
(1,23)

0,672
(3,67***)

Молдова – – – 0,001
(0,01) - 0,317

(1,60)

Казахстан 0,009
(0,56) - 0,154

(1,35)
0,003
(0,39)

0,002
(0,06)

0,197
(1,64*)

Росія 0,010
(0,57) - - - 0,128

(4,32***)
0,767

(2,99***)

Україна 0,032
(0,78)

0,357
(1,03)

1,788
(3,11***)

0,030
(1,41)

0,178
(2,98***)

1,696
(2,99***)

Примітка: в дужках подано t-статистику; *, **, *** означає статистичну значущість на рівні 10%, 5% і 1% відповідно

Джерело: розраховано автором
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повторюють відповідні залежності для prawt у 
середовищі промислових країн, але в решті країн 
є відмінності.

Подорожчання металопродукції на світових 
ринках та підвищення волатильності pmetalt одно-
значно інфляційне в Південній Кореї, тоді як у 
решті країн такого суттєвого впливу не зауважено. 
Лише в Австралії можна очікувати на незначне 
прискорення інфляції. Натомість у промислових 
країнах стає дуже виразним прямий зв’язок між 
подорожчанням сирої нафти та інфляцією, який 
дещо сильніший у країнах-імпортерах (Південна 
Корея, Португалія, Нова Зеландія). Для країн із 
низьким доходом інфляційний «перенос» від цін 
на сиру нафту простежується лише в Мексиці, Таї-
ланді та ПАР. Залежності стають асиметричними 
щодо зв’язку між волатильністю цін на сиру нафту 
та інфляцією. Додатний коефіцієнт β2 стає статис-
тично значущим, але порівняно незначним для 
Південної Кореї, Нової Зеландії та Уругваю, тоді 
як дещо вищі коефіцієнти отримано для Бразилії, 
Колумбії, Білорусі, Росії та України (вітчизняний 
коефіцієнт β2 виявився найвищим). Інфляційної 
залежності від волатильності цін на сиру нафту 
немає у країнах Південно-Східної Азії, ПАР, Туреч-
чині, а в Чилі залежність стає оберненою.

Цікавий результат полягає в тому, що інфляція 
країн із низьким рівнем доходу більше залежить 
від доходу за кордоном, ніж від цін на сировину. 
Передусім це стосується країн Латинської Аме-
рики. За декількома винятками для окремих субін-
дексів, такої залежності не виявлено для більшості 
країн Південно-Східної Азії та ПАР. Незалежність 
інфляції від доходу за кордоном дуже перекон-
лива для Австралії та Таїланду (у всіх специфіка-
ціях). У декількох країнах залежності від доходу за 
кордоном не виявлено для специфікації із загаль-
ним індексом цін на сировину, але такий зв’язок 
з’являється у специфікаціях із цінами на аграрну 
сировину (Індонезія, ПАР, Молдова) та продовольчі 
товари (Португалія, Малайзія). Більшість промис-
лових країн (окрім Австралії), країн Латинської Аме-
рики та колишнього Радянського Союзу (окрім Біло-
русі та Молдови) виявляє залежність від доходу за 
кордоном у специфікації з цінами на сиру нафту.

Лише для Канади збільшення доходу за кор-
доном недвозначно асоціюється із гальмуванням 
інфляції, що заперечує логіку стандартних моде-
лей відкритої економіки. Оскільки дохід за кордо-
ном означає збільшення попиту на експорт, це має 
створювати інфляційний тиск. Ще одним прикла-
дом оберненого зв’язку між доходом за кордоном 
та інфляцією є ПАР, але лише у специфікації з 
цінами на аграрну сировину.

Серед країн колишнього Радянського Союзу 
залежність інфляції від світових цін на сировину 
дуже виразна в Україні та (меншою мірою) в Грузії та 
Білорусі. Для Росії та Казахстану інфляційний вплив 

виявляється лише у специфікації з poilt, але й у цьому 
разі оцінений коефіцієнт γ1 значно поступається за 
величиною відповідним оцінкам для України.

Одним з пояснень високої залежності інфля-
ції від країн – торговельних партнерів може бути 
вплив надходжень від працюючих за кордоном, які 
щільно корелюють із доходом країн перебування. 
Оскільки у видатках домашніх господарств тру-
дових мігрантів переважають споживчі товари та 
послуги, це позначається прискоренням інфляції.

Оцінюючи пояснення інерційності інфляції спе-
цифікою очікувань [13], які звично «прив’язані» 
до вартості енергоносіїв та продовольчих товарів, 
практично ідеальною ілюстрацією є Туреччина. 
В такому разі можна стверджувати, що відсутність 
прямого зв’язку між цінами на сировину та інфля-
цією насправді маскується інерційним характе-
ром цінової динаміки, який визначає очікування 
учасників ринку. У промислових країнах інфляція 
теж інерційна. Певні аргументи на користь запро-
понованої моделі надає характер залежності для 
Білорусі, Росії та Колумбії, коли значна авторегре-
сивна залежність з лагом у квартал поєднується 
з корекцією через два квартали. Такої корекції 
немає у решті країн Латинської Америки та ПАР. 
У промислових країнах інфляція теж інерційна, за 
винятком Канади.

Авторегресивної залежності немає у країнах 
Південно-Східної Азії. В Грузії інфляційна інерція 
зникає за підсумком двох кварталів, а в Україні 
залишковий ефект порівняно незначний.

Висновки з проведеного дослідження. Під-
сумовуючи отримані оцінки, бачимо, що вагомий 
вплив світових сировинних цін на динаміку інфля-
ції простежується в обох вимірах, а саме рівнів та 
волатильності, а також незалежно від рівня доходу 
країни – експортера сировини. Залежність інфляції 
від цін на сировину вище для промислових країн, 
тоді як така причинність набагато слабша у краї-
нах Латинської Америки (це може бути свідченням 
адміністративного регулювання цін). Немає ознак 
різного впливу на інфляцію в розрізі окремих ціно-
вих субіндексів.
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У статті представлено причинно-
наслідковий цикл розвитку системи 
менеджменту туризму Причорноморсь-
кого регіону. Система менеджменту 
туризму Причорноморського регіону 
належить до складних систем, оскільки 
має багато елементів. У цьому разі 
йдеться про взаємодію всіх елементів 
туристичного ринку, насамперед тури-
стичного попиту та пропозиції, суб’єктів 
господарювання, що працюють у сфері 
туризму (посередників), інституцій 
підтримки сфери туризму (макрорівня 
та мезорівня), туристичного регіону, 
туристичних потоків і, безперечно, 
впливу навколишнього середовища. Межі 
в такій реальній системі туризму є про-
никними, а сама система менеджменту 
туризму є відкритою. У статті запро-
поновано логіко-структурну модель 
взаємозалежних елементів системи 
менеджменту туризму в контексті 
причинно-наслідкового циклу. Будь-яке 
зростання має межі, тому цей факт 
потрібно враховувати під час форму-
вання моделі причинно-наслідкових подій 
та взаємозалежних елементів системи 
менеджменту туризму регіону. Запропо-
нований підхід до розвитку сфери туризму 
завдяки своїй прозорості є інструментом 
пошуку системних рішень і засобом ухва-
лення стратегічних рішень.
Ключові слова: система менеджменту 
туризму, регіон, логіко-структурна модель, 
причинно-наслідковий цикл, Причорномор-
ський регіон.

В статье представлен причинно-след-
ственный цикл развития системы менед-
жмента туризма Причерноморского реги-
она. Система менеджмента туризма 
Причерноморского региона относится к 
сложным системам, поскольку имеет много 
элементов. В этом случае речь идет о вза-
имодействии всех элементов туристиче-
ского рынка, прежде всего туристического 
спроса и предложения, субъектов хозяй-
ствования, работающих в сфере туризма 
(посредников), институций поддержки 
сферы туризма (макроуровня и мезоуровня), 
туристического региона, туристических 
потоков и, бесспорно, воздействия окру-
жающей среды. Границы в такой реальной 
системе туризма являются проницаемыми, 
а сама система менеджмента туризма 
является открытой. В статье предложена 
логико-структурная модель взаимосвязан-
ных элементов системы менеджмента 
туризма в контексте причинно-следствен-
ного цикла. Любой рост имеет границы, 
поэтому этот факт нужно учитывать при 
формировании модели причинно-следствен-
ных событий и взаимосвязанных элементов 
системы менеджмента туризма региона. 
Предложенный подход к развитию сферы 
туризма благодаря своей прозрачности 
является инструментом поиска системных 
решений и средством принятия стратеги-
ческих решений.
Ключевые слова: система менеджмента 
туризма, регион, логико-структурная 
модель, причинно-следственный цикл, При-
черноморский регион.

The tourism management system of the Black Sea region consists of many elements and relates to complex systems. This was the interaction of all ele-
ments of the tourism market: tourism supply and demand, tourism sector businesses (intermediaries), tourism support institutions (macro level and meso 
level), tourist region, tourist flows and environmental. The research is based on the following methods: analysis, induction, synthesis (to build of the causal 
cycle of development of the tourism management system of the Black Sea region), generalization, system approach (to solve the problem of creation a 
logical and structural model of interdependent elements of the tourism management system in the context of the cause cycle), schematic and illustrative 
images for the visual showing of the results of study and data. The article presents the causal cycle of development of the tourism management system of 
the Black Sea region. The boundaries of such a real tourism system are permeable and the tourism management system is open. In the article, a logical 
and structural model of interdependent elements of the tourism management system in the context of a causal cycle was proposed. Elements of the tour-
ism market represent an important body of entities, and the tourism sector reflects the flow between the subjects. Any growth has limits. Therefore, this fact 
should be taken into account in the formation of the model of causal events and interdependent elements of the tourism management system of the region. 
The proposed approach to tourism development through its own transparency is a tool for finding systemic decisions and making strategic decisions. The 
use of the causal cycle of development of the tourism management system of the Black Sea region and the logical and structural model of interdependent 
elements of the tourism management system in the context of a causal cycle can be expected to upgrade the efficiency of the realization process of tourism 
management system. The main principles can be taken by the local and regional authorities of the Black Sea region, the legislative and executive bodies of 
the national economy, as well as by the managers of tourism companies that create tourist products and provide tourism services.
Key words: tourism management system, region, logical and structural model, cause and effect cycle, Black Sea region.

Постановка проблеми. Туристична система 
Причорноморського регіону має багато істотних 
конкурентних переваг порівняно із системами 

інших регіонів України завдяки її унікальним при-
родним ресурсам та курортно-туристичному 
потенціалу. Впродовж тривалого часу простежу-



23

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ється поступове збільшення туристичного попиту 
на відвідування туристичних дестинацій, які нале-
жать до Миколаївської, Одеської та Херсонської 
областей. Особливо це стосується розвитку внут-
рішнього туризму країни.

Беручи до уваги особливості розвитку туризму 
у регіонах України, маємо відзначити, що система 
менеджменту туризму у причорноморському еко-
номічному районі ще недостатньо налаштована 
й потребує системного підходу до процесу роз-
роблення та ухвалення управлінських рішень. 
Задля підсилення конкурентоспроможності регі-
ону потрібне вирішення питання системних транс-
формацій у формуванні системи менеджменту 
туризму Причорномор’я.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розвитку туризму вирішує не одне поко-
ління науковців, доробок яких відображений у пра-
цях щодо розвитку систем управління та моделей 
менеджменту сфери туризму. К. Бухта [3], С. Доль-
нікар [3], Б. Маккерчер [5] застосовували методи 
відображення поведінки системи туризму, засоби 
підтримки стратегічних управлінських рішень 
щодо розвитку туристичної системи. Т.Дж. Якулін 
[4], М. Кляйс [4] розглядають соціально-економічні 
питання розвитку сфери туризму та формування 
ефективної моделі функціонування туристичної 
системи. З. Юринець [2], О. Петрух [6] представ-
ляють методи дослідження та стан конкурентного 
середовища ринку туристичних послуг.

Водночас проблеми визначення основних 
елементів системи менеджменту туризму та 
поєднання їх у причинно-наслідковому циклі роз-
витку системи менеджменту туризму потребують 
подальшого вивчення.

Постановка завдання. Метою статті є відобра-
ження причинно-наслідкового циклу розвитку сис-
теми менеджменту туризму Причорноморського 
регіону та розроблення логіко-структурної моделі 
взаємозалежних елементів системи менеджменту 
туризму в контексті причинно-наслідкового циклу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Причорноморський регіон на географічній мапі 
України є унікальним ореолом із особливими озна-
ками культурного, природного, історичного харак-
теру. Він володіє потенційними можливостями 
стати лідером щодо масштабів нагромадження 
туристичних потоків для підвищення платоспро-
можного попиту, економічного зростання регіону, 
поступу підприємництва, обсягів реалізації про-
дукції та послуг.

Система менеджменту туризму Причорно-
морського регіону належить до складних сис-
тем, оскільки має багато елементів. У цьому разі 
йдеться про взаємодію всіх елементів туристич-
ного ринку, насамперед туристичного попиту та 
пропозиції, суб’єктів господарювання, що працю-
ють у сфері туризму (посередників), інституцій під-

тримки сфери туризму (макрорівня та мезорівня), 
туристичного регіону та дестинації, туристичних 
потоків і, безперечно, впливу навколишнього 
середовища. Державні органи, обласні та районні 
інститути Причорноморського регіону, розробля-
ючи та впроваджуючи політику розвитку туризму 
для забезпечення стійкості складної системи 
менеджменту туризму, підтримки туристичного 
регіону, мають ухвалювати швидкі та комплексні 
управлінські рішення. На рис. 1 представлений 
туризм Причорноморського регіону як складна 
система з точки зору системи менеджменту. Межі 
в такій реальній системі туризму є проникними, а 
сама система менеджменту туризму є відкритою. 
Поведінку системи менеджменту туризму Причор-
номорського регіону можна зрозуміти лише в кон-
тексті зовнішнього та внутрішнього середовища.

Внутрішніми елементами системи є туристичний 
ринок, туристичний попит та пропозиція, інституції 
підтримки сфери туризму, посередники, туристичні 
потоки [2]. Навколишнє середовище, яке одно-
часно впливає на систему туризму загалом, в ролі 
системи менеджменту туризму має вплив на навко-
лишнє середовище, постає зовнішньою частиною 
системи. Основні елементи системи менеджменту 
туризму Причорноморського регіону є підтримкою 
для побудови діаграми причинно-наслідкового 
циклу, яка описує стан взаємозв’язків між елемен-
тами системи. З рис. 1 помітним стає відкритість 
системи менеджменту туризму.

Формування якісної моделі розвитку системи 
менеджменту туризму вимагає певної процедури, 
знань задля виявлення всіх елементів цієї сис-
теми та теоретичного фундаменту для пошуку 
взаємозв’язку між елементами.

Для відображення функціонування та розвитку 
системи менеджменту туризму були здійснені 
спроби використати методи відображення пове-
дінки системи туризму, підтримки стратегічних 
управлінських рішень [3]. Моделі розвитку туризму 
спрямовані на створення ціннісної характеристики 
туристичної системи та управління стратегічним 
розвитком сфери туризму [4].

Систему менеджменту туризму доцільно 
розглянути з точок зору суб’єкта (C), тобто спо-
стерігача (менеджер, керівник вищої ланки, що 
ухвалює рішення щодо розвитку туризму), реаль-
ного об’єкта (SMT), тобто системи менеджменту 
туризму Причорноморського регіону, моделі (MT), 
тобто графічного зображення реального об’єкта. 
Взаємовідносини цих компонентів можна пред-
ставити у вигляді тріади “С – SMT – MT”. Відно-
сини “C → SMT → MT” є активним відношенням 
осіб, які ухвалюють управлінські рішення щодо 
розвитку туризму Причорноморського регіону на 
етапі пізнання системи менеджменту туризму. 
“MT → SMT → C” співвідносить процеси навчання 
та узагальнення [4].
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Рис. 1. Причинно-наслідковий цикл розвитку системи  
менеджменту туризму Причорноморського регіону

Джерело: розроблено автором

Важливість створення моделі взаємозалежних 
елементів системи менеджменту туризму Причор-
номорського регіону в контексті причинно-наслід-
кового циклу полягає у формуванні групи експер-
тів, які представляють суб’єктів, які ухвалюють 
рішення щодо розвитку туризму. Сюди входять 
представники, які стосуються бізнес-процесів у 
сфері туризму й виконують різні завдання. Отже, 
ними є технічний орган, який замовляє інвести-
ційний проєкт розвитку сфери туризму (органи 
влади з питань туризму); орган, який затверджує 
або відхиляє інвестиційний проєкт (місцеві органи 
влади, які належать до Причорноморського регі-

ону); системний аналітик, який розробляє інвес-
тиційний проєкт; зацікавлені сторони (власники 
бізнесу тощо). Експертна група працює над іде-
ями та сценаріями з розвитку сфери туризму. 
Фактичні показники роботи системи менеджменту 
порівнюються задля адаптації стратегії розвитку 
туризму Причорноморського регіону відповідно до 
змін зовнішнього середовища. Результати мають 
ретельно відстежуватись і постійно передаватись 
експертній групі, забезпечуючи цикл інформацій-
ного зворотного зв’язку в процесі розроблення 
проєктів, що має значний вплив на процес ухва-
лення рішень.
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На рис. 2 представлено логіко-структурну 
модель системи менеджменту туризму Причор-
номорського регіону. Якщо ефект взаємодії пози-
тивно пов’язаний з причиною, тоді стрілки відо-
бражені з позитивним знаком «+».

Суб’єкти, які пов’язані позитивною взаємодією 
«+», представляють цикли підсилення. Оскільки 
будь-яке зростання має межі, цей факт потрібно 
враховувати під час формування моделі при-
чинно-наслідкових і взаємозалежних елементів 
системи менеджменту туризму регіону. Такі обме-
ження відображені у вигляді негативного зворот-
ного зв’язку «-».

Відносини між суб’єктами господарювання 
доцільно описати таким чином: інституції під-
тримки розвитку туризму Причорноморського регі-
ону (відповідні обласні адміністрації, міністерства 
тощо) мають позитивний вплив на туристичну інф-
раструктуру регіону, яка зумовлює ствердний роз-

виток туристичного ринку, а ринок туризму пози-
тивно впливає на зростання кількості та якісної 
роботи суб’єктів господарювання, що працюють у 
сфері туризму в регіоні (посередників). Водночас 
посередники позитивно впливають на функціону-
вання інституцій підтримки розвитку туризму. Опи-
сані елементи та їхні з’єднання поєднані в цикл. 
Складна система менеджменту туризму Причор-
номорського регіону потребує свого регулювання 
збалансованими діями, які відображені знаком 
«-». Регулюючі заходи збалансування діяльності 
на туристичному ринку регіону визначають якість 
туристичних послуг, що сприятливо впливає на 
кількість туристів (масштаб туристичних потоків) 
та масовий туризм у регіоні. Масові потоки туристів 
схильні до нанесення непоправимих збитків якості 
Причорноморського регіону. Водночас зовнішнє 
середовище, яке позитивно впливає на кількість 
туристичних потоків, формує таким чином масо-

Рис. 2. Логіко-структурна модель взаємозалежних елементів системи менеджменту туризму  
в контексті причинно-наслідкового циклу Причорноморського регіону

Джерело: розроблено автором
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вий туризм, а масовий туризм має негативний 
вплив на стан екологічного середовища регіону.

Можна констатувати, що елементи туристич-
ного ринку є важливою сукупністю утворень, а 
сфера туризму відображає потік між суб’єктами.

Логіко-структурна модель взаємозалежних еле-
ментів системи менеджменту туризму в контексті 
причинно-наслідкового циклу є спрямованим гра-
фіком дій усіх елементів системи менеджменту 
туризму. Таким чином, можна описати поляр-
ність причинно-наслідкового циклу та оцінити 
якісну тенденцію поведінки системи менеджменту 
туризму Причорноморського регіону.

Розвиток туристичного регіону залежить від 
якості туристичного обслуговування (створених 
і наданих послуг), а туристичний потік є об’єктом 
реалізації функцій стратегічного управління [6]. 
Зростання туристичного ринку в Причорномор-
ському регіоні пропорційне якості туристичного 
обслуговування, але якість обслуговування завжди 
буде залежати від інвестицій в інфраструктуру, що 
є функцією різниці між цільовим станом та поточ-
ним станом системи. Цей цикл є фундаментом 
для всіх інших причинно-наслідкових циклів у сис-
темі менеджменту туризму, більшу частину яких 
складають позитивні цикли.

Висновки з проведеного дослідження. 
Представлений причинно-наслідковий цикл роз-
витку системи менеджменту туризму Причорно-
морського регіону та розроблена логіко-струк-
турна модель взаємозалежних елементів системи 
менеджменту туризму в контексті причинно-
наслідкового циклу дають змогу керівництву від-
повідних державних органів здійснити ефективне 
стратегічне планування та моделювання складної 
системи менеджменту туризму, що дасть змогу 
якнайповніше відобразити стратегічну реальність. 
Логіко-структурна модель взаємозалежних еле-
ментів системи менеджменту туризму в контек-
сті причинно-наслідкового циклу створює пред-
ставлення щодо нових можливостей вирішення 
віртуальних завдань під час управління сферою 
туризму Причорноморського регіону. Перевагою 
системного підходу у вивченні та представленні 
менеджменту туризму є можливість концепту-
ального та емпіричного підтвердження гіпотез, які 
формують підхід до розвитку сфери туризму.
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Статтю присвячено проблемі розвитку 
та функціонування ринку ІТ-послуг в 
Україні. Проаналізовано ринок ІТ-послуг на 
сучасному етапі його розвитку та окрес-
лено головні перспективи розвитку ринку 
ІТ-послуг в економіці Україні. Визначено 
місце ІТ-індустрії в структурі української 
економіки та оцінено потенціал роз-
витку даної сфери. У статті проведено 
SWOT-аналіз ринку ІТ-послуг в Україні на 
основі актуальних даних, завдяки якому 
визначено головні можливості, загрози, 
сильні та слабкі сторони сучасного ринку 
ІТ-послуг. Стаття виокремлює, що голов-
ними перевагами ринку ІТ-послуг в Україні 
є кваліфіковані кадри, розвинута мережа 
кластерів, спільнот та організацій, а 
також високі заробітні плати. Визначено, 
що на розвиток ринку ІТ-послуг в Україні 
впливають низка факторів, серед яких 
політико-економічна ситуація в країні, 
якість освіти, інфраструктура сек-
тору, внутрішній ІТ-ринок, інвестиційний 
клімат та активність інвесторів. Надано 
рекомендації щодо подальшого розвитку 
ринку послуг у сфері інформаційних 
технологій в Україні.
Ключові слова: ІТ-послуги, інформаційні 
технології, ринок ІТ, аутсорсинг.

Статья посвящена проблеме развития и 
функционирования рынка IТ-услуг в Укра-
ине. Проанализирован рынок IТ-услуг на 
современном этапе его развития и обо-
значены главные перспективы развития 
рынка ИТ-услуг в экономике Украины. Опре-
делено место IТ-индустрии в структуре 
украинской экономики и оценен потенциал 
развития. В статье проведен SWOT-
анализ рынка IТ-услуг в Украине на основе 
актуальных данных, благодаря которому 
определены главные возможности, угрозы, 
сильные и слабые стороны современного 
рынка IТ-услуг. В статье определенно, что 
главными преимуществами рынка IТ-услуг 
в Украине есть квалифицированные кадры, 
развитая сеть кластеров, сообществ и 
организаций, а также высокие заработные 
платы. Определено, что на развитие рынка 
IТ-услуг в Украине влияют ряд факторов, 
среди которых политико-экономическая 
ситуация в стране, качество образования, 
инфраструктура, внутренний IТ-рынок, 
инвестиционный климат и активность 
инвесторов. Даны рекомендации по даль-
нейшему развитию рынка услуг в сфере IТ 
в Украине.
Ключевые слова: ІТ-услуги, информацион-
ные технологии, рынок ІТ, аутсорсинг.

The article discusses the problem of development and functioning of the IT services market in Ukraine. The IT services market was analyzed from the 
current perspective, giving special attention to the real stage of development, which gave the reason to define the major future perspectives of the IT ser-
vices market development in the economy of Ukraine. The article points the role of the IT industry in the structure of the modern Ukrainian economy and 
assesses the potential for the development of this sphere. It is discussed that the structure of the IT market in Ukraine encompasses not only IT services, 
but also sectors of software development and hardware production. The article specifies that the IT industry is also part of the larger market – information 
and communication technologiesm, where information technologies make up the major part. The main method used in the article is SWOT analysis of 
the IT services market in Ukraine that uses current data to identify the principal opportunities, threats, as well as the strong and weak points of the modern 
IT services market. The article discovers that the development of the IT services market in Ukraine is influence by a number of factors like political and 
economic situation on the country, quality of education, infrastructure of the sector, national IT market, investment climate and the activity of investors.  
It presents some results that illustrate the dependence of the Ukrainian IT market on the situation in the global tech market. Another weak point is the 
unstable political situation and inefficient legislation. As for the strong points, the article depicts the pool of talented IT specialists, a developed network of 
clusters, communities, and associations, as well as high salary rates for the locals. What is more, it is highlighted that higher education in the sphere of 
computer sciences, integration to the European Union, and the development of the national IT market are the major opportunities for Ukrainian IT services.  
It should also be mentioned that brain drain and possible changes in the taxation system for the tech industry might be the threats for the rise of the Ukrainian 
IT industry. Overall, the article also reveals the perspectives of the IT services market and summarizes practical recommendations for the further develop-
ment of the IT services market in Ukraine. 
Key words: IT services, information technology, IT market, outsourcing.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
глобалізації інформаційні технології (ІТ) розвива-
ються дуже стрімко. Вони знаходять своє засто-
сування у кожній сфері діяльності людини, що дає 
поштовх до активного розвитку технологій та сві-
тової економіки загалом. Це, у свою чергу, сприяє 
виникненню нових галузей виробництва та ринків, 
одним з яких є ринок ІТ-послуг.

В Україні ринок ІТ-послуг перебуває в стані 
активного зростання й нині він займає друге місце 
серед найбільших вітчизняних галузей з експорту 
послуг, поступаючись лише транспортним послу-
гам [12]. Щороку послуги ІТ в Україні показують ста-
більне зростання в 11-26%, успішно конкуруючи на 
світовому ринку [10, с. 6]. Це свідчить про значний 
попит на українські послуги у сфері інформаційних 

технологій, що відкриває безліч можливостей для 
розвитку економічного потенціалу країни. 

Для забезпечення стабільного зростання цієї 
галузі, необхідно проаналізувати ситуацію на 
ринку ІТ-послуг та визначити напрями розвитку 
ІТ в Україні. За допомогою SWOT-аналізу можна 
дослідити головні можливості та загрози розвитку 
українського ІТ-сектору, а також його сильні та 
слабкі сторони.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням розвитку сфери інформаційних техно-
логій та ринку ІТ-послуг займаються багато укра-
їнських та закордонних учених. Зокрема, даній 
проблематиці присвячено праці вітчизняних 
дослідників, серед яких: С.В. Войтко, Л.І. Феду-
лова, О.С. Бабаніна, А.О. Маслова, С.О. Пирога, 
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А.А. Чухно та інші. В іноземному академічному 
середовищі ринок інформаційних технологій 
вивчається у працях Дж. Бойєтт, Ф. Котлера, 
Б. Твісса та інших. Варто зазначити, що стрімкий 
розвиток ІТ-індустрії вимагає нових напрацю-
вань. Враховуючи нещодавні законодавчі ініціа-
тиви, аналіз ринку ІТ-послуг потребує детального 
вивчення та вдосконалення. Оскільки більшість 
досліджень спрямовані на становлення та розви-
ток всієї ІТ-індустрії, дана робота має на меті про-
аналізувати сектор ІТ-послуг як складову частку 
ринку ІТ в Україні.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
узагальнення перспектив розвитку ринку ІТ-послуг 
в Україні шляхом виокремлення сильних та слаб-
ких сторін, а також його головних можливостей і 
актуальних загроз.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З 2013 року обсяг ринку ІТ-послуг України зріс на 
180% і у 2017 році становив 3,6 мільярда доларів 
США [18, с. 10]. За структурою, частка ІТ у ВВП кра-
їни становила 3,5% у 2010 році, тоді як у 2017 ця 
цифра зросла до 4,4% [1]. У динаміці платіжного 
балансу України експорт комп’ютерних послуг 
зріс на 30,2% у 2019 році в порівнянні з попере-
днім роком і склав 4,17 млрд дол. [3]. Статистичні 
дані дають підстави стверджувати, що внесок 
ІТ-індустрії в економіку України щороку збільшу-
ється, тому питання розвитку ринку ІТ-послуг є 

актуальною проблемою. Водночас ця індустрія 
може дати значний поштовх розвитку всієї країни.

Ринок ІТ-послуг є складовою частиною галузі 
інформаційних технологій, яка входить до структури 
інформаційно-комунікаційного ринку (ІКТ) (табл. 1). 
Окрім власне інформаційних технологій, індустрія 
ІКТ представлена також галуззю телекомунікацій, 
яку часто розглядають як окремий ринок [2, с. 385]. 
Ринок ІТ-послуг – один із секторів ІТ-індустрії, де 
послуга є об’єктом на ринку інформаційних тех-
нологій. За визначенням ЮНЕСКО, інформаційні 
технології – це набір технологічних інструментів та 
ресурсів, що використовуються для передачі, збері-
гання, створення та поширення чи обміну інформа-
ції [16]. В українському законодавстві подано схоже 
визначення, за яким «інформаційна технологія – 
цілеспрямована організована сукупність інформа-
ційних процесів з використанням засобів обчислю-
вальної техніки, що забезпечують високу швидкість 
обробки даних, швидкий пошук інформації, роз-
осередження даних, доступ до джерел інформації 
незалежно від місця їх розташування» [4]. 

Серед основних гравців на ринку найбільшу 
частку займають компанії з надання послуг 
ІТ-аутсорсингу [11, с. 6]. Це ті компанії, які роз-
робляють програмне забезпечення іншим підпри-
ємствам, зазвичай іноземним. Аутсорсингові ком-
панії становлять ТОП-10 найбільших ІТ-компанії 
України за кількістю співробітників (табл. 1).

Галузь 
інформаційних 

технологій

Сфера апаратного 
забезпечення 

(hardware)

промислове 
обладнання

серверне 
обладнання

обладнання 
користувача

Сфера програмного 
забезпечення 

(software)

коропоративне 
програмне 

забезпечення

програмне 
забезпечення 

інформаційної 
безпеки

програмне 
забезпечення із 

відкритим вихідним 
кодом

Сфера ІТ-послуг

аутсорсинг

ІТ-консультування

обробка та 
зберігання 

електронної 
інформації

Рис. 1. Структура ринку ІКТ

Джерело: [2]
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Таблиця 1
Найбільші ІТ-компанії в Україні, 2019 р.

Компанія Чисельність 
фахівців (чол.)

Вакансії 
(чол.)

EPAM Ukraine 8300 500
SoftServe 7445 428
GlobalLogic 4600 500
Luxoft 3675 345
Ciklum 2917 180
NIX 2158 108
Infopulse 1989 70
DataArt 1800 70
EVOPLAY 1612 279
Intellias 1600 107

Джерело: [13]

Варто зазначити, що окрім базового (hardware) 
та інтелектуального (software) секторів до 
галузі ІТ належать також посередницькі послуги 
(ІТ-консультування), які опосередковано стосу-
ються розробки ІТ: бізнес-консалтинг, реінжині-
ринг програмних продуктів тощо [2, с. 386]. 

Окрему групу становлять центри з розробки 
програмного забезпечення, які є структурними 
підрозділами великих іноземних корпорацій. За 
даним 2018 року, вони займають близько 6% ринку 
ІТ в Україні [11, с. 6].

Як і в будь-якому іншому секторі економіки, на 
розвиток лідерів ринку ІТ-послуг в Україні вплива-
ють зовнішньоекономічні чинники та економіко-
політична ситуація в країні. Оскільки головним 
замовником українських ІТ-послуг є іноземні ком-
панії, майже вся сфера вітчизняних ІТ-послуг спря-
мована на експорт. Це викликає велику залежність 
від іноземних ринків, що робить вразливим внут-
рішній ринок ІТ. 

SWOT-аналіз дає змогу виокремити ряд силь-
них та слабких сторін, притаманних ринку ІТ-послуг 
в Україні. Наприклад, позитивним фактором для 
українського ІТ є велика кількість кваліфікованих 

фахівців. У 2019 в Україні нараховувалось понад 
190 тис. ІТ-фахівців, з них 63% – молоді люди 
віком від 21 до 30 років [8; 9]. Понад 80% україн-
ських розробників мають вищу освіту та володіють 
англійською мовою на середньому або вищому 
рівні [8]. Оскільки іноземні компанії перебувають у 
пошуку талантів, Україна якнайкраще відповідає їх 
запитам та надає послуги ІТ-аутсорсингу на висо-
кому рівні за світовими показниками [18]. До того 
ж, середня заробітна плата в ІТ становить при-
близно 2 тис. доларів США, що є привабливим для 
обох сторін [10, с. 8]. Варто зазначити, що інтерес 
до технологій, високі заробітні плати, умови праці 
та кар’єрні перспективи привертають уваги молоді 
до сфери ІТ, тому людський капітал ІТ-галузі є її 
потужним активом.

Водночас ІТ-індустрія – це також єдина експортна 
галузь України, яка не споживає природних ресурсів 
та не вимагає великих капіталовкладень [14].

Український ринок ІТ-послуг характеризу-
ється консолідованістю зусиль. У 2004 році було 
засновано Асоціацію «ІТ Україна» – найбільше 
об’єднання компаній-розробників програмного 
забезпечення в Україні, до складу якого входить 
більше 50 ІТ-компаній, які формують 50% всієї 
виручки галузі в Україні. Асоціація активно захи-
щає інтереси ІТ-бізнесу, сприяє розвитку кадро-
вого потенціалу та поширює позитивний імідж 
України як ІТ-нації на міжнародній арені. Окрім 
цього, функціонують регіональні кластери, най-
більші з яких розташовані в Києві, Дніпрі, Харкові, 
Львові та Одесі. В Україні також діють Європей-
ська Бізнес Асоціація (ЕБА), Українська асоціація 
венчурного та приватного капіталу UVCA, спіль-
ноти, бізнес-акселератори та понад 50 коворкінгів 
[18, с. 34–40].

Проведений SWOT-аналіз ринку ІТ-послуг в 
Україні представлено у таблиці (табл. 2).

Сервісні ІТ-компанії конкурують за людський 
капітал з компаніями, які розробляють власне 
програмне забезпечення (продукт). Оскільки за 

Таблиця 2
SWOT-аналіз ринку ІТ-послуг в Україні

Сильні сторони Слабкі сторони
Високі зарплати 
Кваліфікаційні кадри 
Кластери та асоціації 
Привабливість професії
Створення робочих місць
Надходження валюти
Міжнародний престиж країни
Створення середнього класу
Велика частка у структурі податків
Гнучкий до змін

Нестабільна політико-економічна ситуація в країні 
Слабка законодавча база
Низький рівень інвестицій 
Затримання інновацій
Недостатнє інфраструктурне забезпечення
Залежність від іноземного капіталу

Можливості Загрози
Якісна освіта 
ЄС інтеграція
Розвиток внутрішнього ринку

Збільшення податків
Відтік кадрів

Джерело: розроблено авторами
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останні десятиріччя сприятливі умови склалися 
саме для ринку ІТ-послуг, що орієнтуються на екс-
порт, внутрішній продуктовий ринок залишається 
слабким. Такий дисбаланс затримує розвиток вну-
трішньої ІТ екосистеми, внаслідок чого країна не 
здатна створювати інновації. 

Однією з слабких сторін ринку ІТ-послуг в 
Україні є політично-економічна криза. Загострена 
політична ситуація, що супроводжується високим 
рівнем корупції та неефективними реформами, 
призводить до зменшення інвестиційної привабли-
вості та створення негативного іміджу країни. До 
цього варто додати слабку законодавчу базу, яка 
не здатна надати потрібний захист інтелектуаль-
них прав на розробку програмного забезпечення. 

Однією з можливостей для ринку ІТ-послуг 
є покращення якості профільної освіти. В Укра-
їні існує понад 200 закладів освіти, які щорічно 
випускають 16 тис. фахівців у сфері ІТ [18, с. 50]. 
Якість такої освіти залишається низькою, тому 
що заклади вищої освіти не здатні швидко адап-
тувати навчальні програми до потреб ринку, а 
технічне оснащення потребує додаткового фінан-
сування. Проте, в Україні функціонують безліч 
освітніх проєктів, курсів та сертифікатних про-
грам, які використовують передові технології та 
навчають актуальним мовам програмування. 
Деякі ІТ-компанії відкривають внутрішні корпора-
тивні академії або співпрацюють з навчальними 
закладами. Отже, необхідно посилити практику 
взаємодії ІТ-бізнесу з державними закладами 
вищої освіти, на базі яких можливо створити 
сучасні бакалаврські та магістерські програми з 
інформаційних технологій.

Неправомірна діяльність силових органів, а 
саме незаконні обшуки ІТ-компаній також порушу-
ють безперервність процесу розробки і роблять 
значні збитки [14, c. 70]. Однак, нещодавно до 
Верховної Ради було подано законопроєкт, який 
повинен захистити права ІТ-компаній та не дозво-
лити незаконне вилучення серверів та іншої тех-
ніки з боку правоохоронних органів [6].

Іншою перспективою є вступ до Європейського 
Союзу, що відкриє нові ринки для сфери ІТ послуг 
в Україні. Незважаючи на те, що основним замов-
ником українських ІТ-послуг є Сполучені Штати, 
європейські країни вже починають відчувати 
нестачу кадрів та шукати альтернативи у сусідніх 
країнах. Наприклад, низькі податки в Україні при-
ваблюють скандинавські країни, а кваліфіковані 
кадри – країни Західної Європи, оскільки ринок 
там перенасичений [17, с. 11–13]. Беручи до уваги 
вихід Великої Британії з Європейського Союзу, 
для України відкриваються й інші можливості без 
євроінтеграції. За оцінками експертів, процедура 
виходу Великої Британії з ЄС значно вплине на 
британський ринок інформаційних технологій 
[15, с. 2]. ІТ-компанії ризикують втратити значну 

частину своїх працівників, а тому виникне потреба 
у пошуку нових фахівців нерезидентів ЄС. 

Варто також зазначити, що розвиток внутріш-
нього ІТ-ринку та стартап-екосистеми сприятиме 
еволюції ринку ІТ-послуг в Україні. Таким чином, 
є можливість розширити спектр обслуговування 
ІТ ринку та надавати послуги внутрішньому спо-
живачу. Це також призведе до покращення інфра-
структури на вітчизняному ринку інформаційних 
технологій. Головною загрозою для ринку ІТ-послуг 
є збільшення податків для індустрії. У 2019 та на 
початку 2020 роках було запропоновано ряд іні-
ціатив та законопроєктів, які мають на меті збіль-
шити оподаткування в ІТ секторі. Варто зазначити, 
що близько 70% фахівців у сфері ІТ працюють 
за цивільно-правовим договором як самозайняті 
(фізичні особи-підприємці – ФОП) [8]. Відповідно, 
уряд пропонує створити окрему 5-у групу ФОП 
для ІТ-спеціалістів та запровадити поступове 
збільшення ставки єдиного податку з 5% до 10% 
у 2025 році [7]. Для ІТ-компаній спрощена система 
оподаткування зі сплатою єдиного податку є одним 
з основних стимулів, що дозволяє приваблювати 
інвестиції в країну та утримувати людський капі-
тал, тому нова схема сплати податків може мати 
нищівні наслідки для індустрії, наприклад, втрата 
частки світового ринку інформаційних технологій 
[7]. Варто також зазначити, що у 2019 році надхо-
дження податкових платежів та єдиного соціаль-
ного внеску від IT-індустрії сягнули 16,7 млрд грн, 
що на 30,2% більше за попередній рік. За даними 
Асоціації «ІТ Україна» це майже третина витрат 
держбюджету України на освіту та ледве поло-
вина – на охорону здоров’я [3].

Конфлікт між бізнесом та державою у питанні 
оподаткування, у свою чергу, може прискорити 
відтік кадрів за кордон. Згідно з даними опиту-
вання 45% українських ІТ спеціалістів розгляда-
ють можливість еміграції [8]. Враховуючи неста-
більну ситуацію в країні та можливе підвищення 
податків для ФОП, цей відсоток може зрости.

Висновки з проведеного дослідження. Підсу-
мовуючи вище зазначене, можна стверджувати, що 
подальший розвиток ринку ІТ-послуг в Україні мож-
ливий за умови гарантування якісної освіти та підго-
товки конкурентоспроможних ІТ фахівців, сприяння 
розвитку внутрішнього ринку, а також посилення 
законотворчих процесів у сфері інтелектуальної 
власності та захисту прав інвесторів. Важливе зна-
чення також матиме адекватна система сплати 
податків та прозорі правила ведення ІТ-бізнесу.
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На основі функціональної методології у 
статті викладено авторське бачення 
тристоронньої організації ринкової взаємодії 
стейкхолдерів у сфері продовольчого забез-
печення як системної тріади, що уособлює 
триєдиний механізм, стійкість якого 
визначається щільністю господарських 
зв’язків між стейкхолдерами. З’ясовано, що 
у її двовимірних площинах ринкова взаємодія 
підпорядкована законам діалектики, що 
спонукало до визначення граничних меж 
амплітуди коливань числових значень 
економічних ефектів дихотомічної взаємодії. 
Серед множини критеріїв регуляторами 
ринкової взаємодії для кожної двовимірної 
площини визначено параметри, критичні 
значення яких є своєрідними рубіконами 
регресивних змін, що становлять загрозу 
для побудови гармонійного ринку продо-
вольства. Встановлено, що гармонізувати 
ринкову взаємодію у сфері продовольчого 
забезпечення можна шляхом збалансу-
вання попередньо агрегованих економічних 
інтересів стейкхолдерів.
Ключові слова: стейкхолдер, гармонізація, 
критерії, економічні інтереси, економічні 
ефекти, коеволюція, ринок продовольства.

На основе функциональной методологии в 
статье изложено авторское видение трех-

сторонней организации рыночного взаи-
модействия в сфере продовольственного 
обеспечения как системной триады, кото-
рая олицетворяет триединый механизм, 
устойчивость которого определяется 
плотностью хозяйственных связей между 
стейкхолдерами. Выяснено, что в ее дву-
мерных плоскостях рыночное взаимодей-
ствие подчинено законам диалектики, что 
подтолкнуло к определению предельных 
границ амплитуды колебаний числовых зна-
чений экономических эффектов дихотоми-
ческого взаимодействия. Среди множества 
критериев регуляторами рыночного взаи-
модействия для каждой двумерной плоско-
сти определены параметры, критические 
значения которых являются своеобразными 
рубиконами регрессивных изменений, кото-
рые представляют угрозу для построения 
гармоничного рынка продовольствия. Уста-
новлено, что гармонизировать рыночное 
взаимодействие в сфере продовольствен-
ного обеспечения можно путем сбаланси-
рования предварительно агрегированных 
экономических интересов стейкхолдеров.
Ключевые слова: стейкхолдер, гармони-
зация, критерии, экономические интересы, 
экономические эффекты, коэволюция, 
рынок продовольствия.

Based on the functional methodology, the article sets out the author’s vision of the tripartite organization of market interaction in the field of food provi-
sions’ sphere as a system triad, which personifies the triune mechanism, the stability of which is determined by the density of economic links between 
stakeholders. It is established that in its two-dimensional planes, market interaction is subject to the laws of dialectics, which prompted the determination of 
the limit boundaries of the amplitude of fluctuations in the numerical values of the economic effects of dichotomous interaction. Among the many criteria, 
as regulators of market interaction for each two-dimensional plane, parameters are determined whose critical values are peculiar Rubicon’s of regressive 
changes that pose a threat to building a harmonious food market. It has been established that it is possible to harmonize market interaction in the field of 
food provisions’ sphere by balancing previously aggregated economic stakeholders’ interests. The practical significance of the proposed approach lies in 
the possibility of conducting a multicriteria assessment of the harmonization level of the tripartite market interaction of identified food provisions’ sphere 
stakeholder groups, through which one can obtain the result which is as close as possible to the optimum. Is convinced that a compromise between the 
parties of market interaction can be reached by creating preconditions for expanding business ties between stakeholders on the basis of partnership and 
competitive struggle in the following areas: elaboration of regulatory mechanisms for selling prices fluctuation for food products, influencing precisely the 
formation; search for opportunities to reduce the tax burden, balancing overseas experience with domestic realities; rationalization of incentives to increase 
wages to the population, which will create conditions for the systematic satisfaction of the population’s needs for food while maintaining the level of purchas-
ing power of the population’s incomes. Think that it become the aim our investigations in future.
Key words: stakeholder, harmonization, criteria, economic interests, economic effects, co-evolution, food market.

Постановка проблеми. Складність проблеми 
гармонізації ринкової взаємодії стейкхолдерів трі-
ади суб’єктно-функціональних складових частин 
сфери продовольчого забезпечення є причиною 
напрацювання значної кількості методик. Для 
їх конкретизації слід розробити інструментарій 
визначення умов досягнення справедливого комп-
ромісу агрегованих економічних інтересів у двови-
мірних площинах цілісної тріади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Впродовж останнього десятиріччя пріоритетним 
напрямом наукових досліджень серед вітчизня-
них науковців стало визначення умов гармонізації 
[4] тристоронньої ринкової взаємодії [1; 2; 3; 5] та 
напрацювання методики оцінювання її досягнутого 
рівня [6]. Проте досить дискусійним залишається 

питання виокремлення критеріальних параметрів 
з їх множини для оцінювання ефектів взаємодії її 
учасників (стейкхолдерів).

Постановка завдання. Метою статті є вио-
кремлення детермінантів гармонізації тристорон-
ньої ринкової взаємодії множини стейкхолдерів 
сфери продовольчого забезпечення з урахуван-
ням національних особливостей її становлення, 
функціонування та вибраного вектору розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Окресленню оптимального формату взаємодії 
множини стейкхолдерів, згрупованих за функці-
ональною ознакою та активністю їхньої позиції у 
ринковій взаємодії, передує поступове вивчення 
ймовірних передумов зіткнення їхніх економіч-
них інтересів, які визначатимуть граничні межі 
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зон компромісу, коливання числового значення 
ефекту взаємодії в яких свідчитиме про їхнє зба-
лансування у цій двовимірній площині, отже, про 
часткову гармонізацію ринкової взаємодії стейк-
холдерів у системній тріаді. Отже, ключовим 
поняттям, на якому базуватиметься оцінювання, 
буде частота досягнення компромісу двома сто-
ронами стосовно предмета та ефекту ринкової 
взаємодії, запобігання виникненню диспропорцій 
у якій слід розпочинати з персоніфікації еконо-
мічних інтересів для ідентифікованих груп стейк-
холдерів, класифікованих відповідно до їхнього 
функціонального призначення та ступеня актив-
ності їхньої участі у товарообмінних операціях. 
Рівень практичної реалізації економічних інтере-
сів відображається у показниках, що уособлюють 
множину економічних ефектів ринкової взаємодії 
стейкхолдерів сфери продовольчого забезпе-
чення та вказують на досягнутий рівень її гармо-
нізації (табл. 1).

Таким чином, економічні інтереси стейкхолде-
рів виконують роль критеріїв, які характеризують 
економічні процеси між ними, тому можуть вважа-
тися передумовами адекватності напрацювання 
підходів до досягнення оптимального формату 
ринкової взаємодії.

Виходячи зі змістовних міркувань необхідності 
впорядкування традиційної декомпозиції індика-
торів реалізації економічних інтересів груп стейк-
холдерів у контексті задоволеності їхніх потреб 
від участі у ринковій взаємодії, вважаємо, що 
доцільно відобразити їх у вигляді «ієрархічного 
дерева економічних інтересів». Така мережева 
конструкція завдяки виявленню взаємозв’язків між 
економічними інтересами дасть змогу встановити 
їхню важливість як критеріїв впливу на гармоніза-
цію тристоронньої ринкової взаємодії з огляду на 
взаємопов’язаність та взаємодію стейкхолдерів на 
засадах партнерства та конкурентної боротьби. 
Відображення ієрархічного взаємозв’язку крите-
ріїв у вигляді «дерева» здійснюється задля розро-
блення триєдиного механізму як системного цілого, 
дія якого спрямована на отримання економічної 
вигоди від ринкової взаємодії стейкхолдерами трі-
ади суб’єктно-функціональних складових частин 
сфери продовольчого забезпечення України.

Переконані в тому, що практична значущість 
викладених методичних положень полягає в мож-
ливості забезпечення полікритеріального оціню-
вання рівня гармонізації тристоронньої ринкової 
взаємодії груп стейкхолдерів сфери продоволь-
чого забезпечення, завдяки якому можна отри-
мати результат, що є максимально наближеним 
до оптимального. Логічним продовженням розра-
хунку індикаторів реалізації економічних інтересів 
є виявлення з їх множини лімітуючого фактору 
для кожної групи стейкхолдерів, встановлення та 
обґрунтування їх ймовірної взаємозумовленості.

Персоніфіковані економічні інтереси та інди-
катори їхньої реалізації шляхом проведення від-
повідної аналітично-дослідницької роботи дають 
змогу визначити рівень задоволеності економічних 
потреб ідентифікованих груп стейкхолдерів. Про-
стежуючи причинно-наслідкові зв’язки між чин-
никами, визначаємо, що вагомість їхнього впливу 
слід вказувати зі знаком «+», коли отримуємо 
позитивний ефект, або «-», коли отримуємо нега-
тивний ефект. Робота з фактичними даними щодо 
ефективності ринкової взаємодії груп стейкхолде-
рів вітчизняної сфери продовольчого забезпечення 
дасть змогу зрозуміти причини дисгармонії еконо-
мічного розвитку (коеволюції) тріади її суб’єктно-
функціональних складових частин. Оскільки в ході 
наукового дослідження увагу акцентовано на про-
цесі продовольчого забезпечення, який має на меті 
безперебійне надходження продовольства у будь-
які місця його споживання, то своєчасне виявлення 
та врахування потенційних проблем і загроз щодо 
фізичної та економічної доступності, а також без-
печності продуктів харчування для всіх категорій 
споживачів мають вагоме значення у забезпеченні 
позитивної динаміки тристоронньої ринкової вза-
ємодії груп стейкхолдерів сфери продовольчого 
забезпечення з перспективою її гармонізації.

Таким чином, наступним кроком має стати 
встановлення порогових значень індикаторів реа-
лізації економічних інтересів, яке слід розпочати з 
тих, що слугуватимуть граничними межами субоп-
тимуму. При цьому слід виходити з розуміння про 
те, який критерій можна використати як обмеж-
увальний параметр бажаного ефекту від ринко-
вої взаємодії для стейкхолдерів кожної з її сторін. 
Для цього слід виокремити критерій з їх множини, 
коливання якого в оптимально допустимих межах 
кожної двовимірної площини свідчитиме про гар-
монізацію ринкової взаємодії груп стейкхолдерів 
системної тріади сфери продовольчого забез-
печення загалом. Наслідком його коливання ста-
нуть регресивні зміни, що становитимуть реальну 
загрозу побудові оптимальної конструкції вітчизня-
ного ринку продовольства, гармонізації ринкової 
взаємодії між його стейкхолдерами, отже, забез-
печенню населення продовольством. Беручи до 
уваги національні особливості становлення та 
специфічні умови функціонування вітчизняної 
сфери продовольчого забезпечення, вважаємо за 
раціональне таке:

– у площині «виробник – споживач» обмежу-
вальним параметром збалансованої ринкової взає-
модії слугуватиме рівень споживчих цін на продукти 
харчування, відсутність перевищення гранично 
допустимих меж якого забезпечить виробнику 
ведення підприємницької діяльності на прибутко-
вій основі, а споживачу дасть змогу заощаджувати 
кошти завдяки зниженню питомої ваги витрат на 
харчування у структурі витрат сімейного бюджету;
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Таблиця 1
Індикатори гармонізації тристоронньої ринкової взаємодії стейкхолдерів  

сфери продовольчого забезпечення України
Група 

стейкхолдерів Інтереси стейкхолдерів Індикатори реалізації інтересів

Виробнича

Ділова репутація; підвищення економічної 
влади на ринку; можливість виходу 
на світовий ринок продовольства; 
конкурентоспроможність; скорочення 
виробничих витрат; систематичне 
відтворення виробничих процесів; 
регулярний збут; функціонування на 
прибутковій основі.

Частка на ринку продовольства; рівень 
економічної влади на ринку продовольства; 
рівень інноваційності виробництва; частка витрат 
на сировину; частка витрат на транспортування 
сировини; рівень фаховості найманого персоналу; 
рівень капіталовкладень у відтворення основних 
засобів; індекс достатності виробництва; рівень 
рентабельності підприємницької діяльності.

Стимулююча Утримання власних позицій на ринку; 
партнерство на засадах кооперування; 
можливість розвитку; можливість 
самозабезпечення продовольством; 
забезпечення харчового раціону людини 
основними видами продуктів.

Вартість комерційних кредитів для розвитку 
бізнесу; рівень самозабезпеченості населення 
продовольством; рівень купівельної спроможності 
доходів населення; співвідношення споживання 
дорогих та дешевих продуктів харчування; 
індекс збалансованості споживання продуктів 
харчування; калорійність споживання 
продовольчих товарів; індекс спожитої 
енергетичної цінності; індекс достатності 
споживання; індекс задоволення потреби у 
продуктах харчування.

Споживча

Регулярне придбання необхідних продуктів 
харчування; споживчі властивості 
продуктів харчування; наявність доступу 
до питної води; зростання доходів; 
можливість заощаджувати; підвищення 
рівня життя; підвищення якості життя; 
підвищення рівня гастрономічної культури; 
вдосконалення трудового законодавства; 
статус країни на міжнародному рівні; 
формування продовольчих запасів; 
диверсифікація продовольчого ринку; 
збереження природно-ресурсного 
потенціалу; запровадження прозорого 
ринку земель сільськогосподарського 
призначення; регулярні надходження до 
бюджету; формування передумов для 
прибутковості у сфері продовольчого 
забезпечення; податкові канікули малого 
бізнесу; підтримання економічної 
стабільності у сільському господарстві; 
стабілізація ринкової кон’юнктури; 
забезпечення стійкості продовольчого 
ринку; сприятливі умови виходу 
на зовнішні ринки продовольства; 
підвищення бар’єрів для імпорту 
продовольства; розвиток міжнародної 
торгівлі продовольством; нарощування 
експортного потенціалу.

Рівень доходів; розмір заощаджень; рівень 
гастрономічної культури; структура та динаміка 
захворювань населення; питома вага витрат 
на харчування у структурі витрат у сімейному 
бюджеті; частка населення із середньодушовими 
доходами, нижчими прожиткового мінімуму; рівень 
задоволення фізіологічних потреб населення 
у продуктах харчування; рівень фізичної 
доступності продовольства; рівень безпечності 
продтоварів; рівень якості харчових продуктів; 
рівень економічної доступності продовольства; 
прожитковий мінімум; розмір споживчого кошика; 
індекс оптимальності зростання споживчих цін на 
продовольчі товари.

Залежна

Контролююча 
(держава) Достатність державних запасів основних видів 

продовольства; рівень розвитку аграрного 
сектору; рівень продовольчої безпеки країни; 
рівень продовольчої незалежності; ефективність 
використання природно-ресурсного потенціалу; 
галузева структура сфери продовольчого 
забезпечення; ємність внутрішнього 
продовольчого ринку; частка видатків з 
державного бюджету на підтримання галузей 
АПК; рівень ставок оподаткування; квоти й 
тарифи на вітчизняне продовольство з боку ЄС; 
частка імпорту у загальній структурі реалізації 
окремих видів продовольства; баланс зовнішньої 
торгівлі; індекс оптимальності балансу зовнішньої 
торгівлі продовольчими товарами; рівень 
імпортозалежності.

Домінуюча

Джерело: побудовано автором на основі [6; 7; 8]

– у площині «виробник – держава» слід орієн-
туватись на ставки оподаткування, оптимальний 
розмір яких для виробника, зменшивши потребу у 
державній підтримці, дасть змогу збільшити свою 
частку на продовольчому ринку, отже, посилити 
продовольчу незалежність, а також регулярні над-
ходження відрахувань до бюджету, з яких можна 
буде скеровувати кошти на фінансову підтримку 
галузей АПК, розвиток сільських територій та роз-
будову виробничої та соціальної інфраструктури;

– оптимальний формат взаємодії множини 
стейкхолдерів площини «держава – споживач» 
буде залежати від встановлення оптимальних меж 
прожиткового мінімуму, що дасть змогу утримати 
на належному рівні купівельну спроможність дохо-
дів населення шляхом забезпечення приросту 
індексу достатності споживання продуктів харчу-
вання (рис. 1).

Методика теоретико-прикладних засад форму-
вання гармонійного ринку продовольства в Укра-
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їні передбачає побудову економіко-математичної 
моделі граничних значень для кожної зони спра-
ведливого компромісу, що потребує визначення 
граничних меж обмежувального критерію, які для 
кожного континууму дихотомії економічних проце-
сів ринкової взаємодії стейкхолдерів кожної дво-
вимірної площини системної тріади сфери продо-
вольчого забезпечення можна записати у вигляді 
задачі лінійного програмування з інтервальними 
коефіцієнтами:

p p maxit it
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де i – вид товару; t – звітний період; n – кількість 
товарів у споживчому кошику; Δ – зміна (динаміка).

Задача зводиться до того, аби з’ясувати, як в 
українських реаліях досягти підвищення прожитко-
вого мінімуму за умови зростання випереджаючими 
темпами цін на харчові продукти, спричиненого під-

вищенням податкового навантаження. Слід напра-
цювати алгоритм виходу з цього замкнутого кола, 
а задля забезпечення стійкості вітчизняної сфери 
продовольчого забезпечення потрібно з’ясувати, 
за яких умов не буде допущено регресійних змін у 
ринковій взаємодії її стейкхолдерів.

Проблема полягає в тому, що позитивна дина-
міка споживчих цін на продукти харчування зумов-
лена прагненням стейкхолдерів, що забезпечують 
населення продуктами харчування, до зростання 
доходів, яке має на меті максимізацію прибутку, 
задаючи тренд для прожиткового мінімуму, який 
слугує орієнтиром визначення рівня доходів насе-
лення України, купівельна спроможність яких 
через інфляційні процеси залишається досить 
низькою. З огляду на це має місце самозабезпе-
чення населення продовольством, яке слугує пер-
шопричиною асиметричності економічного роз-
витку сторін ринкової взаємодії, оскільки в такий 
спосіб відбувається не функціональне перепле-
тення суб’єктно-функціональних складових частин 

 
Рис. 1. Граничні параметри гармонізації ринкової взаємодії стейкхолдерів  

цілісної тріади сфери продовольчого забезпечення

Умовні позначення: p (англ. price) – рівень споживчих цін на продукти харчування; LW (англ. Living Wage) – прожитко-
вий мінімум; T (англ. taxes) – податкове навантаження; С (англ. cost) – частка витрат на харчування у сімейному бюджеті;  
P (англ. Profitabbility) – рівень рентабельності підприємницької діяльності; FI (англ. Food Independence) – продо-
вольча незалежність країни; MS (англ. Market Share) – частка ринку; SFC (англ. Sufficiency of Food Consumption) 
– достатність споживання продуктів харчування; PPI (англ. Purchasing Power of Incomes) – рівень купівельної спро-
можності доходів; ЕА – економічний альтруїзм; ЕЕ – економічний егоїзм; 1 – зона субоптимуму; 2 – зона песимуму; 
3 – критична зона

Джерело: розробка автора
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сфери продовольчого забезпечення «виробник» і 
«споживач», а злиття, що провокує дисгармонію 
їхньої коеволюції.

Висновки з проведеного дослідження. Вра-
ховуючи вищеописане, ми переконані в тому, що 
компромісу між сторонами ринкової взаємодії 
може бути досягнуто завдяки створенню переду-
мов для розширення господарських зв’язків між 
стейкхолдерами на засадах партнерства та конку-
рентної боротьби за такими напрямами, як напра-
цювання регуляторних механізмів щодо коли-
вання реалізаційних цін на продукти харчування 
шляхом впливу саме на процес ціноутворення; 
пошук можливостей зниження податкового тягаря 
шляхом врівноваження закордонного досвіду з 
вітчизняними реаліями; раціоналізація стимулю-
вання підвищення оплати праці населенню, що 
створить умови для систематичного задоволення 
потреб населення у продуктах харчування, утри-
муючи рівень купівельної спроможності доходів 
населення.
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Статтю присвячено аналізу таких понять, 
як «продовольча безпека», «продовольча 
незалежність», «самозабезпеченість про-
довольством». Незважаючи на те, що 
багато дослідників повністю або більшою 
мірою ототожнюють ці поняття, 
автори спробували зосередитися на 
тому, що виокремлює їх, зокрема на тих 
факторах, які визначають продовольчу 
незалежність та самозабезпеченість. 
В дослідженні звернено увагу на те, що 
ототожнення продовольчої незалежності 
та самозабезпеченості залежить, у тому 
числі, від того, на якому рівні – світовому, 
національному чи регіональному – вони роз-
глядаються. Акцентовано увагу на тому, 
що рівень самозабезпеченості – це своєрідна 
диференційна рента першого роду, якою 
різняться країни, тому самозабезпеченість 
не може бути самоціллю та не може бути 
об’єктивно визначена без співставлення з 
агропромисловим потенціалом країни. На 
підставі проведеного аналізу запропоно-
вано доповнити рівень оцінки продовольчої 
незалежності додатковими показниками.
Ключові слова: продовольча незалежність, 
продовольча безпека, самозабезпеченість 
продовольством.

Статья посвящена анализу таких понятий, 
как «продовольственная безопасность», 

«продовольственная независимость», 
«самообеспеченность продовольствием». 
Несмотря на то, что многие исследова-
тели полностью или в большей мере ото-
ждествляют эти понятия, авторы попы-
тались сосредоточиться на том, что 
выделяет их, в частности на тех факто-
рах, которые определяют продовольствен-
ную независимость и самообеспеченность. 
В исследовании обращено внимание на то, 
что отождествление продовольственной 
независимости и самообеспеченности зави-
сит, в том числе, от того, на каком уровне 
– мировом, национальном или региональном 
– они рассматриваются. Акцентировано 
внимание на том, что уровень самообе-
спеченности – это своеобразная диффе-
ренциальная рента первого рода, которой 
различаются страны, поэтому самообеспе-
ченность не может быть самоцелью и не 
может быть объективно определена без 
сопоставления с агропромышленным 
потенциалом страны. На основе проведен-
ного анализа предложено дополнить уро-
вень оценки продовольственной независи-
мости дополнительными показателями.
Ключевые слова: продовольственная 
независимость, продовольственная без-
опасность, самообеспеченность продоволь-
ствием.

The article is devoted to the analysis of such definitions as “food security”, “food independence”, “food self-sufficiency”. Despite the fact that many research-
ers completely or to a greater extent identify these concepts as similar, the authors hoped to focus on features which distinguishes them, mainly on those 
factors that determine food independence and self-sufficiency. The full analysis of balance score card is necessary during the developing of state policy of 
food self-sufficiency that characterizes the food sovereignty and requirements of self-sufficiency. The state policy of food self-sufficiency has a huge impact 
on food security. That’s why the problems are becoming more relevant for Ukraine, due to the transmission of the country to new political and economically 
relations with other states of European Union. The study draws attention to the fact that the identification of food independence and self-sufficiency depends, 
among other things, on what level – global, national or regional – they are considered. Manly attention is focused on the fact that the level of self-sufficiency 
is an economic rent of the first kind, it distinguishes countries, and therefore self-sufficiency cannot become goal in and of them and cannot be objectively 
determined without comparison with the agro-industrial potential of the country. Based on the analysis, it is proposed to supplement the level of assessment 
of food independence with additional indicators. The study showed that food independence is a socio-economic category, and therefore it cannot be fully 
and correctly measured and characterized only by natural, gross indicators. Independence and self-sufficiency should not be equated, especially at the rate 
of individual consumer, family, region, and state as a whole. Dependence is not so linear. That’s why the categories of self-sufficiency, import substitution at 
certain levels of food security need further analysis, in particular in comparison with their agro-industrial potential. It also requires a theoretical justification of 
the state system of analysis, forecasting and comprehensive support of food independence.
Key words: food independence, food security, food self-sufficiency.

Постановка проблеми. Активізація проце-
сів глобалізації, загострення проблем безпеки в 
багатьох регіонах світу стають об’єктивними пере-
думовами перегляду стану національної безпеки 
загалом та її основи, а саме економічної безпеки з 
усіма її складовими частинами.

Проблема забезпечення людства продо-
вольством правомірно посідає одне з чільних 
місць в ієрархії глобальних проблем. Продо-
вольча незалежність країн є неодмінною умо-
вою та гарантією збереження її суверенітету й 
незалежності, забезпечення сталого соціально-
економічного розвитку, формування високого 
рівня та якості життя населення, відтворення 
людського капіталу.

За сучасних умов продовольчу безпеку слід 
розглядати як необхідну умову не лише збере-
ження державності, але й фізичного виживання 
населення. У цьому контексті актуальним є дослід-
ження такої важливої складової частини, як продо-
вольча незалежність. Слід відзначити, що першо-
черговою вимогою продовольчої безпеки країни є 
достатнє самозабезпечення продовольством, яке 
виражається через продовольчу незалежність.

Країни, які розвиваються, й країни з перехідною 
економікою прагнуть до продовольчої незалеж-
ності. Вони хочуть виробляти їжу самі, а не зале-
жати від інших, бо продовольство – це, мабуть, 
найбільш загрозлива зброя в сучасному світі. 
Кожна держава має забезпечувати населення, 
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базуючись на власному виробництві основних 
продуктів харчування. Продовольча незалежність 
передбачає задоволення основної частини потреб 
у продуктах харчування за рахунок вітчизняного 
виробництва, яке зумовлює незалежність дер-
жави від зовнішніх постачальників у задоволенні 
потреб населення.

Важливе місце в досягненні продовольчої 
незалежності, крім таких факторів, як наявні при-
родно-кліматичні умови, виробничий та трудовий 
потенціал, стан розвитку АПК та економіки зага-
лом, посідає свідома діяльність держави у цьому 
напрямі, а це проявляється через державну про-
довольчу політику, яка втілюється в державні про-
грами сприяння розвитку аграрної сфери, соці-
альні програми, захист інтересів національного 
виробника та споживачів [1; 2]. На рівні держави 
необхідність підтримки продовольчої безпеки 
викликана збереженням і закріпленням незалеж-
ності держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням продовольчої незалежності присвячено 
багато праць [3–6]. Зокрема, Н.В Стежко розу-
міє продовольчу незалежність як певний рівень 
самозабезпеченості країни продовольством, що 
є основною вимогою її продовольчої безпеки [7]; 
І.Г. Ушачов вважає, що задоволення основної час-
тини потреб населення в продуктах харчування 
за рахунок внутрішнього виробництва – це показ-
ник самозабезпечення країни, її продовольчої 
незалежності [8]; С.О. Лушпаєв пропонує визна-
чати продовольчу незалежність як чинник право-
вого регулювання продовольчої безпеки за умови 
дотримання мінімального рівня, за якого в державі 
не виникає продовольчої кризи чи надзвичайної 
продовольчої ситуації, адже продовольча неза-
лежність вважається досягнутою, якщо граничний 
рівень продовольчого імпорту становить 10% від 
загального обсягу виробництва продуктів харчу-
вання[9]; В.М. Єрмоленко розуміє під продоволь-
чою незалежністю умову забезпечення продоволь-
чої безпеки, за якої в разі припинення поставок 
продуктів харчування із-за кордону не виникає 
можливості продовольчої кризи [10].

Важливою умовою вирішення продовольчої 
незалежності є проведення ефективної державної 
політики, що потребує комплексного вирішення й 
неможливе без тісної взаємодії державних та міс-
цевих органів, які регулюють виробництво, пере-
робку й реалізацію державних ресурсів, займа-

ються створенням та підтримкою безперебійного 
функціонування системи продовольчої безпеки 
країни, у якій кожний регіон посідає своє місце.

Під час розроблення державної політики продо-
вольчої незалежності необхідним є повний аналіз 
системи показників, що характеризують продо-
вольчу незалежність держави й вимоги до само-
забезпечення. Державна політика продовольчої 
незалежності справляє вплив на всю продовольчу 
безпеку [11]. Саме тому ці проблеми стають усе 
більш актуальними на теренах України, що обумов-
лено переходом країни на нові політичні та еконо-
мічні відносини з країнами Європейського Союзу.

Постановка завдання. Метою статті є тео-
ретичні та аналітичні обґрунтування продоволь-
чої незалежності, розроблення пропозицій щодо 
покращення державної політики продовольчої 
незалежності та вдосконалення методики розра-
хунку продовольчої незалежності.

Постановка мети визначила такі завдання:
– розгляд наукових підходів до визначення 

понять «продовольча безпека» та «продовольча 
незалежність»;

– розгляд сутності та напрямів державної полі-
тики продовольчої незалежності;

– аналіз методики визначення продовольчої 
незалежності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проведений авторами аналіз потенційних та наяв-
них загроз продовольчій незалежності, факторів, 
які визначають продовольчу незалежність, а також 
реального стану продовольчої незалежності в окре-
мих державах дає змогу зробити таку контекстуалі-
зацію щодо необхідності вдосконалення методики 
оцінювання продовольчої незалежності країни.

Якщо розглядати співвідношення таких понять, 
як «продовольча безпека», «продовольча неза-
лежність», «самозабезпеченість», то продовольчу 
незалежність у вузькому сенсі можна розглядати 
як складову частину продовольчої безпеки, однак, 
з іншого боку, досягнення продовольчої незалеж-
ності, тобто нейтралізація всіх загроз продоволь-
чій безпеці, означає, що у якомусь сенсі вони збіга-
ються. Все, що сприяє продовольчій незалежності, 
об’єктивно формує також продовольчу безпеку 
держави (рис. 1).

Отже, якщо розглядати продовольчу незалеж-
ність у широкому розумінні, її неможливо зводити 
лише до самозабезпеченості країни, покриття 
(задоволення) продовольчих потреб за рахунок 

 Рис. 1. Співвідношення понять «продовольча незалежність»,  
«продовольча безпека» та «самозабезпеченість»
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власного виробництва, як це зазначається в бага-
тьох визначеннях продовольчої безпеки. Можна 
стверджувати, що країна, яка досягла продоволь-
чої безпеки, є продовольчо незалежною, але не 
навпаки. Продовольча незалежність не завжди є 
показником продовольчої безпеки, зокрема, тому, 
що продовольча незалежність може мати виму-
шений характер як відповідь на певні зовнішні 
загрози, формуватися під впливом санкцій еконо-
мічного, а частіше політичного характеру, які під-
штовхують країну до автаркії. Тоді це буде продо-
вольча незалежність у бідності за вкрай низького 
як кількісного, так і якісного рівня споживання, що 
неможливо вважати досягненням продовольчої 
безпеки. До того ж така продовольча незалежність 
може формуватися під впливом ідеологічно-про-
пагандистських факторів, мовляв, краще будемо 
недоспоживати, ніж будемо від когось залежними. 
Звісно, така ситуація «оточеної фортеці» не може 
тривати довгий час, але це в теорії, а в реальному 
житті можемо навести деякі історичні факти трива-
лого ізольованого існування, наприклад, у КНДР, 
колишній Албанії, КНР за часів Мао Цзедуна.

Головними показниками продовольчої неза-
лежності є імпортозалежність країни за продо-
вольчими товарами загалом та за деякими про-
дуктами зокрема, обсяги державних ресурсів і 
запасів, перш за все зерна. Вважаємо, що цього 
недостатньо, аби дати оцінку продовольчій неза-
лежності країни.

Перш за все це узагальнені, агреговані показ-
ники, які не дають об’єктивної картини фізичної 
та економічної доступності продовольства для 
окремого громадянина. Так, у США, які досягли 
продовольчої незалежності за показниками імпор-
тозалежності, однак, є мільйони громадян, які від-
чувають складнощі з отриманням їжі.

З іншого боку, коли вимірюється та зіставля-
ється споживання продукції власного виробництва 
та іноземного виробництва, то береться до уваги 
фактичне споживання, а не споживання за раці-
ональними, науково обґрунтованими нормами, 
тому необхідним є такий показник, як співвідно-
шення обсягів власного виробництва та необхід-
них для задоволення раціональних норм спожи-
вання обсягів.

Часто те, що вважається продукцією влас-
ного виробництва, не завжди є такою фактично. 
Зокрема, в Україні багато підприємств харчової 
галузі є українськими лише формально, з точки 
зору територіального розташування підприємства, 
а насправді є філіями, дочірніми фірмами інозем-
них харчових монополій. Наприклад, корпорація 
“Nestle” спочатку придбала контрольний пакет 
акцій кондитерської фірми «Світоч», а згодом ство-
рює ТОВ «Нестле Україна», маскуючи іноземне 
підприємництво. “Nestle” є також єдиним власни-
ком торгової марки «Торчин». Торгові марки пива 

«Львівське», «Арсенал», «Жигулівське Запорізь-
кого розливу» контролюються “CarlsbergGruop”. 
“PepsiCo” представлена на ринку української 
молочної продукції під торговими марками 
«Слов’яночка», «Машенька», «Агуша», «Чудо» та 
має провідні позиції на ринку соків («Сандора», 
«Садочок», «Сандорик»). Це створює потенційну 
загрозу продовольчій незалежності держави як у 
поточний період, так і в майбутньому. Необхідне 
вдосконалення методики визначення власного, 
національного виробництва, адже підприємницька 
форма вивезення капіталу є способом уникнення 
митних бар’єрів та платежів.

На наш погляд, важливо визначити не тільки 
імпортну, але й експортну частку продукції, адже 
не вся продукція, вироблена в країні, в ній же спо-
живається. Виробникам, особливо торговим посе-
редникам, може бути вигідно реалізовувати свою 
продукцію не всередині країни, а за кордоном.

Частка експорту залежить від багатьох факто-
рів, одним з яких є недостатній внутрішній попит 
через низьку купівельну спроможність населення. 
Якщо населення демонструє попит на дешеві 
недостатньо якісні продукти, то підприємствам 
вигідніше виробляти якіснішу й більш дорогу про-
дукцію для закордонного споживача. Таким чином, 
такі індикатори, як диференціація вартості продук-
тів харчування за соціальними групами, коефіці-
єнт Джині, ємність внутрішнього ринку окремих 
продуктів, необхідно враховувати під час оціню-
вання продовольчої незалежності держави.

Не можна говорити про продовольчу неза-
лежність, якщо окрема людина через недостат-
ній рівень доходів не може придбати необхідні за 
раціональними нормами якісні товари, які виро-
бляються в країні, тому що продовольча незалеж-
ність є інтегрованим показником соціально-еконо-
мічного стану.

На нашу думку, частка витрат на продукти харчу-
вання у загальному обсязі доходів також є важливим 
показником продовольчої незалежності, бо характе-
ризує економічну доступність продовольства.

Фізична доступність продовольства пов’язана 
не лише з достатнім виробництвом, але й з роз-
витком транспортної та торговельної інфраструк-
тури, а саме станом шляхів, наявністю тран-
спортного сполучення населених пунктів, мережі 
закладів роздрібної торгівлі у сільській місцевості.

В широкому розумінні продовольча безпека – 
це система економічних відносин, що складається 
з виробництва, розподілу, обміну та споживання 
продовольства. Важливо не тільки виробити, але 
й надати споживачу цю продукцію. Як відомо, по 
всьому ланцюгу (від виробника до кінцевого спо-
живача) спостерігаються значні втрати продукції, 
тому що харчові товари мають певний термін спо-
живання й вимагають особливих умов зберігання 
та транспортування, тому обсяги цих втрат у 
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процентному вимірі, на нашу думку, є важливим 
показником продовольчої незалежності.

Ще одним важливим фактором продовольчої 
незалежності є ступінь поширення в країні генно-
модифікованої продукції. З одного боку, ГМ продук-
ція впливає на якість та повноцінність харчування, 
що є важливою складовою частиною продоволь-
чої безпеки. З іншого боку, використання ГМО – 
це фактор ризику для продовольчої незалежності 
з точки зору потрапляння у залежність від між-
народних монополій – виробників цієї продукції. 
Таким чином, показник частки генно-модифікова-
ної продукції у споживанні також репрезентує про-
довольчу незалежність держави.

Недостатній та неефективний, часто спотво-
рений розвиток ринкових відносин в Україні має 
своїм наслідком досить високий рівень натура-
лізації виробництва та споживання. Населення, 
особливо в сільській місцевості, вимушене покла-
датись на самозабезпечення, веде натуральне 
господарство. Як це не дивно, але така архаїчність 
економіки має позитивний вплив на продовольчу 
незалежність. Отже, питома вага продукції, виро-
бленої в натуральному господарстві, також може 
слугувати показником продовольчої незалежності. 
Принаймні, це, безумовно, є на 100% власним 
виробництвом.

Стовідсоткова продовольча незалежність, якщо 
її розглядати як самозабезпеченість, є можли-
вою для вкрай обмеженої кількості країн світу. Це 
пов’язано з особливістю аграрної галузі, яка зале-
жить від природно-кліматичних умов. Країни світу 
різняться за цими умовами, як ділянки землі різ-
няться за родючістю та місцем знаходження. Отже, 
рівень самозабезпеченості країн – це своєрідна 
диференційна рента першого або другого роду. 
Ніхто ж не говорить про самозабезпеченість країн 
нафтою, газом, золотом тощо. Так, Японія та ОАЕ 
не здатні забезпечити населення продовольством 
власного виробництва, але вони використовують 
інші природні й виробничі переваги своєї економіки, 
аби компенсувати відсутні ресурси, тому важли-
вим завданням державної продовольчої політики є 
створення такої системи компенсаторів як у націо-
нальному, так і в регіональному аспектах.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене дослідження показало, що продовольча 
незалежність – це соціально-економічна категорія, 
тому вона не може повноцінно та чітко вимірюва-
тися та характеризуватися тільки натуральними, 
валовими показниками. Не можна ототожнювати 
незалежність та самозабезпеченість, особливо на 
рівні окремого споживача, родини, регіону, а також 
держави загалом. Залежність не настільки лінійна. 
Ці питання самозабезпеченості та імпортозамі-
щення на окремих рівнях продовольчої безпеки 
потребують подальшого аналізу, зокрема, порів-
няно з агропромисловим потенціалом.

Оцінка продовольчої незалежності потребує 
подальшого вдосконалення за рахунок доповнення 
її такими показниками, як співвідношення фактич-
ного споживання національної продукції та раці-
ональних норм споживання, врахування частки 
експортованої продукції та її порівняння з імпорто-
залежністю, ємність внутрішнього ринку окремих 
продуктів, частка витрат на продукти харчування в 
сукупних доходах населення, розвиток транспорт-
ної та торговельної інфраструктури, обсяги втрат 
сільськогосподарської продукції, частка генно-
модифікованої продукції, частка натуральної про-
дукції у споживанні населення. Особливої уваги 
вимагають питання теоретичного обґрунтування 
державної системи аналізу, прогнозування та комп-
лексного забезпечення продовольчої незалежності.
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У статті розглянуто аспекти прогнозу-
вання кількісних параметрів впливу ключо-
вих факторів зростання аграрного вироб-
ництва. Встановлено, що дослідження 
резервів зростання аграрного виробництва 
має спиратись на перевірену методику, що 
забезпечить формування обґрунтованих 
висновків. Такою методикою є виробнича 
функція як найпростіша модель економічного 
зростання. Підходячи до виявлення кількісних 
параметрів зв’язку виробничої функції аграр-
ного сектору з наявними факторами вироб-
ництва, ми взяли за основу дослідження 
підхід, згідно з яким дохід галузі формується 
під впливом поєднання екстенсивних та 
інтенсивних факторів. Результат розкла-
дання загальної варіації реального випуску 
сільськогосподарської продукції України на 
фактори дає змогу зробити надзвичайно 
цінний висновок: потенціал екстенсивного 
зростання сільськогосподарського вироб-
ництва за рахунок залучення додаткових 
земельних і людських ресурсів фактично 
вичерпаний. Головним фактором зростання 
реального випуску сільськогосподарської 
продукції, який забезпечує більше 55% варіації 
функції, є підвищення продуктивності праці.
Ключові слова: аграрне виробництво, фак-
тори зростання, моделювання розвитку, 
кількісні параметри, прогнозування.

В статье рассмотрены аспекты прогнози-
рования количественных параметров вли-

яния ключевых факторов роста аграрного 
производства. Установлено, что исследо-
вание резервов роста аграрного производ-
ства должно опираться на проверенную 
методику, которая обеспечит формирова-
ние обоснованных выводов. Такой методи-
кой является производственная функция 
как простейшая модель экономического 
роста. Подходя к выявлению количествен-
ных параметров связи производственной 
функции аграрного сектора с имеющи-
мися факторами производства, мы взяли 
за основу исследования подход, согласно с 
которым доход отрасли формируется под 
влиянием сочетания экстенсивных и интен-
сивных факторов. Результат разложения 
общей вариации реального выпуска сель-
скохозяйственной продукции Украины на 
факторы позволяет сделать чрезвычайно 
ценный вывод: потенциал экстенсивного 
роста сельскохозяйственного производ-
ства за счет привлечения дополнительных 
земельных и человеческих ресурсов факти-
чески исчерпан. Главным фактором роста 
реального выпуска сельскохозяйственной 
продукции, который обеспечивает более 
55% вариации функции, является повыше-
ние производительности труда.
Ключевые слова: аграрное производ-
ство, факторы роста, моделирование 
развития, количественные параметры, 
прогнозирование.

The article deals with aspects of forecasting quantitative parameters of influence of key factors of agrarian production growth. It is established that the 
research of reserves of agricultural production growth should be based on the proven methodology, which will provide the formation of sound conclusions. 
Such a technique is a production function, as the simplest model of economic growth. While identifying the quantitative parameters of the relationship 
between the agricultural sector’s production function and the existing factors of production, the approach based on which the income of the industry is 
formed under the influence of a combination of extensive and intensive factors is taken as the basis of the study. The result of the decomposition of the total 
variation of the real output of agricultural products of Ukraine into factors makes it possible to make an extremely valuable conclusion – the potential for 
extensive growth of agricultural production by attracting additional land and human resources has actually been exhausted. The main factor in the growth of 
real agricultural output, which provides more than 55% of the variation of function, is the increase in labor productivity. Given the uncontrolled role of capital, 
as a key factor in the growth of labor productivity and real agricultural output, the next step in the study will be to find out the factors that affect its level. As an 
object of study, we have taken interregional differentiation in the level of capital stock in agriculture. Studies have shown that a promising way of solving the 
capital problem is to create favorable conditions for the creation of joint Ukrainian-foreign agricultural enterprises, the development of institute of Ukrainian 
farmers from among foreign citizens. The key to the effectiveness of the proposed methods is unbiased, transparent and uncompromising protection of 
private property. This implies an absolute exclusion of raiding. This requires honest and effective work by law enforcement and the judiciary. In addition, a 
positive signal is that capital formation is formed mainly through useful forms of capital. However, they are almost entirely concentrated in the crop sector.
Key words: agricultural production, growth factors, development modeling, quantitative parameters, forecasting.

Постановка проблеми. Аграрна сфера еконо-
міки як один із ключових секторів національного 
суспільного виробництва є надзвичайно складною 
динамічною системою, яка, з одного боку, є важли-
вим чинником соціально-економічної стабільності 
країни, оскільки від результатів її функціонування 
значною мірою залежить рівень продовольчої без-
пеки, а з іншого боку, через специфічність харак-
теру та умов виробництва сама є об’єктом люд-
ського та природного впливу, тому ефективність 
її функціонування залежить від великої кількості 
об’єктивних та суб’єктивних факторів. Сталий роз-
виток аграрного виробництва має місце за умови 

гармонійного поєднання усіх його складових час-
тин, а саме економічної, соціальної та екологічної. 
На нашу думку, одночасне забезпечення їх реалі-
зації в нинішньому стані українського суспільства 
та національної економіки неможливе.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання сталого розвитку аграрного виробництва 
України завжди були актуальними та досліджувалися 
багатьма вітчизняними вченими, такими як П.І. Гай-
дуцький, А.С. Даниленко, С.І. Дем’яненко, Б.М. Дани-
лишин, С.М. Кваша, О.О. Красноруцький, В.В. Лагоді-
єнко, М.В. Місюк, Р.М. Мудрак, П.Т. Саблук, А.М. Ужва, 
М.А. Хвесик, В.В. Юрчишин. Багато спірних питань 
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щодо забезпечення сталого розвитку аграрного 
виробництва були висвітлені у працях зарубіжних 
учених, таких як Р. Нельсон, С. Уінтер, Деніс і Донел ла 
Медоуз, Й. Рандерсон, Ґ. Дейлі, Л. Браун, Г. Гарднер, 
Н. Картер, Ш. Лиле. Проте наукові дослідження моде-
лювання кількісних параметрів впливу ключових фак-
торів зростання аграрного виробництва потребують 
подальших розрахунків.

Постановка завдання. Метою статті є роз-
рахунок та прогноз кількісних параметрів впливу 
ключових факторів зростання аграрного виробни-
цтва на перспективу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для повного задоволення внутрішніх потреб у 
основних видів продовольчої продукції та одночас-
ного нарощування присутності української аграр-
ної продукції на світовому ринку єдиною та без-
альтернативною умовою є забезпечення достатніх 
темпів зростання реальних обсягів аграрного 
виробництва. Нині фактичні темпи такого зрос-
тання не дають змогу забезпечити досягнення 
двох фактично суперечливих цілей (рис. 1).

За даними рис. 1 не важко визначити середньо-
річне значення зростання реальних обсягів аграр-
ного виробництва для 2002–2018 рр., а саме 116%. 
Абсолютне значення середньорічного темпу зрос-
тання реальних обсягів аграрного виробництва 
становить 43,2 млрд. грн. Отже, для задоволення 
внутрішніх потреб населення у дефіцитних видах 
продовольства (м’ясі та м’ясопродуктах, молоці 
та молочних продуктах, рибі та рибних продук-
тах, плодах, ягодах та винограді) абсолютне зна-
чення середньорічного темпу зростання реальних 
обсягів аграрного виробництва має збільшитися 
щонайменше у 2,4 рази, а саме до 102,9 млрд. грн. 
(59,07 (млрд. грн.) + 43,2 (млрд. грн.)).

Дослідження резервів зростання аграрного 
виробництва має спиратись на перевірену мето-
дику, що забезпечить формування обґрунтова-
них висновків. На нашу думку, такою методикою є 

виробнича функція, адже виробнича функція – це 
найпростіша модель економічного зростання.

Виробнича функція – це залежність кінцевого 
виходу продукції чи її вартості від використання 
різних факторів виробництва, конкретних видів 
ресурсів і затрат, подана в математичній формі [3]. 
Зручність виробничої функції полягає в тому, що її 
можна використовувати на всіх економічних рівнях: 
від макроекономічного, де вона відображає залеж-
ність сукупного обсягу виробництва від наявних 
факторів виробництва, до мезоекономічного і аж 
до мікроекономічного рівня, де кожна фірма має 
свою, відмінну від інших суб’єктів господарювання, 
виробничу функцію. Це також означає, що вироб-
нича функція може бути застосована до окремих 
секторів економіки та галузей виробництва.

Найпростішим графічним зображенням вироб-
ничої функції є ізокванта. Ізокванта відображає всі 
можливі комбінації двох або більше факторів, які 
можуть бути використані для виробництва макси-
мального обсягу певного продукту.

В аналітичному форматі найзагальніший 
вигляд виробничої функції є таким:

Q = f(K, L),                           (1)
де Q – обсяг виробництва; K – обсяг капіталу; 

L – обсяг праці.
Це двофакторна модель, у якій обсяг виробни-

цтва й доходу є функцією від кількості капіталу та 
праці.

Виробнича функція може бути трифакторною:
Q = Е f(K, L),                        (2)

де Е – фактор рівня базової технології.Багато-
факторні виробничі функції, окрім основних джерел 
економічного зростання, враховують вплив інститу-
ційних, зовнішньоекономічних та інших чинників.

Підходячи до виявлення кількісних параме-
трів зв’язку виробничої функції аграрного сектору 
з наявними факторами виробництва, ми беремо 
за основу дослідження підхід, згідно з яким дохід 
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Рис. 1. Темпи зростання реальних обсягів аграрного виробництва, % до попереднього року

Джерело: побудовано автором за даними [1; 2]
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галузі формується під впливом поєднання екстен-
сивних та інтенсивних факторів (табл. 1).

Екстенсивні фактори зростання аграрного 
виробництва формують групу, в яку ми включили:

1) х1 – затрати живої праці (зайняті у сільсько-
господарському виробництві, тис. осіб);

2) х2 – затрати уречевленої праці (реальна вар-
тість основних засобів у сільському господарстві, 
млн. грн.);

3) х3 – затрати землі (посівні площі сільськогос-
подарських культур, тис. га).

Інтенсивні фактори виробництва представлені 
одним фактором х4, що відображає продуктивність 
праці (виробництво продукції сільського господар-
ства на 1 зайнятого у постійних цінах 2010 р., грн.).

Як функцію (Y) взяли реальний випуск сіль-
ськогосподарської продукції (млн. грн.). Регре-
сійний аналіз показав високий, майже лінійний 
зв’язок між функцією та факторами: R = 0,995467. 
Проте кореляційний аналіз виявив мультико-
лінеарність (табл. 2): між регресорами х1 та x2, 

x1 та x4, x2 та x4 має місце високий ступінь кореляції  

Таблиця 1
Вихідні дані для проведення економетричного моделювання залежності зміни реальних 
обсягів аграрного виробництва України від зміни екстенсивних та інтенсивних факторів
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2001 63 607,6 4 148,1 84 747,7 27 928 34 566,8
2002 76 546,9 4 135,8 81 853,8 27 539 40 719,7
2003 55 225,5 4 105,7 72 069,3 25 081 37 991,5
2004 81 566,7 3 998,3 65 435,4 26 752 63 369,9
2005 88 362,6 4 005,5 61 268,3 26 044 72 621,9
2006 96 830,1 4 036,9 65 718,9 25 928 83 878,9
2007 82 631,2 3 973,0 64 314,3 26 060 88 576,1
2008 142 527,7 3 322,1 74 325,6 27 133 127 372,5
2009 149 611,8 3 152,2 91 640,3 26 990 131 332,0
2010 145 671,5 3 115,6 99 725,6 26 952 132 680,4
2011 223 138,2 3 410,3 103 344,1 27 670 165 229,0
2012 245 044,0 3 496,0 127 444,4 27 801 159 679,0
2013 316 166,8 3 577,5 145 573,3 28 329 201 216,9
2014 306 699,1 3 091,4 144 333,9 27 239 227 753,4
2015 361 675,1 2 870,6 148 002,2 26 902 223 309,9
2016 601 439,4 2 866,5 226 181,9 27 026 275 317,8
2017 652 333,6 2 860,7 274 613,4 27 585 271 491,4
2018 797 777,7 2 937,6 346 209,7 27 699 313 627,3

Джерело: розраховано автором за даними [1; 2; 4; 5]

Таблиця 2
Кореляційна матриця під час моделювання залежності зміни реальних обсягів  

аграрного виробництва України від зміни екстенсивних та інтенсивних факторів
Y x1 x2 x3 x4

Y 1
x1 -0,77064 1
x2 0,984479 -0,71068 1
x3 0,418977 -0,37653 0,439128 1
x4 0,938364 -0,89302 0,887031 0,451681 1

Джерело: розраховано автором за даними джерел [1; 2; 4]
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(rxixj → 1, i ≠ j), що спотворює досліджуваний зв’язок 
між функцією та факторами, а також робить регре-
сійну модель нестійкою.

Задля усунення мультиколінеарності ми прове-
ли серію таких розрахунків:

1) перерахували фактичні значення досліджу-
ваних ознак (табл. 1) і представили їх як показники 
відносної зміни (% до попереднього року), проте 
побудова кореляційної матриці виявила мульти-
колінеарність, тобто надмірний ступінь зв’язку між 
регресорами x3 та x4;

2) прийняли фактичні значення досліджуваних 
ознак у 2001 р. за 100% і визначили їх відносні 
зміни у решті періодах, використовуючи 2001 р. 
як базу порівняння, проте побудова кореляційної 
матриці виявила мультиколінеарність, тобто над-
мірний ступінь зв’язку між усіма регресорами;

3) для динамічних рядів фактичних значень 
функціональної ознаки та факторів x1, x2 та x3 ми 
перерахували фактичні значення досліджуваних 
ознак і представили їх як показники відносної змі-
ни (% до попереднього року); для фактору x4 ми 
прийняли фактичні значення досліджуваних ознак 
у 2001 р. за 100% і визначили їх відносні зміни у 
решті періодах, використовуючи 2001 р. як базу 
порівняння, проте побудова кореляційної матри-
ці виявила мультиколінеарність, тобто надмірний 
ступінь зв’язку між регресорами x2 та x4.

Наступний підхід дав позитивний результат 
(табл. 3). Для динамічних рядів фактичних зна-
чень функціональної ознаки та факторів x1, x2 та x4 
ми перерахували фактичні значення досліджува-
них ознак і представили їх як показники відносної 
зміни (% до попереднього року); для фактору x3 ми 
прийняли фактичні значення досліджуваних ознак 
у 2001 р. за 100% і визначили їх відносні зміни у 
решті періодах, використовуючи 2001 р. як базу 
порівняння.

Кореляційний аналіз ми доповнили регресій-
ним та отримали такі результати:

1) коефіцієнт кореляції становить 0,891, отже, 
тіснота зв’язку є високою;

2) коефіцієнт детермінації становить 0,794, 
отже, мінливість функції на 79,4% визначається 
мінливістю вибраних факторів;

3) критерій Фішера: Fф = 11,552, Fк = 3,259;  
Fф > Fк, отже, нульова гіпотеза про відсутність 

зв’язку між показниками відкидається, адже мо-
дель адекватна реальності;

4) критерій Стьюдента: tф = 14,974, tк = 2,179;  
tф > tк, отже, нульова гіпотеза про незначущість ко-
ефіцієнта регресії відкидається, адже він є статис-
тично значущим;

5) критерій Дарбіна-Уотсона: DWф = 2,344,  
DW1 = 0,78, DW2 = 1,9; DWф > DW2, отже, приймаєть-
ся гіпотеза про відсутність автокореляції залишків;

6) χ2-критерій Пірсона: χ2
ф

 = 4,859, χ2
к= 12,592; 

χ2
ф

 < χ2
к, отже, в масиві регресорів мультиколіне-

арність відсутня;
7) рівняння регресії: Y = -207,37 + 0,028x1 +  

+ 0,712x2 + 1,233х3 + 1,097х4 + e.

Таблиця 3
Кореляційна матриця під час моделювання 

залежності зміни реальних обсягів аграрного 
виробництва України від зміни екстенсивних 

та інтенсивних факторів
Y x1 x2 x3 x4

Y 1
x1 -0,05367 1
x2 0,432145 0,085158 1
x3 0,457367 0,130802 0,462729 1
x4 0,737476 -0,15187 -0,07219 0,171993 1

Джерело: розраховано автором за даними [1; 2; 4]

Для визначення вагової частки впливу кожного 
фактору на мінливість результативної ознаки про-
ведено розкладання загальної варіації функції на 
фактори (табл. 4). Результат розкладання загаль-
ної варіації реального випуску сільськогоспо-
дарської продукції України на фактори дає змогу 
зробити надзвичайно цінний висновок: потенціал 
екстенсивного зростання сільськогосподарського 
виробництва за рахунок залучення додаткових 
земельних і людських ресурсів фактично вичер-
паний. Як бачимо, головним фактором зростання 
реального випуску сільськогосподарської продук-
ції, який забезпечує більше 55% варіації функції, є 
підвищення продуктивності праці.

Не менш показовим є внесок уречевленої 
праці, що перевищує 18%. На нашу думку, лише 
достатня забезпеченість капіталом дає змогу 
повністю використати потенціал зростання вироб-

Таблиця 4
Розкладання загальної варіації реального випуску  

сільськогосподарської продукції України на фактори

Фактор Парний коефіцієнт 
кореляції, ryxi

β-коефіцієнт, βxi
Процент, % 

(ryxi•βxi•100%)
Затрати живої праці (х1) -0,053671857 0,006309511 -0,03
Затрати уречевленої праці (х2) 0,43214531 0,424542242 18,35
Затрати землі (х3) 0,45736732 0,131713809 6,02
Продуктивність праці (х4) 0,73747645 0,746427146 55,05

Джерело: розраховано автором за даними [1; 2; 4]
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ництва за рахунок підвищення продуктивності 
праці. На частку цих двох факторів припадають 
73,4% мінливості досліджуваної функції. Таке при-
пущення має достатню теоретичну базу, а саме 
модель економічного зростання Солоу. 

Неокласична модель економічного зростання 
була розроблена в 50-60-х рр. лауреатом Нобе-
лівської премії Робертом Солоу. Модель дає змогу 
дослідити, як основні фактори виробництва, такі 
як праця, капітал, технологічні зміни, впливають 
на динаміку обсягу виробництва, коли економічна 
система перебуває у рівноважному сталому стані.

Перевагами моделі Солоу є розмежування цих 
факторів і поступове дослідження впливу кожного 
з них на процес довгострокового зростання націо-
нального доходу [6; 7].

Першим джерелом економічного зростання в 
моделі Солоу є збільшення капіталоозброєності 
[8]. Виходячи з цього, дослідимо зв’язок продук-
тивності праці (обсягів виробництва) та капітало-
озброєності у вітчизняному сільському господар-
стві. Якщо такий зв’язок підтвердиться, дослідимо 
фактори капіталоозброєності.

На основі представленої множини даних фак-
тичних значень функції (виробництво продукції 
сільського господарства на 1 зайнятого) та аргу-
менту (вартість основних засобів сільського гос-
подарства на 1 зайнятого) разом із графічною 
інтерпретацією досліджуваного зв’язку (рис. 2) ми 
вивели його аналітичну форму.

Отже, ми знайшли математичну формулу кое-
фіцієнта еластичності продуктивності праці за рів-
нем капіталоозброєності, який показує, на скільки 
гривень зміняться реальні обсяги виробництва 
продукції сільського господарства на 1 зайнятого 
за зміни реальних обсягів основних засобів у сіль-
ському господарстві на 1 зайнятого на 1 грн.:

Y = 7,3187•x0,9367.                      (3)

Таким чином, за кожного зростання реальних 
обсягів основних фондів у сільському господар-
стві на 1 зайнятого на 1 000 грн. реальні обсяги 
виробництва продукції сільського господарства на 
1 зайнятого зростають на 936,7 грн.

Для досягнення цільових показників вироб-
ництва агропродовольчої продукції для забезпе-
чення внутрішнього ринку продуктивність праці 
має збільшитися щонайменше вдвічі. У 2018 р. 
цей показник склав 313,6 тис. грн. на 1 зайнятого, 
отже, його бажаний рівень має становити не менше 
630 тис. грн. З огляду на фактичний рівень реаль-
ної капіталоозброєності у 2018 р. (117,9 тис. грн.) 
та розраховану залежність (формула 3) бажаний 
рівень реальної капіталоозброєності має зрости 
у 5,7 рази, а саме до 672,6 тис. грн. В масш-
табах усього аграрного виробництва реальна 
вартість основних фондів має зрости з 346,2 до 
1 973,3 млн. грн.

Розрахований дефіцит капіталу не є випадко-
вим і пояснюється деіндустріалізацією аграрного 
виробництва передусім у тваринницьких галузях, 
адже зменшення поголів’я основного стада тва-
рин, ліквідація ферм та тваринницьких комплек-
сів, тваринницької механізації тощо спричинили 
різке скорочення відповідних основних засобів. 
Такий висновок підтверджується простим порів-
нянням вартості основних засобів сільського гос-
подарства у 2000 і 2018 рр., а саме 17 916,8 та 
14 688,2 млн. дол. відповідно, тому без їх віднов-
лення неможливо досягнути цільових показників 
продуктивності, обсягів виробництва та рівнів спо-
живання продуктів тваринного походження.

З огляду на безальтернативну роль капіта-
лоозброєності як ключового фактору зростання 
продуктивності праці та реальних обсягів аграр-
ного виробництва наступним кроком дослідження 
стане з’ясування чинників, які впливають на її 
рівень. Як об’єкт дослідження ми взяли міжрегіо-

 

y = 7,3187x0,9367

R² = 0,7264

0,0
50000,0

100000,0
150000,0
200000,0
250000,0
300000,0
350000,0
400000,0
450000,0

0,0 20000,0 40000,0 60000,0 80000,0 100000,0 120000,0 140000,0

пр
од

ук
ти

вн
іс

ть
 п

ра
ці

, г
рн

. н
а 

1 
за

йн
ят

ог
о

капіталоозброєність, грн. на 1 зайнятого
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Джерело: розраховано автором за даними [1; 2; 4; 5]
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нальну диференціацію рівня капіталоозброєності 
у сільському господарстві.

Під час обґрунтування факторів впливу необ-
хідно зробити одне зауваження: найголовнішим 
і найбільш очевидним чинником капіталоозбро-
єності є рівень інвестицій у відповідну галузь [9], 
тому ми взяли не всі інвестиції у сільське госпо-
дарство, а лише ті, що надходять із-за кордону.

На нашу думку, така вибірковість дасть змогу 
з’ясувати, наскільки закордонні інвестиції вплива-
ють на рівень капіталоозброєності у вітчизняному 
сільському господарстві. Під час дослідження регі-
ональної структури іноземних інвестицій ми також 
з’ясували, що понад 70% їх надходить в одну 
область, а саме Київську, тому останню ми виклю-
чили з економетричної моделі як таку, що спотво-
рює досліджувані зв’язки. Отже, результативна та 
факторні ознаки моделі є такими (табл. 5):

1) Y – капіталоозброєність, реальна вартість 
основних фондів сільського господарства на 
1 зайнятого, % до попереднього року;

2) х1 – частка регіону у структурі іноземних 
інвестицій у сільське господарство, %;

3) х2 – частка регіону у фінансуванні приклад-
них та науково-технічних розробок, %;

4) х3 – частка продукції рослинництва у струк-
турі сільськогосподарського виробництва, %;

5) х4 – середньомісячна номінальна заробітна 
плата найманих працівників у % до середнього по 
країні, грн.;

6) х5 – частка основних засобів у корисних 
формах капіталу (машини посівні, машини для 
садіння, машини для захисту сільськогосподар-
ських культур тощо), % до середнього по країні.

Регресійний аналіз показав високий рівень 
зв’язку між функцією та факторами: R = 0,748. Про-

Таблиця 5
Вихідні дані для проведення економетричного моделювання залежності рівня 

капіталоозброєності від окремих факторів у розрізі регіонів України за середніми даними 
2010–2018 рр.
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Вінницька 94,28 2,053 0,364 69,480 106,005 7,189
Волинська 70,24 6,497 0,158 56,921 83,852 1,362
Дніпропетровська 188,70 5,764 25,612 68,415 97,880 7,741
Донецька 142,53 0,765 0,152 65,083 100,302 3,656
Житомирська 89,21 5,120 0,261 66,521 93,211 2,059
Закарпатська 7,44 0,660 0,760 50,309 88,151 0,271
Запорізька 151,56 5,989 18,683 76,424 87,204 7,867
Івано-Франківська 14,68 3,067 0,592 47,781 123,828 0,744
Кіровоградська 197,31 10,383 1,328 81,709 95,115 8,362
Луганська 243,62 2,386 0,460 75,786 95,982 3,804
Львівська 26,27 14,216 3,253 59,833 117,898 1,444
Миколаївська 99,96 2,483 4,013 79,137 90,402 6,205
Одеська 118,90 7,672 2,609 80,129 75,417 7,717
Полтавська 171,35 10,418 0,753 76,474 107,642 6,653
Рівненська 39,72 4,379 0,182 65,170 80,887 0,923
Сумська 92,92 2,056 2,221 77,142 98,871 3,117
Тернопільська 51,99 1,171 0,327 73,091 100,372 2,101
Харківська 111,06 3,692 35,044 75,912 96,853 6,932
Херсонська 90,52 3,021 0,784 78,839 92,810 4,728
Хмельницька 71,47 4,613 0,087 72,103 101,942 3,193
Черкаська 96,80 0,938 0,963 58,999 107,823 4,526
Чернівецька 20,28 0,715 0,848 61,873 76,254 0,717
Чернігівська 109,19 1,943 0,547 76,081 101,719 3,204

Джерело: розраховано автором за даними джерел [1; 2; 4; 5]
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те кореляційний аналіз виявив мультиколінеарність 
(табл. 6) між регресорами х3 та x5 (rxixj → 1, i ≠ j), що 
спотворює досліджуваний зв’язок між функцією та 
факторами й робить регресійну модель нестійкою.

Задля усунення мультиколінеарності ми виклю-
чили з моделі регресор x3, оскільки він має нижчий 
парний коефіцієнт кореляції з функцією, ніж ре-
гресор x5. Такий підхід дав позитивний результат: 
ми отримали кореляційну матрицю, у якій відсутні 
ознаки мультиколінеарності (табл. 7).

Кореляційний аналіз ми доповнили регресій-
ним та отримали такі результати:

1) коефіцієнт кореляції становить 0,728, отже, 
тіснота зв’язку є високою;

2) коефіцієнт детермінації становить 0,529, 
отже, мінливість функції на 52,9% визначається 
мінливістю вибраних факторів;

3) критерій Фішера: Fф = 5,069, Fк = 2,928;  
Fф > Fк, отже, нульова гіпотеза про відсутність 

зв’язку між показниками відкидається, адже мо-
дель адекватна реальності;

4) критерій Стьюдента: tф = 6,557, tк = 2,101;  
tф > tк, отже, нульова гіпотеза про незначущість ко-
ефіцієнта регресії відкидається, адже він є статис-
тично значущим;

5) χ2-критерій Пірсона: χ2
ф

 = 7,821, χ2
к= 12,591; 

χ2
ф

 < χ2
к, отже, в масиві регресорів мультиколіне-

арність відсутня;
6) рівняння регресії: Y = 26,664 – 0,128x1 – 

– 0,698x2 + 0,044х4 + 17,692х5 + e.
Для визначення вагової частки впливу кожного 

фактору на мінливість результативної ознаки про-
ведено розкладання загальної варіації функції на 
фактори (табл. 8).

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
економетричне моделювання дало змогу зробити 
низку важливих висновків про чинники капітало-
озброєності у сільському господарстві України.

Таблиця 6
Кореляційна матриця під час моделювання залежності зміни реального рівня 

капіталоозброєності у сільському господарстві регіонів України від зміни окремих факторів
Y x1 x2 x3 x4 x5

Y 1
x1 0,19944 1
x2 0,27694 0,09693 1
x3 0,63068 0,16271 0,20053 1
x4 -0,03334 0,15004 -0,05199 -0,24836 1
x5 0,72219 0,27798 0,49200 0,69612 -0,05938 1

Джерело: розраховано автором за даними джерел [1; 2; 4; 5]

Таблиця 7
Кореляційна матриця під час моделювання залежності зміни реального рівня 

капіталоозброєності у сільському господарстві регіонів України від зміни окремих факторів
Y x1 x2 x4 x5

Y 1
x1 0,19944 1
x2 0,27694 0,09693 1
x4 -0,03334 0,15004 -0,05199 1
x5 0,72220 0,27798 0,49200 -0,05938 1

Джерело: розраховано автором за даними джерел [1; 2; 4; 5]

Таблиця 8
Розкладання загальної варіації реального рівня капіталоозброєності  

у сільському господарстві регіонів України на фактори

Фактор Парний коефіцієнт 
кореляції, ryxi

β-коефіцієнт, βxi
Процент, % 

(ryxi•βxi•100%)
Частка регіону у структурі іноземних 
інвестицій у сільське господарство (х1)

0,19943969 -0,007425476 -0,15

Частка регіону у фінансуванні 
прикладних і науково-технічних 
розробок (х2)

0,276935884 -0,103558956 -2,87

Середньомісячна номінальна заробітна 
плата найманих працівників (х4)

-0,033343574 0,008448842 -0,03

Частка основних засобів у корисних 
формах капіталу (х5)

0,722197566 0,77571472 56,02

Джерело: розраховано автором за даними джерел [1; 2; 4; 5]
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1) Фактори x1, x2 та x4 не справляють впливу на 
рівень капіталоозброєності.

Іноземні інвестиції в сільське господарство 
регіонів України настільки незначні, що не чинять 
помітного впливу на рівень капіталоозброєності. 
Перспективним способом вирішення цієї проб-
леми є формування сприятливих умов для ство-
рення спільних українсько-іноземних аграрних 
підприємств, розвитку інституту українських фер-
мерів з числа іноземних громадян. Ключовою 
умовою дієвості пропонованих способів є неупе-
реджений, прозорий та безкомпромісний захист 
приватної власності. Це передбачає абсолютне 
виключення рейдерства. Для цього необхідна 
чесна та ефективна робота правоохоронних орга-
нів та судової влади.

Вітчизняна наука далека від реальних потреб 
сільського господарства. Необхідна нова якість 
аграрної науки, сфокусованої на вирішенні фунда-
ментальних та прикладних проблем сільськогос-
подарського виробництва, підвищенні його еконо-
мічної, соціальної та екологічної ефективності. Це 
передбачає реорганізацію Національної академії 
наук, повне усунення корупційної складової частини 
під час розподілу госпдоговірної тематики, суттєве 
підвищення бюджетного та приватного фінансу-
вання науково-дослідних та дослідно-конструктор-
ських розробок, застосування режиму найбільшого 
сприяння впровадженню інновацій у виробництво та 
переробку сільськогосподарської сировини тощо.

Рівень заробітної плати в сільському господар-
стві настільки низький, що критична частка від-
носно кваліфікованого та високопродуктивного еко-
номічно активного населення сільських територій 
мігрує в міські поселення та за кордон. В результаті 
цього в сільському господарстві сформувався брак 
кваліфікованих працівників робітничих професій, 
зокрема електриків, слюсарів, автомеханіків, меха-
нізаторів, ветеринарів. Серед іншого це пояснює 
незадовільний рівень іноземних інвестицій в україн-
ське сільське господарство, адже в сільській місце-
вості утворився значний дефіцит працівників, спро-
можних експлуатувати та обслуговувати складну 
сільськогосподарську техніку. Вихід із критичної 
ситуації слід шукати лише щодо значного підви-
щення заробітної плати та суттєвого поліпшення 
соціальної інфраструктури сільських територій.

2) Позитивним сигналом є те, що капітало-
озброєність формується переважно за раху-
нок корисних форм капіталу. Проте вони майже 
повністю зосереджені в рослинницьких галузях. 
Основні засоби тваринницьких галузей сільсько-
господарських підприємств настільки незначні, що 
державна служба статистики навіть не наводить 
відповідних даних. Це дуже серйозна перепона 
до відродження скотарства та свинарства, адже 
вона передбачає необхідність значних початко-
вих капіталовкладень у будівництво тваринниць-

ких комплексів та придбання високопродуктивних 
племінних тварин. Такі капіталовкладення мають 
тривалий період окупності, а саме більше 5–8 років, 
що підвищує підприємницькі ризики через непе-
редбачуваність настроїв власників земельних 
паїв, неефективність державної аграрної політики 
щодо гарантування мінімальних закупівельних цін 
на тваринницьку продукцію, інфляційні процеси, 
які підвищують вартість обслуговування банків-
ських кредитів, рейдерство тощо.
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У статті задля обґрунтування необхідності 
розвитку змішаних перевезень та 
структурної перебудови економіки України 
на шляху до співпраці з іншими країнами у 
сфері змішаних перевезень розглянуто про-
блеми імплементації нормативно-право-
вого забезпечення змішаних перевезень на 
національному та міжнародному рівнях. Як 
показали дослідження, нормативно-правове 
забезпечення управління на різних рівнях 
ієрархії є недостатнім та неврегульова-
ним. Державне регулювання змішаних пере-
везень здійснюється Кабінетом Міністрів 
України, однак фактично державний 
нагляд за мультимодальними перевезен-
нями не здійснюється. Отже, діяльність 
логістичних операторів залишається поза 
увагою, тому автором розроблено науково-
методичний підхід до систематизації норма-
тивного регулювання здійснення змішаних 
перевезень, що містить міжнародний та 
національний ієрархічні рівні й дасть змогу 
впорядкувати процеси управління пере-
везенням вантажу різними видами транс-
порту.
Ключові слова: змішані перевезення ван-
тажів, державне регулювання, управління 
змішаними перевезеннями вантажів, норма-
тивно-правове забезпечення, ієрархічні рівні, 
науково-методичний підхід.

В статье с целью обоснования необхо-
димости развития смешанных перевозок 

и структурной перестройки экономики 
Украины на пути к сотрудничеству с дру-
гими странами в сфере смешанных пере-
возок рассмотрены проблемы имплемен-
тации нормативно-правового обеспечения 
смешанных перевозок на национальном 
и международном уровнях. Как показали 
исследования, нормативно-правовое обе-
спечение управления на различных уровнях 
иерархии является недостаточным и неу-
регулированным. Государственное регу-
лирование смешанных перевозок осущест-
вляется Кабинетом Министров Украины, 
однако фактически государственный над-
зор за мультимодальными перевозками не 
осуществляется. Итак, деятельность 
логистических операторов остается вне 
внимания, поэтому автором разработан 
научно-методический подход к система-
тизации нормативного регулирования 
осуществления смешанных перевозок, 
содержащий международный и националь-
ный иерархические уровни и позволяющий 
упорядочить процессы управления пере-
возками груза различными видами транс-
порта.
Ключевые слова: смешанные перевозки 
грузов, государственное регулирование, 
управление смешанными перевозками гру-
зов, нормативно-правовое обеспечение, 
иерархические уровни, научно-методиче-
ский подход.

The transport industry, in particular in the field of multimodal cargo transportation, is an important factor in ensuring integration processes in the conditions 
of intensified globalization trends. Legal issues of the implementation and organization of direct multimodal transportation of goods in modern conditions of 
the development of the transport market of Ukraine and the creation of an integrated transport network, the interspecific competition of various modes of 
transport, international development of cargo transportation take on special significance and require rethinking. The purpose of the article is to systematize 
the regulatory and legal support of multimodal cargo transportation on the national and international levels. The subject of the research is the theoretical 
basics, methodological approaches and practical aspects of the formation and realization of the interconnection between the development of multimodal 
transport systems and their management support. The theoretical and methodological basis of the study is the scientific works of leading foreign and 
national scientists and specialists on the issues of multimodal transport management. The information base of the research is the current legislation 
of Ukraine and interstate agreements. Therefore, in order to justify the need for the development of multimodal transport and structural adjustment of 
the economy of Ukraine on the way to cooperation with other countries in the field of multimodal cargo transportation, the problems of implementing of 
legal and regulatory support of multimodal transportation of goods are considered in the article. As studies have shown, the regulatory and legal support 
of management at various levels of the hierarchy is not enough and is unregulated. In fact, state supervision of multimodal transport is not carried out.  
As a result, the activities of logistics operators are ignored. Therefore, the author has developed a scientific and methodological approach to the system-
atization of regulation of multimodal cargo transportation, containing international and national hierarchical levels, which will streamline the management 
processes for the transportation of goods by various modes of transport.
Key words: multimodal transportation of cargo, government regulation, management of multimodal transportation of goods, hierarchical levels, regulatory 
and legal support, scientific and methodological approach.

Постановка проблеми. В умовах посилення 
глобалізаційних тенденцій транспортна галузь, 
зокрема у сфері змішаних перевезень вантажів, 
є вагомим фактором забезпечення інтеграційних 
процесів. Наявність розвинутої мережі залізниць, 
незамерзаючих чорноморських портів, автомо-
більних доріг, а також вигідне географічне поло-
ження України на шляху транзитних вантажопо-
токів визначає транзитний потенціал та генерує 
ключову роль у забезпеченні міждержавних тран-

спортно-економічних зв’язків та змішаних пере-
везень. Однак часткове нині нормативно-правове 
забезпечення та регулювання змішаних переве-
зень знижують конкурентоспроможність України 
та стримують вихід продукції транспортної галузі 
на світовий ринок, що актуалізує дослідження цих 
проблем задля розвитку змішаних перевезень 
та структурної перебудови економіки України на 
шляху до співпраці з іншими країнами у сфері змі-
шаних перевезень.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Правові питання здійснення та організації пере-
везень вантажів у прямому змішаному сполученні 
вже ставали предметом обговорення в науковій 
юридичній літературі в різні часи. Питанням пра-
вового регулювання перевезення вантажів у пря-
мому змішаному сполученні приділили свою увагу 
такі вчені, як Г.Б. Астановський, Н.О. Бутакова, 
В.В. Вітрянський, В.А. Єгіазаров, О.В. Карпєєв, 
Т.О. Колянковська, С.Ю. Морозов, В.Т. Смірнов, 
В.В. Тюп, Н.М. Тютріна. Проте у сучасних умовах 
розвитку транспортного ринку України та ство-
рення інтегрованої транспортної мережі, наявної 
міжвидової конкуренції різних видів транспорту, 
міжнародного розвитку перевезення вантажів 
зазначені питання набувають особливого зна-
чення та потребують переосмислення.

Постановка завдання. Метою статті є систе-
матизація нормативно-правового забезпечення 
змішаних перевезень на національному та міжна-
родному рівнях.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні транспортна система України має низь-
кий рівень розвитку транспортно-логістичної 
інфраструктури для забезпечення належного 
обсягу ЗВП, що знижує її конкурентоспроможність 
та гальмує вихід української продукції на світовий 
транспортний ринок. Зокрема, бракує терміналів 
мультимодальних перевезень, не забезпечене 
досконале нормативно-правове регулювання 
мультимодальних перевезень, державної під-
тримки ММП та розбудови об’єктів транспортно-
логістичної інфраструктури, існують наявні 
обмеження ринку залізничних контейнерних пере-
везень, не створений інвестиційно сприятливий 
клімат для розвитку ММП.

Державне регулювання змішаних (мульти-
модальних) перевезень здійснюється Кабінетом 
Міністрів України, центральним органом виконав-
чої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у галузі транспорту, а також 
іншими центральними органами виконавчої влади 
в межах їх повноважень для:

– забезпечення реалізації єдиної політики фор-
мування ринку послуг у сфері мультимодальних 
перевезень через реалізацію єдиної економічної, 
інвестиційної, науково-технічної та інноваційної 
політики;

– заохочення конкуренції, створення рівних 
можливостей для суб’єктів господарювання у 
сфері мультимодальних перевезень, сприяння 
залученню інвестицій у розвиток мультимодаль-
них перевезень;

– сприяння міжнародному співробітництву у 
сфері мультимодальних перевезень;

– захисту економічних та правових інтересів 
суб’єктів господарювання у сфері мультимодаль-
них перевезень;

– сприяння розвитку мультимодальних переве-
зень, транспортно-логістичної інфраструктури;

– створення умов для скорочення впливу шкід-
ливих речовин на навколишнє середовище та під-
вищення рівня безпеки на транспорті.

Згідно з офіційними даними Державної 
служби статистики України [1] станом на кінець 
2019 року за кодами КВЕД-2019 (основний вид 
діяльності) 49.20 (вантажний залізничний тран-
спорт), 49.41 (вантажний автомобільний тран-
спорт), 50.40 (вантажний річковий транспорт), 
51.21 (вантажний авіаційний транспорт) зареєстро-
вано 51 579 суб’єктів господарювання, зокрема 
45 203 фізичних осіб – підприємців. КВЕД-2019 не 
передбачає такого окремого виду діяльності, як змі-
шані (комбіновані) перевезення. При цьому класи-
фікатор містить код 52.29 (інша допоміжна діяль-
ність у сфері транспорту), за яким класифікується 
транспортно-експедиторська діяльність.

Особливістю сучасних викликів для здійснення 
змішаних перевезень є невизначеність процесів 
державного регулювання. В Угоді про асоціацію 
України та Європейського Союзу зазначається, що 
співробітництво в нормативно-правовій сфері вра-
ховуватиме необхідність забезпечення відповід-
них зобов’язань щодо надання послуг. Відповідно 
до цього документа українська влада має сформу-
вати план дій щодо розроблення та імплемента-
ції положень Угоди в суспільне життя України. Це 
пов’язано з розробленням низки нормативно-пра-
вових актів, а також визначенням алгоритму вза-
ємодії та взаємовпливу, розділенням сфер впливу 
та відповідальності, тобто створенням державної 
регуляторної політики.

Сучасна практика державного управління у 
транспортній сфері України ігнорує значну склад-
ність та багатофакторний характер цієї сфери, різ-
нотиповість та ієрархічність її ключових гравців, 
багаторівневість систем управління, що обумов-
лює нечіткість пріоритетів управління, відсутність 
єдності цілепокладання та стратегій, некоорди-
нованих дій, неефективність проєктів, які не узго-
джені між собою. Підтвердженням цього є розподіл 
повноважень державних органів, відповідальних 
за розвиток окремих складових, таких як Комітет 
з питань транспорту та інфраструктури ВР Укра-
їни; Міністерство інфраструктури України, Мініс-
терство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України; Департамент розвитку під-
приємництва та регуляторної політики; Державна 
адміністрація управління транспортно-комуніка-
ційною інфраструктурою. Вирішення проблеми 
координації потребує комплексних структурних та 
функціональних змін у системі державного управ-
ління розвитком систем змішаних перевезень.

Політичними координаційними центрами 
впливу на розвиток транспортної сфери та безпо-
середньо змішаних перевезень згідно з Конститу-
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цією України та законодавством є Верховна Рада, 
Президент та Уряд України. Оскільки діяльність 
транспортної сфери України регулюють законо-
давчі документи, необхідно їх систематизувати та 
згрупувати (табл. 1) задля подальшого аналізу.

Згідно з представленими ієрархічними рівнями 
нормативного регулювання змішаних перевезень 
перший рівень очолюють міжнародні документи. 
Слід також зазначити, що регулювання представ-
лене діяльністю міжнародних організацій. Осно-
вною метою їхньої діяльності є:

– сприяння розвитку політичного, економічного 
та культурного співробітництва між державами, 
зміцненню дружніх відносин між ними;

– інтереси кінцевих користувачів, учасників 
ринків, а також суспільства щодо ефективного 
регулювання.

Другим рівнем нормативного регулювання є 
Кодекси України щодо регулювання діяльності у 
сфері транспорту.

Третім рівнем, згідно з представленими ієрар-
хічними рівнями нормативного регулювання, є 

Закони України щодо регулювання діяльності сто-
совно правових та організаційних засад змішаних 
перевезень, спрямовані на створення умов для їх 
розвитку та вдосконалення.

Рівні з четвертого по шостий, згідно з представ-
леними ієрархічними рівнями нормативного регу-
лювання, представлено таким чином: Транспортні 
статути, Правила перевезень вантажів, Рішення 
компаній перевізників.

У березні 2010 року Європейська комісія схва-
лила Стратегію розвитку «Європа 2020: Стратегія 
розумного, стійкого і всеосяжного зростання» [3]. 
Однією з ініціатив цієї Стратегії є «Модернізація 
транспортного сектору», Стратегія сталого роз-
витку «Україна – 2020» [2] визначає вектор розвитку 
як сталий розвиток держави, проведення структур-
них реформ, створення держави із сильною еконо-
мікою та передовими інноваціями, створення спри-
ятливих умов для ведення господарської діяльності 
та, як наслідок, підвищення стандартів життя.

Здійснення зазначеними Стратегіями реформ 
передбачає реформу транспортної інфраструктури.

Таблиця 1
Ієрархічні рівні нормативного регулювання змішаних перевезень

Рівні Нормативне регулювання змішаних перевезень

М
іж

на
ро

дн
ий

Перший – міжнародні 
документи

Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів, положення якої 
поширюються на всі види транспорту, що беруть участь у змішаних перевезеннях, 
якщо місце прийому або доставки вантажу знаходиться в країні – учасниці Конвенції.
Конференція ООН з торгівлі та розвитку, де були розроблені правила для 
чотирьох видів перевезень, до яких належать інтермодальні, мультимодальні, 
сегментовані та комбіновані перевезення.
Проєкт міжнародної конвенції про змішані перевезення «Токійські правила».  
Про форми транспортних документів (ФІАТА і БІМКО) для оформлення змішаних 
перевезень.

Н
ац

іо
на

ль
ни

й

Другий – Кодекси 
України

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року зі змінами і доповненнями, 
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року зі змінами і доповненнями, 
Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року зі змінами 
і доповненнями, Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року зі змінами і 
доповненнями.

Третій –Закони 
України

Проєкт Закону України «Про мультимодальні перевезення» та проєкт Закону 
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з 
прийняттям Закону України «Про мультимодальні перевезення»» щодо правових 
та організаційних засад мультимодальних перевезень, спрямований на створення 
умов для їх розвитку та вдосконалення, заохочення використання більш 
екологічно чистих видів транспорту задля охорони довкілля, запобігання змінам 
клімату та надмірному споживанню енергії, Закон України «Про транспорт» від 
10 листопада 1994 року, Закон України «Про транзит вантажів» від 20 жовтня 
1999 року, Закон України «Про залізничний транспорт» від 4 липня 1996 року, що 
регулюють перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні.

Четвертий- 
Транспортні статути

Статут залізниць України, затверджений Постановою КМУ від 6 квітня 1998 
року, Статут автомобільного транспорту УРСР, затверджений Постановою Ради 
Міністрів УРСР від 27 червня 1969 року, Статут внутрішнього водного транспорту 
СРСР, затверджений Постановою Ради Міністрів СРСР від 15 жовтня 1955 року.

П’ятий – Правила 
перевезень вантажів

Правила перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному 
сполученні, затверджені Міністерством транспорту України від 28 травня 2002 
року, Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, 
затверджені Наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року; 
Правила повітряних перевезень вантажів, затверджені Наказом Державної 
служби по нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 14 березня 2006 року.

Шостий – Рішення 
компаній перевізників Рішення суб’єктів господарювання щодо формування тарифної політики при ЗВП.

Джерело: сформовано автором на основі даних [2; 3]
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Задля реалізації законодавчої реформи в 
галузі запропоновано законопроєкти про мульти-
модальні перевезення, проєкт змін до Податко-
вого кодексу щодо мультимодальних перевезень.

В результаті аналізу вітчизняного нормативного 
законодавства у транспортній сфері виявлено, що 
на сучасному етапі розвитку окремі його поло-
ження потребують удосконалення. Причинами 
цього є те, що нормативно-правове забезпечення 
управління на різних рівнях ієрархії є недостатнім, 
а іноді – неврегульованим. Фактично державний 
нагляд за мультимодальними перевезеннями не 
здійснюється. В результаті цього діяльність логіс-
тичних операторів залишається поза увагою.

Висновки з проведеного дослідження. Як 
показали дослідження, нормативно-правове 
забезпечення управління на різних рівнях ієрар-
хії є недостатнім та неврегульованим. Фактично 
державний нагляд за мультимодальними пере-
везеннями не здійснюється. В результаті цього 
діяльність логістичних операторів залишається 
поза увагою, тому автором систематизовано та 
згруповано законодавчі документи щодо змішаних 
перевезень, щоб уникнути проблеми, які викликані 
необґрунтованістю та неузгодженістю окремих 

положень законодавства. Обґрунтовано, що зако-
нодавчу базу за змішаних перевезень доцільно 
розглядати з позиції шести рівнів для ефективної 
діяльності та інтеграції на різних рівнях ієрархії.
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У статті охарактеризовано освітній про-
цес та його результати, які безпосередньо 
формують освітню послугу. Досліджено 
структуру ринку освітніх послуг та оха-
рактеризовано бар’єри входження на ринок 
освітніх послуг для державних та приват-
них навчальних закладів. Встановлено, що 
входження на ринок державних закладів за 
більшості бар’єрів є відмінним від входження 
на такий же ринок приватних закладів. 
Основним бар’єром доступу до ринку визна-
чено відповідність вимогам системи забез-
печення якості освіти. Для ринку актуаль-
ним є узгодження з потребами ринку праці 
надання освітніх послуг не лише за якістю, 
але й за змістом. Визначено, що доцільним є 
розвиток державного регулювання на пари-
тетних умовах, що передбачає врахування 
вимог ринку праці, забезпечення довгостро-
кового розвитку країни, забезпечення кон-
курентного змагання між суб’єктами ринку 
освітніх послуг – надавачами освітніх послуг, 
впровадження систем моніторингу попиту 
на послуги, прогнозування територіального 
розміщення навчальних закладів за рівнями 
освіти.
Ключові слова: держава, ринок надання 
освітніх послуг, якість освітніх послуг, 
приватний навчальний заклад, державний 
навчальний заклад, рівень освіти.

В статье охарактеризованы образователь-
ный процесс и его результаты, которые 
непосредственно формируют образова-

тельную услугу. Исследована структура 
рынка образовательных услуг и охаракте-
ризованы барьеры вхождения на рынок обра-
зовательных услуг для государственных и 
частных учебных заведений. Установлено, 
что вхождение на рынок государственных 
учреждений по большинству барьеров явля-
ется отличным от вхождения на такой 
же рынок частных учреждений. Основным 
барьером доступа к рынку определено 
соответствие требованиям системы 
обеспечения качества образования. Для 
рынка актуальным является согласование 
с потребностями рынка труда предостав-
ления образовательных услуг не только по 
качеству, но и по содержанию. Определено, 
что целесообразным является развитие 
государственного регулирования на пари-
тетных условиях, что предполагает учет 
требований рынка труда, обеспечение 
долгосрочного развития страны, обеспе-
чение конкурентного соревнования между 
субъектами рынка образовательных услуг –  
поставщиками образовательных услуг, 
внедрение систем мониторинга спроса на 
услуги, прогнозирование территориального 
размещения учебных заведений по уровням 
образования.
Ключевые слова: государство, рынок 
предоставления образовательных услуг, 
качество образовательных услуг, частное 
учебное заведение, государственное учеб-
ное заведение, уровень образования.

The educational services market affects all scientific and economic sectors. Accordingly, educational services market requirements are extremely high, 
because the emergence of new professions, new areas of public relations development requires dynamism and flexibility. International cooperation in the 
field of education extends the territorial boundaries of educational services market of, therefore, for its development within national systems, the ability of 
citizens to acquire education abroad must be taken into account and due to the high scientific and pedagogical level, national educational institutions and 
institutions can provide services in certain specialties. Taking into account the relevance of educational services market regulation problem, the article 
presents studies results of state regulation peculiarities of educational services market development and access of various entities to the market. The 
article describes the educational process and its results, which directly shape the educational service that is in demand and supply in the relevant market. 
The structure of educational services market has been researched and the barriers to entry into educational services market for public and private edu-
cational institutions have been characterized. In particular, it has been found that entering into the market of public institutions by most barriers is different 
from entering into the same market of private institutions. The main barrier to market access is compliance with the requirements of the quality assurance 
system of education. Although standardization in education defines unified approaches to educational services provision at different educational levels, the 
educational services provision harmonization of not only in quality but also in content with labor market needs remains relevant. The article determines that 
it is advisable to develop state regulation on parity terms, which takes into account labor market requirements, ensure the long-term development of the 
country, ensure competition between educational services market subjects – educational providers, monitoring systems introduction for services demand, 
forecasting territorial placement of educational establishments and educational levels.
Key words: state, educational services provision market, educational services quality, private educational institution, state educational institution, level of 
education.

Постановка проблеми. Запорукою розвитку 
суспільства є освіта, яка дає можливість прогре-
сивно розвиватись кожному окремому громадя-
нину. Доступ до освіти є конституційним правом 
громадянина, яке забезпечується державою, а 
ринок освітянських послуг є об’єктом державного 
регулювання. Донедавна на цьому ринку були при-
сутні лише державні освітянські заклади та уста-
нови. Проте станом на 2020 рік успішно розвива-
ється також приватна освіта, до якої зростає довіра 
у суспільстві. Якщо державний сектор на ринку 

освітянських послуг врегульований, а принципи 
роботи зрозумілі для суспільства, то щодо приват-
ної освіти спостерігається дещо інша регуляторна 
тенденція. Відповідно, рівність прав у наданні осві-
тянських послуг, доступу споживача-громадянина 
у державних та приватних освітніх закладах є різ-
ною. Для забезпечення однакових умов входження 
на ринок освітніх послуг та забезпечення належної 
конкуренції необхідно дослідити діючі механізми 
державного регулювання та виявити напрями їх 
удосконалення щодо ринку надання освітніх послуг.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Систему освіти в Україні, розвиток приватної 
освіти, ринку приватних послуг у сфері освіти, 
акредитацію та стандартизацію в освіті досліджу-
вав А.В. Шевчук, який охарактеризував та окреслив 
питання стандартизації освіти як важливої умови 
розвитку регіональних освітніх систем. А.В. Ромін 
сформулював визначення освітніх послуг та сис-
тему державного регулювання надання освітніх 
послуг вищими навчальними закладами України. 
А.С. Кобець описав роль держави у функціону-
ванні ринку освітніх послуг, О.В. Малій охарактери-
зував державне регулювання бар’єрів входження 
на ринки приватної освіти тощо.

Незважаючи на широке коло досліджуваних 
питань регулювання надання освітніх послуг, 
залишається актуальним дослідження доступу 
суб’єктів господарювання до ринку надання освіт-
ніх послуг як для державних, так і для приватних 
структур. Рівність умов доступу до ринку забез-
печить належну конкуренцію, отже, високу якість 
надання освітніх послуг та впровадження іннова-
ційного підходу.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення та обґрунтування особливостей державного 
регулювання доступу різних суб’єктів господарю-
вання до ринку надання освітніх послуг, формулю-
вання напрямів удосконалення державного регу-
лювання ринку надання освітніх послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Освіта за своїм змістом покликана надавати ті 
знання громадянам, які б дали їм змогу стати 
активними учасниками суспільних відносин. Самі 
ж громадяни на різних етапах свого розвитку 
мають різні здатності набувати знання. Зазна-
чене зумовлює використання змінного характеру 
надання освітніх послуг, що дасть можливість від-
повідати суспільним потребам та спроможностям 
у засвоєнні знань. Таким чином, освіта не може не 
розвиватись, відповідно, виникає потреба впро-
вадження нових механізмів автономності та само-
врядування навчальних закладів освіти, форму-
вання системи державного регулювання освіти. 
Для цього необхідно дослідити концепцію держав-
ної освіти в Україні, стратегію та питання участі 
держави у формуванні освіти загалом, а саме 
державний нагляд, управління та контроль, забез-
печення якості освіти.

Термін «освіта» означає процес інтелектуаль-
ного дослідження та розвитку кожного громадя-
нина як потенційного фахового спеціаліста, що є 
складовою частиною економічного, політичного, 
соціального механізму держави. Розвиток дер-
жави залежить від рівня освіченості її громадя-
нина, який є соціалізованою особистістю. Таким 
чином, освіта тісно пов’язана з освітнім процесом, 
а саме комплексом багатосторонніх заходів, спря-
мованих на досягнення здобувачем очікуваних 

результатів навчання, реалізація яких має відпо-
відати складеній освітній програмі. Результатом 
навчання є отримання інформації, необхідної 
для практичного застосування у навколишньому 
середовищі, для задоволення своїх соціальних 
потреб. Відповідно, освітній процес завершується 
в разі настання результату навчання.

Характерною ознакою освітнього процесу є 
його тривалість, зокрема, у разі реалізації загаль-
них освітніх програм, що стає перешкодою засто-
сування здобутих знань у змінному ринковому 
середовищі. До загальних належить така освітня 
програма, яка розроблена та затверджена відпо-
відно до закону та інших нормативних документів. 
Щодо індивідуальної програми розвитку, то хоча 
така програма може корегуватися під особли-
вості та потреби отримувачів, проте для неї також 
характерна певна тривалість у реалізації.

Освіта й освітній процес реалізуються на ринку 
надання освітніх послуг. Термін «ринок освітніх 
послуг» окремими науковцями визначається як 
складна соціально-економічна система, яка форму-
ється з відносин між суб’єктами освітньої діяльності 
щодо специфічного товару, яким є освітні послуги 
[17]. Проте до суб’єктів освітньої діяльності відно-
сять як виробників, так і споживачів [17]. Вважаємо, 
що ринок освітніх послуг – це сукупність взаємо-
відносин, що виникають між суб’єктами господа-
рювання та споживачами (отримувачами освітніх 
послуг) під час надання освітніх послуг у визначе-
них товарних, територіальних та часових межах.

На законодавчому рівні визначено, що освітня 
послуга – це комплекс визначених законодав-
ством, освітньою програмою та/або договором 
дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визна-
чену вартість та спрямовані на досягнення здо-
бувачем освіти очікуваних результатів навчання 
[3]. З латини “munus, érіs, n” перекладається як 
«обов’язок», «послуга», «подарунок» [14]. Щодо 
обов’язку надання освітніх послуг, то держава 
гарантує кожному доступ до повної загальної 
середньої освіти, яка є обов’язковою в Україні, та 
право отримувати освіту в подальшому. Надання 
ж освітньої послуги може здійснюватися на безо-
платній та платній основі. Щодо вартості освітньої 
послуги, то держава закріпила за собою визна-
чення та встановлення вартості надання освітніх 
послуг у державних закладах освіти та відповід-
них закладах територіальних громад.

Втручання держави в надання приватними 
закладами освітніх послуг є дещо обмеженим. 
Оскільки засновниками закладів освіти можуть 
бути фізичні та юридичні особи приватного права, 
то виникає проблема державного регулювання 
такої діяльності та, відповідно, захисту якості 
надання освітніх послуг. Ринок надання освітніх 
послуг є єдиним, учасниками на цьому ринку є 
як приватні, так і державні заклади. Однак те, чи 
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всі учасники ринку надання освітніх послуг будуть 
рівноправними та повноцінними, чи стане цей 
ринок конкурентним, залежить від державного 
регулювання. Державні навчальні заклади харак-
теризуються порівняно з приватними більш трива-
лою діяльністю, певною репутацією та довірою з 
боку населення, роботодавців, що відсутнє щодо 
приватних закладів. Відповідно, ділова репутація 
навчальних закладів на ринку надання освітніх 
послуг є різною через існування адміністратив-
них бар’єрів входження приватних закладів на 
ринок надання освітніх послуг. Такі бар’єри також 
пов’язані з можливістю надання безкоштовної 
освіти. Держава гарантує кожному безоплатне 
отримання дошкільної, повної загальної серед-
ньої, професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої та вищої освіти в державних закладах 
освіти та закладах освіти місцевих територіальних 
громад [3].

Попри те, що безкоштовною є лише освіта в 
державних закладах, в Україні стрімко збільшу-
ється створення приватних закладів освіти осо-
бами приватного права на засадах підприємниць-
кої діяльності. Станом на кінець 2018 року існує 
1,35% приватних закладів дошкільної освіти, 
18,86% приватних вищих навчальних закладів, 
1,47% приватних закладів загальної середньої 
освіти. Щодо охоплення здобувачів освіти, то при-
ватні заклади дошкільної освіти охоплюють 0,79% 
дітей, вищі навчальні заклади – 10,8% (коледжі, 
технікуми, училища) та 8,07% (університети, ака-
демії, інститути), заклади загальної середньої 
освіти – 0,8% [8]. Натомість у світі спостеріга-
ються дещо вищі показники приватних закладів. 
Так, у Німеччині 6% студентів приватних шкіл, 
у Франції – 10%, у США – 12%. При цьому вар-
тість навчання в приватних українських школах 
становить 0,4–6 тис. дол. (на рік) з українською 
акредитацією, 18–25 тис. дол. (на рік) з міжнарод-
ною акредитацією, а в приватних школах Німеч-
чини – 23,5–94,2 тис. дол. (на рік), у Франції – 
23,2–73 тис. дол. (на рік), у США – 70–80 тис. дол. 
(на рік) [4].

Для визначення оптимальної структури ринку 
освітніх послуг, поєднання державних, комуналь-
них закладів освіти та приватних навчальних 
закладів, визначення кількості дошкільних, шкіль-
них, професійно-технічних закладів, технікумів, 
коледжів, училищ, інститутів, академій та універ-
ситетів різного рівня акредитації необхідно дослі-
джувати не лише кількість наявних закладів, але 
й кількість осіб, які потребують отримання відпо-
відної освіти, якість надання освітніх послуг закла-
дами як публічного, так і приватного права. Наявна 
в Україні структура системи освіти підтверджує 
відкритість ринку та можливості для ефективної 
конкуренції, в якій конкурентами державних закла-
дів можуть стати приватні.

Фактори, що впливають на здійснення приват-
ної освітньої діяльності в Україні, залежать насам-
перед від нормативно-правового регулювання. 
Приватним закладам дозволено вибирати форму 
управління, засновувати наглядові органи, при-
значати керівника та створювати відповідні умови 
для своєї діяльності, яка має бути прозорою та 
відкритою. Надання освітніх послуг приватними 
навчальними закладами має відповідати стандар-
там якості освіти в Україні, затвердженим держав-
ними органами. Такі заклади мають створити умови 
для інклюзивної освіти, дотримуватися затвердже-
ної програми та навчального плану за загальною 
та індивідуальною освітніми програмами, володіти 
певною освітньою кваліфікацією тощо [3].

Незважаючи на широкі можливості приватних 
закладів вільно вибирати організацію освітньої 
діяльності, все ж таки на ринку надання освітніх 
послуг перешкоди входження на цей ринок для 
державних і приватних закладів не є однаковими 
(табл. 1). З огляду на реформи в освіті у 2019 році 
приватні та державні заклади мають рівні права 
на доступ до державного замовлення, державного 
фінансування тощо.

Найбільша відмінність приватних закладів від 
державних полягає у швидкості прийняття рішень, 
наприклад, щодо освітньої програми, змін в індиві-
дуальних планах, питань стосовно поточної діяль-
ності з використанням навчальних матеріалів, змін 
порядку чи розпорядку надання освітніх послуг, фор-
мування гнучкого графіку, підбору на власний розсуд 
педагогічного та наукового складу, адміністративного 
персоналу. Як у державних, так і у приватних закла-
дів є обов’язок дотримуватися ліцензійних умов, ква-
ліфікаційних умов закладу та стандартів, необхідних 
для здійснення своєї діяльності [3].

Система забезпечення якості освіти визна-
чена для всіх закладів та передбачає внутрішню 
систему (систему в закладах освіти) та зовнішню 
систему забезпечення якості в діяльності органів 
управління та установ, що здійснюють зовнішнє 
забезпечення якості освіти. До внутрішньої сис-
теми входить розроблення внутрішньої політики 
оцінювання якості кожним закладом, що передба-
чає академічну доброчесність, оцінювання здобу-
вачів освіти, працівників, які залучені до освітнього 
процесу, керівників навчальних закладів з ураху-
ванням інформаційного, матеріально-технічного 
забезпечення освітнього процесу. Зовнішня сис-
тема охоплює такі процедури, як стандартизація, 
ліцензування, акредитація, зовнішнє незалежне 
оцінювання результатів навчання, інституційний 
аудит, атестація та сертифікація педагогічних 
працівників, громадський нагляд та діяльність 
незалежних установ, оцінювання й забезпечення 
якості освіти [3].

Подальший розвиток освітніх послуг держава 
визначає з урахуванням рівності прав державних 
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та приватних навчальних закладів, акцентуючи 
увагу на якості освітніх послуг як головного інди-
катора доступу до ринку. Проте на законодав-
чому рівні потребують чіткого визначення поняття 
«ринок освітніх послуг» та «суб’єкт ринку освітніх 
послуг», що дасть можливість здійснювати кон-
троль за вхідними та вихідними бар’єрами на 
зазначеному ринку, а також вживати превентив-
них, контролюючих та регуляторних заходів, спря-
мованих проти обмеження, спотворення чи недо-
пущення конкуренції на конкретному ринку.

Реформування освітньої сфери в Україні 
пов’язане з оцінюванням якості національної 
освітньої сфери не відповідно до світових систем 
освітніх індикаторів (наприклад, таких як Освітні 
індикатори Ради з освіти Європейського Союзу, 
Освітні індикатори Міжнародного Консультатив-
ного Форуму з освіти для усіх, Освітні індикатори 
ЮНЕСКО, ОЕСР [1]).

Важливим напрямом державного регулювання 
ринку надання освітніх послуг є розроблення стан-
дартів для кожного рівня освіти. Фактично стан-
дартизація має на меті визначення єдиних під-
ходів до надання освітніх послуг на різних рівнях 
освіти, зокрема:

– для початкової школи обов’язковими є 
результати навчання та компетентності здобува-
чів освіти, загальний обсяг навчального наванта-
ження у базовому навчальному плані [11];

– для професійно-технічної освіти обов’язковими 
є вимоги до змісту освіти, рівня професійної квалі-
фікації випускників, основних обов’язкових засобів 
навчання та освітнього рівня вступників [12];

– для вищої освіти обов’язковими є компетент-
ність (результати навчання), максимальний обсяг 

навчального навантаження здобувача, необ-
хідного для досягнення визначених результатів 
навчання, вимоги до освітніх програм тощо [2].

Для вирішення проблеми якості надаваних 
освітніх послуг держава визначила пріоритетність 
розвитку приватної освіти та різних форм здобуття 
освіти, зокрема дошкільної, якою не охоплено всіх 
дітей відповідного віку і яка не відповідає наяв-
ним потребам у розвитку дитини [10]. Станом 
на 2019 рік, наприклад, охоплення дошкільною 
освітою складає лише близько 55% від загальної 
потреби [15].

Таким чином, відповідно до державного регу-
лювання ринку освітніх послуг держава робить 
акцент не на формі власності надавача послуг, а 
на якості надання послуг. За такого регуляторного 
середовища основна проблема доступу окремого 
суб’єкта господарювання до ринку надання освіт-
ніх послуг полягатиме у його здатності забезпе-
чити достатній рівень якості, який би відповідав 
вимогам ринку праці. Проте залишається актуаль-
ною проблема узгодження надання освітніх послуг 
не лише за якістю, але й за змістом з потребами 
ринку праці.

Як зазначають дослідники, наявний стан речей 
в освіті є причиною неузгодженості ринку освітніх 
послуг та попиту на ринку праці. Цьому сприяє 
діючий механізм державного замовлення, відпо-
відно до якого держава може замовляти підготовку 
фахівців, яких ринок праці може не потребувати. 
Невідповідність випускників навчальних закла-
дів вимогам ринку праці виникла через відсут-
ність моніторингу потреби у фахівцях, орієнтацію 
навчальних закладів на попит з боку населення, а 
не роботодавців [7].

Таблиця 1
Порівняльна характеристики бар’єрів входження на ринок освітніх послуг  

для державних та приватних навчальних закладів

№ Назва бар’єра 
входження

Характеристика бар’єра входження для
державних навчальних закладів приватних навчальних закладів

1. Реєстрація суб’єкта
Засновник – орган державної влади від 
імені держави, відповідна рада від імені 
територіальної громади (громад).

Засновник – фізична та/або юридична 
особа.

2. Ліцензування

Заклади, що діють на день набуття 
чинності Законом України «Про освіту», 
отримують ліцензію без проходження 
процедури ліцензування.

Заклади, що створюються після набуття 
чинності Законом України «Про освіту», 
ліцензуються на загальних засадах.

3. Доступ до державного 
замовлення

У вищих навчальних закладах залежно від 
показників їх діяльності з 1 січня 2020 року.

У вищих навчальних закладах залежно від 
показників їх діяльності з 1 січня 2021 року.

4. Формування 
стипендійного фонду Державою. Навчальним закладом, якщо передбачено 

його установчими документами.

5. Технічне оснащення Є можливим через участь у публічних 
закупівлях.

Реалізується завдяки власним та 
залученим коштам.

6. Використання 
субвенцій

За рахунок субвенції не здійснюється з  
1 вересня 2016 року фінансування закладів 
загальної середньої освіти, кількість учнів у 
яких становить менше 25 осіб.

За рахунок субвенції здійснюється з  
1 вересня 2016 року фінансування закладів 
загальної середньої освіти, кількість учнів у 
яких становить менше 25 осіб.

Джерело: складено авторами на основі [3; 9; 13]
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Ринок освітніх послуг вважається найбільш 
перспективним у світі, оскільки формує фахових 
спеціалістів, які здатні розвивати економіки різних 
країн. Обсяг світового ринку освітніх послуг скла-
дає понад 100 млрд. дол. За даними міжнародної 
організації ЮНЕСКО студент витрачає четверту 
частину свого доходу там, де навчається. В деяких 
країнах світу надходження від надання освітніх 
послуг формує більшу частину доходу держави. 
Таким чином, шляхом відкриття ринку освітніх 
послуг з повним циклом для зовнішніх абітурієн-
тів, зокрема, завдяки міжнародним програмам, 
можна формувати дохід держави й забезпечувати 
роботою працівників навчальних закладів, що 
володіють науковими здобутками в інформацій-
них технологіях, медицині, сільськогосподарських, 
фізико-математичних, хімічних науках тощо. 
Однією з таких форм відкриття ринків є програми 
подвійних дипломів, що станом на 2020 рік в Укра-
їні не врегульовані належним чином, як наслідок, 
неузгоджені обсяг та зміст навчання [16].

Як зазначає А.С. Кобець, для освітньої сфери 
ринкові відносини не можуть вважатись абсолют-
ними, оскільки ринок відповідає потребам сього-
дення, а освіта «закладає основу довгострокового 
розвитку країни» [5]. З урахуванням наявності різ-
них освітніх рівнів та різноманітності навчальних 
закладів одним із завдань держави в регулюванні 
освітнього процесу має бути визначення опти-
мального державного регулювання, яке передба-
чало б досягнення двох цілей, таких як відповід-
ність освітнього процесу сучасним потребам ринку 
та здатність у підготовці фахівців, які спроможні 
стати творцями довгострокового розвитку України.

Таким чином, на рівні зовнішньої системи оці-
нювання забезпечення якості освіти потребує 
впровадження системи освітніх індикаторів відпо-
відно до рівнів освіти, узгодженої з процедурами 
законодавчо визначених систем забезпечення 
якості освіти.

Оскільки саморегуляція ринку надання освіт-
ніх послуг з урахуванням соціальної важливості 
освітньої галузі не матиме достатніх суспіль-
них результатів, а право на освіту гарантується 
державою, то найбільш доцільно розвивати 
державне регулювання на паритетних умовах. 
За обмеженого попиту на вищу освіту, зокрема 
здобуття ступеня магістра, високого попиту на 
загальну середню освіту та надмірно високого 
незабезпеченого попиту на дошкільну освіту, 
державні механізми регулювання ринку надання 
освітніх послуг мають пройти додаткове рефор-
мування, що передбачатиме:

– моніторинг потенційного та реального попиту 
на освітні послуги за рівнями освіти;

– прогнозування густоти розміщення здобувачів 
освіти з подальшим визначенням територіальної 
доступності до відповідних навчальних закладів;

– розроблення типових освітніх програм, які б 
надавали широкі можливості навчальним закла-
дам доповнювати такі програми з урахуванням 
потреб здобувачів освіти;

– розроблення методики впровадження дер-
жавно-приватного партнерства у сфері освіти та 
визначення системи стимулювання залучення 
приватного партнера тощо.

Відповідно, шляхом регулювання ринку 
освітніх послуг держава зможе реалізувати такі 
функції, як забезпечення діяльності агентів на 
інституційно-правовій основі, компенсування нега-
тивних ринкових ефектів, створення інвестицій-
ного середовища для залучення у сферу освіти 
коштів приватних структур [6].

Висновки з проведеного дослідження. 
Незважаючи на розвиток державного регулювання 
ринку надання освітніх послуг, надалі залишається 
актуальною проблема вдосконалення механізмів 
регулювання доступу приватних структур до ринку. 
Урядова економічна програма визначає ліцензу-
вання як один з бар’єрів, подолання якого дасть 
можливість увійти на ринок надання освітніх послуг 
суб’єктам, спроможність яких буде здатна відпо-
відати визначеним на державному рівні якісним 
показникам. Пропозиції щодо розвитку державного 
регулювання на паритетних умовах потребують 
розроблення системи індикаторів якості освіти та 
визначення збалансованого поєднання досягнення 
інтересів держави щодо її довгострокового роз-
витку та відповідності освітніх послуг запитам пра-
цедавців. Задля цього моніторинг та прогнозування 
змін у попиті та потребі в освітніх послугах потребу-
ють подальших наукових досліджень.
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У статті набули подальшого розвитку 
рекомендації щодо впровадження екологічних 
інновацій у процес формування органічних 
продовольчих ланцюгів. Розглянуто 
концептуальні підходи до обґрунтування 
сутності екологічних інновацій, досліджено їх 
види. Проведено оцінювання інтегрального 
індексу екологічної ефективності. Він є 
таблицею показників, яка підкреслює лідерів 
та відставання в екологічній діяльності, 
дає можливість проаналізувати кращі прак-
тики та отримати рекомендації для країн, 
які прагнуть бути лідерами в галузі ста-
лого розвитку. Виявлено, що Україна займає  
109 позицію за рівнем екологічної 
ефективності серед 180 країн світу та 
посідає 25 місце серед 29 країн регіону 
Східної Європи та Євразії. Обґрунтовано 
напрями впровадження екологічних інновацій 
в органічний продовольчий ланцюг. Вияв-
лено основні тенденції розвитку органічного 
виробництва у світі. З’ясовано, що 
європейські країни є лідерами у виробництві 
та споживанні органічної продукції, при 
цьому Україна має значний потенціал для 
розвитку цього напряму та значною мірою 
потребує екологічних інновацій, таких як 
нові сорти органічної продукції, інноваційні 
органічні засоби захисту рослин, цифрові 
технології для відстеження шкідників, стану 
ґрунту та посівів.
Ключові слова: екологічні інновації, індекс 
екологічної ефективності, продовольчий 
ланцюг, органічне виробництво.

В статье получили дальнейшее развитие 
рекомендации по внедрению экологических 

инноваций в процесс формирования органи-
ческих продовольственных цепей. Рассмо-
трены концептуальные подходы к обосно-
ванию сущности экологических инноваций, 
исследованы их виды. Проведено оценива-
ние интегрального индекса экологической 
эффективности. Он является таблицей 
показателей, которая подчеркивает лиде-
ров и отставание в экологической дея-
тельности, дает возможность проана-
лизировать лучшие практики и получить 
рекомендации для стран, которые стре-
мятся быть лидерами в области устойчи-
вого развития. Выявлено, что Украина зани-
мает 109 позицию по уровню экологической 
эффективности среди 180 стран мира и 
25 место среди 29 стран региона Восточ-
ной Европы и Евразии. Обоснованы направ-
ления внедрения экологических инноваций 
в органическую продовольственную цепь. 
Выявлены основные тенденции развития 
органического производства в мире. Выяс-
нено, что европейские страны являются 
лидерами в производстве и потреблении 
органической продукции, при этом Украина 
имеет значительный потенциал для раз-
вития этого направления и в значительной 
степени нуждается в экологических иннова-
циях, таких как новые сорта органической 
продукции, инновационные органические 
средства защиты растений, цифровые 
технологии для отслеживания вредителей, 
состояния почвы и посевов.
Ключевые слова: экологические инновации, 
индекс экологической эффективности, про-
довольственная цепь, органическое произ-
водство.

In the article recommendations for the eco-innovations implementation in the process of organic food chain formation further developed. Conceptual 
approaches to substantiation of the eco-innovations essence have been considered, their kinds have been investigated. The integral index of ecological 
efficiency has been estimated. The 2018 Environmental Performance Index (EPI) has been calculated for 180 countries by 24 indicators in ten categories 
covering the health of the environment and ecosystem viability. These indicators allow us to evaluate at a national level how close the countries are to the 
established environmental policy goals as well as to the goals of sustainable development in the global environment. The EPI is a scorecard highlighting 
leaders and environmental gaps, analyzing best practices and providing guidance to countries seeking to be leaders in sustainable development. It has 
been revealed that Switzerland is leading by the indicator of the country’s environmental performance. Particularly high rates this country demonstrates 
in terms of air quality and climate protection. India and Bangladesh have some of the lowest environmental performance. In the region of Eastern Europe 
and Eurasia (to which Ukraine also belongs), Slovakia ranks 70.6 in terms of environmental performance. Ukraine ranks 109th in terms of environmental 
performance among 180 countries in the world and 25th among 29 countries in the region. The directions of eco-innovations implementation in the organic 
food chain have been justified. There are dissemination of information on organic technologies, their advantages, features of implementation and environ-
mental impact; inventing new varieties of organic crops; improvement of organic technologies in the field of pest and weed control; ensuring the adherence 
to organic technologies in the processing of agricultural products; reduction of the organic production cost due to the production scale; strengthening the 
quality and environmental control of soils and the environment; introduction of digital technologies in organic production.
Key words: eco-innovation, Environmental Performance Index, food chain, organic production.

Постановка проблеми. Продовольча без-
пека – це одне з головних стратегічних завдань, 
яке потребує постійного вирішення як на локаль-
них, так і на глобальному рівнях. Цей процес є 
багатовекторним та охоплює різні взаємопов’язані 
сфери господарської діяльності. Формування про-
довольчих ланцюгів у сучасних умовах здійсню-
ється за новим механізмом, який, на відміну від 
загальноприйнятого, реалізується під дією низки 
чинників, що виходять за межі формальних кор-

донів. Все більшого значення в процесі форму-
вання продовольчих ланцюгів набуває екологічна 
складова частина, яка супроводжує всі стадії ство-
рення продуктів. Екологічні інновації набувають 
все більшої популярності.

Одним із провідних напрямів впровадження 
екологічних інновацій у процес формування про-
довольчих ланцюгів є розвиток органічного вироб-
ництва. Цей напрям передбачає екологізацію 
виробництва, технологій, ґрунту, навколишнього 
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середовища та кінцевого продукту, що сприяє 
створенню позитивного впливу на всі сфери життя 
та господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Екологічний фактор останнім часом привертає 
все більше уваги. Доцільними для наукового 
аналізу є праці таких науковців, як Т.В. Кузнє-
цова, Л.Г. Сіпайло, О.В. Лапко, А.І. Мартієнко, 
С.А. Бондаренко, В.А. Фостолович [1–4]. Дослід-
ження наведених учених тісно взаємопов’язані 
з економічною складовою частиною розвитку 
суспільства, а також із соціальною сферою. Зна-
чна увага в наукових працях приділяється еко-
логічним інноваціям у різних сферах. При цьому 
все більше з’являється досліджень, присвячених 
питанням впровадження екологічних інновацій на 
певних стадіях формування продовольчих ланцю-
гів. Щодо практичного впровадження, то екологічні 
інновації найбільше проявляються в органічному 
виробництві, водночас темпи поширення цього 
напряму діяльності невисокі. Таким чином, розви-
ток наукових підходів до впровадження екологіч-
них інновацій у процес формування органічного 
продовольчого ланцюга є актуальним.

Постановка завдання. Метою статті є виявлення 
глобальних передумов та обґрунтування необхідності 
впровадження екологічних інновацій під час форму-
вання органічних продовольчих ланцюгів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Питання екологічних інновацій розглядається на 
різних рівнях управління та галузях національної 
економіки. Аграрна сфера входить у трійку тих 
галузей, які мають найбільший вплив на навко-
лишнє середовище. При цьому означений сек-
тор економіки тією чи іншою мірою розвивається 
майже в усіх країнах світу. Таким чином, проблема 
екологізації аграрної сфери має глобалізаційний 
характер, тому саме цей сектор економіки потре-
бує нагальної уваги щодо необхідності розвитку та 
впровадження екологічних інновацій.

Екологічна інновація – це результат творчої 
діяльності, що спрямована на розроблення, ство-
рення та впровадження нововведень у вигляді 
нової продукції, технології, методу, форми орга-
нізації виробництва, що безпосередньо або опо-
середковано сприяє зниженню екодеструктивного 
впливу виробництва та споживання на навко-
лишнє середовище й вирішенню екологічних про-
блем [1, c. 175]. Інноваційна діяльність спрямована 
перш за все на задоволення екологічних потреб 
суспільства, що забезпечують виробництво та 
застосування засобів захисту довкілля від забруд-
нення, заміну екологічно несприятливих виробів і 
послуг екологічно більш досконалими чи такими, 
що сприяють зниженню матеріало- та енергоєм-
ності, систем. Це забезпечить економічне благо-
получчя підприємств та екологічну рівновагу в 
системі «людина – навколишнє середовище» [3].

Проблемою погіршення якості навколишнього 
середовища переймається більшість країн світу. 
Для оцінювання екологічних тенденцій кожна 
країна використовує як загальні, так і специфічні 
показники. Для глобального порівняння найбільш 
комплексною є методика, розроблена Йельським 
університетом США [4], що передбачає розраху-
нок інтегрального показника, а саме індексу еко-
логічної ефективності (Environmental Performance 
Index). Індекс екологічної ефективності у 2018 р. 
(EPI) розраховувався для 180 країн за 24 показ-
никами ефективності в десяти категоріях, що охо-
плюють здоров’я (стан) навколишнього середо-
вища та життєздатність екосистеми. Ці показники 
дають змогу оцінити на національному рівні те, 
наскільки близькі країни до встановлених цілей 
екологічної політики, а також цілей сталого роз-
витку у глобальному середовищі (рис. 1).

Виявлено, що основні недоліки особливо 
яскраво виражені в районах сталого сільського 
господарства, водних ресурсів, поводження з 
відходами, що несуть загрози біорізноманіттю. 
У розрізі регіонів світу найвищі показники індексу 
екологічної ефективності мають країни Європи 
(перші 17 країн у рейтингу зі значенням показника  
понад 75,9) (рис. 2).

Такі значення підкреслюють стійкий 
взаємозв’язок рівня економічного та екологічного 
розвитку. Чим вище рівень господарської актив-
ності та якості життя в країні, тим більше уваги 
приділяється екологічній політиці. Європейське 
законодавство в галузі захисту екології є одним 
із найжорсткіших серед регіонів світу. Країни 
Європи постійно звертають увагу на цілі сталого 
розвитку, формуючи свою стратегію. Також кра-
їни-лідери мають значний природно-кліматичний 
потенціал, який за правильного ощадливого вико-
ристання може забезпечити сталий розвиток країн 
у його класичній інтерпретації. У регіоні Тропічної 
Африки лідируючу позицію займають Сейшельські 
острови зі значенням індексу екологічної ефек-
тивності 66,02, займаючи у загальному рейтингу 
39 позицію. Країни цього регіону здебільшого пере-
бувають на останніх позиціях цього рейтингу. Для 
пояснення такого стану варто ще раз підкреслити, 
що індекс екологічної ефективності насамперед 
характеризує не стан екології, а активність та ефек-
тивність екологічної політики, наближеність країни 
до досягнення цілей сталого розвитку. Загальний 
стан екології африканських країн можна охаракте-
ризувати як середній, при цьому активних заходів 
щодо реалізації цілей сталого розвитку у цьому 
регіоні не вживається. Негативним явищем для 
екології країн, що розвиваються, є розміщення на 
їх території відходів розвинених країн. Серед країн 
Карибського басейну лідирують Трінідат і Тобаго з 
показником індексу 67,36, серед країн Латинської 
Америки – Коста-Ріка (67,85). Ці регіони можна 
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вважати порівняно екологічно чистими зі значним 
природнім потенціалом, також уряд країн ставить 
екологічні питання на високі позиції разом зі стра-
тегічно важливими проблемами. Щодо Азійського 
континенту, то лідером за індексом екологічної 

ефективності є Японія (74,69). Варто зазначити, 
що цей показник розраховується без урахування 
радіаційного забруднення. Японія, займаючи ліди-
руючі позиції в економіці та маючи проблеми з 
екологією через активну діяльність та проблеми з 
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екологічної ефективності (Environmental Performance Index), 2018 р.

Джерело: узагальнено авторами за [4]
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радіаційним забрудненням, багато уваги та інвес-
тицій спрямовує в екологічні інновації. Великий 
внесок у вирішення екологічних проблем здійснює 
Ізраїль, який є лідером у Середній Азії та Північній 
Африці за індексом екологічної ефективності.

У регіоні Східної Європи та Євразії (до якого 
також належить Україна) за індексом екологічної 
ефективності лідирує Словаччина з показником 
70,6. Також до лідерів регіону належать Литва, Бол-
гарія, Чехія, Словенія зі значенням індексу еколо-
гічної ефективності понад 67. Загалом у регіоні для 
оцінювання цього показника було вибрано 29 країн. 
На останніх позиціях перебувають Боснія і Герцего-
вина (41,84) та Узбекистан (45,88). Україна посідає 
25 місце в регіоні та 109 у світі зі значенням 52,87.

З усіх можливих екологічних інновацій най-
більшу увагу привертають ті, які можуть бути 
впроваджені під час формування продовольчих 
ланцюгів, оскільки саме у виробництві продуктів 
харчування задіяні всі країни світу, а сам процес 
здійснює один із найбільших впливів на еколо-
гію. Актуальним напрямом розвитку продоволь-
чої сфери є впровадження органічних технологій 
вирощування та виробництва агропродовольчої 
продукції.

Органічна продукція є екологічно чистою про-
дукцію, виготовленою на основі застосування без-
відвальної технології обробітку ґрунту, без викорис-
тання мінеральних добрив, гербіцидів, пестицидів, 
генетично модифікованих елементів та інших ком-
понентів, що змінюють природний смак, запах та 
колір продукту [2]. Виробництво органічної про-
дукції має низку конкурентних переваг як з точки 
зору підприємств, так і з позиції споживача. Серед 
них варто виділити такі, як висока якість та без-
печність продукції, що досягаються насамперед 
за рахунок відсутності залишків пестицидів, отру-
тохімікатів, генетично модифікованих організмів 
тощо; позитивний вплив на здоров’я людини; без-
печність для навколишнього середовища; пози-
тивний вплив на відтворення природних ресурсів, 
зокрема родючості ґрунтів; збереження поживних 

речовин; підвищення якості та безпечності про-
дуктів переробки. Органічний напрям набуває все 
більшого поширення у світі (табл. 1).

Так, 77,8%, або 186 країн, розвивають орга-
нічне виробництво. Найбільш популярним цей 
напрям є для країн Європи, 48 країн у цьому регі-
оні, або 94,1%, розвивають цей вид діяльності. 
В Азійському регіоні органічним виробництвом 
охоплені 82,4%, або 42 країни. Стосовно Африки, 
Латинської Америки та Карибського басейну, то в 
цих країнах органічним виробництвом охоплено 
77% та 68,8% країн. У Північній Америці це 3 з 
4 країн, в Океанії – 13 з 24 країн. Загальна площа 
сільськогосподарських угідь, що вважаються орга-
нічними, у 2018 р. становила 71 519,7 тис. га. Най-
більша площа органічних земель розташована в 
Океанії (35 999,4 тис. га, що становить 50,3% усіх 
органічних земель). У цьому регіоні розташована 
Австралія, яка є лідером за площами органічних 
земель не лише в регіоні, але й у світі. Європа 
посідає друге місце за площею органічних земель 
(15 635,5 тис. га, або 23% від загальної площі орга-
нічних земель). У розрахунку на одну особу най-
більше споживається в Північній Америці, а саме 
119,9 євро. Друге місце посідають європейські 
країни, маючи 50,5 євро на особу, в Океанії спо-
живання органічної продукції становить 33,5 євро. 
В інших регіонах цей показник є значно нижчим.

Основними напрямами впровадження еколо-
гічних інновацій під час формування органічних 
продовольчих ланцюгів є поширення інформації 
про органічні технології, їх переваги, особливості 
впровадження та вплив на навколишнє серед-
овище; винайдення нових сортів органічних 
сільськогосподарських культур; удосконалення 
органічних технологій у напрямі боротьби зі шкід-
никами та бур’янами; забезпечення дотримання 
органічних технологій під час перероблення сіль-
ськогосподарської продукції; зниження собівар-
тості органічної продукції за рахунок масштабу 
виробництва; посилення контролю за якістю та 
екологічним станом ґрунтів та навколишнього 

Таблиця 1
Показники охоплення органічним виробництвом регіонів світу, 2018 р.

Регіони світу
Країни, у яких 
розвивається 

органічне сільське 
господарство

Частка країн 
з органічним 

виробництвом у 
загальній кількості 
країн у регіоні, %

Площа органічних 
земель, га

Споживання 
органічної продукції 

на особу, євро

Африка 47 77,0 2 003 976 0,01
Азія 42 82,4 6 537 226 2,4
Європа 48 94,1 15 635 505 50,5
Латинська Америка 
і Кариби 33 68,8 8 008 581 1,5

Північна Америка 3 75,0 3 335 002 119,9
Океанія 13 54,2 35 999 373 33,5
Світ 186 77,8 71 519 663 12,9

Джерело: узагальнено авторами за джерелами [4; 6]
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середовища; впровадження цифрових технологій 
під час органічного виробництва.

Висновки з проведеного дослідження. 
Сучасний світ характеризується посиленням 
антропогенного навантаження, зумовленого під-
вищеною економічною активністю провідних країн 
світу. За таких умов уваги насамперед заслуговує 
екологічна складова частина господарської діяль-
ності. Міжрегіональні та світові порівняння свід-
чать про те, що найбільший внесок у покращення 
екології здійснюють країни Західної Європи. За 
індексом екологічної ефективності Україна посі-
дає 25 місце серед 29 країн регіону Східної Азії та 
Євразії, а також 109 місце у світі. Така позиція під-
креслює необхідність удосконалення екологічної 
політики України. Насамперед екологічних іннова-
цій потребує продовольча сфера, зокрема органіч-
ний продовольчий ланцюг. Органічне виробництво 
набуває все більшого поширення в усіх регіонах 
світу. Європейські країни є лідерами у виробництві 
та споживанні органічної продукції. Україна має 
значний потенціал для розвитку цього напряму, 
при цьому значною мірою потребує екологічних 
інновацій.
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Стаття присвячена питанням розвитку 
аграрного сектору в макроекономічному 
вимірі. Обґрунтовано, що останніми роками 
відбувається глобалізація кордонів роз-
витку цієї галузі економіки, все більше 
національний сегмент стає залежним від 
зовнішньоекономічних чинників. Доведено, 
що в умовах світової економічної кризи у 
2020 році майже всі галузі економіки скоро-
чуються, при цьому аграрний сектор має 
перспективи до розвитку за новим век-
тором. Розраховано, що створена додана 
вартість в Україні у 2018 році становила 3 
017 млрд. грн., що у 3 рази більше, ніж у 2010 
році. Найбільшу питому вагу в структурі 
валової доданої вартості в Україні, крім 
інших видів діяльності, має додана вартість 
сільського господарства, яка збільшилась 
у 4,3 рази. Загалом це є позитивним, однак 
підкреслює сировинну орієнтацію цього 
галузевого напряму економічної діяльності. 
З початком 2020 року темпи виробництва 
й продажу аграрної продукції уповільнились. 
Обґрунтовано, що в умовах економічної 
кризи, яка характеризується падінням 
світових цін на сільськогосподарську сиро-
вину, закриттям кордонів, доцільною 
є переорієнтація на внутрішній ринок, 
зокрема в напрямі виробництва продоволь-
чих товарів з високою доданою вартістю.
Ключові слова: аграрний сектор, макроеко-
номічний розвиток, економічна криза, валова 
додана вартість, індекс виробництва, агро-
продовольча продукція.

Статья посвящена вопросам развития 
аграрного сектора в макроэкономическом 

измерении. Обосновано, что в последние 
годы происходит глобализация границ раз-
вития этой отрасли экономики, все больше 
национальный сегмент становится зависи-
мым от внешнеэкономических факторов. 
Доказано, что в условиях мирового эконо-
мического кризиса в 2020 году почти все 
отрасли экономики сокращаются, при этом 
аграрный сектор имеет перспективы к раз-
витию по новому вектору. Рассчитано, что 
созданная добавленная стоимость в Укра-
ине в 2018 году составляла 3 017 млрд. грн., 
что в 3 раза больше, чем в 2010 году. Наи-
больший удельный вес в структуре валовой 
добавленной стоимости в Украине, кроме 
других видов деятельности, имеет добав-
ленная стоимость сельского хозяйства, 
которая увеличилась в 4,3 раза. В целом 
это является положительным, однако под-
черкивает сырьевую ориентацию этого 
отраслевого направления экономической 
деятельности. С началом 2020 года темпы 
производства и продажи аграрной про-
дукции замедлились. Обосновано, что в 
условиях экономического кризиса, который 
характеризуется падением мировых цен на 
сельскохозяйственное сырье, закрытием 
границ, целесообразной является переори-
ентация на внутренний рынок, в частности 
в направлении производства продоволь-
ственных товаров с высокой добавленной 
стоимостью.
Ключевые слова: аграрный сектор, макро-
экономическое развитие, экономический 
кризис, валовая добавленная стоимость, 
индекс производства, агропродовольствен-
ная продукция.

The article is devoted to the issues of agricultural sector development in macroeconomic dimension. It has been substantiated that in recent years a bor-
ders globalization of this sector economy development has been, more and more national segment is becoming dependent on foreign economic factors.  
The main problems of the current economic crisis have been analyzed: the closure of borders, domestic wholesale and retail markets, establishments of the 
trading system, beauty industry, entertainment, tourism, education, a number of industrial enterprises, consulting, marketing, advertising agencies, reduc-
tion of efficiency of energy companies. In such circumstances, only the agricultural industry hopes to receive certain results and secure budget revenues.  
The macroeconomic situation in the agrarian market is characterized by the imbalance of supply and demand, the inability to accurately forecast prices and 
exchange rates, the required sales volumes, the structure of demand and the quality of infrastructure. It has been proved that in the context of the global 
economic crisis in 2020, almost all economy sectors are shrinking, but the agrarian sector having prospects for new vector development. The value added 
created in Ukraine in 2018 was estimated to be UAH 3 017 billion, which is 3 times more than in 2010. The largest share in the structure of gross value 
added in Ukraine, among other activities, is taken by the rural value added, which increased 4.3 times. On the whole it has been positive, but it emphasizes 
the raw material orientation of this sector of economic activity. Since the beginning of 2020, the pace of agricultural production and sales has slowed. It is 
substantiated that the main destructive factors for the agrarian industry are: falling world prices, declining imports from leading market players, closing bor-
ders, complicating logistics schemes, increasing requirements for the quality and safety of agricultural products. However, any crisis can be an incentive for 
development along the new trajectory. The problems of trade in foreign markets stimulate development in the domestic segment. During the current crisis, 
food is increasing in demand. In such circumstances, it is advisable to develop food production (with high added value) to meet domestic needs. It is advis-
able to develop feed production, which, in turn, will help to reduce the cost of livestock production, and therefore the volume of its production.
Key words: agrarian sector, macroeconomic development, economic crisis, gross value added, production index, agro-food products.

Постановка проблеми. В умовах економічної 
кризи, яка охопила у 2020 році весь світ, виникає 
негайна необхідність прогнозування економічної 
поведінки основних суб’єктів та обґрунтування опти-
мальних сценаріїв розвитку. У цей складний час 
майже всі галузі виявились «паралізованими» через 
глобальну проблему коронавірусу, відбувається 
закриття кордонів, внутрішніх оптових та роздрібних 
ринків, закладів системи торгівлі, індустрії краси, роз-
ваг, туризму, освіти, низки промислових підприємств, 
консалтингових, маркетингових, рекламних агенцій, 

зниження ефективності енергетичних компаній. 
За таких умов лише аграрна галузь подає надії на 
отримання певних результатів та забезпечення над-
ходжень до бюджету. Макроекономічна ситуація на 
аграрному ринку характеризується нині незбалансо-
ваністю попиту та пропозиції, неможливістю точного 
прогнозування цін та валютних курсів, необхідних 
обсягів продажу, структури попиту та якості інфра-
структури. Отже, актуальним є питання оцінювання 
поточного стану та обґрунтування можливих прогно-
зів щодо розвитку аграрного сектору економіки.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тен-
денції та перспективи розвитку аграрного сектору 
економіки постійно привертають увагу науковців. 
Ці питання розкриті в працях О. Амосова, Г. Ані-
сімової, В. Андрійчука, В. Бакуменка, В. Бойка, 
Л. Вдовенко, С. Вдовенко, М. Габ, Ю. Губені, 
Б. Губського, С. Дем’яненка, С. Кваші, П. Мака-
ренка, А. Михайлова, В. Трегобчука, Ю. Самойлик, 
Р. Фатхутдинова та інших науковців.

Актуальність постійного дослідження проб-
лематики аграрного комплексу підкреслюється в 
дослідженнях А. Михайлова, який зазначає, що, 
«окрім стабільного забезпечення населення країни 
якісним, безпечним, доступним продовольством, 
аграрний сектор України безперечно спроможний 
на вагомий внесок у вирішення світової проблеми 
голоду. Подальше входження до світового еконо-
мічного простору, посилення процесів глобаліза-
ції, лібералізації торгівлі вимагають адаптації до 
нових та постійно змінних умов, а відповідно – 
подальшого удосконалення аграрної політики» [4].

На думку М. Габ, Г. Анісімової, «зростання гло-
бального продовольчого попиту, підвищення цін на 
продукти харчування, кліматичні зміни, які прово-
кують непередбачуваність товарної пропозиції на 
світовому аграрному ринку – все це дедалі більше 
вимагає приділення уваги інноваційній складовій 
розвитку аграрного сектору» [2].

Подібний підхід можна простежити у пра-
цях таких учених, як Ю. Самойлик, Я. Малиш, 
К. Петрушко, які зазначають, що «глобалізаційний 
розвиток зумовлює потребу змін національних 
умов управління агропродовольчим ринком, при 
цьому необхідно враховувати посилення інтегра-
ційних процесів у світі; високий рівень інформати-
зації всіх сфер життєдіяльності; зростання чисель-
ності населення, як наслідок, підвищення потреб, 
отже, попиту на продовольство; підвищення сві-
тових цін на продовольчі товари; перерозподіл 
агропродовольчого ринку між провідними вироб-
никами; нові вимоги до якості продукції та техноло-
гій; посилення науково-технічного прогресу в агро-
продовольчій сфері; зменшення доданої вартості 
сільського господарства у ВВП розвинутих країн 
світу у зв’язку з розвитком інших високотехноло-
гічних сфер» [5, с. 53]. Л. Вдовенко і С. Вдовенко 
вважають, що «аграрний сектор є пріоритетним і 
стратегічним сектором економіки України, який 
впродовж останніх років показує позитивну дина-
міку розвитку, є ефективним в порівнянні з іншими 
галузями та займає значну частку в експорті сіль-
ськогосподарської продукції, тому є необхідність 
закріплення наявних результатів діяльності та збе-
реження конкурентних позицій на світовому про-
довольчому ринку» [1, с. 113].

Ми цілком погоджуємося з позицією науковців 
щодо суттєвого впливу глобальних чинників на 
аграрний сектор і вважаємо, що в умовах значної 

економічної кризи 2020 року необхідно з’ясувати, 
які перспективи має аграрна галузь в поточних 
умовах.

Постановка завдання. Метою статті є діагнос-
тика досягнутого рівня розвитку національного 
аграрного сектору та виявлення загроз і можли-
востей на макрорівні для цієї сфери в деструктив-
них умовах сьогодення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток аграрного сектору економіки України 
останніми роками можна вважати таким, що дина-
мічно розвивається. Обсяги виробництва сільсько-
господарської продукції та продуктивність галузі 
є високими, що останніми роками забезпечувало 
прибутковість, при цьому йдеться насамперед 
про галузь рослинництва, яка з кожним роком все 
більше орієнтується на експорт. Галузь тваринни-
цтва постійно скорочується й має все меншу частку 
в структурі агропромислового виробництва. Основ-
ними ознаками сучасного розвитку рослинництва є: 
поглиблення спеціалізації в напрямі високоліквід-
них культур (кукурудза на зерно, соняшник, озима 
пшениця, соя); посилення інтенсифікації вироб-
ництва; вдосконалення технологій вирощування; 
підвищення урожайності та стійкості рослин до 
шкідників; збільшення експортних операцій; нала-
годження нових міжнародних зв’язків; монополіза-
ція національного аграрного ринку; поглиблення 
сировинної орієнтації в аграрному виробництві.

Місце аграрного сектору в економіці демонстру-
ють показники валової доданої вартості (рис. 1).  
Загалом створена додана вартість в Укра-
їні у 2018 році становила 3 017 млрд. грн., що 
на 2 024,8 млрд. грн., або у 3 рази, більше, ніж 
у 2010 році. Найбільшу питому вагу в структурі 
валової доданої вартості в Україні, крім інших 
видів діяльності (36,7%), має промисловість 
(746,1 млрд. грн., 24,8%).

З промисловості виробництво харчових про-
дуктів, напоїв та тютюнових виробів складає 4,2% 
у загальній доданій вартості економіки (за даними 
2017 року). Вагомою є частка оптової та роздрібної 
торгівлі, а також ремонту автотранспортних засо-
бів і мотоциклів, а саме 15,6% (471,5 млрд. грн.). 
Щодо сільського господарства, то за доданою вар-
тістю в національній економіці ця галузь посідає 
четверте місце з часткою 11,9% (360,7 млрд. грн.), 
при цьому порівняно з 2010 роком спостерігається 
суттєве збільшення доданої вартості сільського 
господарства та рибного господарства, а саме на 
277,8 млрд. грн., або у 4,3 рази. Суттєве зростання 
валової доданої вартості сільського господарства 
є позитивним. Однак сировинна орієнтація цієї 
галузі негативно відображається на економічному 
зростанні країни загалом. Для порівняння, частка 
доданої вартості сільського господарства в еко-
номіці Німеччини складає менше 1%, при цьому 
країна майже повністю покриває свої потреби 
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в продукції сільського господарства за рахунок 
власного виробництва. Низька частка аграрного 
сектору зумовлена розвитком виробництва това-
рів з високою доданою вартістю.

У постійних цінах 2010 року вартість валової про-
дукції сільського господарства у 2018 році становила 
269,4 млрд. грн., що в 1,8 рази більше, ніж у 2000 році, 
та на 38,2% більше, ніж у 2010 році (табл. 1).

Рис. 1. Динаміка показників складу і структури валової доданої вартості в Україні,  
2010-2018 рр., млн. грн., %

Джерело: узагальнено автором за [6]
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У структурі валової продукції сільського госпо-
дарства найбільшу питому вагу має рослинництво, 
а саме 73,7%, що порівняно з 2000 роком на 12,2 п. п.  
більше. Суттєве зростання частки рослинництва 
спостерігається протягом останніх років, що зна-
чно пов’язано зі структурою світового попиту та 
місцем України на міжнародному аграрному ринку, 
оскільки велика частка виробленої аграрної про-
дукції в Україні експортується. Змінилась також 
структура виробництва продукції рослинництва. 
Якщо у 2000 році частка зернових та зернобобо-
вих культур становила 18%, а їх виробництво в 
постійних цінах 2010 року мало 27,2 млрд. грн., 
то у 2018 році питома вага зросла до 27,5%, а 
виробництво – до 74,1 млрд. грн. Збільшились 
питома вага та виробництво технічних культур, 
а саме з 11,1% до 23,8% та з 16,8 млрд. грн. до 
64,1 млрд. грн.

Питома вага продукції тваринництва зменши-
лась із 38,5% до 26,3%, а у вартісному виразі стано-
вила 70,8 млрд. грн., що відповідає рівню 2010 року.

Кризові економічні явища початку 2020 року 
суттєво впливають на динаміку аграрного ринку. 
Для національної сільськогосподарської галузі 
січень та лютий характеризуються певним скоро-
ченням (рис. 2).

Індекс сільськогосподарської продукції у січні 
2020 року становив 99,3% порівняно з аналогіч-
ним періодом 2019 року, тобто відбувається ско-
рочення на 0,7%. На перший погляд таке значення 
не є суттєвим, однак з огляду на негативний вплив 
коронавірусу на світову економіку та глобальний 
занепад існує вірогідність суттєвого погіршення 
сформованих протягом 2017–2019 років позитив-
них тенденцій виробництва та реалізації сільсько-
господарської продукції. Погіршення економічної 
ситуації негативно відобразиться на обсягах про-
дажу сільськогосподарської сировини на зовнішніх 
аграрних ринках. Основними деструктивними чин-
никами при цьому є падіння світових цін, зниження 
імпорту провідних гравців ринку, закриття кордо-
нів, ускладнення логістичних схем, підвищення 
вимог до якості та безпечності аграрної продукції. 
Водночас будь-яка криза може стати стимулом 
для розвитку за новою траєкторією. Проблеми 
торгівлі на зовнішніх ринках стимулюють розвиток 
на внутрішньому сегменті. У період сучасної кризи 
продукти харчування підвищуються в попиті. За 
таких умов доцільним є розвиток виробництва 
товарів харчової промисловості (з високою дода-
ною вартістю) для задоволення внутрішніх потреб.

Наприклад, Державна продовольчо-зернова 
корпорація України (ДПЗКУ) починає виробництво 
борошна на чотирьох підприємствах для забез-
печення попиту на внутрішньому ринку в період 
карантину. У квітні компанією заплановано вироб-
ництво близько 15 тис. т готової продукції (ДПЗКУ 
має 10 борошномельних підприємств у 7 регіонах 
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України загальною виробничою потужністю 1 000 т 
продукції на добу) [3].

Таку ж стратегію можуть вибрати інші агропро-
мислові підприємства, які мають борошномельні 
потужності. Крім того, доцільним є розвиток кор-
мовиробництва, що сприятиме зниженню собі-
вартості продукції тваринництва, отже, обсягів її 
виробництва.

Висновки з проведеного дослідження. В умо-
вах економічної кризи для всіх галузей економіки 
необхідна ефективна антикризова програма роз-
витку. Коли всі напрями діяльності скорочуються, 
аграрний сектор економіки може отримати нові 
можливості. Продукти харчування нині користу-
ються підвищеним попитом, тому доцільним є 
виробництво продуктів переробки сільськогоспо-
дарської сировини з високою доданою вартістю. 
Перспективним є збільшення потужностей борош-
номельних та круп’яних підприємства, а також 
створення нових підприємств цієї галузі. Необ-
хідним є налагодження власного кормовиробни-
цтва, що сприятиме розвитку галузі тваринництва. 
Щодо зовнішньої торгівлі, то після відкриття кор-
донів і закінчення кризи цілком прогнозованим є 
зростання загальносвітових цін на сільськогоспо-
дарську продукцію. Таким чином, для національ-
ної галузі необхідно забезпечити якісне зберігання 
врожаїв минулого року та сприяння якісному про-
веденню посівної кампанії.
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У статті проведено аналіз інтегрованої 
тарифної системи пасажирських переве-
зень. Визначено поняття «єдиний квиток» 
та «валідатор», проаналізовано основні 
підходи до визначення цих категорій. 
Сформовано основні засади інтегрованої 
тарифної системи пасажирських переве-
зень у провідних країнах Європи (Франція, 
Іспанія, Німеччина, Чехія та Австрія). Виз-
начено вид тарифної системи, охаракте-
ризовано основні принципи роботи, види 
транспорту, які включені в неї, види квитків, 
які застосовуються у цих країнах, а також 
основні переваги та недоліки цих систем. 
Запропоновано заходи щодо імплементації 
інтегрованої тарифної системи пасажирсь-
ких перевезень, яка включає повний аналіз 
діючих систем тарифікації, обґрунтування 
розподілення різновидів спеціального квитка 
для кожної категорії користувачів (пільгові 
тарифи), проведення зонування, а також 
створення графіків перевезень з максималь-
ним пасажиропотоком та ритмічністю.
Ключові слова: стратегія розвитку, 
тарифна політика, пасажирські пере-
везення, ефективність транспортного 
обслуговування, транспортні моделі обслу-
говування населення, інтегрована система 
пасажирських перевезень.

В статье проведен анализ интегриро-
ванной тарифной системы пассажирских 

перевозок. Определены понятия «единый 
билет» и «валидатор», проанализиро-
ваны основные подходы к определению 
этих категорий. Сформированы основные 
принципы интегрированной тарифной 
системы пассажирских перевозок в веду-
щих странах Европы (Франция, Испания, 
Германия, Чехия и Австрия). Определен 
вид тарифной системы, охарактеризо-
ваны основные принципы работы, виды 
транспорта, которые включены в нее, 
виды билетов, которые применяются 
в этих странах, а также основные пре-
имущества и недостатки этих систем. 
Предложены меры по имплементации 
интегрированной тарифной системы 
пассажирских перевозок, которая вклю-
чает полный анализ действующих систем 
тарификации, обоснование распределения 
разновидностей специального билета для 
каждой категории пользователей (льгот-
ные тарифы), проведение зонирования, 
а также создание графиков перевозок с 
максимальным пассажиропотоком и рит-
мичностью.
Ключевые слова: стратегия развития, 
тарифная политика, пассажирские пере-
возки, эффективность транспортного 
обслуживания, транспортные модели 
обслуживания населения, интегрированная 
система пассажирских перевозок.

The article analyzes the integrated tariff-ticket system for passenger transportation. Integrated tariff-ticket system for passenger transportation is defined as 
a combination in one unit different types of vehicles (buses, trolleybuses, trams and railways), creation of their combined timetable, tariff system expansion 
and the emergence of the category of “single ticket”. The concept of “single ticket” is defined. “Single ticket” allows users of transport services to use differ-
ent modes of transport. In this case tariff depends on the distance and transportation zone. Category “validator” is defined. It is used for displaying and/or 
checking of public transport tickets recorded on contactless or contact electronic carriers for operational control over the legality of passenger travel in the 
bus, trolleybus, tram and other similar types of land transport. The basic principles of the integrated tariff-ticket system for passenger transportation in the 
leading countries of Europe (France, Spain, Germany, Czech Republic and Austria) have been formed. The type of tariff system and the basic principles 
of operation are defined. The main types of transport (buses, trams, subways and rail) that are included in it are described. Different types of tickets (daily, 
weekly, monthly, annual, preferential, etc.) that are applied in these countries are characterized. The main advantages and disadvantages of using these 
systems are generated. A step-by-step plan for the implementation of integrated tariff-ticket system for passenger transportation has been developed. It 
includes a complete analysis of the existing tariff-ticket system systems (conducting a comprehensive consumer survey, analysis of demand for individual 
destinations, modes of transport and collection of transportation statistics); distribution justification of special ticket varieties for each users category (unifica-
tion of tariffs for all modes of transport and differentiation by time, zone and consumers category), including preferential tariffs (for children, pensioners, large 
families, disabled persons, veterans, etc.); conducting zoning, as well as creating schedules of transportation with maximum passenger traffic and rhythm.
Key words: development strategy, tariff policy, passenger transportation, efficiency of transport services, transport models of public services, integrated 
passenger transportation system.

Постановка проблеми. Сьогодні вже є зрозумі-
лим, що транспортна галузь України потребує змін, 
оскільки вона вже давно повною мірою не задоволь-
няє основних потреб пасажирів, що значно впливає 
на фінансово-економічний стан цієї галузі загалом. 
Постійно зростаючі проблеми транспортної галузі 
потребують визначення правильної стратегії роз-
витку, яка буде спрямована на покращення умов 
пасажирських перевезень, особливо у великих міс-
тах, де ця проблема потребує першочергових рішень.

Національна транспортна стратегія України до 
2030 року спрямована на рішення цієї проблеми за 
допомогою створення стійкої, розгалуженої, безпеч-
ної транспортної мережі, яка зможе в майбутньому 
задовольнити потреби всіх користувачів транспорт-
ної галузі. Реалізація цієї Стратегії буде забезпечена 
за допомогою реалізації чотирьох основних напрямів, 
таких як створення конкурентоспроможної та ефек-
тивної транспортної системи; стимулювання іннова-
ційного розвитку транспортної галузі та глобальних 
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інвестиційних проєктів; створення безпечного для 
суспільства екологічно чистого та енергоефективного 
транспорту; впровадження безперешкодної мобіль-
ності та міжрегіональної інтеграції [1].

Одним із завдань цієї Стратегії є впровадження 
«інтегрованої системи пасажирських перевезень», 
або «інтермодальної транспортної системи», яка 
є поєднанням у єдине ціле різних транспортних 
засобів (автобусів, тролейбусів, трамваїв та заліз-
ничного транспорту), створенням їх об’єднаного 
розкладу руху, розширенням тарифної системи 
та появою «єдиного квитка» [2]. Головною метою 
впровадження такої системи є підвищення ефек-
тивності використання наявної транспортної сис-
теми за рахунок створення зручної інфраструк-
тури громадського пасажирського транспорту.

Проте поки не існує уніфікованого визначення 
цієї тарифної системи, адже вона характеризу-
ється як «єдиний квиток», що дасть змогу користу-
вачам транспортних послуг використовувати різні 
види транспорту, при цьому розмір тарифу буде 
залежати від дистанції та зони перевезення, тобто 
зональності. Саме через це виникла необхідність 
дослідження цієї тарифної системи, а саме її теоре-
тичних аспектів, прикладів використання у країнах 
світу, а також визначення її переваг та недоліків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розглядом теми впровадження інтегрованої сис-
теми пасажирських перевезень на основі впровад-
ження «єдиного квитка» займались як зарубіжні, 
так і вітчизняні науковці, зокрема В.І. Пасічнік [3], 
О.В. Акімов [4], О.М. Кириленко [5], С.В. Заболот-
ній [6], О.С. Філіпова [7].

О.В. Акімов визначає два основні аспекти діяль-
ності цієї системи пасажирських перевезень, які без-
посередньо пов’язані між собою. Перший пов’язаний 
із терміном «змішаний», тобто під час здійснення 
цього типу перевезення використовуються щонай-
менше два різних види транспорту, а другий аспект 
включає укладання договору змішаного перевезення, 
на основі якого будуть здійсненні перевезення [4].

О.С. Філіпова описує такі засади запровадження 
інтермодальної транспортної системи у сфері пере-
везень міським пасажирським транспортом, як ство-
рення єдиної міської (регіональної) транспортної 
системи на основі виділення рейкового транспорту 
(залізниці, метро, трамваї) та автобусного й тролей-
бусного транспорту; використання єдиної системи 
тарифів на різних видах міського транспорту неза-
лежно від вибраного рухомого складу та переві-
зника; створення необхідних умов та конкурентного 
середовища на ринку транспортних послуг задля 
збереження необхідної економічної ефективності 
роботи транспортних підприємств за умови збере-
ження координації дій різних перевізників (операто-
рів) та забезпечення їх плідної співпраці [7].

Проте більшість досліджень проведена у сфері 
вантажних перевезень. Через це широке коло тео-
ретичних та практичних аспектів не було дослі-

джено у сфері міських пасажирських перевезень, 
що викликає актуальність означеної тематики та 
посилює дослідницький інтерес.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження теоретичних аспектів формування інтегро-
ваної тарифної системи пасажирських перевезень, 
аналіз практики закордонного використання цієї 
системи та визначення стратегічного напряму роз-
витку міського пасажирського транспорту за умови 
використання інтегрованої тарифної системи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інтегрована тарифна система пасажирських пере-
везень створена для підвищення ефективності тран-
спортної системи загалом та спрощення викорис-
тання міського транспорту пасажирами, оскільки їх 
більшість подорожує різними видами міського тран-
спорту з різним рівнем тарифів за одне перевезення. 
Спрощення полягає в тому, що створюється єдина 
тарифна система («єдиний квиток») для різних типів 
пасажирських перевезень. Така тарифна система 
включає систему тарифів, які найчастіше диференці-
юються залежно від зони перевезення [8]. При цьому 
з’являється чіткий механізм контролю за користуван-
ням пасажирами різних видів міського пасажирського 
транспорту, який на практиці сьогодні відсутній.

Одним з важливих елементів цієї системи паса-
жирських перевезень є використання «валідато-
рів», тобто спеціально створеного електронного 
обладнання, за допомогою якого можна здійснити 
безготівковий розрахунок за проїзд, який почали 
використовувати наприкінці 1970-х років. Розгля-
немо принцип його використання.

Валідатор (від англ. “valid” – «дійсний», «той, що 
має силу», «правомірний») – це електронний або 
механічно-електронний пристрій, призначений для 
відображення і/або перевірки проїзних квитків гро-
мадського транспорту, записаних на безконтактні або 
контактні електронні носії для оперативного контролю 
за правомірністю проходу пасажира в салон автобуса, 
тролейбуса, трамвая та інших подібних видів назем-
ного транспорту, на посадкову платформу в метро, до 
залізничного транспорту, де контроль оплати проїзду 
здійснюється за межами транспортного засобу [9]. 
Перевагами валідатору є високий ступінь обліку паса-
жиропотоку на транспорті, можливість точного кон-
тролю пасажиропотоку й порівняно невисока вартість 
обслуговування пристрою. Також завдяки можливос-
тям валідаторів ймовірним є фіксування безготівко-
вого грошового обігу, яке дає змогу контролювати та 
стягувати податки в повному обсязі.

Для формування розгорнутого розуміння 
переваг та недоліків використання інтегрованих 
тарифних систем нижче наведено основні харак-
теристики інтегрованих транспортних систем паса-
жирських перевезень у країнах Європи (табл. 1–5). 
Саме вибрані країни одними з перших розпочали 
використовувати систему «єдиний квиток», тому їх 
досвід є найбільш репрезентативним для аналізу 
та адаптування цих систем в умовах нашої країни.
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Таблиця 1
Основні характеристики інтегрованої транспортної системи  

пасажирських перевезень Барселони (Іспанія)
Місто 

Критерії
Барселона, Іспанія

Вид тарифної 
системи

Інтегрована транспортна система, яка експлуатується та координується кількома 
компаніями, які є частинами єдиного органу, а саме Столичного управління транспортом 
(“Autoritat del Transport Metropolità”).

Транспорт, який 
включено в цю 
систему

Автобуси, трамваї, метро та залізничний транспорт. При цьому існує система залізничних 
перевезень на короткі відстані, якою можна скористатися за окремими квитками.

Характеристика 
тарифної системи

Загалом транспортна система Барселони поділена на шість тарифних зон, при цьому Зона 
№ 1 охоплює всі міські райони. Єдиний квиток дає змогу здійснити одну подорож одним з 
видів транспорту тривалістю 75 хвилин у межах Зони № 1. Придбати квитки можна в касах за 
допомогою спеціальних автоматів або у водіїв автобусів.

Види квитків 
(проїзних)

1) Добовий квиток (“T-Day”), що дає можливість користування будь-яким видом транспортом 
протягом дня в межах транспортної зони № 1. При цьому такий квиток можна придбати 
тільки за наявності паспорту, тому користуватися може одна людина. Слід зауважити, що дія 
квитка розпочинається з моменту першої поїздки до кінця поточного дня, а не цілий день.
2) Тимчасовий квиток (“T-Casual”), що включає 10 поїздок з можливістю пересаджень в 
межах одного виду транспорту протягом 75 хвилин однією особою.
3) «Дружній» квиток (“T-Familiar”) – це квиток для декількох осіб, що включає вісім поїздок, 
скористуватися яким можна протягом 30 днів з моменту першого використання.
4) Звичайний квиток (“T-Usual”), тобто індивідуальний квиток, який включає безлімітну 
кількість поїздок протягом 30 днів.
5) Груповий квиток (“T-Usual”) – це квиток, що включає 70 поїздок строком на 30 днів для 
групи людей.
6) Квиток, термін дії якого становить від 48 до 120 годин (“Hola BCN ticket”).
7) Карта “Т10”, яка діє протягом трьох місяців і включає 10 поїздок, період користування 
кожної складає стандартні 75 хвилин. При цьому користуватися таким квитком можуть 
декілька людей одночасно.

Переваги

1) Транспорт рухається за розкладом, через що його перевагами є швидкість, зручність та 
ефективність;
2) наявність нічних маршрутів;
3) комфортність та безпечність перевезень.

Недоліки 1) Незважаючи на рух транспорту за розкладом, досить складно уникнути заторів;
2) місцезнаходження зупинок, що може вплинути на дистанцію перевезення.

Таблиця 2
Основні характеристики інтегрованої транспортної системи  

пасажирських перевезень Парижу (Франція)
Місто 

Критерії
Париж, Франція

Вид тарифної 
системи

Інтегрована транспортна система, яка експлуатується та координується Національним 
товариством залізниць Франції (SNCF) і автобусних маршрутів (RATP Bus Network).

Транспорт, який 
включено в цю 
систему

До складу Паризької транспортної системи громадського транспорту входять автобуси, 
метро, трамваї, а також експрес-поїзда (так звані “RER”), які поєднуються з метро у Парижі, 
та нічні автобуси (“Noctilien”), на які діють спеціальні тарифи.

Характеристика 
тарифної системи

Париж та його околиці діляться на шість транспортних зон, при цьому Зона № 1 та Зона 
№ 2 покривають весь центр міста та охоплюють усі лінії метро. Єдиний квиток (“ticket t+”) 
дає право на поїздку одним видом транспорту протягом 90 хвилин. Також можна придбати 
«карнет» (“carnet”), який складається з 10 квитків, що дає змогу зекономити на проїзді.

Види квитків 
(проїзних)

1) Добовий квиток (“Mobilis”), що надає безлімітну кількість поїздок будь-яким видом 
транспорту в межах вибраної зони перевезення.
2) Щотижневий/щомісячний проїзний (“Carte Navigo”), що надає необмежену кількість поїздок 
в межах вибраної зони будь-якими видами транспорту в межах вибраного часу (з понеділка 
по неділю та на місяці відповідно).
3) Річний проїзний (“Navigo”), дія якого починається з 1 січня та який включає необмежену 
кількість поїздок на всі види транспорту RATP (метро, автобуси тощо) у вибраній зоні.
4) Туристичний квиток.
5) Студентський квиток.
6) Проїзний вихідного дня.
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(Закінчення таблиці 2)
Місто 

Критерії
Париж, Франція

Види квитків 
(проїзних)

7) Спеціальні пільгові квитки:
– проїзні для інвалідів, ветеранів війни та пенсіонерів;
– проїзні для безробітних та малозабезпечених;
– проїзні для багатодітних сімей;
– проїзні для молоді до 26 років, які є учасниками різних програм зайнятості;
– проїзні для дітей, які молодші 4 років;
– проїзні для працюючих, вартість яких компенсує роботодавець.

Переваги 1) Розгалужена пільгова система для підтримки найменш соціально захищеного населення;
2) наявність нічних маршрутів.

Недоліки 1) відсутність можливості заміни білету за невикористання;
2) велика відстань між зупинками й відсутність зупинок за вимогою.

Таблиця 3
Основні характеристики інтегрованої транспортної системи  

пасажирських перевезень Праги (Чехія)
Місто 

Критерії
Прага, Чехія

Вид тарифної 
системи

Вся територія, яку обслуговують лінії Празького інтегрованого транспорту (PID), розділена на 
зони. Зонування визначає ціну поїздки.

Транспорт, який 
включено в цю 
систему

У Празі діє попередня оплата проїзду в міському громадському транспорті. Квитки діють на 
всіх лініях метро, трамваїв, автобусів, електричок в межах міста, фунікулері, поромах.

Характеристика 
тарифної системи

Внутрішньо міські зони вважаються рівними, квитки купуються за фіксованою ставкою 
незалежно від призначення зони. Тарифне зонування оплати проїзду стає актуальним лише 
під час подорожі між Прагою та передмістями. Квиток на поїздку в передмістя обмежений 
за часом та кількістю зон. Це єдині обмеження, оскільки приміські зональні квитки можна 
передавати іншим особам.

Види квитків 
(проїзних)

1) Короткострокові квитки (від 15 хвилин до 1 дня), що надають безлімітну кількість поїздок 
будь-яким видом транспорту в межах вибраної зони та часу.
2) Сезонні квитки (від 1 місяця до 1 року) – це трансферні сезонні квитки, які можна придбати 
швидко, тоді як особисті документи (посвідчення особи чи фотографії) не потрібні. Вони 
призначені для відвідувачів Праги, які планують залишитися на довший термін, або для 
пасажирів, які хочуть передати квиток іншій особі.
3) Пільговий квиток надає безкоштовний проїзд дітям до 6 років та дорослим від 70; білети 
зі знижкою «за півціни» можуть використовувати діти віком від 6 до 15 років (з 10 років вік 
дитини потрібно довести належним чином).

Переваги Можливість оплачувати проїзд одним квитком на всіх видах громадського транспорту.

Недоліки
1) За невикористання білету більше 365 днів поїздки анулюються, а їх вартість неможливо 
повернути;
2) немає можливості придбати деякі види білетів дистанційно.

Таблиця 4
Основні характеристики інтегрованої транспортної системи  

пасажирських перевезень Берліну (Німеччина)
Місто 

Критерії
Берлін, Німеччина

Вид тарифної 
системи

Інтегрована транспортна система, яка дає змогу пасажирам подорожувати за єдиною 
структурою проїзду.

Транспорт, який 
включено в цю 
систему

До інтегрованої системи належать S-Bahn (місцева залізниця), U-Bahn (метро), автобус, 
трамвай, пором та регіональні поїзди. Ці різновиди перевезень є частиною різних транзитних 
компаній Берліна.

Характеристика 
тарифної системи

Транспортна система Берліна тарифікується згідно з часом та зоною використання квитка. У 
приміському сполученні відстань є прямо пропорціональним фактором зростання ціни.

Види квитків 
(проїзних)

1) Для короткої поїздки використовується квиток до 3 станцій з S-Bahn і U-Bahn або 6 станцій 
автобусом чи трамваєм.
2) Квиток на коротку поїздку – це квиток на одну короткострокову поїздку.
3) Квиток на 4 поїздки для коротких поїздок – це 4 короткі квитки на поїздку зі знижкою.
4) Одномісний квиток – це квиток на одну поїздку протягом двох годин.
5) Квиток на 4 поїздки – це один квиток на 4 поїздки замість чотирьох одиночних квитків.



77

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

(Закінчення таблиці 4)
Місто 

Критерії
Берлін, Німеччина

Види квитків 
(проїзних)

6) Денний квиток – це квиток, що надає необмежену кількість поїздок за один день.
7) Одноденний квиток для малих груп – це груповий квиток за максимум 5 осіб.
8) Berlin City Tour Card надається туристам та відвідувачам Берліна.
9) Easy City Pass – це квиток для берлінських туристів, що повертаються, та відвідувачів-
експертів.
10) Берлінська вітальна картка – це квиток з найбільшою кількістю партнерів зі знижками.
11) Квитки для учнів школи – це абонентський квиток для учнів Берлінської школи.
12) Безкоштовний абонемент для учнів Берлінської школи.
13) VBB-Umweltkarte – це місячний квиток, за допомогою якого можна взяти із собою одного 
дорослого та трьох дітей з 20:00 та у вихідні дні.

Переваги 
1) Розгалужена пільгова система для підтримки найменш соціально захищеного населення;
2) наявність нічних маршрутів;
3) комфортність та безпечність перевезень.

Недоліки 1) висока вартість проїзду порівняно із середніми доходами населення;
2) складна для сприйняття система валідації.

Таблиця 5
Основні характеристики інтегрованої транспортної системи  

пасажирських перевезень Відня (Австрія)
Місто 

Критерії
Відень, Австрія

Вид тарифної 
системи

Інтегрована транспортна система, яка координується єдиною компанією, підпорядкованою 
державі.

Транспорт, який 
включено в цю 
систему

До громадського транспорту у Відні належать «Віденські лінії» (Wiener Linien), які 
складаються з електропоїздів (S-Bahn), метро (U-Bahn), трамваїв (Strassenbahn) та 
автобусів (Autobus).

Характеристика 
тарифної системи

Віденська транспортна система вирізняється сполученням маршрутних напрямків між 
різними видами транспорту. Така кооперація дає змогу перевозити максимальну кількість 
пасажирів за мінімальних кількостей кругорейсів.

Види квитків 
(проїзних)

1) Einzelfahrschein – це одноразовий квиток, що купується заздалегідь або в транспорті. 
Такий квиток дає можливість переміщатися в одному напрямку. З таким квитком 
забороняється переривати поїздку.
2) Fahrschein Halbpreis – це пільговий квиток за половину ціни. Він призначений для дітей 
6–15 років та пенсіонерів, а також для перевезення в транспорті собак чи велосипедів. Діти 
до 6 років звільнені від оплати за проїзд. Діти до 15 років можуть їздити безкоштовно по 
неділях, в дні великих свят і під час шкільних канікул. Пільговий квиток за півціни дійсний 
для проїзду в метро та в електропоїздах до двох зупинок, в трамваї та автобусі – до трьох 
зупинок.
3) 24-Stunden-Wien – це квиток, що діє 24 години, відлік часу настає з моменту, коли квиток 
буде прокомпостовано перед першою поїздкою.
4) 8 Tage Klimakarte – це квиток для тих, хто користується віденським транспортом 
нерегулярно. Він складається з 8 проїзних квитків на будь-які 8 днів, не обов’язково підряд. 
Являє собою також карткою зі смужками, кожну з яких необхідно прокомпостувати під час 
чергової поїздки. Такий квиток може використовуватися у групі пасажирів до 8 осіб.

Переваги 
1) Можливість оплачувати проїзд одним квитком на всіх видах громадського транспорту;
2) розгалужена пільгова система для підтримки найменш соціально захищеного населення;
3) наявність нічних маршрутів.

Недоліки 1) Відсутність достатньої кількості контролерів, що стимулює неправочинні дії;
2) висока вартість проїзду порівняно із середніми доходами населення.

Проаналізувавши цю інформацію, можемо 
виокремити основні переваги цих систем. Отже, 
транспорт рухається за розкладом, через що його 
перевагами є швидкість, зручність та ефективність; 
наявність нічних маршрутів; комфортність та без-
печність перевезень; розгалужена пільгова система 
для підтримки найменш соціально захищеного 
населення; можливість оплачувати проїзд одним 
квитком на всіх видах громадського транспорту. 

Зіставивши їх із зазначеними в табл. 1 недоліками, 
робимо висновок, що такі інтегровані системи є 
більш ефективними, ніж альтернативи.

Початковим кроком для адаптації інтегрова-
ної тарифної системи був повний аналіз діючих 
систем тарифікації з порівнянням з наданими 
містами Європи, на основі яких можна запропо-
нувати новий підхід до формування системи єди-
ного білету в Україні. Наступним етапом є обґрун-
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тування розподілення різновидів спеціального 
квитка для кожної категорії користувачів.

Диференціація вартості проїзду на основі паса-
жирів існує у всіх мережах з використанням підходу 
до сегментації ринку або із соціальних причин (піль-
гові тарифи). Основними категоріями, що мають 
право на пільгові тарифи, є діти; старші громадяни 
(старше 60 чи 65 років відповідно до мережі); бага-
тодітні члени родини (принаймні 3 дитини); інваліди; 
військові офіцери; без/малозабезпечені люди та 
безробітні. Деякі характеристики пільгових тари-
фів (здебільшого) передбачають таке: знижки від-
різняються на короткотривалі квитки порівняно із 
сезонними квитками; вартість пільгових тарифів має 
обмежений термін дії (лише у години пік та у вихідні 
дні); зниження порівняно з регулярними тарифами 
коливається від 50% до 100% (безкоштовно).

Туристичний пропуск необхідний для поєднання 
необмеженого користування громадським тран-
спортом зі зниженими цінами на вхідні білети до 
музеїв та інших визначних пам’яток, що дає змогу 
підвищити зручність за допомогою електронних та 
сезонних квитків із привабливими тарифами.

Під час розроблення наведених категорій необ-
хідно враховувати цінову політику підприємства та 
соціальну корисність для громади. Ціна товару чи 
послуги – це його обмінна вартість. У громадському 
транспорті цим є обмінна вартість подорожі (одна 
чи кілька поїздок). Поняття «ціна» та «вартість про-
їзду» еквівалентні. Цінова політика включає всі дії 
щодо впливу та встановлення цін, тоді як тариф – 
це огляд усіх різних цін, які пропонує одна мережа. 
Еластичність ціни – це коефіцієнт зміни попиту у 
відсотках та зміни ціни у відсотках, тобто рівень 
проїзду має бути таким, щоби загальний дохід, 
отриманий послугою громадського транспорту, 
був достатнім для покриття загальних витрат на 
його надання плюс прибуток. Цей принцип був би 
обов’язковим, якщо б громадський транспорт пра-
цював як повністю комерційна послуга. Однак це 
не так, у більшості міст/регіонів громадський тран-
спорт працює за ініціативою влади та реалізується 
для досягнення соціальних цілей. Отже, цінова 
політика громадського транспорту має знайти пра-
вильний баланс між такими цілями:

1) для престижу та соціального ефекту: збіль-
шення кількості громадян, які користуються гро-
мадським транспортом; встановлення низьких цін 
та простих тарифів; збалансування цін та заохо-
чення соціального включення; мінімізація держав-
них субсидій або фінансова компенсація;

2) для підприємства – постачальника послуг: 
покриття витрат та максимізація прибутку; побу-
дова привабливої системи громадського тран-
спорту (імідж, лояльність);

3) для пасажиру: здобуток якісної послуги; 
мінімізація транспортних витрат; подорож у ком-
фортних умовах.

Таким чином, найбільшим викликом цінової полі-
тики є визначення тарифної структури, яка б узго-
джувала потребу користувача в доступній публічній 
службі з комерційними інтересами операторів та 
водночас переслідувала соціальні цілі влади.

Алгоритмом досягнення цих цілей є вжиття 
таких заходів:

1) проведення комплексного опитування спо-
живачів, аналіз попиту на окремі напрямки, види 
транспорту та збір статистики перевезень;

2) комплексне оцінювання витрат, визначення 
рівня беззбитковості та рентабельності подорожі (км);

3) визначення зонування, основних правил та 
нормативних принципів диференціювання;

4) створення графіків перевезень з макси-
мальним пасажиропотоком та ритмічністю, але 
мінімально можливою кількістю рухомого складу 
для забезпечення низького рівня затрат;

5) уніфікація тарифів для всіх видів транспорту 
та диференціація їх за часом, зоною та категорією 
споживача.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
досліджено теоретичні аспекти формування інте-
грованої тарифної системи пасажирських пере-
везень, проаналізовано практики закордонного 
використання цієї системи. Визначено, що для 
адаптування та використання в Україні європей-
ського досвіду експлуатації інтегрованих тариф-
них систем пасажирських перевезень необхідно 
вжити низку підготовчих заходів та дотримуватись 
методичних рекомендацій. Проте найскладнішим 
етапом у переході до цієї тарифної системи є 
поєднання в єдине ціле підприємств, які безпосе-
редньо задіяні у сфері пасажирських перевезень, 
через наявну систему власності, а саме державну 
та приватну. Нині держава фінансує пільгові кате-
горії пасажирів, користуючись дотаційною систе-
мою, яка не здатна на 100% покрити збитки при-
ватних підприємств постачальників послуг. Для 
збільшення ефективності цільового використання 
фінансування необхідно оптимізувати взаємодію 
між державою та підприємствами, зменшити пері-
оди виплати дотацій, спростити процедуру подання 
необхідної документації та забезпечити пільгові 
категорії пасажирів електронними посвідченнями.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Про схвалення Національної транспортної 

стратегії України на період до 2030 року. Офіційний 
вісник України. 2018. № 52. Ст. 533. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80 
(дата звернення: 14.02.2020).

2. Abramovic B., Šipuš D. Tariffing in Integrated 
Passenger Transport Systems: A Literature Review. 
2018. URL: https://www.academia.edu/38361947/
Tari ff ing_in_Integrated_Passenger_Transport_
Systems_A_Literature_Review (дата звернення: 
08.02.2020).



79

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

3. Пасічник В.І. Ефективність інтермодальних 
перевезень як елемент забезпечення високої якості 
транспортних послуг. Управління проектами, сис-
темний аналіз і логістика. Технічна серія. 2013. 
Вип. 12. C. 125–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Upsal_2013_12_16 (дата звернення: 09.02.2020).

4. Акімов О.В. Особливості державного регулю-
вання розвитку транспортного комплексу України. 
Державне управління: удосконалення та розви-
ток. 2009. Вип. 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/ 
?op=1&z=268 (дата звернення: 14.02.2020).

5. Кириленко О.М. Розвиток маркетинго-логістич-
них центрів взаємодії всіх видів транспорту на основі 
імплементації «єдиного квитка». Вісник Державного 
вищого навчального закладу «Університет бан-
ківської справи». Харківський навчально-науковий 
інститут. 2019. URL: http://er.nau.edu.ua/handle/
NAU/40268 (дата звернення: 09.02.2020).

6. Заболотній С.В. Оптимізація методу побу-
дови опорних планів мультимодальної транспорт-
ної задачі. URL: http://journals.uran.ua/tarp/article/
view/154561 (дата звернення: 09.02.2020).

7. Філіпова О.С. Інтермодальна транспортна 
система як чинник ефективного функціонування 
міського пасажирського транспорту. Містобу-
дування та територіальне планування. 2013. 
Вип. 48. C. 470–477. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
MTP_2013_48_76 (дата звернення: 09.02.2020).

8. Богаченко М.В. Світовий досвід організа-
ції міського пасажирського транспорту. Бізнес-
Навігатор. 2017. Вип. 4-1. C. 21–25. URL: www.
irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IM
AGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/
bnav_2017_4-1_6.pdf (дата звернення: 07.02.2020).

9. Муравський В.В. Облік і контроль діяльності 
пасажирських перевізників з використанням автомати-
зованої системи оплати проїзду. Бухгалтерський облік 
і аудит. 2015. № 2–3. С. 28–34. URL: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/boau_2015_2-3_5 (дата звернення: 07.02.2020).

REFERENCES:
1. Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine 

(2018) Pro skhvalennia Natsionalnoi transportnoi strate-
hii Ukrainy na period do 2030 roku [On approval of the 
National Transport Strategy of Ukraine until 2030]. Official 
Bulletin of Ukraine, vol. 52, pp. 533. Available at: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80 
(accessed: 14 February 2020).

2. Borna Abramovic, Denis Šipuš (2018) Tariffing in Inte-
grated Passenger Transport Systems: A Literature Review. 
Available at: https://www.academia.edu/38361947/Tariff-
ing_in_Integrated_Passenger_Transport_Systems_A_Lit-
erature_Review (accessed: 08 February 2020).

3. Pasichnyk V.I. (2013) Efektyvnistj intermodaljnykh 
perevezenj jak element zabezpechennja vysokoji jakosti 
transportnykh poslugh [The effectiveness of intermodal 
transport as an element of ensuring high quality trans-
port services]. Project management, system analysis 
and logistics. Technical serie, no. 12, pp. 125–131. Avail-
able at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2013_12_16 
(accessed: 09 February 2020).

4. Akimov O.V. (2009) Osoblyvosti derzhavnogho 
reghuljuvannja rozvytku transportnogho kompleksu 
Ukrajiny [Features of state regulation of the develop-
ment of the transport complex of Ukraine]. Public 
Administration: Improvement and Development, vol. 4. 
Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=268 
(accessed: 14 February 2020).

5. Kyrylenko O.M. (2019) Rozvytok marketyngho-
loghistychnykh centriv vzajemodiji vsikh vydiv trans-
portu na osnovi implementaciji “jedynogho kvytka” 
[Development of marketing and logistics centers for 
the interaction of all modes of transport based on the 
implementation of the “single ticket”]. Urban planning 
and territorial planning, vol. 48, pp. 470–477. Available 
at: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40268 (accessed: 
09 February 2020).

6. Zabolotnij S.V. (2019) Optymizacija metodu pobu-
dovy opornykh planiv opornykh planiv muljtymodaljnoji 
transportnoji zadachi [Optimization of method of con-
struction of basic plans of basic plans of multimodal trans-
port problem]. Technology audit and production reserves, 
vol. 1, no. 2(45). Available at: http://journals.uran.ua/tarp/
article/view/154561 (accessed: 09 February 2020).

7. Filipova O.S. (2013) Intermodaljna transportna 
systema jak chynnyk efektyvnogho funkcionuvannja 
misjkogho pasazhyrsjkogho transport [Intermodal trans-
port system as a factor of efficient functioning of urban 
passenger transport]. Urban planning and territorial 
planning, vol. 48, pp. 470–477. Available at: http://nbuv.
gov.ua/UJRN/MTP_2013_48_76 (accessed: 09 Febru-
ary 2020).

8. Bohachenko M.V. (2017) Svitovyi dosvid orhani-
zatsii miskoho pasazhyrskoho transport [World expe-
rience of effective organization of urban passenger 
transport system]. Business-Navigator, vol. 4, no. 43,  
pp. 21–25. Available at: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin 
/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN= 
UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD= 
1&Image_file_name=PDF/bnav_2017_4-1_6.pdf 
(accessed: 07 February 2020).

9. Muravsjkyj V.V. (2015) Oblik i kontrolj dijaljnosti 
pasazhyrsjkykh pereviznykiv z vykorystannjam avto-
matyzovanoji systemy oplaty projizdu [Accounting 
and control of the activity of passenger carriers using 
the automated fare system]. Accounting and Auditing,  
no. 2–3, pp. 28–34. Available at: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/boau_2015_2-3_5 (accessed: 07 February 2020).



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

80 Випуск 51. 2020

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ  
ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СЕЛІ
DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL FORMS  
AND SPECIALIZATION OF RURAL SOCIAL ENTERPRISES

УДК 330.342.146

https://doi.org/10.32843/bses.51-13

Дюк А.А.
к.е.н., доцент,  
доцент кафедри економіки
Вінницький національний  
аграрний університет 

Diuk Anna
Vinnytsia National Agrarian University

У статті розглянуто теоретичні 
засади та організаційно-економічні харак-
теристики сільськогосподарських та 
соціальних структур підприємницької 
діяльності. Відзначено підходи до визначення 
сутності соціального підприємництва, 
організаційних та організаційно-правових 
форм заснування соціальних підприємств 
як суб’єктів соціальної діяльності на селі. 
Проаналізовано склад та динаміку сучасного 
розвитку організаційних та організаційно-
правових форм сільськогосподарських 
підприємств, динаміку зміни їх кількості 
з урахуванням соціального чинника 
їх спеціалізації. Відзначено специфіку 
організації та функціонування соціальних 
підприємств як суб’єктів ринку соціальних 
послуг. Наведено склад соціальних 
підприємств у розрізі організаційних 
форм та оцінювання спеціалізації за 
напрямами соціальної діяльності. Окрес-
лено перспективні можливості розвитку 
соціальних підприємств на селі з урахуван-
ням пріоритетності кооперативної форми 
їх заснування.
Ключові слова: підприємство, соціальне 
підприємство, організаційна форма підпри-
ємства, організаційно-правова форма під-
приємства, соціальна діяльність, коопера-
тив, спеціалізація.

В статье рассмотрены теоретические 
основы и организационно-экономические 
характеристики сельскохозяйственных и 
социальных структур предприниматель-
ской деятельности. Отмечены подходы к 
определению сущности социального пред-
принимательства, организационных и 
организационно-правовых форм основания 
социальных предприятий как субъектов 
социальной деятельности на селе. Про-
анализированы состав и динамика совре-
менного развития организационных и 
организационно-правовых форм сельскохо-
зяйственных предприятий, динамика изме-
нения их количества с учетом социального 
фактора их специализации. Отмечена спец-
ифика организации и функционирования 
социальных предприятий как субъектов 
рынка социальных услуг. Приведен состав 
социальных предприятий в разрезе орга-
низационных форм и оценивания специ-
ализации по направлениям социальной дея-
тельности. Определены перспективные 
возможности развития социальных пред-
приятий на селе с учетом приоритетности 
кооперативной формы их основания.
Ключевые слова: предприятие, социаль-
ное предприятие, организационная форма 
предприятия, организационно-правовая 
форма предприятия, социальная деятель-
ность, кооператив, специализация.

Entrepreneurial activity in modern conditions of functioning of market economy is carried out in various spheres of life, including social. Social entrepreneur-
ship is an actual practical way of organizing the fulfillment of social functions by market entities that carry out a social mission. The study of organizational 
forms of social entrepreneurship is relevant in terms of theoretical, methodological and practical terms from the standpoint of: determining the most accept-
able forms of organization of social enterprises; characteristics of modern development of organizational forms and specialization of rural social enterprises 
in Ukraine. The purpose of the article is to identify the principles of social entrepreneurship spread, to characterize the dynamics of organizational forms and 
specialization of social enterprises in the countryside, taking into account the current state of agricultural business activity. The argumentation of theoretical 
provisions and the conclusions obtained on the current state of development of organizational forms, specialization of social enterprises in the countryside, 
which form a set of methodological improvements to expand entrepreneurship to new horizons of social and economic development of society, the involve-
ment of organizational forms of enterprises in the social sphere, based on a systematic basis. Accordingly, the study of theoretical foundations of organi-
zational forms of social entrepreneurship used the historical-economic method, monographic, abstract-logical, method of comparative analysis, analytical 
generalizations. The theoretical principles and organizational and economic characteristics of agricultural and social structures of entrepreneurial activity are 
considered in the article. Approaches to determining the essence of social entrepreneurship, organizational and legal forms of founding social enterprises as 
subjects of social activity in the country are noted. The composition and dynamics of modern development of organizational and organizational-legal forms 
of agricultural enterprises, the dynamics of changes in their size, taking into account the social factor of their specialization, are analyzed.
Key words: enterprise, social enterprise, organizational form of enterprise, organizational and legal form of enterprise, social activity, cooperative, 
specialization.

Постановка проблеми. Динамізм перетворень 
умов сільського розвитку з державно-регламенто-
ваних на конкурентні змушує людей активно пере-
ходити до широкого застосування підприємниць-
ких підходів до вирішення соціальних проблем. 
Формуються спеціалізовані структури, організації, 
що спеціалізуються на виконанні соціальної місії, 
зокрема соціальні підприємства. Для сучасної 
України вони є новітньою сферою господарю-
вання, особливо на селі, тобто середовищі, яке 
вважається найбільш консервативним до будь-
яких змін. Поступове поширення соціальних під-
приємницьких суб’єктів відбувається під впливом 
громадянського усвідомлення тієї непростої ситу-

ації, що створена в системі сільського розвитку. 
Нині багато соціальних проблем на селі залиша-
ються без вирішення, їм потрібно надати наукову 
оцінку для розроблення відповідних рекомендацій. 
Виділяється питання розвитку соціального підпри-
ємництва як ефективного механізму заміщення 
функцій, які неспроможна виконувати держава в 
соціальному розвитку. Також доречно сконцентру-
вати увагу на питанні організаційних форм соціаль-
них підприємств та їх спеціалізації. Актуальність 
проблеми підкріплюється також тією ситуацією, 
що соціальна підприємницька діяльність нетипова 
для сучасного етапу розвитку ринкових відносин у 
нашій державі, особливо на селі. Основний мотив 
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появи соціального підприємництва – це суспіль-
ний запит на соціально спрямовані підприємницькі 
структури. Для національного сільського сектору 
особливим спонукальним моментом є те, що від-
булися зміни у структурі виробничо-господарських 
суб’єктів. Сільськогосподарські підприємства вже 
не беруть на себе повну відповідальність за соці-
альну сферу, хоча практика показала, що вони 
залишаються селозберігаючими.

Постановочний момент у дослідженні піднятого 
питання охоплює теоретичні й практичні аспекти 
оцінювання співвідношень розвитку підприємни-
цтва, його соціалізацію, а також аналіз організа-
ційних, організаційно-правових форм соціальних, 
соціально спрямованих підприємств; порівняльне 
оцінювання тенденцій динаміки форм господар-
ських суб’єктів класичного економічного спряму-
вання із соціальними з виділенням особливостей 
соціальних структур.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соці-
альні підприємства зацікавили світову та вітчиз-
няну науку як нетипові структури поєднання капі-
талу й праці. Теоретичні й методичні підстави для 
виділення соціальних за спрямуванням суб’єктів 
господарювання сформувалися в системі науко-
вого пізнання класичного підприємництва. Підпри-
ємницька теорія створена представниками ранньої 
економічної науки, а саме ідеями й працями Р. Кан-
тільйона [1], Р. Оуена [2], В. Петті [3], Д. Рікардо [4], 
А. Сміт [5], які були ідеологами капіталістичного 
способу господарювання, накопичення багатства, 
які соціальну місію підприємства вважали вторин-
ною, хоча, зокрема, Р. Оуен [2] відзначав і пропа-
гував соціальну організацію людей перш за все 
через кооперацію як невід’ємну складову частину 
ефективної соціально-економічної структури задо-
волення інтересів суспільства. Соціальні аспекти 
господарювання пов’язані з працями представників 
школи фізіократів, основоположні ідеї якої запо-
чатковані Ф. Кене [6], через пропонування реалі-
зувати соціальну місію ефективним забезпечен-
ням суспільства продовольством, формуванням 
якісних відтворювальних процесів у сільському 
господарстві. Поштовх соціальна підприємницька 
теорія отримала від цілої низки соціологічних ідей 
М. Вебера [7], але це є все ж таки економічною 
моделлю, яка реалізується на практиці як меха-
нізм діяльності в умовах ризику для забезпечення 
вигоди, економічного, соціального ефекту.

До певного часу у світі на науковому поприщі 
й на практиці підприємництво сприймалось як 
капіталістична форма організації економічної вза-
ємодії, а соціальний аспект не визнавався пріо-
ритетним. Механізми реалізації підприємницької 
діяльності з плином століть почали змінюватися 
паралельно з його соціалізацією, підвищенням 
добробуту людей. Це сприяло виникненню та 
поширенню ідей соціального підприємництва.

Теоретична концепція соціального підприємни-
цтва відбулася завдяки еволюції функціонального 
змісту й соціалізації практики класичного підпри-
ємницького господарювання, усвідомленню зна-
чення соціальної відповідальності підприємця 
перед громадою.

Для оцінювання аналізу досліджень і публікацій з 
проблематики соціального підприємництва, соціаль-
ного підприємництва на селі, розвитку його організа-
ційних, організаційно-правових форм та спеціаліза-
ції наукою сформовано велику кількість ідей.

Наукові основи соціального підприємництва 
як процесу, ролі соціальних підприємств як орга-
нізацій взяли початок з ідей Р. Оуена [2], А. Сміта 
[5], апробовані завдяки практичному досвіду, 
що зазначено у напрацюваннях А. Файоля [8], 
Г. Форда [9], А. Шептицького [10], М. Туган-Бара-
новського [11], М. Юнуса [12], які стосуються також 
сільського господарства.

Нині ідеї підприємництва на селі, його органі-
заційних форм, спеціалізації, які ми відносимо до 
соціальної складової частини, розроблені в рам-
ках теорій, практичних рекомендацій щодо органі-
зації економічних та соціальних систем господар-
ського порядку (А. Шюллер, Х.-Г. Крюссельберг 
[13, с. 13–33], А. Бабицкий [14, с. 58–62], О. Мороз 
[15, с. 72–103]); поділу праці та спеціалізації в 
сільському господарстві з окресленням її впливу 
на соціалізацію господарств на селі (Х. Бергман 
[16, с. 75–78], В. Андрійчук, І. Сас [17, с. 34–50], 
П. Саблук [18, с. 3]); становлення національної 
парадигми розвитку форм господарювання на селі 
в період трансформації до ринку та усталення рин-
кових відносин (В. Юрчишин [19; 20], О. Онищенко 
[20], П. Саблук [18; 20], В. Месель-Веселяк [21]); 
підприємництва та кооперації (Л. Романова [22], 
М. Малік [23], Ю. Лупенко [23]); кадрового забезпе-
чення, становлення соціального капіталу як базису 
для створення соціальних підприємств (М. Малік 
[23; 26], О. Шпикуляк [24; 25; 26; 27]); соціально-еко-
номічних аспектів розвитку ринкової інфраструк-
тури (Г. Калетнік [28]). Дослідження цих науковців 
охоплюють сферу відносин, у якій можуть створю-
ватися та функціонують соціальні підприємства різ-
них організаційних форм, спеціалізацій.

Сучасна вітчизняна агроекономічна наука пере-
буває на початку шляху в дослідженнях соціального 
підприємництва, організаційних форм, спеціалізації, 
внутрігосподарських відносин тощо. Проте останніми 
десятиліттями здійснені вагомі напрацювання щодо 
проблем соціалізації підприємництва традиційного 
(економічного) через механізм кооперації; починають 
з’являтися цікаві розробки з аналізу розвитку соціаль-
них підприємств в економіці й на селі, становлення 
організаційних форм [29; 30]; згадується питання в 
енциклопедичних виданнях [31, с. 278]; продовжуємо 
і ми свої напрацювання [32], розширюючи предметну 
галузь та поглиблюючи аналітичні оцінки проблеми.



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

82 Випуск 51. 2020

Таким чином, беручи до уваги теоретичні роз-
робки та практичний досвід розвитку соціального 
підприємництва в економіці України, недостатню 
динаміку становлення соціальних підприємств на 
селі, вважаємо, що проблема потребує додатко-
вого вивчення. Малодослідженими є аспекти ана-
лізу специфіки та тенденцій становлення, діяль-
ності й спеціалізації організаційних формувань, 
які підпадають під кваліфікаційні характеристики 
соціального підприємства.

Постановка завдання. Метою статті є вияв-
лення засад поширення соціального підприєм-
ництва, характеристика динаміки організаційних 
форм та спеціалізації соціальних підприємств на 
селі з урахуванням сучасного стану сільськогоспо-
дарської підприємницької діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Організаційно-економічні основи соціального під-
приємництва сформувались у тривалому еволю-
ційному процесі розвитку економіки, включаючи 
сільськогосподарський.

В теоретичній сутності соціального підпри-
ємництва чітко розмежовуються такі категорії, як 
соціальне підприємництво (спрямованість виду 
діяльності структур за цільовим призначенням 
вирішення соціальних проблем); підприємництво 
соціальне (результат виконання класичним під-
приємством соціальної функції, його соціальна 
значимість щодо задоволення потреби). Соці-
альним є підприємництво як вид діяльності, який 
передбачений установчими документами; також 
підприємництво взагалі забезпечує соціальну 
ефективність за результатами господарювання. 
На практиці соціальне підприємництво відбулося 
здебільшого у чутливих для держави, суспільства 
сферах. Для сільськогосподарської сфери харак-
терні підприємства, які виробляють соціальне 
продовольство, реалізовують його на спеціаль-
них торговельних майданчиках за соціальними 
цінами. Задоволення потреб якомога ширшого 
кола людей означає роль соціального підприємни-
цтва у формуванні суспільного добробуту.

Практично соціальне підприємництво є функ-
цією спеціалізованих організаційних структур, які 
забезпечують вирішення соціально-економічних 
проблем, не ставлячи за головну мету виключно 
отримання прибутку. Соціальні підприємства від-
різняються від інших структур, які забезпечують 
задоволення соціальних потреб.

Сільськогосподарський, сільський сектор еко-
номіки України має специфічні особливості типової 
національної атрибутики формування життєвого 
та господарського простору. Центральними еле-
ментами соціально-економічного життя у цій сфері 
завжди було, особливо в новітній період, і залиша-
ється село як сільське поселення та підприємство 
як виробничо-господарська структура. Навколо цих 
утворень акумулювалися ресурси, реалізовувалися 

управлінські рішення щодо вирішення соціальних 
проблем сільського розвитку. Зі зміною парадигми 
державного управління відбулися організаційно-
економічні перетворення в структурі сільськогоспо-
дарських формувань, що кардинально вплинуло на 
весь процес сільського життя.

Останніми десятиліттями відбувся перехід від 
адміністративно-командної системи господарю-
вання до підприємницької. Як зазначають вітчиз-
няні економісти-аграрники [33], «перетворення 
колективної та державної власності, роздержав-
лення землі та майна в сільському господарстві 
забезпечили становлення аграрного ринку, базо-
вою складовою якого стала сучасна структура 
форм господарювання» [33, с. 4]; «трансформа-
ція забезпечила формування та формалізацію 
в аграрній сфері різних організаційно-правових 
форм підприємницьких структур» [33, с. 4], тобто 
шляхом трансформації відбулися зміни у соціа-
лізації сільськогосподарських підприємств, які ми 
вважаємо базовими для розвитку українського 
села через різнопланові за організацією структури.

Функціонування організаційних форм підпри-
ємництва, а також організаційно-правових форм 
підприємств на селі, як класичних, так і соціаль-
них, узгоджується законодавчо нормами Госпо-
дарського й Податкового кодексів України, Зако-
нів України «Про кооперацію», «Про громадські 
об’єднання», «Про свободу совісті та релігійні орга-
нізації». Система організаційно-правових форм 
в Україні включає всі види підприємств, а також 
кооперативи, орендні підприємства, споживчі 
товариства, спілки споживчих товариств, госпо-
дарські товариства, асоціації, корпорації, консор-
ціуми, концерни, дочірні підприємства, організації 
орендарів, організації покупців, політичні партії, 
громадські організації, релігійні організації, філі-
али, представництва, а також організації, заклади, 
установи, які не здійснюють підприємницьку діяль-
ність, інші об’єднання [35, с. 28].

Коментуючи соціальну складову частину, 
зазначимо, що підприємництво на селі, особливо 
сільськогосподарське, без усякого сумніву має 
виконувати функції сприяння соціального-еконо-
мічному розвитку, формування добробуту, побуту 
сільського населення, тому соціально-економічні 
засади розвитку підприємництва на селі потрібно 
розглядати у фокусі особливостей сільського роз-
витку, який, наприклад, в аграрному виробництві 
тісно пов’язаний з чинником природного начала. 
Сільськогосподарські підприємства залучені як до 
безпосередньо господарської діяльності в аграр-
ному виробництві, так і до процесів соціально-
економічного забезпечення розвитку сільських 
територій, тобто виконують дуже важливу соці-
ально-економічну роль як сектор зайнятості, ство-
рення додаткового продукту, здійснюючи функції 
охорони та збереження навколишнього середо-
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вища тощо. Вони вбудовані в соціально-еконо-
мічну модель сільського розвитку як продуктивна 
сила, соціальні агенти, носії соціальної функції.

В системі традиційного, класичного підприєм-
ництва функціонують підприємства різних органі-
заційних та організаційно-правових форм господа-
рювання (табл. 1).

Утворилась багатоукладна підприємницька 
система ринкового типу у складі господарських 
товариств, приватних підприємств, виробничих 
ко оперативів, фермерських господарств, держав-
них підприємств, підприємств інших форм господа-
рювання (табл. 1). Відзначаємо активне поширення 
структур кооперативного типу й приватних, адже 
ринковий характер виробництва на селі, нестабіль-
ність зовнішнього ринкового середовища цьому 
сприяють. Наприклад, за нестабільних економічних 
умов практично нежиттєздатними виявилися струк-
тури кооперативного типу. Соціальне й економічне 
з орієнтацією бізнесу на загальну максимізацію 
прибутку виявилися непоєднуваними. Відзначимо, 
що число кооперативів (табл. 1) як найбільш соціа-
лізованої форми організації сільськогосподарської 
діяльності змінюється в бік зменшення. Тенден-
ція зменшення стійка, вони перетворюються на 
товариства, приватні підприємства тощо. Також 
уникнення підприємствами соціальних засад гос-
подарювання спричинене поширенням капіталіс-
тичного способу виробництва епохи первинного 
накопичення капіталу, тому у класичній виробничій 
системі підприємств сільськогосподарські коопера-
тиви не розширюють свою експансію, а навпаки: 
у 2000 році їх нараховувалося 3 136, станом на 

2017 рік їх стало близько 500 [33]. Кількість вироб-
ничих кооперативів зменшилася в декілька разів, 
що вказує на негативний бік їх поширення. Коопе-
ративи виявилися найбільш проблемною формою 
виробничих сільських підприємств щодо довіри до 
неї з боку селян, незважаючи на принципову соці-
альну орієнтацію.

Коментуючи динаміку складу організаційних 
та організаційно-правових форм господарських 
структур (табл. 1), вважаємо, що власники під-
приємств відійшли від виконання селозберігаючих 
функцій. Лише поодинокі підприємці, переважного 
середнього й нижче середнього масштабу (малі), 
дбають про добробут сільської громади. Більшість 
соціальну діяльність здійснює фрагментарно, 
тому поступово з’являються соціальні підприєм-
ства різних організаційних форм та спеціалізацій.

Класифікацію та структуризацію форм соці-
ального підприємництва слід пов’язувати з його 
особливим статусом, а саме неприбутковістю, 
тобто бізнес-моделі соціальних підприємств ство-
рюються не для отримання прибутку, а для вирі-
шення суспільних проблем. Найбільш прийнятною 
формою соціального підприємства є кооператив, 
але у класифікації соціальних підприємств за ста-
тусом потрібно чітко відрізняти соціальну відпо-
відальність бізнесу й соціальне підприємництво 
як цілеспрямовану діяльність. Вона передбачає 
організаційні можливості вирішення соціальних 
завдань підприємницькими методами на конку-
рентних засадах. До структур соціального підпри-
ємництва можна віднести будь-які організації, які 
відповідають критеріям і за постановкою цілей 

Таблиця 1
Організаційні та організаційно-правові форми господарських структур на селі,  

тобто в сільському господарстві України
Форми підприємств та організацій, закріплені законодавством

Організаційна форма підприємства Організаційно-правова форма підприємства
Одноосібне господарство (підприємство) 
(підприємство, яке є власністю однієї особи)

Приватне підприємство, фермерське господарство, 
особисте селянське господарство

Партнерство (товариство) (форма організації 
підприємства, за якої дві або більше осіб об’єднують 
своє майно)

Товариство з обмеженою відповідальністю,  
з додатковою відповідальністю, повне, командитне; 
кооператив, асоціація, консорціум, орендне 
підприємство, споживче товариство

Корпорація (відкрите і закрите акціонерне товариство) Акціонерне товариство (відкрите і закрите), корпорація, 
концерн

Форми сільськогосподарських підприємств в економіці України* 
(без урахування тимчасово окупованих територій)

господарські 
товариства

приватні 
підприємства

виробничі 
кооперативи

фермерські 
господарства

державні 
підприємства

підприємства 
інших форм

2015 
рік

2016 
рік

2017 
рік

2015 
рік

2016 
рік

2017 
рік

2015 
рік

2016 
рік

2017 
рік

2015 
рік

2016 
рік

2017 
рік

2015 
рік

2016 
рік

2017 
рік

2015 
рік

2016 
рік

2017 
рік

7 721 8 700 6 967 3 627 3 752 3 215 596 738 448 32 303 33 682 34 137 241 222 199 891 603 592

Тенденція зміни кількості суб’єктів у 2017 році відносно 2016 року
Значне 

зменшення Зменшення Значне 
зменшення Збільшення Незначне 

зменшення
Незначне 

зменшення

* дані Державної служби статистики України, представлені з аналітичних джерел [32; 33]

Джерело: розроблено автором на основі джерел [34; 35]
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формують соціальне життя громадян; реалізову-
ють суспільно значимі соціальні ініціативи; про-
водять заходи громадської активності в різних 
галузях [32]; відповідають ознакам структур цього 
класу (табл. 2).

У світі склались організаційно-правові форми 
соціальних підприємств, але найбільше викорис-
товується кооперативна модель, бо дає можли-
вості для максимального залучення зацікавлених 
у досягненні соціальної мети суб’єктів в органі-
заційний, управлінський процес, надає механізм 
демократичного загальнодоступного контролю 
для членів контролю за використанням акти-
вів, прийняттям господарських рішень. В Україні 
законодавчо проблема соціального підприємни-
цтва відповідно до статусу суб’єктів за організа-
ційно-правовою формою не врегульована. Проте 
законодавчо визначені організаційно-правові 
форми підприємництва, в рамках яких зацікавлені 
суб’єкти можуть створити соціальне підприємство.

Серед класичних підприємств на селі виділя-
ються виробничі та обслуговуючі кооперативи. Коо-
перація відзначається соціальною спрямованістю, 
а кооператив як підприємство дає можливість для 
зайнятості, тому є формою якісної соціалізації 
підприємництва через розширення можливостей 
для здобуття селянами доходів. З цієї точки зору 
і відповідно до принципів обов’язковості членства 
у кооперативі, а також трудової участі коопера-
тив є універсальним соціальним підприємством. 
Ще одним елементом віднесення кооперативу 
до соціального підприємства є безприбутковий 
статус, адже прибутки отримують його члени (від 
участі), згідно з класичним визначенням коопера-
тив є демократичною організацією спільного вирі-
шення проблем учасниками.

Практики поширення соціального підприємни-
цтва в Україні є відносно новими. Ця сфера пере-
буває на етапі становлення або навіть зародження, 
тому актуальність дослідження досить висока, 
але сам процес, особливо щодо доступності емпі-
ричних оцінок стану, є надзвичайно складним у 
реалізації. Пріоритети поступово вибудовуються 
суспільством, підприємцями, державна ж політика 
в будь-якому сенсі з цієї проблеми не прослідкову-
ється. Соціальні підприємства є різноплановими 
за характеристиками різних класифікацій. Тенден-
ції залежать від культури та традиції розвитку сис-
теми господарювання, зокрема соціалізації, рівня 

матеріального добробуту, якості соціального капі-
талу, який сформувався на селі (табл. 3), мотива-
ції селян до організації структур взаємодопомоги.

Соціальні підприємства визначених форм 
(табл. 1) формують інфраструктуру ринку соці-
альної діяльності, на якому відбуваються обмін 
та відносини соціального характеру. Організа-
ційна форма забезпечує можливість формаліза-
ції соціального підприємництва. Держава та упо-
вноважені нею органи також можуть створювати 
соціальні підприємства у формі державних, які 
виконують місію вжиття заходів державної соці-
альної політики на безприбутковій основі. Отже, 
відбувається використання чинників соціального 
партнерства, підприємницької та громадянської 
солідарності, взаємодопомоги для соціалізації 
економічної системи, реалізації пріоритетів соці-
альної політики.

Соціальну місію можуть виконувати також 
неформальні організації, діяльність яких не регла-
ментована законодавчо і які діють за межами 
рамкового правового поля. Використання ж орга-
нізаційної та організаційно-правової форми для 
формалізації здійснення підприємницької діяль-
ності дає змогу діяти в правовому полі, ефективно 
розподіляти економічну й соціальну відповідаль-
ність учасників соціального підприємства, претен-
дувати на юридичний захист прав, свобод. Ми ж 
більше схиляємося до того, що пріоритетною орга-
нізаційною формою соціального підприємства є 
партнерство, оскільки воно має розширені можли-
вості усуспільнення соціальної діяльності, напри-
клад кооператив – система партнерських зв’язків 
учасників за безпосередньої їх участі в наданні 
соціальних послуг.

Соціальне підприємництво вважаємо пріори-
тетною формою господарської діяльності на селі в 
умовах децентралізації. Коли держава на практиці 
значно відійшла від вирішення соціальних проблем 
за делегування значної частини повноважень міс-
цевим територіальним громадам, соціальне під-
приємництво є тим механізмом, який здатен спри-
яти вирішенню цілої низки проблемних завдань. На 
державному та місцевому рівні можуть бути роз-
роблені стратегічні програмні документи для спри-
яння залученню підприємливих соціально активних 
осіб до організованої діяльності зі створення соці-
альних підприємств, але для цього потрібне також 
цільове законодавство.

Таблиця 2
Ознаки приналежності структур до класу соціальних підприємств

Сфери функціонування
класичне підприємництво соціальне підприємництво

Підприємства й організації кооперативного типу 
із соціальною, юридично закріпленою формою 
господарювання.

Підприємства різних організаційно-правових форм 
господарювання із закріпленою в статуті соціальною 
діяльністю.

Джерело: побудовано автором
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Таблиця 3
Соціальні підприємства агропродовольчого спрямування та інші на селі  

по Україні у 2016–2017 роках
Найбільш прийнятні форми організації соціального підприємництва

Партнерство (товариство)
Кооператив, споживче товариство, спілка споживчих 
товариств, асоціація, організації орендарів, організації 
покупців, громадські організації, релігійні організації.

Фактична наявність соціальних підприємств згідно з обстеженням
Назва й організаційно-правовий статус  

соціального підприємства
Територіальне розміщення, напрям діяльності 

(місія, спеціалізація)

Благодійний фонд «Терра Деї» (“Terra Dei”), благодійна 
організація

Село Пийтерфолво Закарпатська обл. Надання 
засобів виробництва для організації власної справи в 
сільському господарстві.

Інформаційно-туристичний центр «Зелена Кремінна» 
ФО-П

Місто Кремінна, Луганська обл. Надання послуг 
організації відпочинку, зеленого туризму.

Кондитерська «Добра Цукерня» ФО-П Село Чайки, Київська обл. Надання можливості людям 
навчитись кондитерській майстерності.

Об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів «Чернігівщина екологічна», 
сільськогосподарський кооператив

Чернігівська обл., Ніжинський район. Відновлення 
земель на осушених торфовищах та створення 
кооперативів.

Приватне підприємство «Малиновий рай», приватне 
підприємство

Село Гряда, Жовківський район, Львівська обл. 
Вирощування ягідних культур, таких як малина, ожина, 
смородина; органічне виробництво.

Приватне підприємство «Мар’їнська Міні-пекарня», 
приватне підприємство

Місто Мар’їнка, Донецька обл. Випічка та реалізація 
хліба, хлібобулочних виробів.

Приватне підприємство «Селиська сироварня», 
приватне підприємство

Село Нижнє Селище, Хустський район, Закарпатська 
обл. Покращення здоров’я нації через вживання 
екопродукції. Проведення навчальних тренінгів для 
місцевого населення щодо правильного догляду за 
великою рогатою худобою (ВРХ).

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 
«Агросвіт», сільськогосподарський кооператив

Село Крехів, Львівська обл. Організація збуту 
сільськогосподарської продукції, сприяння доступу 
селян до кінцевого споживача.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 
«Агрофрут», сільськогосподарський кооператив

Село Романів, Львівська обл., надання сезонних 
робочих місць у депресивному районі з низьким рівнем 
зайнятості населення.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 
«Банилів», сільськогосподарський кооператив

Село Банилів, Чернівецька обл. Надання послуг з 
обробітку землі членам кооперативу, спільне придбання 
мінеральних добрив та насіннєвого матеріалу.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 
«БОРТНІВ-ЕКОПРОДУКТ», сільськогосподарський 
кооператив

Село Бортнів, Волинська обл. Надання послуг 
із обробітку землі, зберігання й реалізації 
сільськогосподарської продукції.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 
«Господар-2015», сільськогосподарський кооператив

Село Хоружівка, Недригайлівський район, Сумська обл. 
Кооператив об’єднав сільських жителів для створення 
умов соціально-економічного розвитку та стабільності. 
Спрямований на підтримку жителів, які отримують дохід 
від приватного селянського господарства.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 
«Дари Гуцульщини», сільськогосподарський кооператив

Село Селятин, Путильський район, Чернівецька 
обл. Переробка дикорослих грибів, ягід, трав. 
Заморожування, бланшування, сушіння.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 
«Дари Ланів», сільськогосподарський кооператив

Село Колосова, Кременецький район, Тернопільська 
обл. Зниження собівартості переробки 
сільськогосподарської продукції та підвищення доходу 
членів СОК за спільної реалізації готової продукції.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 
«Жовтневе», сільськогосподарський кооператив

Село Покровське, Токмацький район, Запорізька обл. 
Забезпечення населення послугами зі збирання та 
охолодження молока, залучення молоді до роботи в 
сільському господарстві.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 
«Каїр», сільськогосподарський кооператив

Село Каїри, Горностаївський район, Херсонська обл. 
Послуги членам кооперативу щодо обробітку землі. 
Допоміжна діяльність у вирощуванні та реалізації 
сільськогосподарської продукції.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 
«Київський», сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив

Місто Київ. Вирощування, переробка та експорт 
органічних ягідних культур (полуниця, малина, ожина).
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(Закінчення таблиці 3)
Назва й організаційно-правовий статус  

соціального підприємства
Територіальне розміщення, напрям діяльності 

(місія, спеціалізація)

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 
«Кринички», сільськогосподарський кооператив

Село Котів, Бережанський район, Тернопільська 
обл. Організаційно-економічне сприяння зменшенню 
собівартості сільськогосподарської продукції, оптові 
закупівлі розсади, насіння, мінеральних добрив.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 
«Радодар», сільськогосподарський кооператив

Село Радісне, Красилівський район, Хмельницька обл. 
Послуги зі збирання, охолодження та транспортування 
молочної сировини на молокопереробні підприємства.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 
«Шепітчанка», сільськогосподарський кооператив

Село Долішній Шепіт, Вижницький район, Чернівецька 
обл. Послуги з переробки сільськогосподарської 
сировини; тестування й контролю якості продукції; 
розвитку сільського, екологічного (зеленого) туризму; 
проведення аукціонів, ярмарків.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 
«Щедрий край», сільськогосподарський кооператив

Село Старий Почаїв, Кременецький район, 
Тернопільська обл. Послуги з організації заготівлі та 
переробки сільськогосподарської сировини; постачання 
засобів, необхідних для вирощування та виробництва 
сільськогосподарської продукції; обробітку ґрунту; 
діяльності та розвитку сільського, екологічного 
(зеленого) туризму.

Соціальне підприємство «ГоРодина», благодійна 
організація

Село Чижиків, Пустомитівський район, Львівська обл. 
Тепличне господарство з вирощування екопродукції.

Соціальне підприємство «Натуральні соки з Екологічно 
чистих фруктів Карпат» Благодійного фонду «Карітас 
Коломийсько-Чернівецької єпархії» ФО-П

Місто Коломия, Івано-Франківська обл. Виготовлення 
натуральних соків для потреб власних соціальних 
програм. Витискання соків для населення. Продаж 
соків для потреб ресторанів та кафе.

Соціальне підприємство «Пекарня «Горіховий дім»» 
ФО-П

Місто Львів. Виготовлення та реалізація кондитерських 
виробів та страв.

Ферма «Святогірська коза» ФО-П

Село Студенок, Ізюмський район, Харківська обл. 
Розведення кіз; переробка молока, виготовлення 
твердих і м’яких сирів, масла, морозива з козячого 
молока.

Фермерське господарство «Гармонія СМ», фермерське 
підприємство

Село Городище-Пустоварівське, Володарський район, 
Київська обл. Продаж товарів (власного виробництва), 
працевлаштування представників вразливих груп 
населення.

Фермерське господарство «Костів», фермерське 
підприємство

Село Поляни, Золочівський район, Львівська обл. 
Реалізація органічних продуктів, продуктів здорового 
харчування, продуктів з високою поживною, 
енергетичною цінністю, життєздатністю та життєвою 
силою, свіжих, із природним смаком.

Джерело: сформовано автором на основі [29; 32]

В теорії та на практиці слід розрізняти соціальне 
підприємництво як діяльність спеціалізованих 
організацій та соціальну діяльність підприємств 
як додаткову функцію; у соціального підприємств 
соціальна місія є статутною господарською діяль-
ністю, а у класичного вона реалізується через 
механізм соціальної відповідальності. Зокрема, 
соціальне підприємництво – це, на нашу думку, 
форма забезпечення зайнятості сільського насе-
лення; інноваційний спосіб організації господар-
ської діяльності на селі. В класифікації соціальних 
підприємств пропонуємо виділяти виробничо-гос-
подарський та обслуговуючий напрями діяльності, 
на основі яких формується характер спеціалізації.

Соціальне підприємництво як креативна 
модель бізнесу характеризує рівень соціальної сві-
домості суспільства та якість соціального капіталу. 
Наявність соціальних підприємств є перш за все 

індикатором стану соціальної економіки, бажання 
індивідів та підприємців діяти на благо соціуму. Це 
вкрай важливо врахувати у зв’язку з вирішенням 
проблем сталого розвитку, досягненням цілей, які 
визначені ООН на період до 2030 року.

Висновки з проведеного дослідження. Роз-
виток соціального підприємництва в економіці 
України загалом й на селі зокрема перебуває в 
зародковому стані, з’являються перші соціальні 
підприємства або такі, що схожі на них за прин-
ципами функціонування, цілями. Все залежить від 
культури підприємництва, національних традицій 
господарювання. Проблем чимало, головними з 
яких, на нашу думку, є відсутність рамкового спе-
ціалізованого законодавства з регулювання діяль-
ності соціальних підприємств, загальна непрозо-
рість, відсутність сформованості мотиваційного 
організаційно-економічного середовища.
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Орієнтування соціального підприємництва 
перш за все на досягнення соціальних вигід озна-
чає особливості функціонування економічного 
механізму соціального підприємства. Динаміка 
розвитку соціального підприємництва залежить 
від якості соціального капіталу, який акумулю-
ється в суспільстві. Носіями соціального капіталу 
є окремі індивіди, які об’єднуються в різні орга-
нізації для досягнення мети. Стрижневим еле-
ментом соціального капіталу є рівень довіри, на 
основі якої індивіди комунікують між собою в про-
цесі задоволення своїх економічних та соціальних 
інтересів. Соціальне підприємництво як діяльність 
і соціальне підприємство як організація є одними 
зі способів їх задоволення.

Фактично соціальне підприємництво є важ-
ливою складовою частиною реалізації соціаль-
ної політики на селі. Завдяки його розвитку сіль-
ські громади отримують додаткову спроможність 
вирішення проблем за різними напрямами, особ-
ливо у соціально-трудовій сфері. Це механізм, 
який ефективний в умовах децентралізації влади 
та управління, тому його обов’язково потрібно 
використовувати. Соціальне підприємництво дає 
спроможність суспільству реалізувати ефективну 
модель соціальної конкурентоспроможності, у 
складі якої розвиватимуться соціальні підприєм-
ства різних організаційних форм та спеціалізацій, 
але слід враховувати національну особливість 
структури підприємств, тобто те, що найбільш 
поширеною формою соціальних підприємств на 
селі в Україні є кооператив, на відміну від тради-
ційної сільськогосподарської діяльності.
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У статті проаналізовано методи 
оцінювання конкурентоспроможності 
товарів, визначено їхні переваги та 
недоліки. Обґрунтовано доцільність 
застосування комплексного методу, який 
базується на розрахунку інтегрального 
показника конкурентоспроможності 
товарів і є досить простим у використанні. 
Обчислення інтегрального показника 
конкурентоспроможності товару проведено 
на прикладі соняшникової рафінованої олії. 
Основними споживчими параметрами олії, 
які підлягали подальшому оцінюванню, були 
рівень її вигоряння в процесі використання; 
якість насіння; наявність міжнародних 
сертифікатів якості; імідж товарної марки 
на ринку; доступність продукції для кінцевих 
споживачів; рівень інформаційного забез-
печення споживачів стосовно конкретного 
товару; частота проведення виробником 
акцій. Економічним параметром вибрано 
середню ціну олії в роздрібній торговельній 
мережі м. Львова. Споживчі параметри 
конкурентоспроможності олії оцінювали 
експерти. Виробники олії можуть впли-
вати на вищезазначені параметри у процесі 
маркетингової діяльності як у межах скла-
дових частин комплексу маркетингу, так 
і під час збирання інформації про ринок та 
функціонування різних суб’єктів на ньому.
Ключові слова: конкурентоспроможність, 
методи оцінювання, інтегральний показник 
конкурентоспроможності, споживчі параме-
три, економічні параметри.

В статье проанализированы методы оце-
нивания конкурентоспособности товаров, 

определены их преимущества и недо-
статки. Обоснована целесообразность 
применения комплексного метода, кото-
рый базируется на расчете интеграль-
ного показателя конкурентоспособности 
товаров и является достаточно простым 
в использовании. Вычисление интеграль-
ного показателя конкурентоспособности 
товара проведено на примере подсолнеч-
ного рафинированного масла. Основными 
потребительскими параметрами масла, 
подлежащими дальнейшему оцениванию, 
были уровень его выгорания в процессе 
использования; качество семян; наличие 
международных сертификатов качества; 
имидж торговой марки на рынке; доступ-
ность продукции для конечных потреби-
телей; уровень информационного обе-
спечения потребителей касательно 
конкретного товара; частота проведения 
производителем акций. Экономическим 
параметром выбрана средняя цена масла 
в розничной торговой сети г. Львова. 
Потребительские параметры конкуренто-
способности масла оценивали эксперты. 
Производители масла могут влиять на 
вышеуказанные параметры в процессе 
маркетинговой деятельности как в преде-
лах составляющих комплекса маркетинга, 
так и при сборе информации о рынке и 
функционировании различных субъектов 
на нем.
Ключевые слова: конкурентоспособность, 
методы оценивания, интегральный пока-
затель конкурентоспособности, потреби-
тельские характеристики, экономические 
параметры.

The article analyzes the methods of evaluating the competitiveness of goods, identifies their advantages and disadvantages. The expediency of applying a 
complex method based on the calculation of the integral indicator of the competitiveness of goods and is quite simple to use is substantiated. The calculation 
of the integral indicator of the competitiveness of the product is carried out on the example of refined sunflower oil, which is in high demand in the domestic 
and foreign markets. The main consumer parameters of the oil that were to be further evaluated were: its level of burnout during use; quality of seeds; avail-
ability of international quality certificates; brand image on the market; availability of products for end consumers; the level of consumer information support 
for a particular product; frequency of holding by the manufacturer of shares. The economic parameter is the average price of oil in the retail trade network 
of L’viv. The following brands of refined sunflower oil have been selected to evaluate the competitiveness: Chumak Gold; Royal Flavor; Mayola; Oil Press. 
Chumak Gold oil parameters are chosen as a basis for comparison, which in its consumer characteristics is associated with the “ideal” oil for most consum-
ers. An expert group of 10 specialists with practical experience in the field of food production and marketing has been formed to evaluate the consumer 
parameters of oil competitiveness. The survey was conducted by e-mailing questions to experts. Each of the experts arranged the consumption parameters 
of the oil’s competitiveness by reducing their weight. They were assigned ordinal numbers (ranks). Based on these rankings, the weights of each consumer 
parameter are calculated. Experts also evaluated the consumption parameters of the oil on a ten-point scale. The integrated competitiveness indicator is 
determined by dividing the group competitiveness indicator by consumer parameters by the group competitiveness indicator by economic parameters. 
Managing the competitiveness of oil in a particular market involves evaluating its level and deliberately influencing the main parameters that shape it.  
The oil producer can influence the above mentioned parameters in the course of marketing activity within the constituent of the marketing complex as well 
as during the collection of information about the market and the functioning of various subjects on it.
Key words: competitiveness, assessment methods, an integral indicator of competitiveness, consumer parameters, economic parameters.

Постановка проблеми. Посилення конкурент-
ної боротьби в усіх сферах економіки загострює 
проблему підвищення конкурентоспроможності 
товарів вітчизняних підприємств, яка є важливою 
щодо того, щоби споживачі в процесі закупівлі від-
давали перевагу саме їм. Головним негативним 

наслідком невисокої конкурентоспроможності 
товарів українських підприємств є нездатність 
виробників утримувати та збільшувати ринкову 
частку, просувати товари, виходити на ринки 
інших країн, а також максимально задовольняти 
потреби споживачів. Важливими проблемами, які 
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виникають при цьому, є кількісне оцінювання рівня 
конкурентоспроможності товару та визначення 
напрямів її підвищення, оскільки це є досить тру-
домістким та інтегрованим процесом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значна кількість наукових публікацій присвячена 
питанням оцінювання конкурентоспроможності 
підприємств загалом та їхньої продукції зокрема. 
Проте у них відсутня єдність щодо визначення 
сутності поняття «конкурентоспроможність това-
рів». Зокрема, у джерелі [1, с. 284] автори трак-
тують її як складну та багатогранну категорію, що 
визначає відповідність властивостей і параметрів 
товару конкретним умовам ринку та вимогам спо-
живачів. На їхню думку, конкурентоспроможність 
є відносним поняттям, яке пов’язане з визначе-
ним цільовим ринком та часом реалізації товарів. 
У роботі [2] конкурентоспроможність визначено як 
властивість товарів, що здатна забезпечити їхній 
комерційний успіх у конкурентних умовах; наявну 
відповідність товарів умовам ринку та визначеним 
потребам цільових споживачів за різними параме-
трами, а саме якісними, технічними, економічними 
та естетичними, умовами збуту товарів (включа-
ють їхній сервіс, ціну, терміни поставки, рекламу). 
Проте технічні параметри товару є складовими 
частинами якісних параметрів, а ціна товару 
лежить в основі його економічних параметрів.

У подальшому будемо дотримуватися визна-
чення конкурентоспроможності, поданого у праці 
[3, с. 17]. Відповідно до нього конкурентоспромож-
ність товару – це сукупність його окремих харак-
теристик, що забезпечують максимальний рівень 
задоволення певної споживчої потреби порівняно 
з конкуруючими товарами у визначений період 
часу на конкретному сегменті ринку. Конкуренто-
спроможність товарів підприємства є відносним 
поняттям та визначальним чинником його успіш-
ної діяльності на певному ринку. Для оцінювання 
конкурентоспроможності товарів найчастіше 
використовують розрахунково-аналітичні методи, 
серед яких найбільш поширеним є визначення 
одиничних, групових та інтегральних показників 
конкурентоспроможності продуктів (технічних та 
економічних). Ці методи є простими, а їхні резуль-
тати – однозначними. Однак використання таких 
методів вимагає експертного оцінювання параме-
трів конкурентоспроможності та їхньої значущості 
[4; 5]. Розрахунково-аналітичні методи оцінювання 
конкурентоспроможності товарів передбачають 
також вибір бази для порівняння. Нею можуть 
виступати як потреби споживачів, так і товари кон-
курентів, що найкраще задовольняють потреби 
споживачів; гіпотетичний зразок; група товарів-
аналогів. Для визначення конкурентоспромож-
ності товарів у науковій літературі найчастіше 
пропонують брати до уваги технічні параметри 
товару (його якість) та економічні параметри (ціну 

споживання). Проте у джерелі [5] зазначено, що 
з точки зору маркетингу, крім технічних та еконо-
мічних параметрів товару, слід враховувати його 
естетичні параметри, умови збуту та постачання 
споживачам. У роботі [6], крім технічних та еко-
номічних параметрів конкурентоспроможності, 
автори пропонують аналізувати нормативні пара-
метри товарів. Проте вони стосуються технічних 
параметрів конкурентоспроможності товарів.

До аналітичних методів оцінювання конкурен-
тоспроможності товарів на ринку належить також 
модель Розенберга, модель з ідеальною точкою, 
метод різниць, метод рангів. Для оцінювання кон-
курентоспроможності товарів можуть бути вико-
ристані матричні методи (наприклад, матриці БКГ, 
Портера, А. Томпсона та А. Стрікленда), графічні 
методи через побудову «багатокутника конкурен-
тоспроможності», метод, що базується на теорії 
ЖЦТ [7, с. 159]. Задля оцінювання конкуренто-
спроможності товарів використовують економіко-
математичні методи, зокрема, на основі апарату 
нечіткої логіки [8; 9]. Проте вони потребують ґрун-
товної математичної підготовки та є досить склад-
ними в практичному використанні.

Постановка завдання. Метою статі є оцінювання 
конкурентоспроможності соняшникової олії з вико-
ристанням комплексного методу через розрахунок 
інтегрального показника конкурентоспроможності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні значна кількість товарів українських 
виробників характеризується низьким рівнем кон-
курентоспроможності на ринку, основними причи-
нами якого є [10, с. 21]:

– часта відсутність у підприємств моральних та 
матеріальних стимулів до підвищення якості про-
дуктів, оновлення виробництва;

– наявний високий рівень фізичного й мораль-
ного зношення основних виробничих фондів і тех-
нологій;

– недостатній розвиток системи широкомасш-
табного неперервного навчання та підвищення 
кваліфікації фахівців у сфері якості, насамперед 
керівників, відсутність сучасної ідеології у сфері 
управління якістю;

– необхідність великих матеріальних затрат на 
підвищення якості товарів та рівня сервісу згідно з 
вимогами європейських стандартів;

– невикористання комплексного підходу під час 
розроблення напрямів підвищення конкуренто-
спроможності товару, адже акцент роблять лише 
на певних параметрах його конкурентоспромож-
ності (для подолання цього недоліку доцільно 
використовувати метод оцінювання конкуренто-
спроможності товару через визначення інтеграль-
ного показника, задля чого обчислюють індекс 
споживчих та економічних параметрів товару; у 
процесі розрахунків важливо вибрати базу для 
порівняння, а саме товар, характеристики якого 
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найбільше наближаються до ідеального [3, с. 34], 
що користується високим попитом на ринку; під 
час визначення індексу споживчих параметрів 
продукції важливо сформувати їхній перелік).

Розрахунок інтегрального показника конкурен-
тоспроможності товару проведемо на прикладі 
соняшникової олії. Олію українських виробників 
споживають у 117 країнах світу завдяки її висо-
кій якості. Дослідження Громадської організації 
із захисту прав споживачів «Науково-дослідний 
Центр незалежних споживчих експертиз» низки 
марок олії, зокрема «Олейна» (пресова та тради-
ційна), «Щедрий дар», «Чумак золота», «Майола», 
«Стожар», «Диканька» і «Королівський смак», 
щодо лабораторного тестування якісних показни-
ків, маркування та упакування олії, її смаку засвід-
чили, що вона виготовлена у повній відповідності 
до норм «ДСТУ 4492» [11]. В Україні з 1 січня 
2019 року вступили в силу нові ДСТУ виробництва 
соняшникової олії [12], які розроблені згідно зі сві-
товими вимогами, передусім, щодо безпеки цього 
виду продукції та термінів її придатності.

До основних споживчих параметрів олії, які 
будуть підлягати подальшому оцінюванню, від-
несені [9] рівень її вигоряння у процесі викорис-
тання; якість насіння; наявність міжнародних сер-
тифікатів якості; імідж товарної марки на ринку; 
доступність продукції для кінцевих споживачів; 
рівень інформаційного забезпечення споживачів 
стосовно конкретного товару; частота проведення 
виробником акцій. Як економічний параметр до 
розгляду будемо приймати середню ціну олії в 
роздрібній торговельній мережі м. Львова. Для 

оцінювання конкурентоспроможності вибрано 
такі марки соняшникової рафінованої олії, як 
«Чумак Золота», «Королівський смак», «Майола», 
«Олейна пресова». Було прийнято рішення залу-
чити експертів до оцінювання споживчих параме-
трів конкурентоспроможності олії, яке проведене 
згідно з етапами, поданими на рис. 1.

Експертну групу сформовано з 10 фахівців, які 
мають практичний досвід роботи у сфері вироб-
ництва та маркетингу харчових продуктів. Опиту-
вання було проведено шляхом надсилання запи-
тань експертам на електронну пошту.

Оцінювання вагомості кожного споживчого пара-
метра конкурентоспроможності олії (третій блок на 
рис. 1) реалізовано згідно з такими етапами:

1) кожен експерт упорядкував споживчі пара-
метри конкурентоспроможності олії за зниженням 
їхньої вагомості, присвоюючи вищий порядковий 
номер (ранг) важливішому параметру;

2) визначено суми рангів, присвоєних експер-
тами кожному споживчому параметру конкуренто-
спроможності олії;

3) на основі отриманих сум рангів побудовано 
узагальнений ранжований ряд;

4) вагові коефіцієнти параметрів конкуренто-
спроможності обчислено шляхом ділення сумар-
ного рангу кожного параметра на загальну суму 
рангів усіх споживчих параметрів конкурентоспро-
можності олії.

Результати ранжування споживчих параметрів 
конкурентоспроможності олії експертами подано в 
табл. 1.

Узагальнений ранжований ряд споживчих пара-
метрів конкурентоспроможності олії пред-
ставлено в табл. 2.

Результати експертного оцінювання 
подано в табл. 3.

Індекс споживчих параметрів олії 
визначено на основі методики, поданої у 
джерелі [14, с. 255–256]. Базою для порів-
няння вибрано параметри олії «Чумак 
Золота», яка за своїми споживчими харак-
теристиками для більшості споживачів 
асоціюється з «ідеальною» олією.

Індекс економічних параметрів обчис-
лено як відношення ціни оцінюваної олії до 
ціни олії, яку вибрано за базу порівняння.

Інтегральний показник конкуренто-
спроможності визначено шляхом ділення 
групового показника конкурентоспромож-
ності за споживчими параметрами на гру-
повий показник конкурентоспроможності 
за економічними параметрами.

Результати розрахунків наведено в 
табл. 4.

Аналізування даних табл. 1 показує, 
що хоча олія «Чумак Золота» за своїми 
споживчими параметрами переважає 

Формування експертної групи та проведення 
опитування1

Вивчення експертами об’єктів оцінювання з 

урахуванням споживчих параметрів 
2

Оцінювання вагомості кожного параметра 3

Оцінювання споживчих параметрів 
конкурентоспроможності олії в балах ( )4

Оцінювання конкурентоспроможності олії:

5

Рис. 1. Етапи оцінювання конкурентоспроможності олії  
за споживчими параметрами

Джерело: сформовано авторами на основі [13]
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Таблиця 1
Результати ранжування експертами споживчих параметрів конкурентоспроможності олії

Експерти Ранги параметрів конкурентоспроможності олії
П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7

Експерт 1 1 4 2 7 5 6 3
Експерт 2 1 2 3 7 6 5 4
Експерт 3 1 3 2 4 7 6 5
Експерт 4 4 2 1 6 3 5 7
Експерт 5 1 2 3 4 7 6 5
Експерт 6 1 3 2 5 4 6 7
Експерт 7 3 1 2 4 6 5 7
Експерт 8 1 2 4 3 7 6 5
Експерт 9 2 4 1 3 7 6 5
Експерт 10 1 2 3 4 7 5 6
Суми рангів параметрів 16 25 23 47 59 56 54

Таблиця 2
Узагальнений ранжований ряд споживчих параметрів конкурентоспроможності олії

Параметри 
конкурентоспроможності 

олії
Суми рангів 
параметрів

Вагові коефіцієнти параметрів 
конкурентоспроможності, 

часток одиниці
П1 16 0,06
П2 25 0,09
П3 23 0,08
П4 47 0,17
П5 59 0,21
П6 56 0,20
П7 54 0,19

Загальна сума рангів усіх 
параметрів 280 1,00

Таблиця 3
Споживчі та економічні параметри олії для визначення її конкурентоспроможності

Параметри для оцінювання 
конкурентоспроможності олії

Вагомість 
параметрів, 

часток 
одиниці

Оцінки параметрів, бали (1–10)
ТМ 

«Чумак 
Золота»

ТМ 
«Королівський 

смак»
ТМ «Майола» ТМ «Олейна 

пресова»

1. Споживчі параметри олії
рівень вигоряння у процесі 
використання 0,06 10 9 7 8

якість насіння 0,09 9 7 8 9
наявність міжнародних сертифікатів 
якості 0,08 10 9 8 8

імідж товарної марки на ринку 0,17 10 8 7 7
доступність продукції для кінцевих 
споживачів 0,21 10 9 9 10

рівень інформаційного забезпечення 
споживачів стосовно цього товару 0,20 8 8 7 8

частота проведення виробником акцій 0,19 6 7 8 8
2. Економічні параметри,  
а саме середня ціна в роздрібній 
мережі м. Львова, грн. за 1 л

– 37 33 29 35

Таблиця 4
Індекси конкурентоспроможності досліджуваних марок олії

Індекси ТМ «Королівський смак» ТМ «Майола» ТМ «Олейна пресова»
Індекс споживчих параметрів 0,943 0,922 1,010
Індекс економічних параметрів 0,892 0,784 0,973
Інтегральний показник 
конкурентоспроможності олії 1,057 1,177 1,041
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олію ТМ «Королівський смак» та ТМ «Майола», 
проте вона поступається їм за своєю конкуренто-
спроможністю через вищу ціну. Олія ТМ «Олейна 
пресова» є більш конкурентоспроможною на 
ринку порівняно з олією ТМ «Чумак Золота» за 
рахунок як своїх споживчих параметрів, так і ціни. 
Найкращі конкурентні позиції на ринку олії соняш-
никової рафінованої має ТМ «Майола», споживчі 
параметри якої є досить високими, а ціна – най-
більш привабливою на ринку.

Висновки з проведеного дослідження. 
Управління конкурентоспроможністю олії на пев-
ному ринку передбачає оцінювання її рівня та 
цілеспрямований вплив на основні параметри, що 
її формують, а саме на рівень вигорання у процесі 
використання; якість насіння, відповідність міжна-
родним сертифікатам якості; імідж товарної марки 
на ринку; доступність для кінцевих споживачів та 
їхню поінформованість щодо товару, частоту про-
ведення виробником акцій та ціну за 1 л. Вироб-
ники олії можуть впливати на вищезазначені пара-
метри у процесі маркетингової діяльності. Саме 
вивчення такого впливу пов’язане з перспекти-
вами подальших досліджень.
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У статті розкрито сутність та основні 
характеристики організаційної структури 
управління підприємств. Проаналізовано 
організаційну структуру управління ПрАТ 
«Київстар». Управління здійснюється 
сукупністю підрозділів, що спеціалізуються 
на виконанні конкретних видів робіт, де 
фахівці одного профіля об’єднані в певні 
відділи, а саме відділ маркетингу, фінансовий 
відділ, відділ логістики. У кожному підрозділі є 
свій керівник, зокрема фінансовий директор у 
бухгалтерії, директор по маркетингу серед 
маркетологів. Всі відділи взаємопов’язані 
та підкоряються генеральному директору. 
Визначено основні показники фінансової 
діяльності ПрАТ «Київстар». Досліджено 
залежність показників фінансової діяльності 
підприємства від його організаційної струк-
тури. Встановлено, що така залежність 
є досить тісною й складає приблизно 
60%. Запропоновано шляхи зміцнення 
фінансового стану підприємства. Саме за 
наявності грамотного та ефективного 
управління підприємство здатне не тільки 
встояти в конкурентній боротьбі, але й 
бути лідером на ринку.
Ключові слова: організаційна структура 
управління, фінансова діяльність, прибуток, 
рентабельність, кореляційна залежність, 
ПрАТ «Київстар», фінансовий стан.

В статье раскрыты сущность и основные 
характеристики организационной струк-

туры управления предприятием. Про-
анализирована организационная структура 
управления ЧАО «Киевстар». Управление 
осуществляется комплексом подразделе-
ний, специализирующихся на выполнении 
конкретных видов работ, где специалисты 
одного профиля объединены в определен-
ные отделы, а именно отдел маркетинга, 
финансовый отдел, отдел логистики. У 
каждого подразделения есть свой руководи-
тель, в частности финансовый директор 
в бухгалтерии, директор по маркетингу 
среди маркетологов. Все отделы взаимос-
вязаны и подчиняются генеральному дирек-
тору. Определены основные показатели 
финансовой деятельности ЧАО «Киев-
стар». Исследована зависимость показа-
телей финансовой деятельности предпри-
ятия от его организационной структуры. 
Установлено, что такая зависимость 
является довольно тесной и составляет 
примерно 60%. Предложены пути укрепле-
ния финансового состояния предприятия. 
Именно при наличии грамотного и эффек-
тивного управления предприятие спо-
собно не только выстоять в конкурентной 
борьбе, но и быть лидером на рынке.
Ключевые слова: организационная струк-
тура управления, финансовая деятель-
ность, прибыль, рентабельность, корре-
ляционная зависимость, ЧАО «Киевстар», 
финансовое состояние.

The article revealed essence and key characteristics of the organizational structure of enterprise management. The most important characteristics of 
the organizational structure include: number of links; hierarchy; clarity of separation of functions, powers and responsibility vertically and horizontally at 
the management system. The characteristics of the management structure are its reliability and organization; its efficiency, etc. Organizational charac-
teristics are the basis of the criteria for assessing the rationality of the organizational structure as a whole analyzed the organizational structure of the 
management of Kyivstar. Management is carried out by a set of subdivisions specializing in the performance of specific types of work, where specialists 
of one profile are combined into certain departments, namely: Marketing department, Financial Department, logistics Department. Each unit has its own 
leader: financial director, marketing director etc. All departments are interconnected and obey the general director. The main indicators of the financial 
activity of Kyivstar are determinated. The profit of Kyivstar tends to increase: in 2017, compared to 2016, it increased by 38.46% and in 2018 in compari-
son with 2017 year – by 82.13%. This indicates that the company is quite profitable, and increases its profits by expanding the range of services, and 
creates its own pricing policy. Dependence of financial activity indicators of the enterprise from its organizational structure is investigated. It is established 
that such dependence is very close and is approximately 60%. Ways of strengthening the financial condition of the enterprise are offered, among of that 
monitoring of the telecommunication market. The improvement of the quality of this activity in accordance with the needs, improving the technical and 
technological components, keep leadership at the market by effective pricing policy and range of services, optimization of management system of the 
enterprise by reducing the intermediate links in the organizational structure. Only by presence of competent and efficient management the company is 
able not only to resist the competition, but also to be a leader in the market.
Key words: organizational structure of management, financial activity, profit, profitability, correlation dependence, Kyivstar, financial position.

Постановка проблеми. В умовах ринкової 
економіки підприємство здійснює свою діяльність 
в умовах досить жорсткої конкуренції, яка змушує 
його безперервно вдосконалюватися. Задля цього 
підприємство змушене постійно шукати шляхи 
поліпшення своєї діяльності, підвищення прибут-
ковості, а також конкурентоздатності.

Важлива роль у розв’язанні цієї задачі від-
водиться системі управління підприємствами. 
Саме за наявності грамотного й ефективного 
управління підприємство здатне не тільки всто-
яти в конкурентній боротьбі, але й бути лідером 
на ринку. Крім того, якісне управління сприяє під-

вищенню прибутковості та рентабельності під-
приємства.

Основою будь-якого управління є правильно 
побудована організаційна структура підприєм-
ства, яка буде спроможна забезпечити своєчасне 
прийняття управлінських рішень та доведення їх 
до відповідних виконавців. Своєчасна реалізація 
прийнятих раціональних рішень сприятиме покра-
щенню фінансового стану підприємства, що є осно-
вою тривалості та ефективності його діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Організаційні структури управління стали пред-
метом дослідження таких вітчизняних науковців, 
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як Л.Г. Дідковська, О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, 
Л.І. Скібцька. Серед зарубіжних вчених окремих 
аспектів цього питання торкались М. Мескон, 
М. Альберт, Ф. Хедоурі. Проте залишається поза 
увагою дослідження залежності фінансової діяль-
ності підприємства від його організаційної струк-
тури управління.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
впливу організаційної структури підприємства на 
показники його фінансової діяльності та розро-
блення пропозицій зміцнення фінансового стану 
підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно з останніми досягненнями теорії та прак-
тики менеджменту структура управління підпри-
ємства має забезпечити реалізацію його стратегії.

Під організаційною структурою управління під-
приємством розуміється впорядкована сукупність 
взаємопов’язаних елементів, що входять до її 
складу та перебувають між собою у сталих від-
ношеннях, що забезпечують їх функціонування й 
розвиток як єдиного цілого.

Л.Г. Дідковська вважає, що організаційною 
структурою є однин з елементів механізму госпо-
дарювання, що відображає процеси виробничо-
економічного характеру й відповідає виду роз-
витку підприємства [1, с. 137].

Л.І. Скібіцька та О.М. Скібіцький стверджують, 
що організаційна структура управління – це форма 
системи управління, яка визначає склад, взаємо-
дію та підпорядкованість її елементів [2, с. 96].

На думку О.Є. Кузьміна та О.Г. Мельника, орга-
нізаційна структура управління – це впорядкована 
сукупність підрозділів, які формують рівні управ-
ління, їх взаємозв’язки та забезпечують управ-
ління організацією [3, с. 331].

Такі зарубіжні вчені, як М. Мескон, Ф. Хедоурі, 
М. Альберт, вважають, що найкраща структура – 
це та структура, яка дає змогу організації найкра-
щим способом взаємодіяти із зовнішнім серед-
овищем, продуктивно й доцільно розподіляти та 
спрямовувати зусилля своїх співробітників, отже, 
задовольняти потреби клієнтів і досягати своїх 
цілей з високою ефективністю [4].

Організаційна структура дає змогу працівникам 
усвідомити своє місце в організації, завдяки чому 
вони спільно можуть працювати над досягненням 
мети компанії. Крім того, структура – це єдиний 
спосіб перейти від стратегічних планів до дії. Без 
будь-якої структури неможлива координація дій 
співробітників, а найкращі плани ніколи не змо-
жуть бути виконані.

До найважливіших характеристик організацій-
ної структури належать кількість ланок; ієрархіч-
ність (кількість щаблів або рівнів); чіткість розмеж-
ування функцій, повноважень та відповідальності 
по вертикалі й горизонталі в системі управління. 
Характеристиками якості структури управління є 

її надійність та організованість (що визначаються 
за рівнем ритмічності роботи та інших ознак), її 
оперативність (швидкість прийняття й реаліза-
ції рішень) тощо. Організаційні характеристики 
лежать в основі критеріїв оцінювання раціональ-
ності організаційної структури загалом.

Критеріями оцінювання раціональності орга-
нізаційної структури є відповідність об’єкта вико-
нуваних управлінських робіт кількості виконавців; 
зосередження на кожному щаблі управління (ланці) 
об’єктивно необхідних функцій та прав для їхньої 
реалізації; відсутність паралелізму та дублювання 
функцій; оптимальне поєднання централізації та 
децентралізації виконавців, функцій, прав, відпові-
дальності; дотримання норм керованості, тобто кіль-
кості виконавців, що припадає на одного керівника 
їхньої діяльності; ступінь надійності, оперативності, 
гнучкості, адаптованості, економічності, ефектив-
ності виробництва й управління, самостійності й від-
повідальності виконавців за результати справи.

Хоча різні підприємства мають багато спіль-
ного, за багатьма важливими характеристиками 
вони істотно відрізняються один від одного, тому 
під час побудови структури управління потрібно 
враховувати ці особливості, а також їх вплив на 
загальну діяльність підприємства.

Більш детально зупинимось на організаційній 
структурі управління та її впливі на фінансову 
діяльність на прикладі ПрАТ «Київстар».

Організаційна структура апарату управління 
ПрАТ «Київстар» наведена на рис. 1.

Управління здійснюється сукупністю підрозділів, 
що спеціалізуються на виконанні конкретних видів 
робіт, де фахівці одного профіля об’єднані в певні 
відділи, а саме відділ маркетингу, фінансовий від-
діл, відділ логістики (склад і поставка товару). У кож-
ному підрозділі є свій керівник, зокрема фінансовий 
директор у бухгалтерії, директор по маркетингу 
серед маркетологів. Всі відділи взаємопов’язані 
та підкоряються генеральному директору. Таким 
чином, можна визначити структуру управління ком-
панії, а саме лінійно-функціональну [5].

Розподіл повноважень у підприємстві є таким [5]:
– на фінансовий відділ покладена задача обліку 

матеріальних цінностей та фінансів, ведення 
балансу фірми;

– на відділ маркетингу покладена задача роз-
роблення й планування маркетингових програм, 
аналізу продажів, проведення маркетингових 
досліджень тощо;

– на відділ управління з розвитку продукту 
покладена задача роботи з розширення та онов-
лення асортименту пропонованих послуг;

– відділ з управління персоналом здійснює 
тренінгову та консультаційну роботу у сфері 
управління організацією, реалізує програми осо-
бистісного та професійного розвитку, проєктного 
менеджменту;
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– технічний відділ відповідає за роботу зі ста-
ціонарним зв’язком, технологіями мобільного 
зв’язку, розроблення та прийняття комунікаційних 
рішень;

– керівник з продажів безпосередньо вирішує 
всі питання щодо функціонування точок на місцях 
та відкриття нових.

Всім процесом управляє президент підприєм-
ства, він же делегує задачі, а водночас і повнова-
ження кожному конкретному підрозділу або ланці. 
Підрозділи та ланки ПрАТ «Київстар» беруть на себе 
зобов’язання щодо виконання цих задач і несуть від-
повідальність перед керівником у межах посади.

Функції, які виконує відділ, не розподілені чітко 
між співробітниками, робота виконується за ступе-
нем необхідності, а повноваження розподіляються 
начальником відділу щодо його розподілу.

На результатах реалізації планів засновані 
контроль та оцінювання ефективності управління 
мережею. Контроль здійснюється за такими кри-
теріями, як динаміка прибутку, обсяг продажів, 
кількість постійних клієнтів. Можна виділити стра-
тегічний контроль, поточний контроль за вжиттям 
конкретних заходів, а також контроль прибутко-
вості, що передбачає аналіз фактичного прибутку 
та ефективності маркетингових зусиль [5].

Для того щоби здійснити оцінювання впливу 
організаційної структури на ефективність 
фінансової діяльності ПрАТ «Київстар», про-
аналізуємо основні його фінансові показники за 
2016–2018 роки (табл. 1) [6–8].

За визначений період оборотні активи ПрАТ «Київ-
стар» мають тенденцію до зростання: у 2017 році 
порівняно з 2016 роком вони зросли на 23,8%, а у 
2018 році порівняно з 2017 роком – на 67,99%. Це є 
позитивною тенденцією змін, оскільки підприємство 
збільшує обсяги надання послуг і зв’язку.

Щодо необоротних активів ПрАТ «Київстар», 
то у 2017 році порівняно з 2016 роком вони змен-
шились на 6,74% (тобто на 889 111 тис. грн), а у 
2018 році порівняно з 2017 роком вони збільши-
лись на 4,29% (тобто на 526 769 тис. грн). Змен-
шення необоротних активів, скоріше за все, спри-
чинене зменшенням основних засобів, а також 
моральним та фізичним зносом обладнання 
(порівняно з 2016 роком у 2017 році знос основ-
ного обладнання складав 52,62%).

Динаміка власного капіталу підприємства є 
позитивною, адже за всі 3 роки простежується його 
зростання: у 2017 році – на 14,67%, а у 2018 році – 
на 37,34% порівняно з попередніми роками. Це є 
досить позитивною тенденцією для підприємства, 
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Рис. 1. Організаційна структура апарату управління ПрАТ «Київстар»

Таблиця 1
Основні показники діяльності ПрАТ «Київстар» за 2016–2018 роки, тис. грн.

Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік
Оборотні активи 4 293 492 5 315 192 8 928 856
Необоротні активи 13 182 076 12 292 965 12 819 734
Власний капітал 10 873 619 12 469 171 10 873 619
Поточні зобов’язання 6 471 067 4 934 139 43 159 127
Чистий прибуток 2 446 169 3 387 067 6 168 938
Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) 14 933 044 15 753 027 14 933 044
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) 7 899 849 8 699 457 7 372 418
Валовий дохід 7 033 195 7 053 570 7 033 195
Адміністративні витрати 1 122 295 1 269 207 1 922 854
Витрати на збут 1 136 103 1 316 755 1 514 947
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оскільки збільшення власного капіталу дає змогу 
підприємству розвиватися й бути менш залежним 
від зовнішніх джерел фінансування.

Щодо поточних зобов’язань, то спостерігається 
їх зменшення у 2017 році на 23,75%, у 2018 році на 
12,53%, що є досить позитивним результатом гос-
подарювання та управління, оскільки на фоні збіль-
шення власного капіталу та зменшення зобов’язань 
компанія зменшує свою залежність від зовнішніх 
джерел фінансування та стає більш конкурентоспро-
можною на ринку й привабливою для інвесторів.

Чистий прибуток ПрАТ «Київстар» має тен-
денцію до зростання: у 2017 році порівняно з 
2016 роком він збільшився на 38,46%, а у 2018 році 
порівняно з 2017 роком – на 82,13%. Це свідчить 
про те, що підприємство є досить прибутковим і 
нарощує свій прибуток за рахунок розширення 
асортименту послуг, а також формує власну цінову 
політику. Виручка від реалізованої продукції також 
має позитивну динаміку до збільшення, адже у 
2017 році спостерігаємо її зростання на 5,49%, 
а у 2018 році – на 8,42% порівняно з попереднім 
роком. Таке збільшення пов’язане з тим, що саме 
у 2016–2017 роках збільшилась кількість корис-
тувачів послуг підприємства, а також змінилися 
тарифи за обслуговування.

Щодо валового доходу, то цей показник також 
має позитивну тенденцію до зростання, адже у 
2017 році показник збільшився на 0,29% (тобто 
на 20 375 тис. грн.), а у 2017 році – на 37,61% 
(тобто на 2 653 000 тис. грн.). Як уже зазнача-
лося, це спричинено введенням 4G-зв’язку та змі-
нами тарифів. Собівартість реалізованої продукції 
(послуг) зросла на 10,12% у 2017 році та зменши-
лась на 15,25% у 2018 році відповідно.

Адміністративні витрати та витрати на збут є 
майже однаковими й мають тенденцію до зростання: 
за 2017 рік щодо 2016 року адміністративні витрати 
зросли на 13,09%, а витрати на збут – на 15,9%; за 
2018 рік відносно 2017 року адміністративні витрати 
зросли на 51,5%, а витрати на збут – на 15,05%.

Отже, проаналізувавши основні показники 
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Київ-
стар», спостерігаємо, що компанія має позитивну 
динаміку розвитку та збільшує асортимент своїх 
послуг, нарощуючи прибуток і власний капітал, 
що спричиняють збільшення собівартості реалізо-
ваних послуг та інших витрат діяльності й змен-
шення поточних зобов’язань, дають змогу бути 
підприємству лідером на ринку України.

Проведемо аналіз фінансового стану 
ПрАТ «Київстар» за 2016–2018 роки (табл. 2).

Виходячи з отриманих результатів, бачимо, 
що загалом усі показники зростають, що є досить 
позитивним для підприємства й дає можливість 
зрозуміти, що ПрАТ «Київстар» постійно розвива-
ється та нарощує свій потенціал.

Рентабельність активів характеризує доход-
ність підприємства, що створюється всіма акти-
вами підприємства, які перебувають у його вико-
ристанні згідно з балансом. У 2018 році активи 
ПрАТ «Київстар» є рентабельними на 31%.

У 2016 році активи підприємства забезпечили 
рівень прибутку у 16%, ця тенденція продовжилась 
у 2017 році, коли показник збільшився до 19%. 
Щодо власного капіталу, то у 2016 та 2017 роках 
рентабельність власного капіталу підприємства 
становила 25% та 29%, а у 2018 році вона досяг-
нула позначки у 42%.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 
характеризує рівень прибутковості власного капі-
талу, вкладеного в це підприємство, тому найбіль-
ший інтерес має для наявних і потенційних власників 
та акціонерів, а також є одним з основних показників 
інвестиційної привабливості підприємства.

Рентабельність продажів продукції має пози-
тивну динаміку. У 2016 році вона становила 16% 
та 24%, у 2017 році – 30% і 22%, а у 2018 році ‒ 
57% та 36%, що визначає позитивні тенденції роз-
витку й діяльності підприємства.

З розрахованих значень видно, що рівень 
ефективності діяльності підприємства є досить 

Таблиця 2
Показники фінансового стану ПрАТ «Київстар» за 2016–2018 роки

Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік
Коефіцієнт платоспроможності 0,6 0,7 0,9
Коефіцієнт забезпечення власними 
оборотними засобами -0,33 0,07 0,07

Коефіцієнт фінансування 0,6 0,4 0,3
Коефіцієнт маневреності 0,16 0,27 0,31
Коефіцієнт покриття 2,7 3,57 5,04
Коефіцієнт швидкої ліквідності 2,69 3,56 5,03
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,26 0,67 1,24
Рентабельність активів 0,16 0,19 0,31
Рентабельність власного капіталу 0,25 0,29 0,42
Рентабельність продукції 0,24 0,3 0,57
Рентабельність продажу продукції або обігу 0,16 0,22 0,36
Рентабельність діяльності 0,31 0,39 0,84
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високим, підприємство фінансує власні кошти й 
інвестиційні ресурси у розвиток нових проєктів, а 
також розширює асортимент послуг.

Коефіцієнт фінансування, навпаки, має спа-
даючу тенденцію, що є позитивним для підпри-
ємства, оскільки свідчить про його можливість 
знизити власну залежність від зовнішніх джерел 
фінансування до мінімуму (до 27% у 2018 році). 
Коефіцієнт маневреності у 2018 році має пози-
тивну для підприємства динаміку до зростання й 
свідчить про формування додаткового капіталу, 
який можна використовувати для інвестування та 
інших напрямів розвитку підприємства. Коефіцієнт 
покриття показує, скільки грошових одиниць обо-
ротних коштів припадає на кожну грошову одиницю 
короткострокових зобов’язань, а також характери-
зує достатність оборотних коштів підприємства для 
погашення своїх боргів протягом періоду.

Коефіцієнт покриття ПрАТ «Київстар» за кожен 
досліджуваний період перевищує норму, оскільки 
є більшим за 1,5 (коливається від 2,7 до 5,04), 
тобто вартість активів підприємства у 2–3 рази 
більше, підприємство є платоспроможним і покри-
ває власні зобов’язання за рахунок активів. Це 
пояснюється тим, що за 2016–2018 рр. його активи 
зростали, а зобов’язання зменшувалися, що є 
досить позитивною динамікою розвитку.

Показник швидкої ліквідності ПрАТ «Київстар» 
також є більшим за норму, коливаючись протягом 
2016–2018 рр. від 2,69 до 5,03 за оптимального 
значення 0,5 і вище.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характери-
зує негайну готовність підприємства ліквідувати 
короткострокову заборгованість. Як видно з роз-
рахунків, показник абсолютної ліквідності має 
тенденцію до зростання, що є позитивним яви-
щем. Показник коливається в межах 0,26–1,24. 
У цьому разі це пояснюється досить незначним 
рівнем зобов’язань для досліджуваної компанії та 
порівняно високими значеннями грошових коштів, 
наявних у ПрАТ «Київстар».

З проведених розрахунків бачимо, що 
ПрАТ «Київстар» має високий рівень забезпече-
ності фінансовими ресурсами.

Для оцінювання впливу організаційної структури 
управління на показники фінансової діяльності під-

приємства визначимо коефіцієнт кореляції та коефі-
цієнт детермінації залежності рентабельності діяль-
ності підприємства від його організаційної структури. 
Результати такого аналізу наведені в табл. 3.

Як видно з розрахунків, кореляційна залежність 
між рентабельністю діяльності та організаційною 
структурою управління підприємства є досить тіс-
ною, причому вона є постійною протягом усього 
досліджуваного періоду.

Виявлено, що рентабельність діяльності 
ПрАТ «Київстар» достатньою мірою залежить від 
організаційної структури управління, а саме на 58%.

Оскільки на прибуток підприємства також має 
вплив організаційна структура, визначимо коре-
ляційну та детермінаційну залежність між прибут-
ком та організаційною структурою підприємства. 
Результати розрахунків наведено в табл. 4.

За результатами розрахунків можна побачити, що 
прибуток ПрАТ «Київстар» дуже сильно залежить від 
організаційної структури управління, адже коефіцієнт 
кореляції протягом усього досліджуваного періоду 
складає 0,78. Показник детермінації показує відсо-
ткову залежність цих показників, яка становить 61%.

Отже, зробивши кореляційний аналіз залеж-
ності фінансових результатів від організаційної 
структури управління ПрАТ «Київстар», доходимо 
висновку, що показники його фінансової діяльності 
досить сильно залежать від організаційної струк-
тури управління підприємством.

Висновки з проведеного дослідження. На 
основі проведеного дослідження можна запропо-
нувати такі шляхи зміцнення фінансового стану 
підприємства:

1) здійснювати моніторинг ринку телекомунікацій-
них послуг та постійно вдосконалювати свою діяль-
ність відповідно до виникаючих на ньому потреб;

2) не залишати вдосконалення технічної та 
технологічної складових своєї діяльності, адже 
саме вони є основою успіху для телекомунікацій-
них підприємств;

3) утримувати лідерські позиції на ринку за 
рахунок ефективної цінової політики та асорти-
менту послуг;

4) оптимізувати систему управління підприєм-
ством через зменшення проміжних ланок в органі-
заційній структурі.

Таблиця 3
Залежність між рентабельністю діяльності та організаційною структурою ПрАТ «Київстар»

Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік
Коефіцієнт кореляції організаційної структури 0,76 0,76 0,76
Коефіцієнт детермінації організаційної структури 0,58 0,58 0,58

Таблиця 4
Залежність прибутку від організаційної структури управління ПрАТ «Київстар»

Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік
Коефіцієнт кореляції 0,78 0,78 0,78
Коефіцієнт детермінації 0,61 0,161 0,61
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Домінантою курортної діяльності як 
галузі туризму є прагнення людини оздо-
ровитися в процесі споживання курортної 
послуги. Актуальною є проблема розвитку 
дитячого туризму, будучи невід’ємною 
складовою частиною туристичної галузі, 
а саме його цінова політика. Ціни на дитя-
чий відпочинок не є низькими, до того ж 
вони постійно зростають. Висока ціна 
диктується здебільшого низкою чинників. 
Дитячих таборів на Прикарпатті багато. 
Відрізняються вони між собою програмами, 
умовами проживання, місцем розташування, 
мовною компонентою та цінами тощо. 
На основі аналізу цінової політики літніх 
дитячих таборів Карпат виявлено низку 
чинників, які формують цінову політику 
дитячих таборів загалом. Необхідне фор-
мування алгоритму встановлення вартості 
путівки до дитячого табору, який зумов-
лений безпосередніми витратами, цінами 
конкурентів та попитом. Зазначені чинники 
будуть становити алгоритм формування 
кінцевої вартості путівки до дитячого 
табору.
Ключові слова: курортна діяльність, 
дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, 
дитячий туризм, дитячий відпочинок, дитя-
чий табір, цінова політика літнього дитя-
чого оздоровчого табору.

Доминантой курортной деятельности как 
отрасли туризма является стремление 
человека оздоровиться в процессе потре-
бления курортной услуги. Актуальной явля-
ется проблема развития детского туризма, 
являясь неотъемлемой составной частью 
туристической отрасли, а именно его цено-
вая политика. Цены на детский отдых не 
являются низкими, к тому же они посто-
янно растут. Высокая цена диктуется пре-
имущественно рядом факторов. Детских 
лагерей на Прикарпатье много. Отлича-
ются они между собой программами, усло-
виями проживания, местом расположения, 
языковой компонентой и ценами и т. п. На 
основе анализа ценовой политики летних 
детских лагерей Карпат выявлен ряд фак-
торов, которые формируют ценовую поли-
тику детских лагерей в целом. Необходимо 
формирование алгоритма установления 
стоимости путевки в детский лагерь, 
который обусловлен непосредственными 
затратами, ценами конкурентов и спросом. 
Указанные факторы будут составлять 
алгоритм формирования конечной стоимо-
сти путевки в детский лагерь.
Ключевые слова: курортная деятель-
ность, детские учреждения оздоровления и 
отдыха, детский туризм, детский отдых, 
детский лагерь, ценовая политика летнего 
детского оздоровительного лагеря.

The priority of the resort activity as a tourism industry is the desire of the person (economic entity) to rehabilitate during the consumption of the resort ser-
vice (or complex of services). Not only the study and the development of effective treatment methods, but also the practical technologies of rehabilitation 
and prevention have become more acute in the country. These institutions are necessary not only for adults but also for children. Health is deteriorating, 
especially children’s health. And it requires new approaches to the organization of quality recreation of the young generation. Children need to be well 
rested in order to sit at school desks in the autumn, so there is a need for summer children’s camps to function, which is a fairly effective form of health 
(both physiological and mental health preservation). A children’s camp may be year-round, it means that health changes occur seasonally. The issue 
of child tourism development is important, being an integral part of the tourism industry, namely its pricing policy, which can vary. Prices for children’s 
vacations are not cheap and are still rising. However, the expensive price is dictated by a number of factors. It takes 10 days for the child to rest, and 
it takes 21 days to recover. So it can be a health resort with a complex of medical procedures, a rest camp in the mountains, in tents or in comfortable 
hotel-type rooms. Of course, the price of the whole holiday or day of camp will be significant. There are many children’s camps in the Carpathian region. 
They differ in programs, living conditions, location and prices, etc. Recently, children’s camps have complemented their programs with a language 
component, which is sure to affect the price of the holiday, but is also an important fact of interest to the parents. Analyzing the price policy of summer 
children’s camps in the Carpathians, a number of factors have been identified that form the pricing policy of children’s camps in general. It is necessary 
to develop an algorithm for setting the price of rest in the children’s camp, which is also caused by direct costs, competitors’ prices and demands. These 
factors will be the algorithm for determining the final price of a summer children’s camp.
Key words: resort activity, children’s health and rest camps, child tourism, child rest, children’s camp, price policy of summer children’s camp.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
соціально-економічного розвитку України дитячий 
туризм є частиною туристичної галузі, а питання 
дитячого оздоровлення та дитячого відпочинку, 
на жаль, не є першочерговими. Ціна путівки до 
дитячого табору відіграє неабияку роль у виборі 
того чи іншого закладу, тому цінова політика літ-
ніх дитячих оздоровчих таборів має містити чіт-
кий алгоритм установлення вартості путівки, який 
зумовлений витратами, цінами конкурентів та 
попитом, а також іншими чинниками, які вплива-
ють на діяльність закладу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз наукових досліджень і публікацій у сфері 

санаторно-курортного лікування та оздоровлення 
дітей виявляє проблеми стану здоров’я населення 
й надає шляхи вирішення цієї проблеми. У системі 
безперервної освіти канікули загалом відіграють 
вагому роль для розвитку, виховання та оздо-
ровлення дітей і підлітків. Аналіз наукових праць 
з проблеми розвитку дитячого туризму в Україні 
засвідчив інтерес науковців до дитячо-підлітко-
вого туризму.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження цінової політики літніх дитячих оздоровчих 
таборів, для чого слід:

– деталізувати чинники, які впливають на кін-
цеву вартість путівки до дитячого табору;
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– визначити чинники на основі аналізу цінової 
політики дитячих таборів Прикарпаття;

– розробити алгоритм установлення кінцевої 
вартості путівки до дитячого табору.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Прикарпаття має всі необхідні умови для розвитку 
санаторно-курортного комплексу, особливо для 
розвитку діяльності дитячих таборів. Розглянемо 
діяльність дитячих таборів та їх цінову політику на 
літо 2020 року.

За законодавством оздоровча зміна триває 
21 день, а на території Прикарпаття є заклади, 
котрі приймають дітей для відпочинку на 10, 14 та 
18 днів. За сезон у таборах зазвичай організову-
ють чотири зміни, хоча є шість змін, які тривають 
із 1 червня по 31 серпня, а також запрошують на 
відпочинок дітей від 7 до 17 років.

Кожному табору під час атестації присвоюють 
категорію: третю, другу, першу чи вищу.

На Прикарпатті з вищою категорією працюють 
чотири заклади, а саме лікувально-оздоровчий 
комплекс «Дружба» (Долинський район), ліку-
вально-оздоровчий комплекс «Сокіл» (Галицький 
район), дитячий заклад оздоровлення та відпо-
чинку «Артек-Буковель» (с. Поляниця), спортивно-
оздоровчий комплекс ПНУ ім. В. Стефаника «Сме-
річка» (с. Микуличин Яремчанської міськради). 
Є два заклади другої категорії, такі як «Опілля» 
(Рогатинський район) та «Прикарпатські зорі» 
(Коломийський район). Решта закладів має першу 
категорію [1].

Розглянемо цінову політику літніх дитячих 
оздоровчих таборів Івано-Франківської області [2].

Вартість одного дня в таборі з проживанням, 
харчуванням та організованим дозвіллям коли-
вається від 380 до 400 гривень. Отже, відпочинок 
та оздоровлення впродовж 21 дня обійдеться у 
близько 8 000 грн. Найдорожчим вийде відпочи-
нок в «Артеку-Буковель». Тут працює одразу три 
табори, такі як «Озерний», «Лісовий», «Гірський». 
Дев’ять днів перебування в «Озерному» коштують 
6 640 гривень. Дев’ять днів у «Лісовому» кошту-
ють дорожче, а саме 9 000 гривень, чотирнад-
цять днів – від 14 586 до 18 304 гривень за зміни. 
Найдорожчим є відпочинок у «Гірському», адже 
13 днів у ньому потягнуть на 37 700 гривень.

Функціонують інші дитячі табори. Відпочи-
нок у літньому таборі для дітей «Дитяча рес-
публіка DELUXE» обійдеться за 12–14 днів від 
11 800 до 14 100 гривень у 2020 році. Ціна дитя-
чого спортивно-оздоровчого табору «Петрос» за 
10–14 днів коливатиметься від 7 400 до 9 900 гри-
вень. Дитячий табір “SHULC” пропонує зміни від 
10 до 14 днів за вартістю від 7 300 до 13 500 гри-
вень залежно від вибраної програми. Дитячий 
табір “Diamond Dream Camp” пропонує зміни 
10–12 днів по ціні 9 690–12 920 гривень. Елітний 
табір для сучасних дітей “Friends World” пропонує 

зміни по 10 днів чи 21 дню за ціною від 16 500 до 
32 500 гривень. У “DISCOVERY camp” «Майбутнє 
починається зараз» за зміни у 12–14 днів дове-
деться заплатити 11 200–13 200 гривень. Дитячий 
табір-готель «Шоколад» пропонує зміни по 14 днів 
за 12 000–12 300 гривень. «Прим Арт Camp» 
пропонує зміни для батьків і дітей по 14 днів за 
11 500 гривень. Ціна в “Camp Life” за 14 днів ста-
новить 12 800 гривень. Центр дитячого відпочинку 
“Freeland camp” пропонує зміни 11–14 днів за 
ціною 13 000–160 00 гривень. Відпочинок у дитя-
чому таборі у Карпатах “Fayno Camp Yaremche” 
з вивченням англійської мови коштує за 10 днів 
14 800 гривень.

Табір «Строкаті Єноти» запрошує на 10 днів за 
ціною 7 000 гривень. Дитячий табір «Ростра. Розвід-
ник» запросить дітей на 11 днів за ціною 4 200 гри-
вень, англомовний табір “BoyarCamp” – на 11 днів 
за ціною 15 900 гривень. Дитячий табір «Радість» 
має зміни на 7–13 днів по 5 780–11 980 гривень. 
На 7–12 днів дитячий табір «Вандер» запропо-
нує путівки за ціною 5 800–8 900 гривень. Дитячий 
табір “FREESTYLE” має путівки на 12–14 днів за 
13 000–15 300 гривень. Одна зміна дитячого табору 
“ELC Camp” на 11 днів коштує 11 500 гривень. 12 змін 
по 6 днів пропонує дитячий літній сімейний табір 
«Красна Поляна» за ціною від 6 499 до 27 000 гри-
вень. Дитячий табір «Тисагор» путівку на 14 днів 
оцінює у 10 950 гривень. 12 днів дитячого табору 
“KEY CLUB” обійдуться від 8 000 до 9 350 гривень. 
Табір “ProfyCamp” путівку на 14–21 день оцінює 
у 12 300–16 900 гривень. Дитячий розважально-
оздоровчий табір “Rantka Camp” пропонує путівку 
на 15 днів за 12 000 гривень. Влітку 2020 року в 
Карпатах працюватиме Підліткова літературна 
школа від “LITOSVITA”, 10 днів перебування в якій 
коштуватимуть 10 000 гривень. Англійський табір 
для дітей “Five Stars” пропонує зміни на 10 днів за 
ціною 14 900 гривень.

У 2019 році відкрився дитячий табір «Карпатські 
мрії», де відпочинкова зміна у 14 днів оцінюється 
у 4 900 гривень, а оздоровча зміна у 21 день – 
7 332,12 гривень [4].

Дитячий табір «Лімниця» знаходиться в селі 
Вістова Калуського району. Дитячий табір «Пер-
лина Придністров’я» пропонує зміни від 10 днів до 
21 дня. У Косові розміщений дитячий заклад оздо-
ровчого типу «Карпатські зорі».

18 днів перебування у лікувально-оздоровчому 
комплексі «Дружба» коштують 10 512 гривень [3].

Табір санаторно-курортного типу «Сокіл» 
передбачає заїзди на 14, 18 та 21 день від 
3 500 гривень. Спортивно-оздоровчий комплекс 
ПНУ ім. В. Стефаника «Смерічка» пропонує тер-
міни перебування від 18 днів до 21 дня за ціною 
6 300–8 400 гривень [5].

Результати аудиту дитячих таборів Івано-Фран-
ківської області показали, що є вагомі підстави для 
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створення нових туристичних продуктів (модер-
нізації пропозиції), а також дали змогу виділити 
низку чинників, які впливають на ціну путівки до 
дитячого табору (рис. 1).

Виходячи з чинників, зауважимо, що вони всі 
прямо впливають на ціну путівки до дитячого 
табору.

Кількість змін проаналізованих закладів варію-
ється від 1 до 12. Це дає змогу закладам скорочу-
вати кількість днів перебування дитини в закладі, 
оскільки більшість батьків розглядає вартість 
путівки як вагому складову частину вибору, а кіль-
кість днів не має для них великого значення. Тут 
можна розглядати два випадки: коли батьки з року 
в рік віддають дитину в один і той самий табір, бо 
«дитина так хоче», а ціна як така для них не має 
вагомого значення; коли батьки свідомо шукають 
табір з меншою кількістю днів, бо не знають, чи 
впорається дитина із самостійним навантаженням 
за межами дому. Керівники таких таборів також 
це прекрасно усвідомлюють, і ціна дня в такому 
таборі може коштувати близько 1 000 гривень, а 
подекуди й більше.

Розвиваюча програма з вивченням англійської 
мови – що може бути краще! Все це зроблено 
для батьків розумних дітей або дітей, батьки яких 
думають, що їх дітям треба ще трохи повчитися. 
Літо – це час для розваг, але так думають діти. Зде-
більшого англомовні назви таборів говорять уже 
самі за себе. Зустрічаються табори з вивченням 
французької, німецької, італійської, іспанської, 
китайської мов. Звичайно, вирішують батьки, але 
не забувайте про дітей. Мовна компонента прямо 
пропорційно впливає на кінцеву вартість путівки 
до дитячого табору.

Умови розміщення прямо впливають на ціну 
путівки до табору, оскільки має значення, де буде 
спати дитина: в наметі чи п’ятизірковому готелі. 
Сучасні комфортабельні умови розміщення будуть 
пропонувати майже всі, але не всім це потрібно.

Харчування в дитячому таборі може бути від 
трьох– до п’ятиразового. Меню складається відпо-
відно до вимог чинного законодавства щодо дитя-
чого харчування. Меню досить різноманітне й вклю-
чає всі корисні для дітей групи продуктів, зокрема 
багато овочів, фруктів, молочних та молочнокислих 
продуктів, м’яса, риби, яєць, зернових. Інколи дітям 
пропонують на сніданок шведський стіл.

Розташування дитячого табору щодо спо-
лучення не має значення, всі заклади надають 
трансферні послуги, а розташування щодо гірської 
місцевості, на березі річки чи моря має велике зна-
чення і, звичайно, враховується під час форму-
вання ціни.

Щодо розважальних програм у дитячих табо-
рах, то їх перелік є нескінченним. Деякими з них є:

– екскурсії;
– стрільба з лука;
– гірські велосипеди;
– теніс;
– дартс;
– пейнтбол;
– волейбол;
– спортивні змагання;
– квести;
– автобусні поїздки;
– походи;
– туристичні прогулянки;
– дискотеки;
– майстер-класи.

 Рис. 1. Чинники, які впливають на цінову політику літнього дитячого оздоровчого табору

Джерело: розроблено автором
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Велика кількість активностей дитячого табору 
вражає, але деякі табори таким чином позиціону-
ють себе на ринку. Звичайно, це впливає на кін-
цеву вартість путівки.

Алгоритм встановлення вартості путівки до 
дитячого табору зумовлений безпосередніми 
витратами, цінами конкурентів, попитом та зазна-
ченими чинниками (рис. 2).

Алгоритм установлення вартості путівки до 
дитячого табору містить так звану тактику ціно-
утворення дитячого табору, яка буде результатом 
формування стратегії ціноутворення дитячого 
табору. При цьому не варто забувати про те, що 
адміністрація закладу завжди пропонує знижки до 
ціни за певних умов, що диктує зміну кінцевої ціни 
путівки, але при цьому залишається незмінною 
цінова стратегія дитячого табору.

Висновки з проведеного дослідження. Ціна 
завжди була чи не найбільш вагомим фактором 
під час вибору путівки до дитячого табору. Завдяки 
аналізу дитячих таборів Івано-Франківської 
області можна виділити низку чинників, які вплива-
ють на ціну путівки до дитячого табору. Отже, слід 
назвати кількість змін, кількість днів перебування 
в таборі, мовну компоненту, харчування, умови 
розміщення, атракції, розташування табору. Окрім 
зазначених чинників на ціну впливають витрати 
путівки, ціни конкурентів, попит на путівку, що ста-
новить алгоритм формування вартості путівки до 
дитячого табору. Аналіз діяльності літніх дитячих 
оздоровчих таборів дав змогу розробити алгоритм 
установлення вартості путівки до дитячого табору.

Запропонований алгоритм передбачає вдоско-
налення процесу цінової політики дитячих таборів, 

 
Рис. 2. Алгоритм установлення вартості путівки до дитячого табору

Джерело: розроблено автором

визначає тактику та стратегію ціноутворення дитя-
чих оздоровчих закладів.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. 10 найкращих дитячих таборів на Прикар-

патті. Галицький кореспондент. URL: http://gk-press.
if.ua/10-najkrashhyh-dytyachyh-taboriv-na-prykarpatti 
(дата звернення: 15.03.2020).

2. Дитячі табори. URL: https://childcamp.com.ua/ua 
(дата звернення: 15.03.2020).

3. Лікувально-оздоровчий комплекс «Дружба». 
URL: http://druzba.com.ua/kalkulyatsiya (дата звер-
нення: 16.03.2020).

4. Обласний заклад оздоровлення та відпо-
чинку «Карпатські мрії». URL: http://karpatskimrii.com/
index/nashi-umovi/0-4 (дата звернення: 16.03.2020).

5. Спортивно-оздоровчий комплекс ПНУ  
ім. В. Стефаника «Смерічка». URL: https://sok-smerichka.
jimdofree.com/літо-2020 (дата звернення: 16.03.2020).

REFERENCES:
1. Galician correspondent. Top 10 children’s 

camps in the Carpathian region. URL: http://gk-press.
if.ua/10-najkrashhyh-dytyachyh-taboriv-na-prykarpatti 
(accessed: 15 March 2020).

2. Children’s camps, childcamp.com.ua/ua (аcces-
sed: 16 Mar. 2020).

3. The medical-improving complex “Druzhba”. URL: 
http://druzba.com.ua/kalkulyatsiya (accessed: 18 March 2020).

4. Regional institution of health and recreation “Car-
pathian Dreams”. URL: http://karpatskimrii.com/index/
nashi-umovi/0-4 (accessed: 18 March 2020).

5. Sports and recreation complex of the V. Stefanyk 
PNU “Smerichka”. URL: https://sok-smerichka.jimdofree.
com/літо-2020 (accessed: 18 March 2020).



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

106 Випуск 51. 2020

СУЧАСНІ ТРЕНДИ РИНКОВОЇ КОН’ЮНКТУРИ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ
CURRENT TRENDS OF THE FRUIT AND VEGETABLE MARKET CONJUNCTURE

УДК 338.433:339.13

https://doi.org/10.32843/bses.51-17

Рожко Н.Я.
к.е.н., доцент кафедри  
промислового маркетингу
Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя

Rozhko Nataliya
Ternopil Ivan Puluj National  
Technical University

На підставі проведених досліджень вста-
новлено, що ринки різних видів овочів та 
фруктів характеризуються нестабільним 
характером пропозиції. При цьому попит 
на плодоовочеву продукцію зростає в 
усьому світі внаслідок того, що споживачі 
все більше уваги приділяють цінності своєї 
їжі та більше споживають цих товарів. 
Свідченням цього є зростання показ-
ника виробництва овочів та фруктів на 
душу населення. Протягом останніх років 
спостерігається зростання виробництва 
майже всіх видів фруктів в Україні, крім слив 
та абрикосів. Аналізуючи кон’юнктуру ринку 
плодоовочевої продукції, маємо відзначити 
можливості її поставки не лише у свіжому, 
але й у переробленому вигляді, що частково 
вирішує проблему зберігання такої продукції. 
Останніми роками у світі спостерігається 
зменшення попиту на консервовані та зро-
стання попиту на сушені овочі і фрукти. 
При цьому незадоволеними є внутрішні 
потреби споживачів України у сушених ово-
чах та фруктах. Обмежуючим фактором 
для виробників ягід є значні витрати на 
закупівлю обладнання для сушіння овочів, 
ягід і фруктів, а також необхідність дотри-
мання стандартів ЄС щодо якості таких 
товарів.
Ключові слова: кон’юнктура ринку, ринок 
овочів та фруктів, експортні поставки про-
дукції, сушіння овочів та фруктів, європей-
ські стандарти якості сушеної продукції.

На основе проведенных исследований 
установлено, что рынки различных видов 

овощей и фруктов характеризуются 
нестабильным характером предложения. 
При этом спрос на плодоовощную про-
дукцию растет во всем мире вследствие 
того, что потребители все больше вни-
мания уделяют ценности своей пищи и 
больше потребляют этих товаров. Сви-
детельством этого является рост пока-
зателя производства овощей и фруктов 
на душу населения. В течение последних 
лет наблюдается рост производства 
почти всех видов фруктов в Украине, 
кроме слив и абрикосов. Анализируя конъ-
юнктуру рынка плодоовощной продук-
ции, должны отметить возможности ее 
поставки не только в свежем, но и в пере-
работанном виде, что частично решает 
проблему хранения такой продукции. 
В последние годы в мире наблюдается 
уменьшение спроса на консервированные и 
рост спроса на сушеные овощи и фрукты. 
При этом неудовлетворенными являются 
внутренние потребности жителей Укра-
ины в сушеных овощах и фруктах. Ограни-
чивающим фактором для производителей 
ягод являются значительные затраты на 
закупку оборудования для сушки овощей, 
ягод и фруктов, а также необходимость 
соблюдения стандартов ЕС касательно 
качества таких товаров.
Ключевые слова: конъюнктура рынка, 
рынок овощей и фруктов, экспортные 
поставки продукции, сушение овощей и 
фруктов, европейские стандарты качества 
сушеной продукции.

Based on the research, it has been established that markets for various types of vegetables and fruits are characterized by an unstable supply nature. At the 
same time, demand for fruit and vegetable products is increasing worldwide, due to the fact that consumers are increasingly paying attention to the value 
of their food and are consuming more of these products. This is evidenced by the increasing production of vegetables and fruits per capita. The analysis 
of statistics shows that among all kinds of vegetables potatoes and tomatoes are grown the most in Ukraine, with a tendency to increase in recent years. 
During 2017–2018, the production of pumpkin and zucchini also increased, while the production of other vegetables fluctuated, which is determined by the 
weather. Apples and pears are the most grown among all types of fruit in Ukraine. The analysis shows that there has been an increase in the production of 
almost all kinds of fruits, except plums and apricots in recent years. Over the last three years, Ukraine has substantially increased exports of berries when, 
because of the depreciation of the Ukrainian currency, Ukrainian berries have become attractive to consumers in European markets. Analyzing the market 
situation for fruit and vegetable products, it should be noted that there is a possibility of its supply not only fresh but also recycled, which partially solves 
the problem of storage of such products. In recent years, there has been a decrease in demand for canned goods and an increase in demand for organic 
products and dried vegetables and fruits in the world. At the same time, the internal needs of Ukrainian consumers in dried vegetables and fruits are not 
satisfied. The limiting factor for berry producers is the considerable cost of purchasing equipment for drying vegetables, berries and fruits, which can range 
from 1 million to 10 million UAH. Due to the fact that the quality standards for dried produce in Europe are sufficiently rigorous about the presence of GMOs, 
the uniformity of deliveries, as well as the timing and volume of deliveries, their cyclicality and domestic farmers not always able to adhere to them. In addi-
tion, not all varieties of existing vegetables and fruits are suitable for drying.
Key words: market conjuncture, vegetable and fruit market, export deliveries of products, drying of vegetables and fruits, European standards of quality 
of dried products.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
розвитку для прийняття певних управлінських 
рішень суб’єкти господарювання мають володіти 
інформацією про кон’юнктуру ринку товарів, на 
яких вони функціонують. Це особливо актуально 
для ринку овочів та фруктів, уподобання спожи-
вачів на якому змінюються в напрямі здорового 
харчування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження кон’юнктури ринку плодоовочевої 
продукції перебували в центрі уваги І.О. Яснолоб. 
Нею проаналізовано основні фактори, які визна-

чають кон’юнктуру ринку плодоовочевої продукції, 
такі як пропозиція та попит на неї, динаміка цін та 
запасів, інфраструктура ринку, а також викорис-
тано балансовий метод її прогнозування на основі 
статистичних даних Полтавської області та влас-
них досліджень автора [1, с. 331–339]. О.В. Захар-
чук встановлює основні фактори, які значною 
мірою впливають на розвиток ринку овочів та 
фруктів України [2, с. 3–4], такі як підвищена увага 
до овочів як одних з найважливіших продуктів 
харчування у світі, глобалізація сільськогосподар-
ського виробництва через часткове пом’якшення 
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торговельних бар’єрів, посилення вимог спожива-
чів до якості цих товарів, активне використання 
інновацій у сферах вирощування овочів і фрук-
тів. Питання дослідження ринку овочів України 
перебували в центрі досліджень Р.В. Лагоші. Ним 
досліджено динаміку виробництва та споживання 
овочів України протягом 2000–2014 рр., проана-
лізовано структуру продажу цих товарів сільсько-
господарськими підприємствами за різними кана-
лами розподілу, основні причини зміни імпорту 
та експорту цих товарів в Україні [3, с. 57–62]. 
Н.О. Тихоновою проаналізовано рівень самоза-
безпеченості овочами та фруктами населення різ-
них регіонів України та їх реального споживання 
на душу населення за окремими регіонами [4], 
встановлено тенденцію до зростання місткості 
ринку овочів України.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
пропозиції на різні види овочів та фруктів на ринку 
України, факторів впливу на них, структури їх екс-
порту та імпорту, визначення перспективних напря-
мів діяльності вітчизняних сільгоспвиробників.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ринки різних видів овочів та фруктів характери-
зуються нестабільним характером пропозиції, 
який визначається залежністю від погодних умов 
[1, с. 330]. При цьому попит на плодоовочеву 
продукцію зростає в усьому світі внаслідок того, 

що споживачі все більше уваги приділяють цін-
ності своєї їжі та більше споживають цих товарів. 
Свідченням цього є зростання показника вироб-
ництва овочів на душу населення. Зокрема, у 
1990 р. виробництво овочів на душу населення у 
світі складало 88 кг, а у 2015 р. – уже 138 кг. При 
цьому найбільше виробляється овочів на душу 
населення в Китаї, де цей показник складає понад 
400 кг, тоді як у Греції – 296 кг, в Іспанії – 273 кг. 
Досить високим є споживання овочів у Білорусії, 
а саме 245 кг [2, с. 4]. Кількість спожитих насе-
ленням овочів у кожній країні овочів прямо про-
порційно залежить від рівня доходу населення. 
У 2018 р. в Україні було спожито 139,4 кг карто-
плі на одну особу, 163,9 кг овочів та баштанних, 
53,9 кг культур плодових та ягідних, винограду 
[5]. При цьому зростання споживання картоплі на 
одну особу порівняно з 2015 р. зросло на 9,47%, 
овочів та баштанних – на 3,72%, культур плодових 
та ягідних, винограду – на 22,03%.

Україна належить до одних з найбільших світо-
вих виробників овочів. У табл. 1 наведено дина-
міку обсягів виробництва овочів за видами.

На рис. 1 наведено структуру виробництва ово-
чів в Україні у 2018 р.

Серед усіх видів овочів найбільше в Україні 
вирощується картоплі та помідорів, при цьому 
протягом останніх років спостерігається тенден-

Таблиця 1
Динаміка обсягів виробництва овочів в Україні за видами, тис. т

Види овочів 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.
Огірки та корнішони 993,3 940,9 958,7 948,9 896,3 985,1
відносне відхилення до попереднього року, % – -5,28 1,89 -1,02 -5,54 9,91
Помідори 1 954,1 2 147,9 2 274,4 2 229,7 2 267,5 2 324,1
відносне відхилення до попереднього року, % – 9,92 5,89 -1,97 1,70 2,50
Капуста 1 969,2 1 876,6 1 677,3 1 682,8 1 733,2 1 672
відносне відхилення до попереднього року, % – -4,70 -10,62 0,33 3,00 -3,53
Буряк столовий 884 897,1 834,6 841,9 836,2 818,1
відносне відхилення до попереднього року, % – 1,48 -6,97 0,87 -0,68 -2,16
Морква столова 866,7 890,7 822,9 876,9 839 841,8
відносне відхилення до попереднього року, % – 2,77 -7,61 6,56 -4,32 0,33
Картопля 21 851,5 23 693,4 20 839,3 21 750,3 22 208,2 22 504,0
відносне відхилення до попереднього року, % – 8,43 -12,05 4,37 2,11 1,33
Цибуля ріпчаста 964,9 1108,6 956,5 1014,6 976,7 883,9
відносне відхилення до попереднього року, % – 14,89 -13,72 6,07 -3,74 -9,50
Часник 175,2 191,1 176,5 188 185,8 187
відносне відхилення до попереднього року, % – 9,08 -7,64 6,52 -1,17 0,65
Перець стручковий 183,4 187,9 167,2 193,1 175,1 176,1
відносне відхилення до попереднього року, % – 2,45 -11,02 15,49 -9,32 0,57
Кабачки столові 509,8 531,4 496,5 596,1 543,4 645,4
відносне відхилення до попереднього року, % – 4,24 -6,57 20,06 -8,84 18,77
Баклажани 87,3 86,9 80 84,2 74,8 68,5
відносне відхилення до попереднього року, % – -0,46 -7,94 5,25 -11,16 -8,42
Гарбузи столові 605,1 573,2 565,1 613,8 621,3 692,6
відносне відхилення до попереднього року, % – -5,27 -1,41 8,62 1,22 11,48

Джерело: складено на основі джерела [6, с. 72-73]
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ція до їх зростання. Протягом 2017–2018 рр. 
збільшилися також обсяги виробництва гарбузів 
столових та кабачків, обсяги виробництва інших 
овочів коливаються, що визначається погодними 
умовами.

У табл. 2 наведено динаміку обсягів виробни-
цтва фруктів за видами.

На рис. 2 наведено структуру виробництва 
фруктів в Україні у 2018 р.

Серед усіх видів фруктів найбільше в Україні 
вирощується яблук та груш. Також протягом остан-
ніх років спостерігається зростання виробництва 
майже всіх видів фруктів, крім слив та абрикосів.

При цьому в Україні спостерігається тенден-
ція до зростання цін на овочі та фрукти протягом 
2014–2019 рр., за винятком 2016 р. (рис. 3).

Сьогодні змінилися також вимоги споживачів до 
упаковки продукції, в Україні та світі зростає попит 
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Рис. 1. Структура виробництва овочів в Україні у 2018 р.

Таблиця 2
Динаміка обсягів виробництва фруктів в Україні за видами, тис. т

Види овочів 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.
Яблука 1 141,4 1 085,4 1 179,6 1 099,2 1 076,2 1 462,4
відносне відхилення до попереднього року, % – -4,91 8,68 -6,82 -2,09 35,89
Груші 162,4 157,7 170,6 156,0 165,4 183,2
відносне відхилення до попереднього року, % – -2,89 8,18 -8,56 6,03 10,76
Айва 7,8 7,5 7,4 6,6 6,4 7,4
відносне відхилення до попереднього року, % – -3,85 -1,33 -10,81 -3,03 15,63
Сливи 179,2 163,2 184,0 178,3 200,5 198,1
відносне відхилення до попереднього року, % – -8,93 12,75 -3,10 12,45 -1,20
Вишні 192,8 182,9 192,9 156,5 172,3 218,7
відносне відхилення до попереднього року, % – -5,13 5,47 -18,87 10,10 26,93
Черешні 72,7 67,3 76,6 63,3 70,9 84,6
відносне відхилення до попереднього року, % – -7,43 13,82 -17,36 12,01 19,32
Абрикоси 130,6 64,5 64,9 81,3 86,7 11,7
відносне відхилення до попереднього року, % – -50,61 0,62 25,27 6,64 -86,51
Персики 25,6 22,5 15,6 18,1 19,9 26,4
відносне відхилення до попереднього року, % – -12,11 -30,67 16,03 9,94 32,66
Горіхи 112,6 102,7 115,1 108,0 108,7 127,2
відносне відхилення до попереднього року, % – -8,79 12,07 -6,17 0,65 17,02
Суниці та полуниці 67,2 66,9 64,0 61,9 55,0 62,3
відносне відхилення до попереднього року, % – -0,45 -4,33 -3,28 -11,15 13,27
Малина та ожина 28,2 30,8 30,4 31,9 34,2 35,2
відносне відхилення до попереднього року, % – 9,22 -1,30 4,93 7,21 2,92
Смородина 25,4 25,8 25,5 24,5 27,1 29,6
відносне відхилення до попереднього року, % – 1,57 -1,16 -3,92 10,61 9,23
Аґрус 6,9 6,8 6,6 6,6 7,8 8,2
відносне відхилення до попереднього року, % – -1,45 -2,94 0,00 18,18 5,13

Джерело: складено на основі джерела [6, с. 79–80]
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на вимиті, а також нарізані та упаковані у дріб-
ному фасуванні овочі та фрукти, хоча 70% усієї 
плодоовочевої продукції продаються в непереро-
бленому цілісному вигляді. Проте більша кількість 
запакованих овочів означає використання більшої 
кількості пакувального матеріалу та формування 
більше відходів [7]. Одночасно у світі спостеріга-
ється зменшення попиту на консервовані овочі та 
фрукти й зростання попиту на органічні продукти.

Специфічними є канали розподілу овочевої 
продукції, яка в Україні здебільшого продається на 
міських ринках. Населення України починає спо-
живати переважно вітчизняні товари.

Ринок плодоовочевої продукції в Україні у 
колишньому СРСР традиційно був зорієнтований 
лише на внутрішнє, часто регіональне спожи-
вання, характеризувався відсутньою інтеграцією 
зі світовим ринком. Наявна динаміка стосовно 

розвитку плодоовочевого ринку в Україні харак-
теризується проведенням його структуризації у 
напрямі охоплення перспективних сегментів ринку 
у глобальному вимірі, до яких належить передусім 
експорт яблук, лохини, а також чорниці та заморо-
жених фруктів, зокрема суниці, малини [8].

В Європі найбільші обсяги імпорту овочів спо-
стерігаються у Німеччині, основними країнами – 
експортерами овочів є Туреччина, Іспанія, а також 
Італія. Нідерланди відіграють важливу роль у дис-
трибуції товарів [2, с. 5].

У табл. 3 подано структуру експорту та імпорту 
плодоовочевої продукції у свіжому та охолодже-
ному вигляді за регіонами у 2019 р.

Аналіз табл. 3 показує, що Україна займається як 
експортом, так і імпортом овочів та фруктів. Проте 
для більшості овочів та фруктів імпорт суттєво пере-
важає експорт, за винятком яблук, груш та айви.
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Джерело: складено на основі джерела [5]
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Таблиця 3
Структура експорту та імпорту плодоовочевої продукції у 2019 р.

Регіони
Експорт Імпорт Експорт Імпорт

кількість, 
тис. т частка, % кількість, 

тис. т частка, % кількість, 
тис. т частка, % кількість, 

тис. т частка, %

Картопля Коренеплоди (морква, ріпа, столові буряки, 
селера тощо)

Всього 5,692 100,00 250,602 100,00 2,306 100,00 8,923 100,00
Країни СНД 4,522 79,44 239,424 95,54 1,122 48,66 6,057 67,88
Європа 0,018 0,32 6,455 2,58 1,169 50,69 2,362 26,47
Азія 1,138 19,99 1,611 0,64 0,011 0,48 0,425 4,76
Африка 0,007 0,12 3,112 1,24 0,002 0,09 0,079 0,89
Америка 0,003 0,05 – – 0,001 0,04 – –
Австралія і Океанія 0,005 0,09 – – 0,001 0,04 – –

Помідори Огірки та корнішони
Всього 8,621 100,00 71,736 100,00 3,806 100,00 17,588 100,00
Країни СНД 6,841 79,35 0,666 0,93 0,573 15,06 0,973 5,53
Європа 1,751 20,31 5,525 7,70 3,222 84,66 1,096 6,23
Азія 0,026 0,30 64,768 90,29 0,008 0,21 15,518 88,23
Африка 0,001 0,01 0,778 1,08 0,001 0,03 – –
Америка 0,001 0,01 – – 0,001 0,03 – –
Австралія і Океанія 0,001 0,01 – – 0,001 0,03 – –

Цибуля та часник Капуста
Всього 13,645 100,00 84,051 99,99 10,443 100,00 11,566 100,00
Країни СНД 2,144 15,71 65,128 77,49 5,031 48,18 1,993 17,23
Європа 9,397 68,87 6,883 8,19 5,393 51,64 9,142 79,04
Азія 2,041 14,96 4,685 5,57 0,014 0,13 0,415 3,59
Африка 0,002 0,01 7,350 8,74 0,002 0,02 0,016 0,14
Америка 0,059 0,43 0,004 0,00 0,002 0,02 – –
Австралія і Океанія 0,002 0,01 – – 0,001 0,01 – –

Яблука, груші та айва Абрикоси, вишні та черешні, персики, сливи
Всього 53,694 100,00 29,478 100,00 3,555 100,00 58,553 100,00
Країни СНД 18,506 34,47 0,265 0,90 3,049 85,77 6,416 10,96
Європа 9,596 17,87 28,170 95,56 0,288 8,10 49,681 84,85
Азія 24,622 45,86 0,569 1,93 0,217 6,10 2,311 3,95
Африка 0,967 1,80 0,268 0,91 0,0001 0,00 0,111 0,19
Америка 0,001 0,00 0,202 0,69 – – 0,033 0,06
Австралія і Океанія 0,002 0,00 0,003 0,01 – – – –

Джерело: складено на основі джерела [5]

У пошуку додаткових можливостей щодо 
поставки своїх товарів преміум-класу, таких як 
заморожені та свіжі овочі і фрукти, органічні про-
дукти, консервні продукти на експорт, значна кіль-
кість українських виробників плодоовочевої про-
дукції брала активну участь у світовому форумі 
«Міжнародний зелений тиждень – 2019» [9].

Сьогодні Україна посідає п’яте місце серед країн 
Європи за рівнем виробництва овочів, фруктів та 
ягід та займає одинадцяту позицію серед 45 країн 
Європи у такій сфері, як органічне землеробство. 
Протягом трьох останніх років Україна суттєво збіль-
шила експортні поставки ягід, коли внаслідок зне-
цінення української валюти українські ягоди стали 
привабливими за ціною для споживачів на ринках 
Європи. Привабливим регіоном для збуту україн-
ських ягід є ринок Азії, проте на ньому ягоди не є тра-
диційним для населення продуктом харчування [10].

Аналізуючи кон’юнктуру ринку плодоовоче-
вої продукції, маємо відзначити можливості її 
поставки не лише у свіжому, але й у переробле-
ному вигляді, що частково вирішує проблему збе-
рігання такої продукції. Згідно з даними вторинної 
маркетингової інформації на сучасному етапі Укра-
їна кожного року імпортує сушених овочів на суму 
10 млн. дол. США (у натуральному вираженні це 
близько 3 тис. т продукції). При цьому рівень задо-
волення внутрішнім виробництвом сушеними ово-
чами та фруктами в Україні становить лише 30%. 
Сушіння овочів та фруктів – це перспективний біз-
нес для українських фермерів, особливо сушіння 
ягід, ціна яких є досить високою. Зокрема в Укра-
їні сушену малину продають за ціною 600 грн./кг, 
суницю – 800 грн./кг. Водночас у США 1 кг суше-
ної малини продають за ціною 40–50 дол. США. 
Обмежуючим фактором для виробників ягід є зна-
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чні витрати на закупівлю обладнання для сушіння 
овочів, ягід і фруктів, які можуть коливатися від 
1 млн. до 10 млн. грн. Слід враховувати також той 
факт, що стандарти якості щодо сушеної продук-
ції в ЄС є досить жорсткими щодо наявності ГМО, 
однорідності поставлених партій, а також термінів 
та обсягів поставок, їх циклічності [10], а вітчизняні 
фермери не завжди здатні їх дотримуватися. Крім 
того, не всі сорти наявних овочів та фруктів при-
датні для сушіння.

Висновки з проведеного дослідження. Ринки 
різних видів овочів та фруктів характеризуються 
нестабільною пропозицією, яка визначається 
залежністю від погодних умов. При цьому попит 
на плодоовочеву продукцію зростає в усьому світі, 
свідченням чого є зростання показника виробни-
цтва овочів та фруктів на душу населення. Про-
тягом останніх років спостерігається зростання 
виробництва майже всіх видів фруктів в Україні, 
крім слив та абрикосів. Сьогодні Україна посідає 
також п’яте місце серед країн Європи за рівнем 
виробництва овочів, фруктів та ягід і займає оди-
надцяту позицію серед 45 країн Європи у такій 
сфері, як органічне землеробство. Протягом трьох 
останніх років Україна суттєво наростила екс-
портні поставки ягід, коли внаслідок знецінення 
української валюти українські ягоди стали при-
вабливими за ціною для споживачів на ринках 
Європи. Аналізуючи кон’юнктуру ринку плодо-
овочевої продукції, маємо відзначити можливості 
її поставки українськими виробниками не тільки у 
свіжому, але й у переробленому вигляді, що част-
ково вирішує проблему зберігання такої продукції. 
Сушіння овочів та фруктів – це перспективний біз-
нес для українських фермерів, особливо сушіння 
ягід, ціна яких є досить високою. Обмежуючим 
фактором для виробників ягід є значні витрати 
на закупівлю обладнання для сушіння овочів, ягід 
і фруктів, а також необхідність дотримання стан-
дартів ЄС щодо якості таких товарів.

Подальші дослідження будуть спрямовані на 
розгляд споживчих переваг вітчизняних покупців 
щодо купівлі плодоовочевої продукції.
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У статті розглянуто сутність понять 
ризику, небезпеки. Охарактеризовано 
стани, в умовах яких приймаються 
такі рішення, зокрема невизначеності, 
визначеності, ризику. Визначено, що клю-
човим для наявних визначень безпеки є 
термін «захищеність». Визначено поняття 
«економічна безпека підприємства», а 
також найбільш значні ризики та важелі 
управління ними, без урахування яких 
неможливе функціонування підприємств 
залізничного транспорту. Охарактери-
зовано рівні економічної безпеки. Виділено 
ключові риси та чинники економічної безпеки 
підприємства. Визначено, що економічна 
безпека підприємства є формою протисто-
яння загрозам зовнішнього середовища та 
формою розвитку підприємства. Здійснено 
аналіз динаміки перевезень вантажів 
різними видами транспорту Україні, вио-
кремлено проблемні питання підприємств 
залізничного транспорту в контексті забез-
печення економічної безпеки. Запропоновано 
етапи формування системи економічної 
безпеки підприємства залізничного транс-
порту.
Ключові слова: економічна безпека, діа-
гностика, управління, ризики, підприємства 
залізничного транспорту.

В статье рассмотрена сущность поня-
тий риска, опасности. Охарактеризованы 

состояния, в условиях которых принима-
ются такие решения, в частности неопре-
деленности, определенности, риска. Опре-
делено, что ключевым для существующих 
определений безопасности является тер-
мин «защищенность». Определено понятие 
экономическая безопасность предприятия, 
а также наиболее значительные риски и 
рычаги управления ими, без учета кото-
рых невозможно функционирование пред-
приятий железнодорожного транспорта. 
Охарактеризованы уровни экономической 
безопасности. Выделены ключевые черты 
и факторы экономической безопасности 
предприятия. Определено, что экономиче-
ская безопасность предприятия является 
формой противостояния угрозам внешней 
среды и формой развития предприятия. 
Осуществлен анализ динамики перевозок 
грузов различными видами транспорта 
Украины, выделены проблемные вопросы 
предприятий железнодорожного транс-
порта в контексте обеспечения экономи-
ческой безопасности. Предложены этапы 
формирования системы экономической без-
опасности предприятия железнодорожного 
транспорта.
Ключевые слова: экономическая безопас-
ность, диагностика, управление, риски, 
предприятия железнодорожного транс-
порта.

The article deals with the essence of the concept of risk, danger, the necessity of taking into account risk in making management decisions. The countries 
in which these decisions are made are characterized, in particular, in terms of certainty, risk and uncertainty. Security is defined as key to existing security 
definitions. On the basis of a retrospective analysis of existing research, the essence and concept of the economic security of the enterprise is identified 
and characterized, as well as the most significant risks and levers of their management, without which the functioning of railway enterprises is impossible. 
The main features and factors of ensuring the economic security of the enterprise are covered, among which determine the level of resource availability, 
stability of the financial condition of the enterprise, resistance to external disturbances and speed of response to the appearance of external and internal 
risks, sustainable development in the future. The concept of economic security of the enterprise, which is proposed to be understood as a system of long-
term management of economic security, taking into account the existing risks, defining the operational and future goals of the economic security system, 
forming a development strategy in accordance with the dynamics of changes in the internal and external environment of the enterprise. It is determined 
that the development of the transport system of Ukraine, in particular the railway, is an important task of public policy. The dynamics of cargo transportation 
by different types of transport in Ukraine is analyzed; the problems of railway transport management entities in the context of ensuring economic security 
are highlighted. The necessity of improving the economic security of railway undertakings has been determined. The sequence of implementation of pro-
cesses of management of economic safety of railway enterprises is developed. The definition of the concept of economic security of railway undertakings, 
the stages of formation of the system of economic security of the railway transport enterprise are proposed. It is established that the most effective way to 
improve the quantitative and qualitative performance of railway undertakings is to secure partnerships between the private sector and the state.
Key words: economic safety, diagnostics, management, risks, railway companies.

Постановка проблеми. В умовах множинних 
змін діяльності підприємств залізничного тран-
спорту питання забезпечення відповідного рівня 
економічної безпеки посідає важливе місце. Відпо-
відно, виникає потреба своєчасного забезпечення 
реагування на будь-які зміни як у внутрішньому, так і 
у зовнішньому середовищі їх функціонування. Осно-
вою забезпечення економічної безпеки залізничного 
транспорту є вирішення саме таких завдань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика забезпечення економічної безпеки 
перебуває в центрі досліджень учених. Основ ні 
дослідження в цьому напрямі знайшли відо-

браження в роботах таких учених, як Г. Пастер-
нак-Таранущенко, С. Мочерний, О. Плотнікова, 
А. Іларіонов, Е. Олейніков, М. Капустін, А. Архипов, 
А. Городецький, Б. Михайлов, А. Татаркін, О. Рома-
нов, А. Куклін, Е. Коротков, А. Бєляєв, В. Сєнчагов, 
П. Іващенко, Т. Клебанова, Н. Чернова, Р. Кожев-
ніков, Є. Виноградов, В. Шликов. Дослідженнями 
проблематики забезпечення економічної безпеки 
залізничного транспорту займались такі вчені, як 
І. Плєтникова, Д. Ковальов, Т. Сухорукова, А. Нові-
кова, Р. Кожевніков, Л. Кочнєва, Є. Виноградов.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в поглибленні наявних теоретичних підходів до 
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визначення економічної безпеки підприємств заліз-
ничного транспорту, а також розробленні нових тео-
ретичних узагальнень щодо механізму підвищення 
економічної безпеки залізничного транспорту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Управління є невід’ємною рисою людського існу-
вання. Це процес, у ході якого необхідно вирішити, 
яким чином розпорядитися недостатньою кіль-
кістю ресурсів порівняно з потребами, які будуть 
прямо або побічно застосовані для задоволення 
людських потреб.

Управління вирішує поточні та майбутні проб-
леми безпеки економічного розвитку. Це означає, 
що потреба прийняття рішень у підприємства може 
виникнути в різних ситуаціях. З урахуванням умов 
прийняття рішень їх ділять на три типи, а саме в 
умовах визначеності, ризику та невизначеності [1].

Економічні рішення на підприємстві в умовах 
невизначеності, тобто в умовах відхилення від рів-
новаги, можуть передбачати та розраховувати за 
наявності інформації про ситуацію, в якій можливі 
втрати. Невизначеність, як і ризик, може бути внут-
рішньою та зовнішньою. Невизначеність виникає 
в результаті зовнішніх обставин і не може бути 
передбаченою. Це може відбуватися через неточні 
розрахунки витрат, що виникають під час прий-
няття рішень, або через відсутність відповідної 
інформації. Чим більше підприємство, тим склад-
ніше буде його зв’язок із зовнішнім середовищем. 
Зовнішня невизначеність та зовнішні ризики важче 
визначити, ніж внутрішні невизначеності [2].

Економічна безпека визначається як стан еко-
номічної системи, який характеризується наяв-
ними конкурентними перевагами, які формуються 
шляхом використання власних та запозичених 
ресурсів, розроблення та вжиття системи захо-
дів задля підтримання працездатності системи 
в умовах динамічних змін чинників зовнішнього 
середовища задля максимального досягнення 
поставлених цілей у короткостроковому та довго-
строковому періодах.

Проблеми економічної безпеки певною мірою 
узгоджуються з формуванням світових моделей 
розвитку на глобальному, регіональному або наці-
ональному рівні, тому більшість науковців поняття 
безпеки відносить до всіх об’єктів держави, а саме 
території, суспільства, влади, індивіда. Еконо-
мічна безпека держави визначається відсутністю 
вразливості державної політики в галузі економіч-
ного тиску інших країн, відносною незалежністю в 
прийнятті державних економічних рішень від полі-
тичної діяльності та міжнародних суб’єктів [3].

Важливими елементами аналізу економіч-
ної безпеки є диференціювання оцінки та роз-
роблення більш точного інструментарію для 
визначення сутності економічної безпеки господа-
рюючого суб’єкта з урахуванням особливостей та 
специфіки його функціонування.

Незважаючи на важливість проблеми, еконо-
мічну безпеку частіше вивчали фрагментарно або 
обмежувались однією з її складових частин, таких 
як фінансова, продовольча, енергетична, сиро-
винна.

Підприємство, що бажає розвиватися та пра-
цювати на ринку тривалий час, прагне досягти 
стабільного функціонування й максимально мож-
ливої ефективності використання та формування 
наявного потенціалу в перспективі. Таке стано-
вище характеризує поняття економічної безпеки 
підприємства (ЕБП), рівень якої забезпечує праця 
управлінського персоналу підприємства в напрямі 
уникнення можливих загроз зовнішнього й внут-
рішнього середовища та ліквідації шкідливих 
наслідків відповідних негативних чинників.

Економічна безпека підприємства перебуває 
в прямій залежності від економічної безпеки дер-
жави, регіону, адже формується шляхом викорис-
тання їх фінансового, сировинного та виробничого 
потенціалу [4].

Сутність економічної безпеки підприємства 
характеризується таким станом його економічної 
системи, за якого формується його стійкість до 
негативного впливу будь-яких загроз внутрішнього 
й зовнішнього середовища, забезпечуються зба-
лансований розвиток і стабільність, задовольня-
ються власні економічні інтереси. Слід відзначити, 
що стосовно визначення самого змісту поняття 
«економічна безпека підприємства» існують різні 
підходи та погляди [5; 6]. Отже, на основі цих 
досліджень можна охарактеризувати економічну 
безпеку як форму розвитку підприємства та як 
форму його протистояння загрозам.

Основними принципами економічної безпеки 
підприємства є:

– принцип законності;
– принцип прав і свобод громадян;
– принцип централізованого керівництва;
– принцип комплексного застосування ресурсів 

та коштів;
– принцип своєчасності;
– принцип узгодженості та взаємодії з органами 

влади та керівництва;
– принцип удосконалення;
– принцип безперервності;
– принцип економічної доцільності та обґрунто-

ваності.
Таким чином, під економічною безпекою слід 

розуміти практичне використання такої засади 
сучасного управління, як своєчасна реакція на 
зміни в зовнішньому середовищі, яка визнача-
ється швидкістю та адекватністю реакції підпри-
ємства на збудники зовнішнього середовища.

Оцінюючи розвиток економічної безпеки, маємо 
враховувати різноманітність видів діяльності, що 
визначають альтернативні підходи до розвитку 
характеру економічної безпеки країни.
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Головним завданням, що є загальним для всієї 
транспортної системи держави, нині є визначення 
цілей підходів до управління та стратегії дер-
жавного регулювання економічної безпеки галузі 
національної економіки. Воно полягає у створенні 
умов для підтримки такого рівня розвитку тран-
спорту та всіх його структурних підрозділів, які б 
дали змогу за будь-яких умов задовольнити жит-
тєво важливі потреби економіки й населення у 
перевезеннях і забезпечити його мобілізаційну 
готовність до роботи у надзвичайних ситуаціях, 
при цьому життєво необхідним вважається розро-
блення механізмів протидії внутрішнім та зовніш-
нім загрозам, які негативно впливають на еконо-
мічну безпеку транспорту.

Конкурентну перевагу в перевезенні вантажів, 
яка зумовлена комплексом причин, перед заліз-
ничним транспортом має автомобільний тран-
спорт. Ця перевага зумовлена, по-перше, значним 
як фізичним, так і моральним зносом основних 
виробничих фондів залізничного транспорту; 
по-друге, тим, що, на відміну від залізничного, 
автомобільний транспорт має головну перевагу, а 
саме доставку вантажів «від дверей до дверей»; 
по-третє, тим, що автомобільний транспорт має 
конкурентні переваги під час перевезення пасажи-
рів і вантажів на малі та середні відстані, що є голо-
вними в країні; по-четверте, нижчою собівартістю 
перевезень у приватних автопідприємствах, ніж у 
державних, що дає можливість приватним фірмам 
знижувати тарифи на автотранспортні переве-
зення, як наслідок, вантажовідправники віддають 
їм перевагу під час перевезення цінних вантажів 
дрібними відправками на відстань до 900 км, а в 
окремих випадках і на більшу відстань.

Оскільки економічна безпека держави зале-
жить від роботи залізничного транспорту, то класи-
фікацію основних чинників, які визначають еконо-
мічну безпеку підприємств, поділено на такі блоки: 
економічні, організаційно-технологічні, технічні та 
соціальні. Велика частина передумов забезпе-
чення економічної безпеки залізничної галузі, які 
виникають, лежить в основі управління національ-
ним господарством.

Під економічною безпекою підприємства заліз-
ничного транспорту слід розуміти такий стан, за 
якого забезпечуються стабільність його функціо-
нування й сталий розвиток у майбутніх періодах.

Під ресурсами залізничного транспорту необ-
хідно розуміти всі ресурси, які є наявні у нього, а 
під потенціалом економічної безпеки залізничного 
транспорту – невикористані ресурси, які можуть 
бути реалізовані як за рахунок власних, так і із 
залученням додаткових ресурсів. Рівень еконо-
мічної безпеки – це такий стан залізничного тран-
спорту, який відповідає відповідному періоду.

Розвиток залізничного транспорту завжди 
впливав і продовжує впливати на соціально-еко-

номічний стан суспільства, його політичну сферу 
життєдіяльності, соціальну структуру, можливості 
подальшого цивілізаційного розвитку. Ця проб-
лема є надважливою для державної політики, що 
інтегрує концептуальні розробки теоретиків і прак-
тиків. У цій ролі проблема розвитку залізничного 
транспорту входить у предметне поле сучасної 
економічної науки як один з основних напрямів 
перетворень економіки та суспільного життя в 
Україні.

В умовах нових реалій сучасної світової еко-
номіки, насамперед глобалізації економіки, жодна 
галузь економіки країни, жоден вид бізнесу, вклю-
чаючи транспорт, не можуть успішно розвиватися 
без визначення стратегічних пріоритетів, політики 
постановки цілей та вибору засобів їх досягнення.

Відсутність інвестицій зумовила стрімке ста-
ріння рухомого складу та транспортної інфра-
структури, що зумовлює невідповідність технічного 
та технологічного рівня вітчизняного транспорту 
європейським вимогам [7]. Крім того, «Укрзаліз-
ниця» потерпає від несприятливих політико-еконо-
мічних обставин, які торкнулися її досить болюче.

Важливою проблемою є те, що понад 25 років 
експлуатуються 58,9% пасажирських залізничних 
вагонів [7], тому актуальною є проблема вдоско-
налення технічних засобів залізниці, яку сьогодні 
можна вирішити шляхом підвищення якості вико-
ристання технічних засобів, що забезпечують вищі 
параметри експлуатаційної роботи транспорту. 
У такому разі на початковому етапі їх застосування 
будуть підвищуватись якісні показники функціону-
вання транспорту, такі як технічна швидкість, вага 
вантажних поїздів. У майбутньому за ступенем 
поліпшення економічних показників країни необ-
хідно забезпечити високу якість технічних об’єктів 
залізничного транспорту за рахунок посиленої 
заміни рухомого складу та засобів розвитку колій.

Залізнична галузь України щодо ефектив-
ності володіє певними перевагами перед іншими 
видами транспорту, оскільки за низкою напрямів 
своєї роботи вона має кращі фінансово-еконо-
мічні, енергетичні та екологічні показники. Цей вид 
транспорту здатний цілий рік перевозити великі 
обсяги вантажів на далекі відстані та в екстре-
мальних кліматичних умовах.

Провідною галуззю в дорожньо-транспортному 
комплексі України є залізничний транспорт. Він охо-
плює 82% вантажних і майже 50% пасажирських 
перевезень. Лише 45% експлуатаційних мереж 
залізниць України електрифіковано. На залізницях 
функціонують 1 492 залізничні станції, 55 локо-
мотивних і 48 вагонних депо, 110 дистанцій колії, 
69 дистанцій сигналізації та зв’язку, 44 дистанції 
енергопостачання [7]. Динаміку обсягів перевезень 
вантажів і пасажирів в Україні подано в табл. 1.

Як засвідчують показники табл. 1, залізничний 
транспорт на тривалу перспективу залишиться 
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основним перевізником вантажів, але за п’ять 
останніх років обсяг перевезень значно скоро-
тився, а саме на 82 млн. т., або на 19,1%, що спо-
нукає підприємства залізничного транспорту до 
пошуку додаткових джерел надходження фінансо-
вих ресурсів або скорочення витрат.

Українська залізниця посідає друге місце за 
вантажообігом (36%), перше місце за пасажиро-
оборотом. Загальна протяжність залізниць ста-
новить 21,6 тис. км, електрифікованих колій – 
9 878 км (45%).

Стратегією науково-технічної політики України 
у залізничній галузі є вихід на світовий рівень за 
технічними параметрами та якістю послуг. Важ-
ливим напрямом співробітництва України з ЄС є 
впровадження європейських стандартів вироб-
ництва на промислових підприємствах України. 
Територією України проходять 3 залізничні тран-
спортні коридори, а саме № 3, 5 [8].

Розвиток інфраструктури залізничного тран-
спорту має бути спрямований на приведення наяв-
ної мережі залізниці у відповідність до світових 
стандартів безпеки та швидкості руху на одному 
рівні з оптимізацією мережі засобами побудови 
нових дільниць з огляду на потреби населення, 
економіки та промисловості України.

Підвищення транспортної забезпеченості вима-
гає розвитку та будівництва нових ліній і транспорт-
них вузлів, тоді як матеріально-технічна база заліз-
ничної галузі характеризується високим ступенем 
зносу та вимагає активного оновлення. У зв’язку з 
тим, що залізнична інфраструктура часто є осно-
вою для розвитку інших галузей, отже, створює зна-
чний мультиплікативний ефект, оцінювання інвес-
тиційної привабливості залізничних проєктів має 
істотну специфіку. Як правило, такі проєкти вимага-
ють значних ресурсів і мають тривалі терміни реа-
лізації, а прогноз майбутніх транспортних потоків та 

потенційного ефекту об’єктивно має високий сту-
пінь невизначеності. Це стає перешкодою обґрун-
тування вигідності проєкту для інвесторів і знижу їх 
інвестиційну активність.

Транспортна система України є найбільш важ-
ливою частиною виробничої інфраструктури, а 
її розвиток – одним з пріоритетних завдань дер-
жави. Дієвим способом підвищення ефективності 
та забезпечення кількісних і якісних характеристик 
функціонування державної власності є розвиток 
партнерських відносин держави та приватного 
сектору, а саме спільних підприємств, контрактної 
системи, угод про розподіл продукції. Ефективне 
управління інноваційними процесами на залізнич-
ному транспорті в сучасних умовах неможливе 
без оцінювання зв’язків між різними факторами та 
результативними показниками, виявлення їх тен-
денцій та розроблення економічних нормативів і 
прогнозів розвитку.

Фінансово-економічна безпека підприємства 
базується на результатах господарської діяльності, 
для якої характерне досягнення найбільшого еко-
номічного ефекту із застосуванням ресурсів пев-
ної вартості. Для позитивного результату підпри-
ємство повинне мати відповідні техніко-економічні 
характеристики. Для «Укрзалізниці» вони пере-
бувають на низькому рівні, що обов’язково позна-
чається на безпеці діяльності компанії. Стан паса-
жирського рухомого складу вимагає негайного 
відновлення. Із 6 677 пасажирських вагонів тільки 
2 985 (43%) працюють у межах нормативного тер-
міну експлуатації, 3 644 (53%) – з продовженим 
терміном експлуатації, а 258 (4%) перебувають за 
межами нормативного терміну експлуатації. Прак-
тично зі 120 000 вантажних вагонів «Укрзалізниці» 
більше 85% вичерпали свій ресурс, 30 071 вагон 
давно за всіма експлуатаційними правилами 
повинен бути списаний. Знос рухомого складу 

Таблиця 1
Динаміка перевезень вантажів різними видами транспорту Україні

Вид 
транспорту

Роки
2013 2014 2015 2016 2017 2018

% до 
2013 р.

обсяг, 
млн. т

обсяг, 
млн. т

обсяг, 
млн. т

обсяг, 
млн. т

обсяг, 
млн. т

обсяг, 
млн. т

% до 2013 р. % до 2014 р. % до 2015 р. % до 2016 р. % до 2017 р.

Всього 755,3
811,7 772,8 757,6 671,2 601

79,6
107,5 95,2 98,0 88,6 89,5

Залізничний 432,5
468,4 457,5 441,8 387 350

80,9
108,3 97,7 96,6 87,6 90,4

Автомобільний 158,2
178,3 179 183,5 178,4 147,3

93,1
112,7 100,4 102,5 97,2 82,6

Водний 11,1
9,9 7,8 6,3 6 6,4

57,7
89,2 78,8 80,8 95,2 106,7

Трубопровідний 153,4
155 128,4 125,9 99,7 97,2

63,4
101,0 82,8 98,1 79,2 97,5

Авіаційний 0,1
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

100,0
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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досяг критичної позначки, а саме близько 90%. 
Сьогодні для електровозів цей показник становить 
90%, для вантажних магістральних тепловозів – 
99%, для вагонів інвентарного парку – 86%, з них 
піввагонів – 88%. Оновлення рухомого складу та 
інфраструктури відбувається дуже повільно.

Найважливішим аспектом оцінювання виробни-
чої діяльності є забезпечення економічної безпеки 
за умови, що воно відображатиме стан економіки, 
за якого будуть досягатися необхідний рівень соці-
ального, політичного, фінансового, оборонного, 
прогресивного розвитку країни, невразливість і 
незалежність її економічних інтересів щодо мож-
ливих зовнішніх та внутрішніх загроз і впливів.

Концепція економічної безпеки підприємства – 
це система довгострокового управління економіч-
ною безпекою з урахуванням наявних ризиків, 
визначенням оперативних і майбутніх цілей діяль-
ності системи економічної безпеки, формуванням 
стратегії розвитку відповідно до динаміки зміни 
внутрішнього та зовнішнього середовища функ-
ціонування підприємства.

Основною метою забезпечення економічної 
безпеки залізничної галузі є запобігання загро-
зам, забезпечення захищеності діяльності галузі й 
досягнення поставлених цілей за допомогою вирі-
шення такого завдання, як пошук засобів і спосо-
бів запобігання загрозам для ослаблення або лік-
відації наслідків їх дій. Виходячи з цього, можемо 
зробити висновок, що забезпечення економічної 
безпеки залізничного транспорту є безперервним 
циклічним процесом, який потрібно періодично 
вдосконалювати. Послідовність виконання про-
цесів управління економічною безпекою залізнич-
ного транспорту визначено таким чином:

1) розроблення концепції забезпечення еконо-
мічної безпеки;

2) виявлення загроз економічної безпеки під-
приємств залізничного транспорту;

3) кількісне та якісне оцінювання впливу кож-
ної загрози на економічну безпеку підприємств 
залізничного транспорту;

4) розроблення методів усунення загроз або 
мінімізації їх впливу за рахунок вжиття заходів з 
підвищення рівня економічної безпеки;

5) використання методу управління рівнем еконо-
мічної безпеки підприємств залізничного транспорту;

6) корегування концепції забезпечення еко-
номічної безпеки підприємств залізничного тран-
спорту.

За необхідності внесення змін повертаємось 
до виявлення загроз економічної безпеки підпри-
ємств залізничного транспорту.

Висновки з проведеного дослідження. 
Постійні зміни як внутрішнього, так і зовнішнього 
середовища вимагають повсякчасного управ-
ління процесами, які відбуваються, оскільки вони 
можуть мати різні форми економічної небезпеки 

(загрози) стосовно підприємств залізничного тран-
спорту, тому питання забезпечення економічної 
безпеки підприємств залізничного транспорту є 
одним з головних у залізничній галузі.

Економічна безпека є обов’язковою складовою 
частиною будь-якого рівня управління, а саме між-
народного, національного, державного, регіональ-
ного, галузевого й рівня підприємства, в основі 
чого лежить передбачення, мінімізація або запо-
бігання загрозам, які виникають.
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У статті визначено сутність поняття 
«інноваційний потенціал підприємства», 
що впливає не тільки на кінцеві показники 
господарської діяльності підприємства 
та досягнення ним конкурентних пере-
ваг, але й на можливість забезпечення 
сталого та конкурентоспроможного роз-
витку у довгостроковому періоді. Вио-
кремлено параметричні полікритеріальні 
складові частини інноваційного потенціалу 
підприємства (фінансово-економічну, 
інтелектуально-кадрову, матеріально-
технічну, інформаційну та організаційно-
управлінську) й надано їх коротку характери-
стику. Запропоновано методичний підхід до 
оцінювання рівня інноваційного потенціалу 
підприємства, який характеризується 
простотою та доступністю розрахунків 
і наявністю діапазонів значень показника 
рівня інноваційного потенціалу, що дасть 
змогу приймати ефективні управлінські 
рішення для забезпечення ефективності 
використання та розвитку інноваційного 
потенціалу підприємства.
Ключові слова: інноваційний потенціал під-
приємства, складові частини інноваційного 
потенціалу, рівень інноваційного потенціалу, 
показники інноваційного потенціалу, ваговий 
коефіцієнт складових частин інноваційного 
потенціалу.

В статье определена сущность поня-
тия «инновационный потенциал пред-

приятия», который влияет не только 
на конечные показатели хозяйственной 
деятельности предприятия и достиже-
ния им конкурентных преимуществ, но 
и на возможность обеспечения устой-
чивого и конкурентоспособного разви-
тия в долгосрочном периоде. Выделены 
параметрические поликритериальныe 
составляющие инновационного потенци-
ала предприятия (финансово-экономиче-
ская, интеллектуально-кадровая, мате-
риально-техническая, информационная и 
организационно-управленческая), и пре-
доставлена их краткая характеристика. 
Предложен методический подход к оце-
ниванию уровня инновационного потен-
циала предприятия, который характе-
ризуется простотой и доступностью 
расчетов и наличием диапазонов значе-
ний показателя уровня инновационного 
потенциала, что позволит принимать 
эффективные управленческие решения 
для обеспечения эффективности исполь-
зования и развития инновационного 
потенциала предприятия.
Ключевые слова: инновационный потен-
циал предприятия, составляющие инно-
вационного потенциала, уровень инно-
вационного потенциала, показатели 
инновационного потенциала, весовой коэф-
фициент составляющих инновационного 
потенциала.

In the modern economic environment, there is a problem of increasing the efficiency of enterprises, the solution of which depends largely on the rational use 
and development of innovative potential. Considering the current situation in the system of innovative provision of domestic enterprises, we believe that the 
study of the formation and improvement of the use of innovative potential is an urgent problem, since innovative potential, as a component of the potential of 
the enterpriseб is one of the most important factors of its competitiveness. Innovative potential is the ability of the enterprise to carry out innovative activities, 
taking into account available resources and influence of factors of external and internal environment. The innovative potential of the enterprise, the source 
of which is the innovation, is the base for the innovative development, which reconciles the internal capabilities of the enterprise with the external ones 
through constant search and use of new spheres and ways of realizing available and potential opportunities. The article defines the essence of the concept 
of “innovative potential of the enterprise”, which affects not only the ultimate performance of the enterprise and its competitive advantages, but also the ability 
to ensure sustainable and competitive development in the long term. Since innovative potential is a complex concept that underlies the overall economic 
potential of the enterprise, as an object of management, has a complex structure, the parametric polycriteria components of the innovative potential of the 
enterprise (financial, economic, intellectual and personnel, logistical, information and organizational and managerial) are identified and their brief charac-
teristics are provided. There is proposed a methodical approach to evaluation of the level of innovative potential of the enterprise, which is characterized by 
the simplicity and availability of calculations and the presence of ranges of values of the indicator of the innovative potential level, which will allow to make 
effective management decisions to ensure the efficiency of use and development of innovative potential of the enterprise.
Key words: innovative potential of the enterprise, components of innovative potential, level of innovative potential, indicators of innovative potential, weight-
ing coefficient of components of innovative potential.

Постановка проблеми. В умовах затяжної еко-
номічної кризи та динамічних ринкових змін осо-
бливої актуальності набула проблема успішного 
господарювання вітчизняних підприємств. Одним зі 
шляхів вирішення цієї проблеми є активізація інно-
ваційного процесу через формування та реалізацію 
оптимальної інноваційної стратегії. Розроблення 
інноваційної стратегії має базуватись на результатах 
оцінювання інноваційних можливостей підприєм-
ства для забезпечення його інноваційного розвитку.

Усе вищевикладене актуалізує теоретико-мето-
дичне осмислення сутності інноваційного потенціалу 

підприємства та розроблення методичних рекомен-
дацій щодо оцінювання його рівня для забезпечення 
ефективності інноваційних перетворень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Широке коло питань стосовно дослідження сут-
ності та складових частин інноваційного потен-
ціалу, визначення факторів, що на нього вплива-
ють, розроблення методичних підходів до його 
оцінювання, вирішення проблем формування, 
ефективного використання та розвитку іннова-
ційного потенціалу висвітлено в роботах багатьох 
вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема в працях 
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В.І. Балабанова [1], А.В. Гриньова [2], С.М. Ілля-
шенка [3], Н.В. Краснокутської, В.М. Чубая [4], 
Н.І. Чухрай [5].

Високо оцінюючи вагомість отриманих резуль-
татів вищезазначених науковців, зауважимо, що 
деякі теоретико-прикладні засади оцінювання 
рівня інноваційного потенціалу та його практич-
ного застосування обґрунтовані неповною мірою, 
потребують подальших досліджень розкриття сут-
ності поняття «інноваційний потенціал» та вио-
кремлення його складових частин.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення сутності поняття «інноваційний потенціал 
підприємства», виокремлення його складових 
частин та розроблення методики оцінювання рівня 
інноваційного потенціалу підприємства, резуль-
тати якої допоможуть ухвалювати ефективні 
управлінські рішення щодо покращення викорис-
тання інноваційного потенціалу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні серед науковців існують різні підходи і 
до трактування інноваційного потенціалу, і до вио-
кремлення його складових частин.

Наприклад, один із російських дослідників 
проблеми інноваційного потенціалу підприємства 
вважає, що «інноваційний потенціал – це сукуп-
ність різних видів ресурсів, зокрема матеріальні, 
фінансові, інтелектуальні, інформаційні та інші 
ресурси, необхідні для здійснення інноваційної 
діяльності» [1, с. 48].

Подібний підхід до визначення сутності іннова-
ційного потенціалу підприємства запропоновано 
в працях А.Р. Ганієвої та А.В. Гриньова. А.Р. Гані-
єва визначає його як «сукупність кадрових, мате-
ріально-технічних, інформаційних та фінансових 
ресурсів, що обслуговуються відповідною інф-
раструктурою та призначені для реалізації ново-
введень» [6, с. 45]. А.В. Гриньов розглядає інно-
ваційний потенціал як сукупність усіх наявних 
матеріальних і нематеріальних активів підприєм-
ства, які використовують під час здійснення інно-
ваційної діяльності [2].

Л.С. Мартюшева та О.В. Калишенко вважа-
ють, що інноваційний потенціал – це сукупність 
організованих у певних соціально-економічних 
формах ресурсів, що за умови наявності дея-
ких внутрішніх і зовнішніх чинників інноваційного 
середовища можуть бути спрямовані на реаліза-
цію інноваційної діяльності задля задоволення 
потреб суспільства [7, с. 63].

Вчення цих науковців можна об’єднати у 
ресурсний підхід до визначення сутності іннова-
ційного потенціалу підприємства, який отримав 
найбільший розвиток на практиці. На наш погляд, 
такий підхід є дещо обмеженим, адже обсяг наяв-
них ресурсів без їх раціонального використання 
для досягнення поставленої мети не може засвід-
чувати певний рівень інноваційного потенціалу.

Частина науковців пропонує визначати сутність 
інноваційного потенціалу підприємства з позиції 
здатності підприємства до реалізації інновацій-
ного проєкту, програми інноваційних перетворень, 
інноваційного процесу та впровадження інновацій.

Вважаємо, що розглядати інноваційний потен-
ціал підприємства необхідно щодо не лише сукуп-
ності різних ресурсів, але й сукупності можли-
востей підприємства для реалізації інноваційних 
проєктів та забезпечення інноваційного розвитку. 
Отже, інноваційний потенціал потрібно визначати 
як сукупність фінансово-економічних, інтелекту-
ально-кадрових, інформаційних, матеріально-
технічних та організаційно-управлінських мож-
ливостей підприємства для забезпечення його 
інноваційного розвитку з урахуванням впливу чин-
ників зовнішнього та внутрішнього середовищ.

Трактуючи сутність інноваційного потенціалу 
підприємства, виділяємо такі основні його харак-
теристики:

1) інноваційний потенціал підприємства – це 
основа досягнення вищого рівня розвитку, одна з 
найважливіших умов ефективної діяльності під-
приємства;

2) інноваційний потенціал підприємства фор-
мується під впливом багатьох зовнішніх (загаль-
ний стан економіки, законодавча база, міжнародне 
середовище, поведінка конкурентів, партнерів і 
споживачів тощо) та внутрішніх (новизна й пер-
спективність наукових розробок, підготовка персо-
налу до впровадження інновацій тощо) чинників;

3) інноваційний потенціал визначає спромож-
ність підприємства до його інноваційного розвитку.

Отже, інноваційний потенціал – це комплексне 
поняття, яке є основою загального економічного 
потенціалу підприємства, а як об’єкт управління 
має складну структуру. В економічних наукових 
джерелах вітчизняних та зарубіжних науковців 
знаходимо різні підходи до виділення складових 
частин інноваційного потенціалу підприємства. 
Наприклад, В.Є. Командровська, Н.Ю. Кривицька 
та К.І. Домашевська [8, с. 149] виділяють п’ять 
складових частин інноваційного потенціалу, а 
саме матеріально-технічну, фінансово-еконо-
мічну, ринково-ситуаційну, кваліфікаційно-якісну, 
структурно-функціональну. В.І. Карюк [9, с. 179] 
пропонує такі складові частини, як кадрова, мате-
ріально-технічна, фінансово-економічна, наукова, 
маркетингова, інфраструктурна, організаційно-
управлінська, ринкова, інформаційна.

Враховуючи результати сучасних наукових 
досліджень, виділимо такі складові частини 
інноваційного потенціалу, які розкривають його 
зміст, як фінансово-економічна, інтелектуально-
кадрова, інформаційна, матеріально-технічна та 
організаційно-управлінська. Зауважимо, що кожна 
з них певним способом забезпечує формування 
інноваційного потенціалу підприємства.



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

120 Випуск 51. 2020

Сукупність висококваліфікованих кадрів під-
приємства, здатних працювати творчо, генеру-
вати нові ідеї та безпосередньо їх впроваджувати, 
формує інтелектуально-кадрову складову частину 
інноваційного потенціалу.

Матеріально-технічна складова частина відо-
бражає матеріально-технічний стан підприємства 
та засвідчує наявність виробничо-технологічного 
забезпечення, необхідного для виробництва ново-
введення, а також вказує на здатність підприєм-
ства швидко переорієнтувати виробничі потуж-
ності та налагодити виробництво нової продукції.

Фінансово-економічна складова частина інно-
ваційного потенціалу відображає фінансовий стан, 
показує інвестиційну привабливість, кредитоспро-
можність та ефективність управління фінансами 
підприємства щодо забезпечення стійкої інно-
ваційної діяльності на всіх етапах інноваційного 
циклу; передбачає наявність фінансових ресур-
сів для виробництва нових чи покращених видів 
продукції або послуг. Оцінювання фінансово-еко-
номічного потенціалу дає можливість проаналізу-
вати фінансову стійкість підприємства до іннова-
ційного розвитку.

Інформаційна складова частина відображає 
інформаційну оснащеність підприємства, ступінь 
повноти, точності та суперечливості інформації, 

необхідної для прийняття ефективних інновацій-
них рішень.

Організаційно-управлінський потенціал показує 
раціональність організації управлінської структури 
та ефективність управлінських заходів у сфері 
інноваційної діяльності.

Вважаємо, що виділення вищезазначених 
складових частин інноваційного потенціалу під-
приємства та визначення показників у межах 
кожної з них дадуть змогу зробити висновок про 
рівень інноваційного потенціалу, можливості його 
використання та розвитку.

Сьогодні існує багато методик оцінювання інно-
ваційного потенціалу підприємства, що свідчить 
про відсутність загальновизнаної універсальної 
методики, яка була б придатною для використання 
в практичній діяльності підприємств різних видів 
економічної діяльності. Розроблені методичні 
підходи відрізняються різноманіттям, вибраною 
сукупністю критеріїв та показників, у системі яких 
реалізується сутність інноваційного потенціалу, та 
методами їхніх розрахунків.

На нашу думку, можна виділити такі найбільш 
поширені методичні підходи до оцінювання іннова-
ційного потенціалу підприємства, як прогностичний, 
діагностичний, порівняльний, детальний, графоа-
налітичний, метод на основі визначення інтеграль-

них індикаторів, метод процентних співвідно-
шень, метод бальної оцінки, експертний, метод 
оцінювання конкурентоздатності інноваційного 
потенціалу, математико-статистичні методи 
(метод таксономічного аналізу, метод фактор-
ного аналізу, методи теорії нечіткої логіки).

Однак використання наявних методичних 
підходів до оцінювання інноваційного потен-
ціалу підприємства в практиці управління 
сучасних підприємств обмежене. Значна кіль-
кість розроблених підходів ускладнює роботу 
фахівців у цьому напрямі, оскільки для кожної 
конкретної ситуації складно підібрати правиль-
ний метод через відсутність загальновизнаної 
методики; їх більшість вимагає доопрацювання 
та вдосконалення через надмірну громіздкість 
і складність у практичному використанні, що 
приводить до збільшення вірогідності помилок; 
деякі з них не відображають усіх аспектів інно-
ваційної діяльності підприємства.

Оцінювання рівня інноваційного потенціалу 
підприємства варто здійснювати за нижчена-
веденою послідовністю (рис. 1).

Одним з найважливіших етапів оцінювання 
рівня інноваційного потенціалу є етап фор-
мування системи показників інноваційного 
потенціалу підприємства.

На наш погляд, система показників, необ-
хідних для оцінювання інноваційного потен-
ціалу підприємства, має відповідати таким 
вимогам:

Формування системи показників інноваційного 
потенціалу підприємства 

Розрахунок показників інноваційного потенціалу 
підприємства

Стандартизація розрахованих показників 
інноваційного потенціалу підприємства

Формування висновків щодо рівня інноваційного 
потенціалу підприємства

Розрахунок сукупних показників складових частин 
інноваційного потенціалу підприємства 

Розрахунок узагальненого показника рівня 
інноваційного потенціалу

Розрахунок вагових коефіцієнтів пріоритету складових
частин інноваційного потенціалу підприємства

Обґрунтування мети й цілей оцінювання інноваційного 
потенціалу підприємства

Рис. 1. Послідовність оцінювання рівня  
інноваційного потенціалу підприємства

Джерело: узагальнено авторами
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Таблиця 1
Показники інноваційного потенціалу підприємства, їхня характеристика та порядок розрахунку

Показник Розрахунок показника Характеристика показника
Фінансово-економічна складова частина інноваційного потенціалу

Коефіцієнт витрат 
на дослідження та 
розробки

Квдр = Ввдр / Від, 
де Ввдр – обсяг витрат на дослідження 
та розробки, грн.; Від – обсяг витрат на 
інноваційну діяльність, грн.

Характеризує частку витрат 
на дослідження та розробки у 
загальному обсязі витрат на 
інноваційну діяльність.

Коефіцієнт інвестування 
інноваційної діяльності

Кід = Оід / Із, 
де Оід – обсяг коштів, які спрямовуються на 
інноваційну діяльність, грн.; Із – загальний 
обсяг інвестицій, грн.

Характеризує частку коштів, що 
спрямовуються на інноваційну 
діяльність, у загальному обсязі 
інвестицій.

Коефіцієнт інвестування 
в навчання та 
перепідготовку 
персоналу

Кнпп = Внпп / Від 
де Внпп – обсяг коштів, що витрачаються на 
навчання й перепідготовку персоналу, грн.;  
Від – обсяг витрат на інноваційну діяльність, грн.

Характеризує частку витрат на 
навчання й перепідготовку персоналу 
у загальних обсягах витрат на 
інноваційну діяльність підприємства.

Інтелектуально-кадрова складова частина інноваційного потенціалу

Коефіцієнт зайнятості 
інноваційною діяльністю 
персоналу

Кідп = Чід / Чсо, 
де Чід – кількість працівників, зайнятих в 
інноваційній сфері, ос.; Чсо – середньооблікова 
чисельність працівників підприємства, ос.

Показує частку працівників, зайнятих 
в інноваційній сфері підприємства.

Коефіцієнт соціальної 
захищеності 
працівників, зайнятих в 
інноваційній сфері

Ксз = Всп / Чсо, 
де Всп – вартість наданих соціальних послуг 
персоналу, зайнятому в інноваційній сфері, 
грн.; Чсо – середньооблікова чисельність 
працівників підприємства, ос.

Показує рівень соціальної 
захищеності працівників, зайнятих в 
інноваційній сфері підприємства.

Продуктивність праці 
робітників, зайнятих в 
інноваційній сфері

ППпід = ЧВіп / Чсо, 
де ЧВіп – чиста виручка від реалізації 
інноваційної продукції, грн.; Чсо – 
середньооблікова чисельність працівників 
підприємства, ос.

Характеризує ефективність 
використання персоналу інноваційної 
сфери діяльності.

Матеріально-технічна складова частина інноваційного потенціалу

Коефіцієнт оновлення 
продукції

Коп = Онп / Озп, 
де Онп – обсяг випуску нової продукції, од. (кг, 
т); Озп – загальний обсяг випущеної продукції, 
од. (кг, т).

Характеризує частку нової продукції 
в загальному обсязі випущеної 
продукції на підприємстві.

Коефіцієнт технічного 
переоснащення 
виробництва

Ктпв = Ітпв / Воз, 
де Ітпв – обсяг інвестицій у технічне 
переоснащення та реконструкцію виробництва, 
грн.; Воз – вартість основних засобів, грн.

Характеризує частку інвестицій 
у технічне переоснащення та 
реконструкцію виробництва у вартості 
основних засобів.

Коефіцієнт витрат на 
одиницю інноваційної 
продукції

Воіп = СВіп / ЧВіп, 
де СВіп – собівартість реалізованої 
інноваційної продукції, грн.; ЧВіп – чиста 
виручка від реалізації інноваційної продукції, 
грн.

Відображає ефективність витрат під 
час випуску інноваційної продукції.

Коефіцієнт виконання 
виробничої програми за 
обсягом

Квп = Овіп / Пві, 
де Овіп – фактичний обсяг виготовленої 
інноваційної продукції, грн.; Пві – плановий 
обсяг виготовленої інноваційної продукції.

Характеризує рівень виконання 
виробничої програми.

Інформаційна складова частина інноваційного потенціалу

Коефіцієнт 
інформаційної 
озброєності

Кіо = Воіз / Чсо, 
де Воіз – загальна сума витрат на організацію 
інформаційного забезпечення діяльності 
підприємства, грн.; Чсо – середньооблікова 
чисельність працівників підприємства, ос.

Відображає рівень інформаційної 
озброєності працівників підприємства 
для їх ефективної діяльності.

Коефіцієнт поширеності 
користувачів Інтернету

Кпкі = Чпкі / Чсо, 
де Чпкі – чисельність працівників, що 
користується Інтернетом, ос.; Чсо – 
середньооблікова чисельність працівників 
підприємства, ос.

Характеризує частку працівників, які 
користуються Інтернетом, у загальній 
чисельності.

Коефіцієнт захищеності 
інформації

Бінарне значення показника: 
на підприємстві отримали збитки від 
розголошення інформації – 0; в іншому  
випадку – 1.

Показує наявність/відсутність збитків 
від розголошення інформації.
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– вміст показників, які характеризують інновацій-
ний потенціал за всіма його складовими частинами;

– забезпечення можливості зіставлення показ-
ників, які застосовують для оцінювання, на різних 
підприємствах;

– достатнє інформаційне забезпечення, що 
базується на матеріалах фінансової, статистичної, 
управлінської звітності та спеціальних обстежень;

– витрати на збирання та оброблення інформа-
ції згідно з вибраною системою показників мають 
бути мінімальними;

– зрозумілість для персоналу під час про-
ведення розрахунків та взаємопов’язаність, що 
об’єктивно відображатиме рівень інноваційного 
потенціалу підприємства.

Показники оцінювання інноваційного потенці-
алу за деякими його складовими частинами, поря-
док їхнього розрахунку та коротка характеристика 
наведені в табл. 1.

Сформувавши систему показників для оці-
нювання рівня інноваційного потенціалу підпри-
ємства, обчислюємо їхні розрахункові значення 
та стандартизуємо, тобто приводимо до одного 
масштабу вимірювання.

Стандартизацію значень показників здійсню-
ємо за такими формулами:

– для показників-стимуляторів: I r

si
n i

n

i
n

= ; (1)

– для показників-дестимуляторів: I s

ri
n i

n

i
n

= , (2)

де Ii
n  – стандартизований n-й показник i-ї скла-

дової частини інноваційного потенціалу підприєм-
ства; ri

n  – розрахункове значення n-го показника 
i-ї складової частини інноваційного потенціалу під-
приємства; si

n  – стандартне (оптимальне, поро-
гове) значення n-го показника i-ї складової час-
тини інноваційного потенціалу підприємства.

На наступному етапі визначаємо сукупні показ-
ники складових частин інноваційного потенціалу 
підприємства за формулою:

Р
n

Ii i
n

n

� �1

1

,                            (3)

де i – кількість складових інноваційного потен-
ціалу підприємства; n – кількість показників окре-
мої складової частини інноваційного потенціалу; 
Ii
n  – стандартизований n-й показник i-ї складової 

частини інноваційного потенціалу підприємства.
Узагальнений показник рівня інноваційного 

потенціалу підприємства визначаємо за формулою:

Y P ai i
i

m

�
�
�

1

 , i m= 1, ,                  (4)

де Pi – сукупний показник і-ї складової частини 
інноваційного потенціалу підприємства; ai  – ваго-
вий коефіцієнт пріоритету i-ї складової частини 
інноваційного потенціалу.

Узагальнений показник інноваційного потенці-
алу дає змогу порівняти досягнутий рівень інно-
ваційного потенціалу підприємства з базою порів-
няння та зробити висновок про зміни його рівня 
за аналізований проміжок часу. Аналіз сукупних 
показників, які лежать в основі узагальненого, 
уможливлює визначення рівня та причин цих змін.

Для визначення вагових коефіцієнтів пріо-
ритету кожної складової частини інноваційного 
потенціалу підприємства використаємо розро-
блений Т.Л. Сааті метод аналізу ієрархій (Analytic 
Hierarchy Process) [10].

Відповідно до запропонованого методу обчис-
лення коефіцієнтів компетентності здійснювали в 
такій послідовності:

1) розроблення анкети опитування експертів 
щодо встановлення вагових коефіцієнтів складо-
вих частин інноваційного потенціалу;

(Закінчення таблиці 1)
Показник Розрахунок показника Характеристика показника

Організаційно-управлінська складова частина інноваційного потенціалу

Коефіцієнт 
раціональності 
управлінської структури

Крус = Бсер.рус / Бмакс, 
де Бсер.рус – середнє арифметичне 
значення балів, виставлених експертами 
за раціональність організації управлінської 
структури; Бмакс – максимальний бал, за 
шкалою якого оцінюється явище (5 балів).

Показує рівень раціональності 
організації управлінської структури.

Коефіцієнт сприйняття 
інновацій

Ксі = Бсер.соі / Бмакс, 
де Бсер.сі – середнє арифметичне значення 
балів, виставлених експертами щодо ступеня 
адаптованості підприємства до інновацій; 
Бмакс – максимальний бал, за шкалою якого 
оцінюється явище (5 балів).

Показує рівень адаптованості 
підприємства до інновацій.

Ефективність 
управлінської діяльності

Кеуд= Бсер.еуд / Бмакс, 
де Бсер.еуд – середнє арифметичне значення 
балів, які виставляють експерти, оцінюючи 
ефективність вжиття управлінських заходів; 
Бмакс – максимальний бал, за шкалою якого 
оцінюється явище (5 балів).

Показує рівень ефективності вжиття 
управлінських заходів у сфері 
інноваційної діяльності.

Джерело: узагальнено авторами на основі [9]
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2) проведення експертного опитування, вна-
слідок якого кожен експерт здійснив попарне 
порівняння окремих складових частин інновацій-
ного потенціалу та відобразив таке порівняння у 
матриці парних порівнянь;

3) обчислення елементів вектору вагових кое-
фіцієнтів пріоритету, кожен із яких показує від-
носну перевагу одного об’єкта перед іншим;

4) оцінювання узгодженості суджень експертів, 
яке передбачає визначення максимального влас-
ного значення кожної матриці попарних порівнянь 
та розрахунок індексу й відносної оцінки узгодже-
ності суджень експертів;

5) розрахунок агрегованої оцінки суджень усіх 
залучених до дослідження експертів;

6) визначення групових оцінок першого набли-
ження вагових коефіцієнтів пріоритету складових 
частин інноваційного потенціалу;

7) визначення групових оцінок другого набли-
ження вагових коефіцієнтів пріоритету складових 
частин інноваційного потенціалу.

Результати розрахунку вагових коефіцієнтів 
складових частин інноваційного потенціалу наве-
дено в табл. 2.

Для якісної інтерпретації рівня інноваційного 
потенціалу підприємства виділяємо такі чотири рівні 
залежно від значення узагальненого показника, 
який перебуває в діапазоні від 0 до 1: критичний 
рівень [0–0,25), низький рівень (0,25–0,5], середній 
рівень (0,5–0,75] та високий рівень (0,75–1,0].

Висновки з проведеного дослідження. 
Вищенаведена методика забезпечує системний 
підхід до оцінювання інноваційного потенціалу 
підприємства, коли кожну конкретну складову час-
тину одночасно можна розглядати і як самостійну 
систему, і як елемент складної системи. У зв’язку 
з цим можливим є прийняття ефективних управ-
лінських рішень як для окремих складових частин 
інноваційного потенціалу, так і для забезпечення 
ефективності використання та розвитку інновацій-
ного потенціалу підприємства загалом. Перспек-
тиви подальших досліджень полягають у форму-
ванні стратегії інноваційної розвитку підприємства 
за результатами оцінювання рівня інноваційного 
потенціалу.
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У статті досліджено питання визначення 
логістичного ризику під час здійснення 
підприємством зовнішньоекономічної 
діяльності. Охарактеризовано етапи 
управління логістичними ризиками. Запро-
поновано визначення поняття логістичного 
ризику. Встановлено, що визначення 
ефективності використання логістичної 
системи підприємствами здійснюється 
шляхом відношення загального обсягу 
наданих послуг у сферах діяльності транс-
порту і складського господарства до 
обсягу реалізованої продукції. Дослідження, 
проведені на ТОВ «СтандартПарк», пока-
зали, що обсяг реалізованої продукції набув 
росту, що дало змогу дещо знизити частку 
витрат на логістичну систему. В процесі 
дослідження проблематики логістичного 
ризику визначено, що найефективнішим 
напрямом його мінімізації під час здійснення 
підприємством зовнішньоекономічної 
діяльності є використання логістичного 
аутсорсингу. Використання цього підходу 
дає можливість досягти значних конкурент-
них переваг у діяльності підприємства.
Ключові слова: ризик, логістичний ризик, 
логістична система підприємства, зовніш-
ньоекономічна діяльність, логістичний аут-
сорсинг.

В статье исследованы вопросы опре-
деления логистического риска при 

осуществлении предприятием внеш-
неэкономической деятельности. Оха-
рактеризованы этапы управления 
логистическими рисками. Предложено 
определение понятия логистического 
риска. Установлено, что определение 
эффективности использования логи-
стической системы предприятиями осу-
ществляется путем отношения общего 
объема предоставленных услуг в сферах 
деятельности транспорта и складского 
хозяйства к объему реализованной про-
дукции. Исследования, проведенные на 
ООО «СтандартПарк», показали, что 
объем реализованной продукции при-
обрел рост, что позволило несколько 
снизить долю расходов на логистиче-
скую систему. В процессе исследования 
проблематики логистического риска 
определено, что наиболее эффектив-
ным направлением его минимизации при 
осуществлении предприятием внешне-
экономической деятельности является 
использование логистического аутсор-
синга. Использование этого подхода 
позволяет достичь значительных конку-
рентных преимуществ в деятельности 
предприятия.
Ключевые слова: риск, логистический 
риск, логистическая система предприятия, 
внешнеэкономическая деятельность, логи-
стический аутсорсинг.

The article investigates the issue of determining the logistical risk in the implementation of foreign economic activity. The stages of logistics risk management 
are described. The definition of logistics risk, which links the definition of logistics and its functional areas with the definition of risk, which is defined as an 
economic category to reflect the uncertainty and randomness of the results of activities in the management of material flows of the enterprise in the areas 
of supply, production support and physical distribution. It is determined that the main task of the enterprise to minimize risks in carrying out foreign economic 
activity is to investigate the possibility of minimizing logistical risks by strengthening the system of internal control, creating or selecting a universal model 
for avoiding or minimizing logistical risks, assessing the economic effect of external transfer of risks, and analysis of costs with this. It is established that the 
definition of efficiency logistic system of the enterprises is carried out by the relationship of the total volume of services provided in the areas of transport and 
storage facilities to the volume of sales. Research conducted at OOO “StandartPark” showed that the volume of products sold into growth and this, in turn, 
allowed reducing the share of cost of logistics system. It is established that with the General falling of sales volume growth in the transportation and ware-
housing sector, which indicates a decrease in use efficiency of the logistics system when servicing the movement of goods and services. In the research 
process, issues of logistics risk is defined that the effective direction of its minimization in the implementation of enterprise foreign economic activity is the 
use of logistics outsourcing. Define the concept of authoring and its influence on efficiency of foreign economic activity of the enterprise, the authors have 
proved that outsourcing logistics activities is one of the most modern business models. The use of this approach makes it possible to achieve significant 
competitive advantages in the enterprise. The main motives that lead to the transfer of logistics functions to outsourcing are: a desire to make the business 
manageable, to reduce transaction costs while still getting quality service and make a profit. The results of the study have practical importance and can be 
useful to scientists who are interested in research issues of logistics outsourcing, as well as to companies, where the most commonly used outsourcing.
Key words: risk, logistics risk, enterprise logistics system, foreign economic activity, logistics outsourcing.

Постановка проблеми. Загострення та інтен-
сифікація конкуренції в різних бізнес-процесах, 
розвиток та всезагальне використання нових 
інформаційних технологій у всіх сферах життє-
діяльності та бізнесу, прискорення транзакцій, 
швидке старіння та зменшення життєвого циклу 
продукції, зростання вимогливості та потреб спо-
живачів змусили фірми переглядати свої стратегії 
ведення бізнесу. Конкурентні умови зовнішнього 
середовища спонукають більшість компаній до 
пошуку способів підвищення ефективності всіх 
сфер функціонування, зокрема ці рішення стосу-

ються логістики. Базовим показником діяльності 
підприємства є управління ланцюгом поставок у 
гарантуванні потоку матеріалів та інформації по 
всьому ланцюгу поставок фірми.

Актуальність такої проблеми, як управління 
ризиками логістичної системи підприємства, не 
викликає сумнівів. Логістичний менеджмент ще не 
набув надто високого розвитку у сфері управління 
ризиками вітчизняних підприємств, а широка 
інформатизація та різке зростання інтересу до 
логістики не можуть замінити об’єктивної основи 
для прийняття рішень підприємців. У логістиці 
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ризики мають свої певні специфічні особливості, 
тому для ефективного управління логістичними 
ризиками необхідно детально розібрати їх сут-
ність та визначити напрями мінімізації під час здій-
снення зовнішньоекономічної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання мінімізації логістичних ризиків розгляда-
лись як зарубіжними, так і вітчизняними вченими, 
такими як Р.К. Аюпов, А.П. Альгин, В.П. Буянов, 
В.В. Вітлінський, П.І. Верченко, В.М. Гранатуров, 
А.А. Кудрявцев, Б.А. Райзберг, М.В. Терський, 
Л. Севідж, Г.В. Чернова, О.Л. Устенко, Н.В. Хохлов, 
М. Фрідмен, Й. Шумпетер. Незважаючи на велику 
кількість публікацій, які присвячені проблематиці 
логістичних ризиків, у науковій літературі не отри-
мали належного висвітлення питання мінімізації 
логістичних ризиків під час здійснення підприєм-
ством зовнішньоекономічної діяльності, що визна-
чає актуальність проблематики дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження теоретичних положень і формування прак-
тичних рекомендацій щодо обґрунтування та 
вдосконалення управління ризиками логістичної 
системи підприємства під час здійснення зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За останні десятиріччя зросла актуальність логіс-
тичної діяльності фірм. Керівна ланка вітчизняних 
фірм усвідомлює потребу використання логістич-
ної діяльності, проте не всі фірми поки в змозі 
належно її здійснювати.

Управління ризиками в логістиці полягає у ство-
ренні та виконанні низки дій з виявлення чинників 
ризику, його аналізу та оцінювання, а також лока-
лізації можливих негативних проявів. Здійснюючи 
комерційну діяльність, підприємства стикаються з 
питанням ризику та невизначеності [1].

Під час здійснення зовнішньоекономічної діяль-
ності фірми стикаються з більшою кількістю ризиків. 
Організаційні та технічні ризики можуть виникнути в 
разі поганої організації логістичних процесів (про-
рахунок у бажаному часі доставки, погана організа-
ція завантаження та розвантаження, забезпечення 
необхідного транспорту, забезпечення необхідної 
тари для підтримки продукту тощо).

Проходження митних процедур та оформ-
лення відповідних документів також можуть при-
звести до певних ризиків. Ці ризики тісно пов’язані 
з інформаційними ризиками, оскільки основною 
проблемою з товарами, що перетинають кордон, 
є недостатній рівень знань чи погані знання пра-
вил митного контролю, заповнення документації 
та ідентифікації товарів.

В Україні такі типи ризиків є досить розподіле-
ними та реальними, як часті зміни законодавства 
та великий відсоток невідповідності між ними, що 
призводить до непорозуміння та серйозних фінан-
сових втрат.

Управління логістичними ризиками здійсню-
ються послідовно таким чином.

На першому етапі здійснюється пошук ризиків 
досліджуваної логістичної системи (зовнішніх та 
внутрішніх). В управлінні логістичними системами 
слід враховувати нелогістичні за причиною виник-
нення ризики, які можуть бути викликані екологіч-
ними та політичними причинами [2, с. 172].

Лише виявлення ризиків не дає можливості для 
їх мінімізації, тому для цього слід оцінити величину 
можливих втрат від ризиків та ступінь ймовірності 
їх появи [3, с. 172].

Другий етап управління ризиками логістичної 
системи підприємства передбачає їх якісне та кіль-
кісне оцінювання. Якісне оцінювання передбачає 
надання інформації про структуру, властивості 
логістичної системи та притаманні їй ризики, визна-
чення факторів ризику та обставин, що призводять 
до ризикових ситуацій. Чисельне значення ризиків 
логістичної системи підприємства, ймовірностей їх 
настання та наслідків надає кількісне оцінювання.

На третьому етапі здійснюється аналіз впливу фак-
торів ризику на його результат, а також ступінь впливу 
величини та частоти ризику на показники логістичної 
діяльності. Цей аналіз може здійснюватися із застосу-
ванням методів кореляційного, регресійного аналізу, 
імітаційного моделювання та аналітичних методів.

Четвертий етап передбачає прогнозування та 
моделювання результату дії ризику, а також визна-
чення ймовірних наслідків прийнятих рішень. На 
цьому етапі використовуються методи сценарного 
планування, дерева рішень, ймовірнісного дина-
мічного програмування.

П’ятий крок у системі управління ризиками 
логістичної діяльності передбачає оцінювання 
прийнятності ступеня ризику.

Головним завданням є дослідження можли-
вості мінімізації логістичних ризиків підприємства 
за допомогою посилення системи внутрішнього 
контролю, створення чи підбір універсальної 
моделі уникнення чи мінімізації логістичних ризи-
ків, оцінювання економічного ефекту зовнішньої 
передачі ризику та аналіз витрат, пов’язаних з цим.

Для визначення впливу логістичних витрат на 
обсяги реалізованої продукції на ТОВ «Стандарт-
Парк» ми розглянули динаміку цих показників з 
2015 по 2019 рр. (табл. 1).

Ефективність використання логістичної сис-
теми підприємствами визначається шляхом відно-
шення загального обсягу наданих послуг у сферах 
діяльності транспорту і складського господарства 
до обсягу реалізованої продукції. Розрахунок 
показника ефективності функціонування логіс-
тичної системи підприємств (El) за 2015–2019 рр. 
представлено в табл. 2.

Чим менше значення запропонованого показ-
ника, тим менше логістичних витрат приходиться 
на одну гривню реалізованої продукції.
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Отже, за загального падіння обсягу реалізо-
ваної продукції спостерігається зростання обсягу 
послуг із транспорту та складського господарства, 
що свідчить про зменшення ефективності вико-
ристання логістичної системи під час обслугову-
вання руху товарів та послуг.

Наявність значних флуктуацій витрат на обслу-
говування логістичної системи свідчить про нее-
фективне використання ресурсів, накопичення 
дисбалансів, понесення незапланованих втрат, 
що насамперед пов’язано з неправильною кіль-
кісною та якісною оцінкою логістичних ризиків і в 
подальшому управлінням ними.

Після виявлення та оцінювання логістичних ризи-
ків проводиться робота щодо їх попередження та 
зниження. Під час вибору способів зниження ризику 
необхідно враховувати фази руху матеріального 
потоку й характеристики ризиків, що виникають.

До основних методів попередження та зниження 
рівня ризиків у логістичних системах можна відне-
сти диверсифікацію; страхування; резервування 
або поглинання (прийняття 
ризиків па себе); уникнення 
(відмова від діяльності, 
пов’язаної з ризиком); дис-
ипацію ризику; лімітування.

Диверсифікація ризиків 
є одним із широко викорис-
товуваних методів зниження 
рівня ризиків. Розрізняють 
латеральну, горизонтальну та 
вертикальну диверсифікацію.

Латеральна диверсифіка-
ція спостерігається за слаб-
кого зв’язку між основною 
сферою діяльності підпри-
ємства та нововведеннями. 
Наприклад, підприємство 
починає виконувати логіс-

тичні операції або функції в рамках логістичного 
інсорсингу. Найбільш важливим мотивом вико-
ристання цього виду диверсифікації є прагнення 
закріпитись у зростаючій галузі.

Горизонтальна, або концентрична, диверси-
фікація є розширенням діяльності підприємства 
щодо традиційних для нього споживачів з викорис-
танням наявних логістичних каналів.

За вертикальної диверсифікації підприємство 
здійснює розширення діяльності по висхідних або 
низхідних потоках на попередні або наступні стадії 
логістичного ланцюга.

Під час страхування не усуваються причини ризику, 
не розробляються підходи до його зниження, оскільки 
під час настання несприятливої події страхова ком-
панія оплачує збиток підприємства-страхувальника. 
Головною функцією страхування є забезпечення 
страхувальників адекватним страховим покриттям. 
Страхування забезпечує, з одного боку, стабільність 
підприємства, а з іншого боку, його додаткове фінан-
сове навантаження у вигляді страхової премії.

Таблиця 1
Показник ефективності функціонування логістичної системи підприємства  

ТОВ «СтандартПарк» за 2015–2019 рр.

Показник/рік Обсяг реалізованих послуг, тис. грн.
2015 2016 2017 2018 2019

Діяльність транспорту 133 200 122 100 119 785 134 844 150 465
Складське господарство та допоміжна 
діяльність у сфері транспорту 100 474 99 700 95 410 102 965 120 443

Сума 233 674 221 800 215 195 237 809 270 908
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 987 447 900 211 878 998 1 005 010 1 000 886

Джерело: дані надані підприємством ТОВ «СтандартПарк»

Таблиця 2
Показник ефективності функціонування логістичної системи (El)  

ТОВ «СтандартПарк» за 2015–2019 рр.
Підприємство/рік 2015 2016 2017 2018 2019

ТОВ «СтандартПарк» 23,6 24,6 24,4 23,6 27
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Рис. 1. Динаміка обсягу реалізованої продукції та сумарних послуг, 
наданих транспортом та складським господарством за 2015–2019 рр.
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Під час резервування (поглинання ризику) під-
приємство створює внутрішні фонди для покриття 
збитків за рахунок власних коштів. У разі настання 
несприятливої події учасники логістичного лан-
цюга повністю приймають на себе всі втрати. Цей 
метод використовується тоді, коли ймовірність 
ризику невелика або збиток незначний.

За уникнення ризиків підприємство відмовля-
ється від видів діяльності, які пов’язані з ризиком, 
або передає її іншому підприємству в межах логіс-
тичного аутсорсингу.

Дисипація ризику – це організація руху товару 
таким чином, щоб учасники логістичного лан-
цюга мали можливість максимально впливати на 
фактори ризику та сприяли зниженню наслідків 
настання несприятливої події.

Лімітування ризику – це встановлення граничних 
сум витрат під час виконання логістичних операцій.

Крім загальноприйнятих методів управління 
ризиками, існують неформальні способи мінімі-
зації ризиків, такі як підвищення ефективності 
діяльності своїх працівників; вдосконалення 
організаційної структури підприємства; розвиток 
взаємозв’язків з основними й додатковими логіс-
тичними посередниками.

До методів мінімізації ризиків логістичної сис-
теми належать такі:

– методи ухилення від ризиків шляхом відмови 
від послуг невідомих або сумнівних партнерів 
(постачальників), ризикованих пропозицій, проєк-
тів, угод тощо;

– методи локалізації ризиків, де проводяться 
аналіз і виділення тих видів ризиків, які мають спе-
ціальний інтерес; це може бути ланка в ланцюзі 
постачання, якийсь етап проєкту тощо;

– методи компенсації ризику, які засновані на 
використанні стратегічного планування діяльності 
підприємства (виявлення вузьких місць, запобігання 
послабленню позицій підприємства), прогнозуванні 
зовнішнього середовища (поведінки партнерів, дій 
конкурентів, змін у сегментах ринку тощо);

– передача (або зниження) ризику, коли пере-
давальна сторона передає ризик приймальній 
стороні на підставі укладання договорів, які вико-
ристовуються під час оренди договорів продажу, 
зберігання, перевезення, обслуговування, поста-
чання тощо; іншими прикладами передачі ризиків 
є контракти на відповідальне зберігання товарів, 
формування запасів, керованих постачальником, 
виконання післяпродажного сервісу; передача 
ризику може стати причиною появи нових ризиків, 
таких як зриви в роботі через низьку кваліфікацію 
персоналу компанії, що приймає ризики, її бан-
крутство, поглинання іншою компанією тощо;

– страхування, тобто передача й розподіл ризи-
ків між контрагентами логістичної системи (буває 
подвійне страхування, перестрахування та самостра-
хування); це є способом передачі ризику спеціалізо-

ваній компанії, яка, акумулюючи кошти страхувальни-
ків, створює фонди грошових коштів для компенсації 
втрат, що виникають через реалізацію прийнятих на 
страхування ризиків; за договором страхування стра-
хова компанія компенсує ризики, чим знижує фінан-
сові наслідки ризиків, які відбулися з її клієнтом.

Страхування доцільно, якщо ймовірність реалі-
зації ризику невисока, а розмір можливого збитку 
досить великий (аж до катастрофічного). У разі 
масових ризиків страхування застосовується, 
якщо ймовірність досить висока, а розмір можли-
вих втрат невеликий.

У сучасних мінливих динамічних конкурентних 
умовах зовнішнього середовища більшість компа-
ній шукає способи підвищення ефективності всіх 
сфер функціонування, зокрема ці рішення стосу-
ються логістики. Базовим показником діяльності 
підприємства є управління ланцюгом поставок у 
гарантуванні потоку матеріалів та інформації по 
всьому ланцюгу поставок фірми. Відповідно, вони 
стають краще зосередженими та більш спеціалізо-
ваними за допомогою аутсорсингової діяльності, 
далекої від їх основної діяльності.

Для більшості підприємств логістика не є про-
відною бізнес-компетенцією, однак потребує багато 
ресурсів та уваги на утримання логістичного відді-
лення. Зазвичай свій відділ логістики не завжди є 
гарантією високого рівня логістичного обслуговування 
й низьких логістичних витрат. До цього ж наймані пра-
цівники постійно вимагають збільшення заробітної 
плати, яка не завжди відповідає бажаним результа-
там і компетенції працівника. Відповідно, інколи рен-
табельніше передати логістику на аутсорсинг.

Аутсорсинг у логістичній діяльності підприєм-
ства полягає в передачі діяльності цього напряму 
третій стороні, тобто постачальнику логістичних 
послуг. В ролі аутсорсера може бути як одне під-
приємство, так і декілька компаній, завдяки яким 
можливим є зменшення витрат на логістику.

З часом підприємства доходять висновку, що без 
взаємодії досвідчених фахівців логістики покращити 
бізнес-процеси в цій сфері практично нереально. 
Колись підприємства розвивали логістичний напрям, 
вкладаючи велику кількість коштів у підготовку пра-
цівників, складів тощо, проте з часом дійшли висно-
вку, що аутсорсинг логістики – це чи не оптимальний 
варіант зменшення витрат. Аутсорсинг логістичної 
діяльності спричинює зростання ефективності від 9% 
економії та 15% підвищення потужностей та якості.

Основними мотивами, які спонукають до пере-
дачі функцій логістики на аутсорсинг, є бажання 
зробити бізнес більш керованим, знизити трансак-
ційні витрати, одержавши якісний сервіс та отри-
мавши прибуток.

Проблема впровадження логістичного аутсор-
сингу є актуальною для сучасних підприємств. 
Найважливішим чинником під час вирішення 
питання щодо аутсорсингу в логістичній системі 
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підприємства є можливість ефективної організації 
господарської системи.

Відповідно до моделі прийняття управлінського 
рішення про можливість впровадження логістичного 
аутсорсингу під час здійснення зовнішньоекономіч-
ної діяльності підприємства розраховуємо ефек-
тивність запровадження аутсорсингу. Для цього ми 
використаємо методику Ю.А. Желінського [4].

Згідно з цією методикою для оцінювання ефек-
тивності аутсорсингу обчислюється сума доходів та 
витрат в окремих сферах фірми після та перед впро-
вадженням аутсорсингу. В результаті різниця між 
загальними прибутками й витратами після впровад-
ження аутсорсингу має бути більшою, ніж різниця 
доходів і витрат перед його впровадженням.

Оцінювання логістичного аутсорсингу підпри-
ємства ТОВ «СтандартПарк» проводиться за 
методом, у якому поєднується зміна доходів та 
витрат підприємства.

Ця група методів відповідає загальновідомому під-
ходу до оцінювання результативності на основі змін 
доходів і витрат та є досить простою для застосування.

Підприємство має намір укласти угоду щодо аут-
сорсингу транспортної логістики з польським підпри-
ємством, яке надає диспетчерські послуги та мінімізує 
холості пробіги транспорту, які довгий час впливали 
на діяльність транспортного відділу та приводили до 
збитків. У майбутньому підприємство планує віддати 
на аутсорсинг реалізацію продукції на зовнішні ринки.

Щоби зрозуміти сутність та причини віддачі 
певних функцій компанією ТОВ «СтандартПарк» 
на аутсорсинг розглянемо два варіанти, такі як 
виконання підприємством самостійно логістичних 
функцій та передача їх на аутсорсинг.

Розрахунки ефективності транспортної логістики 
підприємства за можливості застосування одного з 
варіантів розвитку подій наведено в табл. 3.

Отже, за варіантом 1 (синя лінія) підприєм-
ство отримало би прибуток у такому розмірі:  
28 431*8 = 227 448 грн.; за варіантом 2 (червона 
лінія) підприємство отримало би прибуток у такому 
розмірі: 59 187*8 = 473 496 грн. (рис. 2).

Таблиця 3
Показники логістичної діяльності фірми з 

урахуванням двох варіантів
Показники Варіант 1 Варіант 2

Витрати (1 рейс), грн. 42 585 30 756
Чистий прибуток (1 рейс), грн. 28 431 59 187
Чистий прибуток (рік), грн. 1 023 516 2 130 732

Отже, бачимо, що аутсорсинг для ТОВ «Стан-
дартПарк» є вигідним і прибутковим, тому є резон 
користуватися послугами аутсосерів не лише 
щодо транспортної логістики, але й щодо інших 
логістичних активностей підприємства.

Способом підвищення ефективності логістич-
ної системи підприємства та важливим напрямом 
мінімізації логістичних ризиків є розвиток логіс-
тичної інфраструктури. Як показують дослідження  
[5; 6], Україна має надзвичайно великі можливості 
щодо розвитку цього напрямку та ефективного 
використання її ресурсів. У праці [7] визначено, 
що ефективним напрямом розвитку логістичної 
інфраструктури регіону є функціонування регіо-
нального логістичного центру.

Висновки з проведеного дослідження. 
Однією з головних цілей дослідження ризиків у 
логістиці є зниження їх негативного впливу на 
діяльність підприємства, а це можна здійснити 
лише за умови побудови ефективного логістич-
ного ризик-менеджменту на підприємстві, який має 
спиратись на науково обґрунтовану, предметно 
адаптовану до реалій підприємства методологію, 
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Рис. 2. Прогноз динаміки зростання прибутку на 2020 р. без аутсорсингу  
та під час передачі логістики на аутсорсинг
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передові інтелектуальні, інноваційні та інформа-
ційні технології, а також на світовий досвід управ-
ління логістичними ризиками підприємства.

В результаті дослідження було виявлено нега-
тивну динаміку розміру складських і транспортних 
витрат та загальне зниження ефективності логістич-
ної системи ТОВ «СтандартПарк». Розглянуто недо-
ліки деяких наявних методів управління ризиками 
(зокрема, логістичними) в розрізі співвідношення 
розміру ризику та витрат щодо його мінімізації.

В результаті дослідження виявлено негативну 
динаміку розміру складських і транспортних 
витрат та загальне зниження ефективності логіс-
тичної системи ТОВ «СтандартПарк».

Одним із найефективніших напрямів мініміза-
ції логістичного ризику є логістичний аутсорсинг. 
Проблема впровадження логістичного аутсорсингу 
є актуальною для сучасних підприємств. Прове-
дені розрахунки щодо ефективності використання 
аутсорсингу транспортної логістики досліджува-
ного підприємства яскраво свідчать про переваги 
здійснення такого кроку. Прогнозування на 2020 р. 
із розробленням двох варіантів (із застосуванням 
аутсорсингу та без) вказує на значно більшу мож-
ливість щодо динаміки прибутку підприємства.

Таким чином, перехід на логістичний аутсор-
синг – це стратегія, спрямована на підвищення 
прибутковості та конкурентоспроможності у дов-
гостроковій перспективі. В процесі застосування 
аутсорсингу в логістиці підприємство отримує 
можливість сконцентрувати ресурси на профіль-
ному бізнесі та не займатися побудовою й під-
тримкою не пов’язаної з ним інфраструктури.

Нині під час передачі логістичних бізнес-проце-
сів на аутсорсинг необхідний аналіз кожного кон-
кретного випадку. Досвід підприємств-аутсорсерів 
показує, що необхідно враховувати досить багато 
факторів та умов, щоби проєкт застосування аут-
сорсингу виявився успішним і для замовника, і для 
підприємства-аутсорсера.

Чіткий аналіз допоможе прояснити, на яких 
напрямах застосування аутсорсингу фокусування 
найбільш ефективне, а економія ресурсів за допо-
могою аутсорсингу дасть можливість не просто 
вижити в умовах кризи, але й домогтися успіхів.
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У статті обґрунтовано, що для уник-
нення ситуації банкрутства, погіршення 
результатів діяльності, визначення при-
чин виникнення кризи, впровадження анти-
кризових заходів існує потреба у здійсненні 
антикризового управління. Встановлено, 
що основною для підприємств машино-
будування є операційна діяльність, яка 
охоплює виробництво та збут продукції, 
зазнає впливу чинників внутрішнього та 
зовнішнього середовища. Визначено, що 
для попередження негативного впливу 
чинників на операційну діяльність, виник-
нення кризи доцільним є використання 
ефективних методів, форм антикризового 
управління. З’ясовано доцільність викори-
стання механізму антикризового управління 
операційною діяльністю на підприємствах 
машинобудування. Представлено 
авторське бачення механізму антикризового 
управління операційною діяльністю, визна-
чено його складові елементи. Встановлено 
необхідність розроблення та визначено про-
блеми впровадження механізму антикризо-
вого управління операційною діяльністю на 
підприємствах машинобудування. 
Ключові слова: механізм, криза, кризові 
явища, антикризове управління, операційна 
діяльність, механізм антикризового управ-
ління операційною діяльністю. 

В статье обосновано, что во избежание 
ситуации банкротства, ухудшения резуль-

татов деятельности, определения причин 
возникновения кризиса, внедрения анти-
кризисных мер существует потребность 
в осуществлении антикризисного управ-
ления. Установлено, что основной для 
предприятий машиностроения является 
операционная деятельность, которая 
охватывает производство и сбыт про-
дукции, испытывает влияние факторов 
внутренней и внешней среды. Определено, 
что для предупреждения негативного 
влияния факторов на операционную дея-
тельность, возникновения кризиса целе-
сообразно использование эффективных 
методов, форм антикризисного управле-
ния. Выяснена целесообразность исполь-
зования механизма антикризисного управ-
ления операционной деятельностью на 
предприятиях машиностроения. Пред-
ставлено авторское видение механизма 
антикризисного управления операционной 
деятельностью, определены его состав-
ляющие элементы. Установлена необходи-
мость разработки и определены проблемы 
внедрения механизма антикризисного 
управления операционной деятельностью 
на предприятиях машиностроения.
Ключевые слова: механизм, кризис, кризис-
ные явления, антикризисное управление, 
операционная деятельность, механизм 
антикризисного управления операционной 
деятельностью. 

The article substantiates that in order to avoid a bankruptcy situation, prevent the emergence of crisis phenomena, deterioration of performance, indicators 
of financial and economic activity, determine the causes of the crisis, the introduction of anti-crisis measures there is a need for anti-crisis management. 
It is established that the basic for the enterprises of mechanical engineering is the operational activity which covers production and sale of production, is 
exposed to factors of internal and external environment. It is determined that in order to prevent negative influence of factors on operational activity, crisis 
occurrence, maintenance of efficiency of operational activity it is expedient to use effective methods, forms of crisis management. The expediency of using 
the mechanism of crisis management of operational activity at machine-building enterprises has been clarified. The study presents the author's vision of the 
mechanism of crisis management of operational activity, defines its components and elements. The main components of the mechanism of crisis manage-
ment operating activities include: factors of the external and internal environment; subject of crisis management; object of crisis management; purpose and 
tasks of crisis management; principles and functions of crisis management; stages of crisis management; realization of crisis diagnostics and probability 
of bankruptcy. Elements of the mechanism of crisis management of operational activity were expanded and the following were distinguished: economic 
component; financial component; social component; organizational component; technological component; personnel component; information component; 
marketing component; production component; innovative component. The necessity of development and problems of implementation of the mechanism 
of crisis management of operational activity at the enterprises of machine-building are determined. It is concluded that the advantage of the mechanism of 
crisis management of operational activities is the development and implementation of measures to restore the effectiveness of operating activities.
Key words: mechanism, crisis, crisis phenomena, anti-crisis management, operational activity, mechanism of anti-crisis management of operational activity. 

Постановка проблеми. Сьогодні підприємства 
машинобудування функціонують в умовах прояву 
ознак кризових явищ, оскільки відбувається ско-
рочення інвестицій у діяльність підприємств, пла-
тоспроможності населення, зниження попиту на 
товари, призупинення впровадження інновацій, 
погіршення ділової активності, значне коливання 
курсу валюти, закриття ринків збуту, скорочення 
обсягів збуту продукції та існує потреба у зниженні 
податкового навантаження, коригуванні відсотко-
вих ставок за кредитами. За подібних умов, тобто 

виникнення кризових явищ, існує потреба у здій-
сненні антикризового управління та використанні 
механізму антикризового управління операцій-
ною діяльністю на підприємствах для визначення 
ймовірності настання нової кризи, профілактики 
кризи, прогнозування її наслідків, уникнення кри-
зових явищ, упровадження методів антикризового 
управління, організації самого процесу управління 
операційною діяльністю. Тому існує потреба у 
впровадженні механізму антикризового управ-
ління операційною діяльністю, що сприятиме 
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оцінці впливу чинників ринкового середовища на 
операційну діяльність, визначенню можливостей 
поліпшення діяльності та подолання ознак кризи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні, методичні аспекти антикризового 
управління діяльністю підприємств, використання 
механізму, системи антикризового управління 
досліджено в працях таких учених, як: О.Ю. Амо-
сов, Н.В. Діденко, К.Ю. Лебедєва [1], Т.М. Без-
верхнюк, І.А. Сенча, Т.В. Сивак [2], Л.В. Височіна 
[3], Т.В. Гавриленко, В.Ю. Вітко [4], С.М. Еш [5], 
І.Ю. Єпіфанова, Н.О. Оранська [6], Л.А. Зверук, 
Н.М. Давиденко [7], А.В. Камнєва [8], О.В. Кова-
ленко, О.О. Дробишева [9], Г.Ю. Кучерук, М.В. Глу-
хенька [10], О.В. Терентьєва [11], А.Д. Яремко [12].

Науковцями досить ґрунтовно досліджено здій-
снення антикризового управління на підприєм-
ствах, але використання механізму антикризового 
управління розглянуто на прикладі всієї діяльності. 
Залишається не розкритим питання розроблення 
та застосування механізму антикризового управ-
ління саме операційною діяльністю на підприєм-
ствах машинобудування, а також не визначено 
проблеми його впровадження, тому дослідження 
механізму антикризового управління операційною 
діяльністю заслуговує на увагу. 

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження складових елементів механізму антикри-
зового управління операційною діяльністю на 
підприємствах машинобудування, визначення 
доцільності його розроблення та виокремлення 
проблем використання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасні умови господарювання промислових під-
приємств, а особливо підприємств машинобуду-
вання, змінність умов зовнішнього та внутрішнього 
середовища, нестача ресурсного забезпечення 
вимагають від них здійснення дій, спрямованих 
на поліпшення фінансових показників діяль-
ності. Поряд із цим переважна більшість підпри-
ємств машинобудування функціонує в умовах 
кризи, зазнає впливу кризових явищ, що виснажує 
ресурси підприємств, призводить до втрати кон-
курентних переваг, ринків збуту, споживачів, зни-
ження конкурентоспроможності продукції, позна-
чається на платоспроможності, рентабельності 
діяльності, фінансовому стані у цілому. За таких 
умов існує потреба не лише в оновленні застарі-
лого обладнання, впровадженні нової техніки, а й 
у впровадженні заходів, інструментів виходу з кри-
зового стану, подолання його наслідків. У даних 
умовах для підприємств машинобудування також 
характерна ситуація погіршення операційної 
діяльності, тобто ефективності виробництва та 
збуту продукції, що позначається на рівні прибут-
ковості підприємств. Означене вище є підтвер-
дженням доцільності антикризового управління 
операційною діяльністю підприємств машинобу-

дування, що дасть змогу передбачити та подолати 
ознаки кризи, сприятиме зростанню прибутковості, 
завоюванню нових ринків збуту. Для підвищення 
ефективності антикризового управління операцій-
ною діяльністю підприємств слід використовувати 
системи, механізми, тобто відповідні інструменти. 

У сучасних умовах питання розроблення та 
використання механізму антикризового управління 
операційною діяльністю підприємств машинобу-
дування досліджено не повною мірою та заслу-
говують на увагу, адже антикризове управління є 
способом протидії кризовим явищам, відновлення 
розвитку підприємств, зростання можливостей, 
нейтралізації загроз зовнішнього середовища. 

Використання механізму антикризового управ-
ління операційною діяльністю на підприємствах 
машинобудування є обґрунтованим, адже він 
спрямований на зростання ефективності діяль-
ності, раціональне використання капіталу, реалі-
зацію стратегічних цілей, ефективне використання 
ресурсів, економічне зростання. 

Сьогодні підприємства машинобудування 
потребують розроблення та впровадження інстру-
ментарію антикризового управління операцій-
ною діяльністю, що зумовлено виникненням чис-
ленних небезпек, загроз, змінністю зовнішнього 
середовища. Важливим для стабілізації роботи 
підприємств є постійність внутрішнього середо-
вища, тобто наявність стратегії розвитку, кваліфі-
кованого персоналу, забезпеченість ресурсами, 
ефективність кадрових рішень, роботи маркетин-
гового відділу, продуктивність праці, організація 
логістики, системи збуту, створення належних 
умов праці, впровадження інновацій в управління, 
прийняття виважених управлінських, адміністра-
тивних рішень, організація виробничої діяльності, 
оновлення устаткування, автоматизація, механі-
зація виробництва, забезпеченість сировиною та 
матеріалами, коригування обсягів кредиторської 
та дебіторської заборгованості, зростання рівня 
прибутковості, застосування методів управління. 
Неврахування даних чинників є передумовою до 
виникнення кризових явищ, погіршення стано-
вища на підприємстві. 

Поряд із цим керівництву підприємств машино-
будування також потрібно враховувати змінність 
зовнішнього середовища, тобто відносини з поста-
чальниками, посередниками, рівень конкурентної 
боротьби, змінність попиту споживачів, коливання 
курсу валюти, змінність податкового законодав-
ства, нормативних актів, економічну та політичну 
ситуацію в країні, ситуацію на ринках збуту про-
дукції та вимоги до якості продукції, рівень цін, 
інновації у сфері технологій, рівень доходів насе-
лення, середню заробітну плату тощо. 

Тому для нейтралізації негативного впливу 
зовнішнього та внутрішнього середовища доціль-
ним є антикризове управління. Антикризове 
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управління діяльністю здійснюється на підставі 
даних аналізу фінансового стану, господарської, 
виробничої, інвестиційної діяльності, зовнішнього, 
внутрішнього середовища та передбачає роз-
роблення антикризових заходів для підвищення 
ефективності діяльності, відновлення платоспро-
можності, ліквідності, передбачення ймовірності 
банкрутства, подолання ознак кризи, поліпшення 
управління підприємствами в довгостроковому та 
короткостроковому періодах. Доцільним є засто-
сування інструментів антикризового управління 
діяльністю для відновлення фінансової стійкості, 
конкурентного статусу, зростання прибутку, фор-
мування стратегічних напрямів розвитку, при-
йняття ефективних стратегічних рішень. Серед 
інструментів антикризового управління слід виді-
лити механізм антикризового управління опера-
ційною діяльністю, від якої залежать прибутковість 
та успішність функціонування. Передбачення кри-
зових явищ в операційній діяльності дасть змогу 
своєчасно їх виявити, нейтралізувати та уникнути 
ситуації погіршення виробничої, збутової діяль-
ності, рівня рентабельності, напрямів господар-
ської діяльності. 

Отже, для результативності здійснення анти-
кризового управління операційною діяльністю 
підприємства доцільним є використання діє-
вого механізму. Механізм антикризового управ-
ління операційною діяльністю слід розглядати 
як складну систему впливу на операційну діяль-
ність або найефективніший інструмент управління 
операційною діяльністю та його впровадження 
в роботу підприємств машинобудування, спря-
моване на коригування організаційної структури 
управління, впровадження антикризових заходів 
в операційну діяльність, своєчасне врахування 
змін ринкового середовища, нейтралізацію загроз 
та ризиків, досягнення поставленої мети, тобто 
утримання стабільного розвитку, відновлення 
платоспроможності, результативності роботи пер-
соналу, виробничих потужностей, конкурентних 
позицій на ринку. 

Реалізація на підприємствах машинобудування 
механізму антикризового управління операційною 
діяльністю покликана стабілізувати операційну 
діяльність, підвищити ефективність прийняття 
рішень, збільшити стійкість до впливу чинників 
зовнішнього середовища, забезпечити реалізацію 
заходів антикризового управління. 

До основних складників механізму антикри-
зового управління операційною діяльністю необ-
хідно включити: чинники зовнішнього та внут-
рішнього середовища; суб’єкт антикризового 
управління; об’єкт антикризового управління; мету 
та завдання антикризового управління; принципи 
та функції антикризового управління; етапи анти-
кризового управління; здійснення діагностики кри-
зового стану та ймовірності банкрутства [1; 3; 7]. 

Серед суб’єктів антикризового управління, 
відповідно до означеного механізму, – державні 
органи, власник підприємства, антикризовий 
менеджер, представник кредиторів, представник 
санатора [6]. Щодо суб’єктів антикризового управ-
ління операційною діяльністю, то ними можуть 
бути підрозділ антикризового управління, фахівці 
з питань антикризового управління, які уповнова-
жені за рішенням власників здійснювати заходи у 
сфері операційної діяльності. Саме вони повинні 
розробити та реалізувати антикризові процедури, 
антикризові програми. 

Об’єктом антикризового управління опера-
ційною діяльністю є сама операційна діяльність, 
тобто виробництво, збут продукції, ризики та 
загрози, що впливають на операційну діяльність. 

За умови реалізації механізму антикризового 
управління операційною діяльністю слід аналізу-
вати чинники зовнішнього та внутрішнього середо-
вища, тобто прискорення науково-технічного про-
гресу, нові технології в управлінні, підвищення 
конкурентної боротьби, зміну якості сировини та 
матеріалів, організацію роботи структурних підроз-
ділів підприємства, контракти з постачальниками, 
змінність попиту, складність процесу виробництва 
нової продукції, рекламні заходи тощо. Ураху-
вання даних чинників є завданням антикризового 
управління, що матиме вплив на якість прийняття 
рішень, досягнення поставленої мети. 

Основною метою антикризового управління 
операційною діяльністю є попередження, подо-
лання та зниження ймовірності виникнення кри-
зових явищ, ситуації банкрутства, нейтраліза-
ція загроз в операційній діяльності, утримання 
ефективності виробничої, збутової, фінансової 
діяльності, стабілізація роботи підприємства, під-
вищення стійкості до впливу зовнішнього середо-
вища, рівня економічного розвитку. 

Використання механізму антикризового управ-
ління операційною діяльністю на підприємствах 
машинобудування дасть змогу вирішити такі 
завдання, як: формалізація процесу антикризо-
вого управління на підприємстві; впровадження 
сучасних технологій антикризового управління 
на підприємстві, визначення обмежень щодо їх 
використання; дотримання функцій та принципів 
механізму; розроблення методів діагностики кри-
зового стану та їх використання; здійснення оцінки 
ефективності антикризових заходів; визначення 
проблем в управлінні операційною діяльністю під-
приємств; аналіз ефективності операційної діяль-
ності та напрямів її поліпшення; обґрунтування 
доцільності антикризового управління на підпри-
ємстві; розроблення рекомендацій щодо поліп-
шення використання механізму антикризового 
управління операційною діяльністю; коригування 
антикризової стратегії; впровадження антикризо-
вих заходів у такі напрями, як операційна діяль-
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ність, маркетинг, менеджмент, логістика, кадрова 
політика; результативність антикризового управ-
ління на вибраному підприємстві [2]. 

Щодо принципів антикризового управління опера-
ційною діяльністю, то їх дотримання дає змогу кори-
гувати управлінські дії для запобігання виникненню 
кризових явищ в операційній діяльності, серед них 
виділяють: постійний аналіз та обробка даних, інфор-
мації (для підвищення ефективності та полегшення 
прийняття рішень); організаційне забезпечення 
(швидке прийняття рішень за умови загрози фінан-
сової кризи); регулювання динаміки розвитку підпри-
ємства (для виявлення проблем та їх подолання); 
реалізацію внутрішніх можливостей (за умови виник-
нення кризових явищ); постійний контроль (дає змогу 
виявити порушення в діяльності, відхилення від 
поставлених завдань, ранні ознаки кризи); викорис-
тання всіх сфер діяльності підприємства; викорис-
тання сучасних інструментів антикризового управ-
ління; стратегічність (використання стратегічної 
програми розвитку); відповідність (визначення від-
повідності між ресурсним забезпеченням підприєм-
ства та його можливостями); обґрунтування джерел 
самофінансування (можливість досягнення цілей за 
умови виникнення кризових явищ) [5; 12]. 

Доцільно також відзначити функції антикри-
зового управління операційною діяльністю під-
приємств, які слід використовувати під час вико-
нання завдань, а саме: управління в умовах кризи; 
передкризового управління; посткризового управ-
ління; управління процесом виходу з кризи; фінан-
сових; загальних; соціальних [12]. 

Щодо такого складник, як етапи антикризового 
управління, то вченими було визначено такі: ана-
ліз діяльності підприємства (здійснюється аналіз 
фінансово-господарської діяльності, заборго-
ваності, внутрішніх можливостей підприємства, 
причин виникнення кризи, можливих наслідків 
кризових явищ, виникнення ситуації банкрут-
ства); визначення мети та завдань антикризового 
управління (виведення зі стану банкрутства, запо-
бігання виникненню кризи, недопущення ситуа-
ції банкрутства, стабілізація фінансового стану); 
розроблення антикризової програми (розробля-
ється залежно від фази кризи, ресурсного забез-
печення); розроблення профілактичних заходів 
(упровадження антикризових заходів щодо про-
тидії банкрутству, запобігання повторенню кризи, 
зміна стратегії та політики підприємства) [10].

Інша група вчених серед етапів антикризового 
управління підприємством виділяє: формування 
мети антикризового управління; визначення при-
чин, фази прояву кризових явищ; визначення видів 
кризи; визначення наслідків кризи; здійснення 
антикризового управління, проведення санації або 
банкрутства [12]. 

Ще одним складником механізму антикризового 
управління операційною діяльністю є здійснення 

діагностики кризового стану та ймовірності бан-
крутства, що дасть змогу проаналізувати можли-
вість виникнення кризової ситуації, ситуацію бан-
крутства, вжити заходів для ліквідації ознак кризи, 
утримання фінансового стану, досягнутих показни-
ків діяльності, поліпшення розвитку в майбутньому. 

Таким чином, механізм антикризового управ-
ління операційною діяльністю підприємств 
машинобудування складається із сукупності 
взаємопов’язаних елементів, реалізація яких 
спрямована на поліпшення управлінської діяль-
ності. Щодо елементів механізму антикризового 
управління, то слід виділити такі: економічний 
складник (дії, спрямовані на підвищення ефек-
тивності роботи підприємства, зростання заробіт-
ної плати працівників, раціональне використання 
ресурсів, прогнозування показників діяльності, 
стабілізацію розвитку в умовах кризи); фінансо-
вий складник (оцінка фінансових можливостей 
підприємства та можливості подолання кризи, 
використання фінансових ресурсів, використання 
резервів, управління фінансовими потоками, під-
вищення ліквідності, рентабельності, фінансової 
стійкості, платоспроможності); соціальний склад-
ник (створення соціальних гарантій для праців-
ників, сприятливого соціально-психологічного клі-
мату, поліпшення системи соціального захисту); 
організаційний складник (забезпечення суб’єктів 
управління, правового регулювання, організація 
структури підприємства, упорядкування інформа-
ційних даних); технологічний складник (технічне 
забезпечення діяльності, використання технічних 
засобів, упровадження нових технологій, техноло-
гічної стратегії); кадровий складник (забезпечення 
ефективності використання трудових ресурсів, 
підвищення їхньої кваліфікації, створення під-
розділів антикризової діяльності); інформаційний 
складник (спрямований на підтримання взаємо-
дії між структурними підрозділами, працівниками, 
своєчасність передачі інформації, обмін даними); 
маркетинговий складник (дії, спрямовані на просу-
вання продукції, задоволення потреб споживачів, 
удосконалення виробництва, врахування потреб 
суспільства, вдосконалення товару, здійснення 
рекламних заходів, аналіз ринку, підвищення рівня 
конкурентоспроможності); виробничий складник 
(дії, спрямовані на організацію виробничої діяль-
ності, механізацію, автоматизацію виробництва, 
виробництво нового типу продукції, організацію 
та планування роботи підрозділів, підвищення 
ефективності виробничої діяльності); інновацій-
ний складник (дії, спрямовані на впровадження 
інновацій, програмного забезпечення, поліпшення 
системи документообігу, підвищення інновацій-
ного розвитку) (рис. 1).

Дотримання зазначених елементів механізму 
антикризового управління операційною діяльністю 
дасть змогу отримати підприємству машинобуду-
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вання бажаний результат, поліпшити результати 
фінансово-господарської діяльності, досягти 
мети антикризового управління, прийняти якісні 
рішення. 

Проте використання механізму антикризо-
вого управління операційною діяльністю на 
підприємствах є досить складним унаслідок: 
непередбачуваності змін зовнішнього та внут-
рішнього середовища; виникнення зовнішніх 
ризиків; неефективності стратегії управління; 
недієвості методів управління; наявності про-
блем та протиріч тощо.

Проаналізувавши складові елементи меха-
нізму антикризового управління операційною 
діяльністю на підприємствах необхідно визна-
чити проблеми його використання, а саме склад-
ність розроблення та впровадження подібного 
механізму, що потребує додаткових витрат 
ресурсів, упровадження заходів (рис. 2). Склад-
ність розроблення механізму полягає у тому, що 
потрібно його формувати з урахуванням специ-
фіки функціонування підприємств машинобуду-
вання, змінності впливу чинників зовнішнього та 
внутрішнього середовища, адже даний механізм 
буде ефективний за умови враху-
вання особливостей роботи вибраної 
для дослідження галузі. Ще однією 
проблемою впровадження механізму 
є нестача фінансового забезпечення, 
тобто відсутність коштів для його 
реалізації та підтримки.

На впровадження механізму 
також впливають зовнішні та внут-
рішні чинники, швидкість змін окре-
мих факторів, що обмежують мож-
ливості до його застосування. Серед 
перешкод упровадженню механізму 
антикризового управління слід від-
значити відсутність кваліфікованих 
фахівців, які здатні реалізувати анти-
кризові заходи, а також відсутність 
нормативно-правової бази, змінність 
законодавства щодо здійснення про-
цедури банкрутства. Також доцільно 
відзначити, що впровадженню меха-
нізму антикризового управління 
перешкоджають часові обмеження, 
тобто часовий період для реаліза-
ції та досягнення цілей, виконання 
завдань, отримання результату, а 
також загроза погіршення ситуації, 
неефективність стратегії розвитку та 
методів управління, що позначається 
на ефективності управління, при-
йнятті рішень, показниках діяльності, 
можливості подолання кризи. 

Отже, перевагою механізму анти-
кризового управління операційною 

економічний

фінансовий

соціальний

організаційний

технологічний

маркетинговий

виробничий

інноваційний 

інформаційний

кадровий

Рис. 1. Елементи механізму  
антикризового управління операційною діяльністю 

підприємств машинобудування

Джерело: складено автором на основі [4; 11]

Складність розроблення та впровадження механізму

Відсутність фінансового забезпечення

Вплив зовнішніх та внутрішніх чинників

Відсутність кваліфікованого персоналу, фахівців
з антикризового управління

Проблеми використання 

Специфіка роботи та функціонування різних підприємств

Змінність законодавства, відсутність нормативно-правової бази

Встановлення часових обмежень

Загроза подальшого погіршення ситуації та показників діяльності

Відсутність ефективних методів управління

Доцільність коригування стратегії розвитку

Рис. 2. Проблеми використання механізму  
антикризового управління операційною діяльністю  

підприємств машинобудування

Джерело: складено автором 

діяльністю для підприємств машинобудування є 
використання можливостей підприємств, забез-
печення сталого розвитку, нейтралізація впливу 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

136 Випуск 51. 2020

загроз ринкового середовища, підвищення кон-
курентоспроможності, отримання позитивного 
ефекту, уникнення стратегічних помилок, ліквіда-
ція слабких місць, розроблення та реалізація захо-
дів із відновлення платоспроможності, фінансової 
стійкості та виходу з кризового стану. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Механізм антикризового управління операційною 
діяльністю підприємств машинобудування спря-
мований на успішне здійснення процесу управ-
ління, розпізнавання ознак кризи, впровадження 
ефективних методів антикризового управління. 
Використання механізму дасть змогу врахувати 
проблеми в управлінні підприємством, невизна-
ченість, ризик та організувати здійснення антикри-
зового управління, впровадити заходи для виходу 
підприємства з кризи, уникнення та ліквідації ознак 
кризи, відновлення втрачених можливостей, ста-
білізації розвитку, прийняти складні управлінські 
рішення. Таким чином, використання механізму 
дасть змогу налагодити управління операційною 
діяльністю, платоспроможністю, фінансовою стій-
кістю, зовнішніми та внутрішніми ризиками, реалі-
зувати стратегії антикризового управління, визна-
чити шляхи виходу з кризового стану, приймати 
інноваційні рішення. Під час розроблення меха-
нізму антикризового управління доцільно врахо-
вувати особливості функціонування підприємств 
машинобудування, специфіку операційної діяль-
ності та управлінської діяльності. 
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У статті розглянуто проблеми низької 
ефективності використання коштів 
органів місцевого самоврядування та їх 
пояснення. Під час впровадження реформи 
місцевого самоврядування в Україні місцеві 
бюджети отримали додаткові кошти та 
право вирішувати напрями їх використання, 
відповідно, відповідальність за свої дії. На 
жаль, сьогодні кошти громад здебільшого 
використовуються на захищені статті, а 
частина, що залишається, занадто мала, 
щоби розглядати можливість розвитку 
території та добробуту мешканців. Запро-
поновано шляхи збільшення ефективності 
використання коштів місцевих бюджетів в 
розрізі розвитку дохідної частини щодо напо-
внення та залучень коштів і раціональності 
втратних статей, але в поєднанні з іншими 
функціями органів місцевого самовряду-
вання, такими як навчання та мотивація 
персоналу, усунення дублювання повно-
важень, дотримання стратегії розвитку 
громади. Пояснена ефективність зв’язку 
щорічного бюджету громади з її стратегією 
та стратегією розвитку регіону.
Ключові слова: місцевий бюджет, доходи, 
витрати, ефективність, розрахунок, стра-
тегія, залучення, розвиток.

В статье рассмотрены проблемы низкой 
эффективности использования средств 

органов местного самоуправления и их 
объяснения. При внедрении реформы 
местного самоуправления в Украине 
местные бюджеты получили допол-
нительные средства и право решать 
направления их использования, соответ-
ственно, ответственность за свои дей-
ствия. К сожалению, сегодня средства 
общин в большинстве своем использу-
ются на защищенные статьи, а часть, 
которая остается, слишком мала, чтобы 
рассматривать возможность развития 
территории и благополучия жителей. 
Предложены пути повышения эффектив-
ности использования средств местных 
бюджетов в разрезе развития доход-
ной части по наполнению и привлечений 
средств и рациональности расходных 
статей, но в сочетании с другими функ-
циями органов местного самоуправления, 
такими как обучение и мотивация пер-
сонала, устранение дублирования полно-
мочий, соблюдение стратегии развития 
общины. Объяснена эффективность 
связи ежегодного бюджета общины с 
ее стратегией и стратегией развития 
региона.
Ключевые слова: местный бюджет, 
доходы, расходы, эффективность, расчет, 
стратегия, привлечение, развитие.

The introduction of local government reform, which officially launched in April 2014, requires the utmost concentration, coherence and effectiveness of 
action from communities in communities. After all, with increasing level of independence in the use of all possible resources of the community, the level 
of responsibility for the results of their activities has increased. The article deals with the problems of low efficiency of use of funds of local authorities and 
their explanation. With the introduction of the reform of local self-government in Ukraine, local budgets were given additional funds and the right to decide 
the directions of their use, and, accordingly, responsibility for their actions. Unfortunately, today, community funds are mostly used for protected articles, 
and the remaining portion is too small to consider territorial development and the well-being of residents. Ways to increase the efficiency of the use of local 
budget funds in the context of the development of the revenue part and the rationality of the overhead items, but also in combination with other functions of 
local governments. The effectiveness of linking the annual budget of the community with its strategy and development strategy of the region is explained. 
Effective use of funds of local governments is not only the task of financial bodies. This is the result of the work of the entire community. Today, the main 
objectives of successful and effective financial activities include focusing on a community development strategy, utilizing all available resources, and finding 
potential sources of increased funding (including international technical assistance, grants and other funds), seeking financial well-being, and accordingly 
ability, timely and in full implementation of budget programs, taking into account the program-targeted method, motivation of employees of local authorities 
to increase the efficiency still use of funds and determine their level of responsibility for the violation of such requirements, the search and implementation 
of additional resources, taking into account external factors.
Key words: local budget, revenue, costs, efficiency, calculation, strategy, engagement, development.

Постановка проблеми. Впровадження 
реформи місцевого самоврядування, що офі-
ційно стартувала у квітні 2014 року, вимагає від 
органів влади в громадах максимальної сконцен-
трованості, злагодженості та ефективності дій, 
адже разом з підвищенням рівня самостійності у 
використанні всіх можливих ресурсів громади зріс 

рівень відповідальності за результати їх діяль-
ності. Іноді чутно думки про те, що на місцевий 
рівень передані ті повноваження, які менше за інші 
забезпечені фінансовими ресурсами, що є певним 
викликом для фінансових менеджерів органів міс-
цевого самоврядування. Часто громади вважають 
ефективно використаними такі місцеві фінанси, що 
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повністю та вчасно засвоєні, й не замислюються 
над тим, чи можна використати всі наявні ресурси 
більш ефективно, що таке взагалі ефективність 
використання фінансових ресурсів на місцевому 
рівні, як цьому можуть сприяти фінансові органи 
місцевого самоврядування. Пошуку відповідей на 
ці питання присвячено дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення діяльності місцевого самоврядування – 
це багатогранна тема, яка дуже часто торкається 
знань та досліджень з різних галузей науки, 
зокрема юриспруденції, державного управління, 
менеджменту організацій, економіки, фінансів, 
соціології, тому коло авторів надзвичайно широке. 
Питаннями діяльності та оцінювання ефективності 
використання коштів місцевих бюджетів займа-
лось багато вчених та спеціалістів. Низка праць 
присвячено рекомендаціям або методикам визна-
чення вказаної ефективності, серед яких потрібно 
виділити дослідження таких науковців, як Л. Лисяк 
[1], І. Сторонянська [2], Л. Беновська [2], О. Сун-
цова [3], Ю. Кулик [4]. Свій варіант оцінювання 
ефективності бюджетних програм запропоновано 
Міністерством фінансів України [5].

Постановка завдання. Метою статті є 
вивчення цілі та завдань діяльності фінансових 
органів на місцевих рівнях та шляхів підвищення 
ефективності їх діяльності в умовах реформи міс-
цевого самоврядування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно з п. 36 ст. 2 Бюджетного кодексу України, 
місцевим фінансовим органом є установа, що здій-
снює функції складання, виконання й контролю за 
витрачанням коштів розпорядниками бюджетних 
коштів [6]

Повноваженнями місцевих виконавчих органів 
влади щодо фінансів є такі:

– складання прогнозу місцевого бюджету, 
його проєкту, забезпечення виконання бюджету, 
щоквартальне подання раді письмових звітів про 
хід і результати виконання бюджету; підготовка й 
подання до районних, обласних рад необхідних 
фінансових показників і пропозицій щодо скла-
дання проєктів районних та обласних бюджетів;

– встановлення тарифів на деякі побутові, 
комунальні, транспортні та інші послуги;

– встановлення порядку використання коштів 
та іншого майна, що перебувають у спільній влас-
ності територіальних громад;

– фінансування видатків з місцевого бюджету;
– участь в організації та фінансуванні капі-

тальних ремонтів житлових будинків, капітальних 
ремонтів майна в межах бюджетних програм;

– делеговані повноваження, серед яких слід 
назвати здійснення відповідно до закону контролю 
за дотриманням зобов’язань щодо платежів до 
місцевого бюджету, цін і тарифів, сприяння здій-
сненню інвестиційної діяльності [7].

Фінансовий орган місцевого самоврядування 
здійснює свою діяльність на підставі Конститу-
ції України, Бюджетного та Податкового кодексів 
України та Законів України «Про місцеве самовря-
дування» та «Про місцеві державні адміністрації», 
підзаконних актів, що утворюються виконавчими 
органами центральної влади, наприклад Кабіне-
том Міністрів. На відміну від загальнодержавних 
рівнів, місцеві фінансові органи не мають повно-
важень щодо розроблення та ухвалення норма-
тивно-правових актів.

Засадами фінансової діяльності як держави, так 
і органів місцевого самоврядування є законність, 
відкритість, відповідальність, економічна та соці-
альна спрямованість, економічна безпека, єдність 
цілей фінансової діяльності всіх суб’єктів господа-
рювання та самостійність (спроможність) [8].

В процесі реформування місцевого самовря-
дування з’явились такі нові суб’єкти фінансової 
діяльності, як об’єднані територіальні громади. Це 
громади, які утворилися шляхом добровільного 
об’єднання мешканців декількох населених пунк-
тів в один адміністративний центр. Таким чином, 
нині існують такі основні суб’єкти фінансової 
діяльності:

– органи місцевого самоврядування;
– об’єднані територіальні громади;
– органи державної влади в областях України;
– комунальні підприємства.
Кожен з названих суб’єктів має у своєму роз-

порядженні визначені законодавством України 
фінансові ресурси у вигляді доходів від податків, 
зборів та платних послуг, субвенцій, грантових 
та інших залучених коштів. Власні грошові над-
ходження громади нині складаються з єдиного 
податку, податку на нерухомість, транспортного 
збору, плати за землю, туристичного збору, збору 
за паркування транспортних засобів та 60% 
податку з доходів фізичних осіб, що працюють у 
цьому населеному пункті або громаді. В рамках 
реформи органи місцевого самоврядування отри-
мали багато нових повноважень, а їх фінансові 
органи – додаткові суми коштів. Це, з одного боку, 
є позитивним фактором, а з іншого боку, додає 
більше відповідальності за збирання та ефек-
тивне використання вказаних ресурсів. За 6 років 
проведення реформи величини місцевих бюдже-
тів постійно зростають. Наприклад, на рис. 1 пока-
зано величину та динаміку зростання частки та у 
власних доходах місцевих бюджетів.

Значне зростання сум коштів вимагає від фінан-
сових структур на місцевих рівнях засвоїти нові 
принципи управління фінансовими ресурсами.

Існує багато поглядів на сутність фінансового 
управління. Найбільш влучним вважаємо пояс-
нення управління фінансами як:

– інструменту реалізації фінансів та фінансової 
політики;
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– сукупності методів впливу на формування й 
розподіл фінансових ресурсів;

– сукупності управлінських структур та фінан-
сового апарату.

Щодо функцій управління фінансами автори 
аргументовано виділяють прогнозування, плану-
вання, регулювання фінансових процесів; кон-
троль та аналіз фінансових ресурсів; обґрунту-
вання й прийняття необхідних фінансових рішень; 
контроль за виконанням розроблених планів та 
прийнятих оптимальних фінансових рішень, що 
мають привести до ефективного використання 
фінансів громад [10].

Ефективність діяльності будь-якої організа-
ції визначається та пояснюється різними авто-
рами неоднозначно. Безперечно, ефективність 
діяльності органу місцевої влади суттєво від-
різняється від такого ж показника підприємства, 
бо має багато непритаманних бізнесу функцій 
та зобов’язань. Вважаємо найбільш доцільним 
визначення ефективності щодо їх діяльності, що 
запропоновано Г. Монастирським: це здатність 
організації досягати максимальних результатів 
за фіксованих витрат або здатності мінімізувати 
витрати за досягнення необхідних результатів [11].

Науковці виділяють кілька видів ефективності, 
серед яких таким організаціям притаманна соці-

альна, бюджетна, економічна, інвестиційна тощо. 
Будь-який з перерахованих видів ефективності 
дуже важко визначити щодо органу влади, тому що 
одночасно передбачаємо декілька джерел фінан-
сування, суттєві відмінності між цілями фінансу-
вання та бажаними результатами. Розуміючи, що 
частка «захищених» статей у місцевих бюджетах 
часто перевищує 70%, погоджуємося з тим, що 
бюджет, призначений для вирішення інших про-
блем у громаді, на вдосконалення або розвиток 
інфраструктури майже не спрямовується. Однак 
це, скоріше, привід пошукати більше резервів, 
ресурсів та показників ефективності.

І. Сторонянська та Л. Беновська визначають 
основні та притаманні всім регіонам України проб-
леми низької ефективності діяльності місцевих 
бюджетів. Серед них слід назвати переважання в 
системі видатків місцевих бюджетів значної частки 
соціальних видатків, відсутність для фінансування 
капітальних видатків та поступове зниження рівня 
фінансової забезпеченості делегованих державою 
місцевому самоврядуванню повноважень. Вони 
пояснюють ці проблеми відсутністю чіткого меха-
нізму фінансування делегованих повноважень та 
відсутністю у органів місцевого самоврядування 
реальної спроможності забезпечити підвищення 
ефективності й результативності видатків, а також 

Рис. 1. Динаміка зростання частки та величини місцевих податків  
в місцевих бюджетах України з 2014 по 2018 роки [9]
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численними кадровими питаннями [2]. Погоджує-
мося з такими поясненнями і зі свого боку можемо 
додати такі фактори низької ефективності, як 
недостатня кількість коштів у дохідній частині 
бюджету, що пояснюється відсутністю високої 
підприємницької активності в більшості регіонів і 
небажанням службовців її підвищувати; невміння 
відшукувати та використовувати у своїй діяльності 
резерви та потенційні можливості, а також залу-
чати кошти міжнародної технічної допомоги та 
грантових програм.

К. Роменська пропонує підвищити ефективність 
використання коштів місцевих бюджетів шляхом 
постійного оцінювання їх використання, вдоско-
налення форм звітності та моніторингу показни-
ків ефективності та їх змінювання за необхідності, 
стимулювання та мотивації керівників відповідних 
органів або встановлення рівня їх відповідальності 
за результат використання коштів [1]. Уряд Укра-
їни запропонував відповідну методику визначення 
ефективності використання коштів громад. Згідно 
з нею має проводитись оцінювання ефективності 
бюджетних програм шляхом оцінювання відповід-
ності бюджетної програми пріоритетам соціально-
економічного розвитку країни та окремих галузей 
економіки, плану діяльності головного розпоряд-
ника, визначеним нормативно-правовим актам; від-
повідності напрямів використання бюджетних коштів 
реалістичності та доцільності їх виконання; результа-
тивних показників бюджетної програми, яких перед-
бачається досягти під час виконання бюджетної про-
грами; фактичних результатів виконання бюджетної 
програми за попередні бюджетні періоди тощо [5].

Також державою запропоновано методику роз-
рахунку ефективності бюджетних програм шляхом 
розрахунку середнього індексу виконання показ-
ників ефективності бюджетної програми за допо-
могою формули:

І(еф) = � � �
� �

П еф іфакт

П еф іплан

�
�

: Z(еф)×100,      (1)

де � � �
� �

П еф іфакт

П еф іплан

�
�

 – сума співвідношень фак-

тичних та планових значень всіх показників ефек-
тивності, що входять до бюджетної програми; 
Z(еф) – кількість показників ефективності бюджет-
ної програми [12].

В цьому ж Листі розглядаються показники, що є 
стимуляторами або дестимуляторами, визначено 
шкалу для розрахунку кількості набраних балів за 
параметром порівняння результативності бюджет-
ної програми з показниками попередніх періодів 
та формулу розрахунку загальної ефективності 
бюджетної програми [12].

До вищеназваних пропозицій та методик вва-
жаємо за потрібне додати такі пропозиції:

– шляхи використання бюджетних коштів мають 
відповідати стратегії розвитку громади та регіону 

(області), що дасть змогу залучити до своїх витрат 
кошти району або області;

– під час розрахунку сум на використання 
фінансових коштів для певних програм або захо-
дів, особливо тривалих у часі, обов’язково слід 
визначати та враховувати розмір ймовірної інфля-
ції за час використання коштів, наприклад, згідно з 
прогнозуванням НБУ;

– використання фінансових ресурсів слід вва-
жати ефективним, якщо мета цього використання 
повністю досягнута;

– якщо подібні витрати відбуваються з певною 
періодичністю, то потрібно намагатися досягнути 
потрібного результату за менші кошти.

Крім способів визначення ефективності вико-
ристання коштів органів місцевого самовряду-
вання, необхідно визначити шляхи її підвищення. 
Не є новиною, що для того, щоби використовувати 
гроші ефективніше, їх потрібно більше, а вико-
ристовуватись вони мають якісніше. Отже, необ-
хідно вирішувати проблему низького надходження 
коштів до місцевого бюджету та раціонально їх роз-
поділяти. З цією думкою погоджуються Л. Лисяк та 
К. Роменська. У своєму дослідженні вони заклика-
ють мобілізовувати кошти до бюджету та викорис-
товувати їх з орієнтацією на результат, обов’язково 
за допомогою програмно-цільового методу. Автори 
мають рекомендації щодо вдосконалення цього 
методу [1]. Приєднуючись до висновків зазначених 
науковців, пропонуємо розширити перелік шляхів 
наповнення бюджету та рекомендацій для їх раці-
онального використання. Оскільки кожен регіон 
або громада мають різні фактори свого сучас-
ного стану (географічні, економічні, демографічні 
тощо), проблеми та перспективи розвитку, про-
понуємо такі, що вважаються універсальними й 
такими, що можуть бути застосовані в будь-яких 
умовах. Серед них найважливішими є такі:

– проведення повної інвентаризації наявних 
ресурсів та їх стану у громаді всіма можливими 
способами;

– постійне проведення моніторингу та вивчення 
зовнішніх факторів, що завжди досить суттєво 
впливають на стан речей та розвиток громади 
(законодавство, економічний стан держави, попит 
на певні товари або послуги, сучасні тенденції в 
бізнесі тощо);

– організація навчання серед працівників орга-
нів місцевого самоврядування щодо ефективного 
використання коштів громади та інших ресурсів, 
розроблення системи мотивації щодо їх власної 
ефективності;

– створення реальної стратегії розвитку гро-
мади, що буде логічним продовженням загальної 
стратегії розвитку регіону загалом;

– відповідність щорічних бюджетів громади 
власній стратегії розвитку, ефективне витрачання 
коштів;
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– розроблення власного та дієвого способу 
визначення своєї ефективності з поглядом на май-
бутнє в межах державної методики визначення 
ефективності використання коштів;

– визначення точок дублювання повноважень 
органів державного управління та органів місце-
вого самоврядування, усунення можливих усклад-
нень управління коштами;

– використання отриманих коштів в бюджеті 
розвитку на покращення інфраструктури громади 
(дороги, медичні послуги, освіту, дозвілля тощо);

– залучення громадських організацій та актив-
ної частини населення до процесу створення 
стратегії громади та прийняття рішень;

– створення умов для появи та розвитку підпри-
ємницької діяльності в регіоні або громаді, спри-
яння соціалізації бізнесу в необхідних для роз-
витку громади напрямах, що підвищить кількість 
робочих місць та надходження сум із декількох 
податків до місцевого бюджету, відповідальність 
бізнесу за стан речей у регіоні та відчуття власної 
важливості та можливості впливу;

– розроблення «дорожньої карти» викорис-
тання визначених ресурсів громади (географічне 
положення, кліматичні умови, багатства надр, 
атракції, наявні землі та нерухоме майно, трудо-
вий та професійний потенціал) тощо.

Висновки з проведеного дослідження. Ефек-
тивність використання фінансових коштів органів 
місцевого самоврядування є завданням не тільки 
фінансових органів. Це є результатом роботи всієї 
громади. Сьогодні основними завданнями успіш-
ної та ефективної фінансової діяльності можна 
назвати орієнтацію на стратегію розвитку громади, 
використання всіх наявних ресурсів та пошук 
потенційних джерел збільшення грошового забез-
печення (зокрема, міжнародна технічна допомога, 
грантові та інші кошти), пошук збільшення фінан-
сового добробуту, відповідно, її спроможності, 
своєчасне та повне виконання бюджетних про-
грам з урахуванням програмно-цільового методу, 
мотивація працівників органів місцевої влади до 
підвищення ефективності використання коштів 
та визначення рівня їх відповідальності за пору-
шення таких вимог, пошук та впровадження додат-
кових ресурсів з урахуванням зовнішніх факторів.
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У статті розглянуто передумови, 
можливості та потенціал для формування 
образу Івано-Франківська як туристичного 
бренду Прикарпаття. Визначено фактори 
та проблеми, які перешкоджають цьому 
процесу, а також окреслено пріоритетні 
завдання, вирішення яких сприятиме покра-
щенню туристичного іміджу міста. Івано-
Франківськ – це цікаве, колоритне, затишне, 
історично та культурно багате, тури-
стично привабливе місто з європейськими 
цінностями, але воно недостатньо популя-
ризоване на туристичному ринку України. 
Через своє розташування поблизу курор-
тних місцевостей Карпат Івано-Франківськ 
часто сприймається як «транзитне місто 
по дорозі в гори». У статті визначено 
аспекти туристичної привабливості міста, 
ресурсні та інфраструктурні можливості, 
які можуть змінити цей стереотип і є пере-
думовами формування в потенційного тури-
ста іміджу міста, в яке варто приїхати. Про-
ведений аналіз туристичного потенціалу 
вказує на можливість Івано-Франківська 
стати самодостатнім туристично-
екскурсійним центром Прикарпаття.
Ключові слова: туризм, туристичний 
бренд, імідж, туристичний потенціал, Івано-
Франківськ, екскурсії.

В статье рассмотрены предпосылки, воз-
можности и потенциал для формирования 

образа Ивано-Франковска как туристиче-
ского бренда Прикарпатья. Определены 
факторы и проблемы, которые препят-
ствуют этому процессу, а также обозна-
чены приоритетные задания, решение 
которых будет способствовать улуч-
шению туристического имиджа города. 
Ивано-Франковск – это интересный, коло-
ритный, уютный, исторически и культурно 
богатый, туристически привлекательный 
город с европейскими ценностями, но он 
недостаточно популяризован на тури-
стическом рынке Украины. Из-за своего 
расположения вблизи курортных мест-
ностей Карпат Ивано-Франковск часто 
воспринимается как «транзитный город 
по дороге в горы». В статье определены 
аспекты туристической привлекатель-
ности города, ресурсные и инфраструк-
турные возможности, которые могут 
изменить этот стереотип и являются 
предпосылками формирования у потенци-
ального туриста имиджа города, в кото-
рый стоит приехать. Проведенный анализ 
туристического потенциала указывает 
на возможность Ивано-Франковска стать 
самодостаточным туристско-экскурсион-
ным центром Прикарпатья.
Ключевые слова: туризм, туристический 
бренд, имидж, туристический потенциал, 
Ивано-Франковск, экскурсии.

The article considers the preconditions, opportunities and potential for forming the image of Ivano-Frankivsk as a tourism brand of the Precarpathian 
region. The factors and problems that hinder this process are identified, as well as the priorities, which will help to improve the tourist image of the city. 
Ivano-Frankivsk is an interesting, colorful, cozy, historically and culturally rich, tourist-attractive city with European values, but not sufficiently popularized 
in the tourist market of Ukraine. Due to its location near the Carpathian resorts, Ivano-Frankivsk is often referred to as a “transit city on the way to the 
mountains”. The article identifies aspects of the tourist attractiveness of the city, resource and infrastructure opportunities that can change this stereotype 
and is a prerequisite for forming a potential tourist image of the city to which to come. The conducted analysis of the tourist potential indicates the pos-
sibility of Ivano-Frankivsk to become a self-sufficient tourist-excursion center of the Carpathian region. The prerequisites for the development of Ivano-
Frankivsk as a tourist center are: favorable location, compactness, coziness of the city, welcoming of its inhabitants, historical and cultural attractions, 
reputation and gastronomic attractiveness of the city, development of establishments of hotel and restaurant sphere, festival and art life, popularization 
of the city through holding free excursions for residents and guests. At the same time, there are a considerable number of problems, including: inad-
equate infrastructure, information gaps in the promotion of the city, lack of a well-formed tourist image of the city both among residents and visitors, a 
stereotypical view of a “transit city on the way to the Carpathians”, not recognizable visual style of the city for most Ukrainians, inadequate preservation 
of architectural monuments, etc. Their decision will allow forming in the imagination of the inhabitants of Ukraine and beyond its borders the image of 
Ivano-Frankivsk as a comfortable, cozy, European tourist center of the Precarpathian region.
Key words: tourism, tourism brand, image, tourist potential, Ivano-Frankivsk, excursions.

Постановка проблеми. На туристичному ринку 
України Івано-Франківськ розуміється як невеличке 
місто неподалік курортів Карпат, проте він має бага-
тий потенціал для формування образу самодостат-
нього туристичного центру Прикарпаття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню туристичного брендингу присвячені 
праці таких учених, як А. Гаврилюк, Г. Кушнірук, 
М. Рутинський [1; 6; 10; 11], туристичний потен-
ціал та перспективи розвитку Івано-Франківська та 
області вивчали А. Королько, Т. Маланюк, І. Чме-
лик [5; 7; 15].

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення передумов формування іміджу Івано-Фран-
ківська як самодостатнього туристичного центру 
Прикарпаття.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Івано-Франківськ – це перлина Прикарпаття, 
затишне, європейське, комфортне «місто для 
життя», обласний центр з багатою історичною, 
культурною спадщиною, вигідним розташуванням 
у передгір’ї Карпат.

Водночас дуже часто Івано-Франківськ сприй-
мається як «транзитне місто», «дорога в Карпати», 
«місто-зупинка по дорозі в Буковель», «брама в 
Карпати», «місто на один день». З досвіду прак-
тичної екскурсійної діяльності автора зазначимо, 
що саме так часто характеризують туристи місто, 
відповідаючи на запитання «З чим у Вас асоцію-
ється Івано-Франківськ?».

Провідні аналітики UNWTO констатують, що 
«битва за клієнтів на ринку популярних у найближ-
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чому майбутньому напрямків і місць призначення 
візитерів буде вестися не за ціну візиту, а за серце 
і емоції потенційних візитерів» [10]. Потенційний 
турист, приїжджаючи в місто, переживає певні емо-
ції, враження, які відповідають чи не відповідають 
його очікуванням. Саме тому дуже важливою є 
проблематика позиціонування Івано-Франківська 
як туристичного центру, бренду Прикарпаття. Прі-
оритетним завданням є формування в уяві потен-
ційного туриста певного туристичного образу Івано-
Франківська ще до його прибуття в місто.

Аналізуючи результати дослідження іміджу 
Івано-Франківська [8], маємо відзначити низку 
проблемних сторін формування туристичного 
образу міста.

Однією з проблем є недостатньо впізнава-
ний візуальний стиль Івано-Франківська та імідж 
«невеликого міста по дорозі в Карпати». Причи-
ною цього є низка факторів, ключовим з яких, на 
думку автора, є позиціонування Івано-Франківська 
місцевими мешканцями як «маленького міста, в 
якому особливо нічого нема». З такою позицією 
дуже важко розвивати туристичне обличчя міста, 
адже в кожному населеному пункті є щось цікаве, 
колоритне, незвичне. Власне, саме така компак-
тність, затишність і є однією з найпривабливіших 
сторін маленьких міст.

Відзначимо також недостатню інформаційну 
політику та роботу ЗМІ для ефективної промоції 
міста. Дуже часто у туристів просто немає чіткого 
уявлення екскурсійного образу Івано-Франківська. 
В туристичних програмах, маршрутах туроперато-
рів зазвичай місто фігурує як точка приїзду/виїзду 
в Карпати/з Карпат. Також погоджуємося з пози-
цією щодо недостатньої інформаційної підтримки 
атракцій, фестивалів для приваблення масового 
туриста [8].

Недостатній розвиток інфраструктури є ще 
однією перешкодою потенційного туриста. Попри 
загалом позитивну динаміку з облаштування май-
данчиків, скверів, тротуарів, залишаються гострі 
проблеми якості дорожнього покриття, стану міс-
цевих доріг, які ведуть до туристичних пам’яток 
тощо. Незважаючи на міжнародний статус, аеро-
порт майже не використовується.

Неналежне збереження та втрата пам’яток 
архітектури – це ще одна з проблемних сторін 
більшості міст України, яка не оминула столицю 
Прикарпаття. Значна кількість будинків реставро-
вана з порушеннями їх культурної цінності, плас-
тикові вікна та двері не вписуються в історичний 
контекст та поняття естетики будівлі.

Ці та інші проблеми негативно позначаються на 
формуванні туристичного образу Івано-Франків-
ська й потребують нагального вирішення.

Проте в контексті дослідження хочемо акцен-
тувати увагу на позитивних аспектах іміджу Івано-
Франківська як туристичного центру, окреслити 

його сильні сторони, те, чим приваблює чи може 
привабити потенційних туристів обласний центр 
Прикарпаття.

Розташування. Івано-Франківськ – це місто 
з багатовіковою історією, давніми традиціями, 
неординарним мистецьким життям та динаміч-
ною економікою. Обласний центр розташований 
на перетині двох річок Бистриць, на південному 
заході України на відстані 150–300 км від кор-
донів Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини. 
Територія міста становить 83,73 км2. Чисельність 
населення складає близько 250 тис. осіб. Місто 
зв’язане мережею автомобільних і залізничних 
шляхів з країнами Європи та СНД [8].

Нині закономірно, що левова частка туристів 
приїжджає в місто, оскільки Івано-Франківськ роз-
ташовується неподалік (60–150 км) від курорт-
них та цікавих історичних місцевостей, таких як 
Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів, Буковель, 
Ворохта, Верховина, Косів, Коломия, Вигода, 
Долина, Гошів, Крилос, Галич, Рогатин, Львів. 
Саме цю сильну сторону Івано-Франківська можна 
використати для формування туристичного іміджу 
міста, зацікавити туриста залишитись в ньому на 
довший час, оглянути його пам’ятки, прогулятися 
майданами та скверами, відчути колорит націо-
нальної кухні. Якщо турист буде володіти інфор-
мацією про те, що місто має чим зацікавити, то 
маємо віру в те, що він захоче провести в ньому 
більше часу.

Репутація. У 2018 р. Івано-Франківськ отри-
мав премію «Приз Європи» як місто, яке активно 
просуває європейські ідеї. Також спостерігаються 
хороші рейтинги показників комфортності, без-
пеки, якості життя. По праву Івано-Франківськ 
називають «місто-прогулянка», адже в цен-
тральній частині міста туристу не заважатиме 
транспорт, облаштовані та відремонтовані старі 
вулички міста, які є справжньою окрасою й чудо-
вим місцем для прогулянки історичною частиною 
міста. Івано-Франківськ – це невелике, затишне, 
спокійне місто, серце Покуття, тобто культурно-
етнографічного регіону Галичини, який разом із 
Гуцульщиною, Бойківщиною, Опіллям є частинкою 
багатої матеріальної та духовної культури рідного 
краю. Тут легендами оповиті старовинні замки й 
будівлі, існує колоритна галицька говірка [5].

Історія. Засноване на місці колишнього україн-
ського села Заболоття у 1662 р. магнатом Андрієм 
Потоцьким у вигляді фортеці і назване на честь 
сина Станіслава, місто з часом перетворилось 
на торговий, ремісничий і культурний центр Гали-
чини. У 1962 р. місто було перейменовано на 
Івано-Франківськ на честь імені геніального Івана 
Франка. За час свого існування місто було зна-
чним торгово-ремісничим осередком Польщі, а від 
1772 р. – імперії Габсбургів, з 1867 р. – Австро-
Угорщини. У 1918 р. була створена Західноукраїн-
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ська Народна Республіка, а Станиславів протягом 
січня-травня 1919 р. був її столицею. З вересня 
1939 по червень 1941 рр. Станиславів перебу-
вав у складі Радянського Союзу, а під час Другої 
світової війни – під фашистською окупацією. Все 
це наклало значний відбиток на культурне життя 
краю, що можна простежити не лише в пам’ятках 
архітектури, але й у розмові місцевих мешкан-
ців, їхніх традиціях. Загалом місто може пиша-
тися багатьма витонченими взірцями архітектури 
XVII – XVIII ст. Особливу роль у будівництві міста 
відігравали принципи французького містобуду-
вання, які збагатили архітектурні здобутки попере-
дніх епох [7]. Після загарбання Галичини Австрій-
ською монархією у 1772 р. Станіславська фортеця 
втратила своє оборонне значення, проте сьогодні 
туристи можуть оглянути залишки фортечних 
мурів у галереї «Бастіон», знайдені фундаменти 
колишніх в’їзних Галицької та Тисменицьких брам.

Екскурсійна діяльність. Місто є цікавим щодо 
екскурсій. Збудоване за проєктом відомих євро-
пейських архітекторів Франсуа Корассіні та Кароля 
Беное, воно втілювало найкращі ідеї «ідеального 
міста». Так, зокрема, під час прогулянки централь-
ною частиною міста можна оглянути площу Ринок, 
Ратушу (з позолоченим куполом), піднятись на 
оглядову вежу, звідки чудово проглядаються при-
карпатські краєвиди в бік Карпат та Галича (колиш-
ньої столиці Галицько-Волинського князівства), 
відвідати сакральні пам’ятки міста, зокрема Собор 
Святого Воскресіння (колишній єзуїтський монас-
тир), Свято-Покровський Катедральний Собор ПЦУ  
(в минулому – Вірменський костел), Синагогу. 
Туристи можуть оглянути одну з найцінніших історич-
них пам’яток міста, а саме сучасний Музей мистецтв 
Прикарпаття, а в минулому родинну усипальницю 
Потоцьких, що розташовувалась у найстарішому 
храмі міста, а саме Колегіальному костелі Непороч-
ного Зачаття Діви Марії. Гості мають можливість про-
гулятись популярною «Франківською соткою», відві-
дати парк культури та відпочинку ім. Т. Шевченка з 
цікавими зразками архітектури.

До послуг відвідувачів 16 музеїв, серед яких 
слід назвати Краєзнавчий музей, Меморіаль-
ний комплекс «Дем’янів Лаз», Музей визвольної 
боротьби ім. С. Бандери, Музей Олекси Довбуша, 
Музей родинних професій, Музей Небесної сотні. 
На базі Івано-Франківського національного техніч-
ного університету нафти і газу діє унікальне нау-
кове містечко «Нова енергія» [9], де впроваджено 
ідею навчання через гру. Відвідання цього музею 
часто включається в екскурсійні програми по місту 
й органічно доповнює їх, а цікавий інтерактив-
ний підхід приваблює відвідувачів різного віку. На 
базі музеїв часто організовуються цікаві майстер-
класи, які відображають колорит Прикарпаття.

Вже 8 років поспіль в Івано-Франківську прово-
дяться безкоштовні екскурсії, відвідати які мають 

можливість як гості, так і мешканці міста. Відзна-
чимо, що з кожним роком такі екскурсії стають 
все популярнішими, а у 2018–2019 рр. вони мали 
тематичний характер, отже, кожен бажаючий міг 
відвідати найцікавішу для себе екскурсію. Так, 
перелік тематичних екскурсій був досить різнома-
нітним, включаючи «Легенди старого Станисла-
вова», «Вечірні вогні Франківська», «Франківськ, 
який треба берегти: екскурсія відреставрованими 
дверима», «Франківськ романтичний», «Станис-
лавів модний: що було у тренді протягом століть», 
«Сакральні пам’ятки Станиславова XVIII ст.», 
«Звичайне життя незвичайного міста», «Вперше в 
Станиславові», «Івано-Франківськ – дитяча мрія», 
велосипедна екскурсія «Мистецтво в публічному 
просторі міста», «Екскурсія для людей з особли-
вими потребами» тощо.

Важливою позицією розвитку туристичного 
обличчя міста є забезпеченість закладами роз-
міщення. Станом на 2019 р. в Івано-Франківську 
діють 56 закладів готельного типу із загальною 
кількістю місць близько 1 800 [8]. Добре зареко-
мендували себе на ринку такі готелі, як «Надія», 
“Grand Hotel Roxolana”, “Reikartz Парк готель”, 
«Атріум», «Станіславів», «Бистриця Люкс», бутик-
готель «Фонтуш». Для бюджетних туристів про-
понують свої послуги понад 10 хостелів, зокрема 
«Простір Вдома», «Пілігрим», “Office”, “Lime”, 
“Travel station”, «Центральний».

За даними Всесвітньої туристичної організа-
ції (UNWTO, дослідження “Global Report on Food 
Tourism”), 79% мандрівників вибудовують марш-
рут, попередньо вивчивши календар гастроно-
мічних подій та особливості місцевої кухні. Кожен 
третій турист у світі розглядає національну кухню 
як важливу складову частину мотивації до подо-
рожі. Важливим є запозичення досвіду інших країн 
щодо розвитку туризму в малих містах [6].

Відзначимо, що саме гастрономічний туризм 
є одним з ключових напрямів розвитку не лише 
міста, але й області загалом. Івано-Франківськ 
разом з іншими містами-сусідами є колискою само-
бутньої галицької кухні, яка є сумішшю української, 
польської, єврейської та вірменської. Один з топо-
вих закладів харчування, а саме сімейна ресто-
рація «Світлиця Мулярових», яка в ходить в Клуб 
галицької кухні [3], пропонує туристам скуштувати 
правдиві галицькі страви, наїдки та напитки, такі як 
андрути, цвіклі, куряча роляда, пструг, печене ябко, 
кава мелянж, галицький борщ, засипана капуста, 
лазанки, мізерія. Для туриста це не тільки смачно, 
корисно, але й пізнавально, адже назви страв 
приваблюють не менше, ніж їхній смак. Саме це 
є родзинкою, яка приваблює туристів на Прикар-
паття. Загалом станом на 2019 р. у місті налічу-
ється 154 заклади ресторанного господарства [12]. 
Окремі з них, наприклад, «Хата Багата», «Десятка», 
«Мануфактура», “Fabricca”, “Urban Space 100”, 
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стали візитівкою міста й можуть сміливо задоволь-
няти гастрономічні фантазії справжніх гурманів.

Фестивальне життя є одним з іміджевих у місті. 
Як показує сучасна практика, діє правило, що 
сьогодні турист реагує тільки на ту подію фести-
вального туризму, про яку він знає та інформація 
про яку викликає у нього стійкі позитивні асоціації. 
Основна мета бренду полягає в тому, щоби запро-
понувати почуття довіри, впевненості, статусу та 
винятковості, які спонукають споживача віддати 
перевагу певному товару, місцю, події [11].

Івано-Франківськ – це місто, яке заслужено 
може називатись фестивальним, як і область 
загалом. Саме такі заходи збирають величезну 
кількість туристів. Мабуть, одним з найцікавіших 
є міжнародний фестиваль «Свято ковалів». Осо-
бливістю його є те, що він збігається за часом про-
ведення з Днем міста 7 травня, отже, святкування 
проходять з особливим розмахом. Традиційно 
ковалі з різних куточків України та світу дарують 
місту ковану скульптуру, яка стає його прикрасою 
й туристичною принадою.

Серед інших фестивалів відзначимо такі, 
як «Питні меди», «Станіславська мармуляда», 
“Carpathian Space”, «Свято винограду та вина», 
«Свято хліба та сиру», «Карпатський вернісаж», 
«Карпатський простір».

Івано-Франківськ – це мистецький осередок. 
Досить неординарним явищем у культурному житті 
краю з 1990-х рр. була поява «Станіславського 
феномена». Це феномен наявності у місті особли-
вого креативного середовища, а саме поетів, пись-
менників, художників, у творчості яких виразно вті-
лені принципи та ідеї постмодернізму. Історичним 
тлом для «Станіславського феномена» став роз-
пад СРСР та ситуація культурної «відкритості», 
яка обумовлювала зміну естетичних стандартів і 
мистецьких координат [15]. Дедалі більше можли-
востей стало для відкриття персональних виста-
вок молодих митців, проводяться різноманітні 
творчі проєкти, живописні симпозіуми, симпозіуми 
скульпторів. Все це є цікавим як для мешканців, 
так і для приїжджих гостей, які мають можливість 
взяти участь у таких заходах. Особливо цікавою 
для туристів є можливість побачити мистецькі 
твори на виставках в галереї «Бастіон».

Сприяючи зростанню привабливості Івано-
Франківська, в рамках проєкту міжнародної тех-
нічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» 
(Проект ПРОМІС) створили мобільний додаток 
«Відвідай Івано-Франківськ», який уперше пре-
зентовано у 2018 р. Це безкоштовна програма, що 
містить карту міста, інформацію про місцеві істо-
ричні пам’ятки, культурно-мистецькі події, тран-
спортну систему, готелі, заклади харчування, роз-
важальні й торговельні центри [16].

Фактично в місті зосереджено 55% від загаль-
ної кількості суб’єктів туристичної діяльності Івано-

Франківської області. За даними головного управ-
ління статистики в Івано-Франківській області 
станом на 2019 р. в області діяли 128 суб’єктів 
туристичної діяльності, з яких 10 туроператорів, 
108 турагентів, 10 суб’єктів здійснювали екскур-
сійну діяльність [2]. Аналізуючи діяльність турис-
тичних фірм міста, відзначимо недостатню про-
позицію екскурсійних програм по місту, турів з 
акцентом на Івано-Франківськ. На жаль, більшість 
туристичних фірм міста орієнтована на виїзний 
туризм, проте є ті, які спрямовують свою діяльність 
на внутрішній туризм, зокрема екскурсії по Івано-
Франківську. До них відносимо туристичні фірми 
«Надія», «Мандрівочка», «Кей», «Еней». На сайті 
Регіонального туристично-інформаційного центру 
розміщена інформація про гідів, які проводять екс-
курсії містом [13].

Турист приїжджає в місто за враженнями, емо-
ціями, спілкуванням. Як показують сучасні тенден-
ції, емоційна складова частина наповненості турів 
та екскурсій є не менш важливою, ніж програма 
туру. Туристичний бренд міста – це також його 
люди, їхня культура, доброзичливість, ритм міста. 
Одним з вагомих інструментів формування турис-
тичного бренду Івано-Франківська є сувенірна про-
дукція. Кожна приймаюча туриста країна прагне 
створити в достатній кількості доступний, різнома-
нітний, оригінальний сувенірний продукт, який би 
залишав приємний спогад про туристичну локацію. 
У дослідженні А. Гаврилюк та К. Данник наголошу-
ють на важливості сувенірного брендингу в про-
моції території. Нині складно уявити здійснення 
подорожі без купівлі сувеніру на згадку про місце 
перебування. Через сувеніри можна створити візу-
альний образ території. За даними дослідження 
[1] близько 93% опитаних намагаються після кож-
ної подорожі привезти додому сувенір. Це дослід-
ження також показало, що Івано-Франківщина 
асоціюється з писанками, гуцульським одягом і 
прикрасами, музичними інструментами, кованими, 
вовняними, дерев’яними виробами. Проте це сто-
сується перш за все області, особливо її гірської 
частини. Водночас якщо, наприклад, м. Київ асоці-
юється з «Київським тортом» та цукерками «Вечір-
ній Київ», то Івано-Франківськ поки що не має влас-
ного «впізнаваного» сувеніру, який би асоціювався 
з містом. Хоча зазначимо, що в цьому напрямі 
є помітні зрушення. Кав’ярня-кондитерська 
“Delikacia” представила «Франківський торт», при-
готований за вдосконаленим рецептом галицького 
пляцка, який завойовує прихильність гостей міста. 
Такими же смачними сувенірами можуть стати кар-
патський чай, пряник «Вітає Івано-Франківськ» від  
ТДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат», «яблучна 
мармуляда» від кулінарного дому «Надія» тощо.

Для того, щоб привабити в місто туристів, 
потрібно не лише створити якісний, конкуренто-
спроможний туристичний продукт, але й донести 
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його до цільової аудиторії. В рамках Всеукраїн-
ського проєкту «План дій: через соціальні учнів-
ські проєкти – до громадянської активності» в місті 
встановлені аудіогіди на головних архітектурних 
пам’ятках міста. На платформі “Izi.Travel” [4] є ауді-
отур «Загадковий Івано-Франківськ», де всі бажа-
ючі можуть прослухати інформацію про туристичні 
об’єкти міста українською та англійською мовами. 
На офіційному сайті Івано-Франківська в розділі 
«Туристичні маршрути» розроблені 3 маршрути 
по місту та поради для туриста [14]. Важливим є 
те, що збільшується кількість вказівників, путів-
ників, мап, інформаційних стендів по місту, проте 
відзначаємо їх недостатню кількість англійською 
мовою. Проблематика англомовності екскурсово-
дів, фахівців туристичного супроводу, працівників 
сфери обслуговування є однією з найгостріших 
та найактуальніших не лише в Івано-Франківську, 
але й в Україні загалом.

Висновки з проведеного дослідження. На 
основі проведеного дослідження варто відзна-
чити, що Івано-Франківськ має потенціал і пере-
думови, щоби стати туристичним брендом При-
карпаття. Цьому сприяє низка факторів, зокрема 
вигідне розташування, компактність, затишність 
міста, привітність його мешканців, історико-куль-
турні пам’ятки, репутація та гастрономічна при-
вабливість міста, розвиток закладів готельно-рес-
торанної сфери, фестивальне та мистецьке життя 
міста, проведення безкоштовних екскурсій містом, 
ентузіазм людей, які прагнуть розвивати туризм у 
місті. Водночас є значна кількість проблем, серед 
яких слід назвати неналежний стан інфраструк-
тури, інформаційні прогалини в промоції міста, від-
сутність чітко сформованого туристичного образу 
міста як серед мешканців, так і серед приїжджих, 
стереотипне уявлення про «транзитне місто по 
дорозі в Карпати», не впізнаваний візуальний 
стиль міста для більшості українців, неналежне 
збереження архітектурних пам’яток. Їх вирішення 
дасть змогу сформувати в уяві мешканців України 
та за її межами образу Івано-Франківська як ком-
фортного, затишного, європейського туристичного 
центру Прикарпаття.
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У статті розглянуто нові підходи до 
стратегії розвитку агропродовольчої 
сфери регіону. Відзначено, що вигідне 
економіко-географічне положення Причор-
номорського регіону, перетин державних і 
міжнародних морських шляхів Азово-Чорно-
морського басейну, ґрунтові та кліматичні 
особливості позитивно позначаються на 
розвитку АПС. Відзначено, що розроблення 
принципів забезпечення сталого розвитку 
Причорноморського регіону має базува-
тись на чітких підходах, які полягають 
у забезпеченні виробництва продоволь-
ства в достатній кількості та належної 
якості для задоволення внутрішніх та 
зовнішніх потреб населення. Охарактери-
зовано поняття смарт-спеціалізації регіону. 
Обґрунтовано перспективи розвитку 
агропродовольчої сфери регіону у сучасних 
умовах децентралізації влади. Розглянуто 
науково-теоретичні засади кластеризації 
економіки АПС регіону як напряму структур-
ного впорядкування економічного простору. 
Узагальнено науково-прикладні аспекти 
кластерного підходу до забезпечення ста-
лого розвитку АПС регіону. Наведено 
приклад досвіду створення агро-еколого-
рекреаційного кластеру «Фрумушика-Нова».
Ключові слова: агропродовольча сфера 
регіону (АПС), сталий розвиток, об’єднані 
територіальні громади (ОТГ), кластери, 
децентралізація влади, смарт-спеціалізація.

В статье рассмотрены новые подходы 
к стратегии развития агропродоволь-

ственной сферы региона. Указано, что 
выгодное экономико-географическое поло-
жение Причерноморского региона, пере-
сечение государственных и международ-
ных морских путей Азово-Черноморского 
бассейна, грунтовые и климатические 
особенности положительно сказываются 
на развитии АПС. Отмечено, что разра-
ботка принципов обеспечения устойчи-
вого развития Причерноморского региона 
должна базироваться на четких подходах, 
которые заключаются в обеспечении про-
изводства продовольствия в достаточном 
количестве и надлежащего качества для 
удовлетворения внутренних и внешних 
потребностей населения. Охарактеризо-
вано понятие смарт-специализации реги-
она. Обоснованы перспективы развития 
агропродовольственной сферы региона в 
современных условиях децентрализации 
власти. Рассмотрены научно-теорети-
ческие основы кластеризации экономики 
АПС региона как направления структур-
ного упорядочения экономического про-
странства. Обобщены научно-прикладные 
аспекты кластерного подхода к обеспече-
нию устойчивого развития АПС региона. 
Приведен пример опыта создания агро-
эколого-рекреационного кластера «Фруму-
шика-Нова».
Ключевые слова: агропродовольственная 
сфера региона (АПС), устойчивое развитие, 
объединенные территориальные общины 
(ОТО), кластеры, децентрализация власти, 
смарт-специализация.

The article discusses new approaches to the region’s agro-food sphere (AFS) development strategy. It is noted that the favorable economic and geo-
graphical position of the Black Sea region, the intersection of national and international sea routes of the Azov-Black Sea basin, soil and climatic features 
have a positive impact on the development of its agro-food sphere. At the same time, it is shown that the regional AFS is imbalanced by economic, 
environmental and social criteria. It has been noted that the development of principles for sustainable development of the Black Sea region should be 
based on clear approaches, which are to ensure the production of food in sufficient quantity and quality to meet the internal and external needs of the 
population. The concept of smart specialization of the region is characterized. Prospects for development of agro-food sphere of the region under the 
current conditions of power decentralization are substantiated. It is shown that the possible ways of ensuring the sustainable development of the AFS 
of the region are the formation of concentrated economic space, poles of economic growth, the generation of innovations in the poles of growth and the 
transfer of their impulses to less developed territories. It is shown that the formation of cluster structures at the present stage of economic management 
is an important component of innovative development of the AFS economy in the region. The scientific and theoretical principles of clustering of the AFS 
economy of the region as a direction of structural ordering of economic space have been considered. The scientific and applied aspects of the cluster 
approach to ensuring the sustainable development of the AFS of the region are generalized. The example of experience of creation of agro-ecological-
recreational cluster “Frumushika-Nova” is given. The main directions of functional and structural changes in the AFS of the region are listed with the aim 
of transition to the principles of sustainable development. It is shown that the modern model of sustainable development of the AFS of the region should 
be based on the principles of a comprehensive sectoral-territorial approach.
Key words: agro-food sphere of the region (AFS), sustainable development, united territorial communities (UTC), clusters, decentralization of power, 
SMART-specialization.

Постановка проблеми. Вигідне економіко-гео-
графічне положення Причорноморського регіону, 
перетин державних і міжнародних морських шля-
хів Азово-Чорноморського басейну, ґрунтові та 
кліматичні особливості позитивно позначаються 
на розвитку АПС. Природно-кліматичні умови 
дають змогу отримувати високі врожаї багатьох 
сільськогосподарських культур у достатніх обсягах 

для забезпечення внутрішніх потреб і формування 
експортного потенціалу. Водночас сучасний стан 
соціальної сфери та екосистем Причорномор-
ського регіону змушує змінювати точку зору щодо 
подальшого господарського розвитку.

Ефективне визначення концепту «сталий роз-
виток» агропродовольчої сфери сформульовано в 
матеріалах, прийнятих на сесії ФАО (продовольча 
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і сільськогосподарська організація ООН) у 1996 р., 
таким чином: «головним завданням програми ста-
лої агропродовольчої сфери і сільського розвитку 
є зростання обсягів виробництва продуктів харчу-
вання та забезпечення продовольчої безпеки націй» 
[1]. Саме з цих причин більшість цілей ООН у галузі 
сталого розвитку до 2030 р. пов’язана з ефектив-
ністю глобальних агропродовольчих систем [2, с. 2].

Досить актуальною проблемою нині є те, що 
спостерігається значна диференціація населення 
за рівнем життя й споживання основних видів про-
дуктів харчування. Зростання цін на аграрно-про-
довольчому ринку створює видимість його зба-
лансованості та знижує можливості різних верств 
населення споживати продовольчі товари у відпо-
відній кількості та асортименті. Важливим аспек-
том є диспаритет отримання доходів суб’єктами 
господарювання АПС, адже основний прибуток 
отримує сфера реалізації продукції, а також пере-
робні підприємства та агрохолдинги. До того ж 
орієнтація значної частки товаровиробників в АПС 
регіону на швидке отримання економічного ефекту 
від своєї діяльності, низький рівень контролю та 
відповідальності за неефективне використання 
земель та низка інших природно-ресурсних фак-
торів нині є суттєвими загрозами екологічній та 
продовольчій безпеці держави.

Слід відзначити, що розроблення принципів 
забезпечення сталого розвитку Причорномор-
ського регіону має базуватися на чітких підходах, 
які полягають у забезпеченні виробництва продо-
вольства в достатній кількості та належної якості 
для задоволення внутрішніх та зовнішніх потреб 
населення регіону; сприянні зайнятості та істо-
рико-культурному розвитку; відновленні родю-
чості ґрунтів та екологічної рівноваги у сільській 
місцевості та невеликих аграрних містах. На нашу 
думку, сталість розвитку АПС регіону забезпечу-
ється наявністю необхідних виробничих ресурсів 
та ефективним їх використанням, оптимізацією 
розмірів аграрних і харчових підприємств, пропо-
рційним розвитком рослинництва, тваринництва 
та переробної галузі.

Нинішня структура АПС Причорноморського 
регіону, як і країни загалом, далека від доскона-
лості, є досить розбалансованою та характеризу-
ється невідповідністю основних її складових час-
тин. Це потребує розроблення комплексу заходів 
як щодо активізації господарської діяльності її 
основних складових частин, так і на основі насам-
перед оптимізації функціонально-територіальної 
структури, удосконалення просторової організації 
та модернізації суспільних відносин і відтворю-
вальних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням просторової соціально-економічної 
ідентифікації агропродовольчого розвитку та бага-
тофункціональності агропродовольчої сфери при-

свячені роботи Є. Данкевича, І. Іртищевої, Д. Кри-
санова, Ю. Лопатинського, О. Павлова, О. Попової, 
А. Чедхарі та інших науковців. Аспектам регіональ-
ного розвитку присвятили свої роботи О. Берда-
нова, М. Долішній, З. Герасимчук, І. Сторонянська, 
Б. Дональд та багато інших дослідників.

Водночас з огляду на сучасні глобальні виклики 
та тенденцію до регіоналізації ця проблематика є 
актуальною, до того ж багато питань потребують 
подальшого теоретико-практичного осмислення.

Постановка завдання. Метою статті є теоре-
тичне обґрунтування та вдосконалення методо-
логії управління, розроблення практичних реко-
мендацій щодо забезпечення сталого розвитку 
агропродовольчої сфери регіону в умовах децен-
тралізації влади.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Слід відзначити, що агропродовольча сфера є 
складною, багатокомпонентною й багаторівневою 
системою, а також є фактично одним з найбіль-
ших споживачів природних ресурсів та основним 
джерелом забезпечення розвитку суспільства 
у світі [3, с. 37]. З етимології словосполучення 
«агропродовольча сфера» очевидно поєднання у 
ній як галузевого, так і територіального аспектів, 
тобто основними особливостями АПС є те, що це:

– інтегрована, мультигалузева, багаторівнева 
структура монофункціонального призначення;

– природно-виробнича масштабна система, 
факторами формування якої є природні, еконо-
мічні, соціальні, екологічні елементи, трудомістке 
та капіталомістке формування, що концентрує 
значну частину засобів виробництва й виробляє 
затратну, матеріалоємну продукцію;

– територіально неоднорідне та галузево різ-
нопланове утворення соціально орієнтованого 
характеру, функціонування якого є визначальним 
у соціально-економічному розвитку країни та її 
регіонів.

Згідно з О. Поповою, концептуальними заса-
дами сталого розвитку агропродовольчої сфери як 
інтегрованої агросоціоекосистеми доцільно визнати 
такі: «еколого-соціальний імператив у моделі роз-
витку, максимальне використання внутрішніх ресур-
сів за економії зовнішніх, ресурсозбереження, зрів-
новаженість галузевого і територіального розвитку, 
оптимальне поєднання великих і малих форм агро-
господарювання, важливість превентивних еколого-
убезпечувальних заходів, інноваційне застосування 
знань, досягнень науки і техніки» [4, с. 33].

Кожен регіон повинен мати свою стратегію, узго-
джену із загальнодержавними цілями й напрямами 
розвитку, але з урахуванням власного природно-
ресурсного потенціалу та особливостей економіко-
географічного та геополітичного положення. При-
чому досягти сталого розвитку АПС регіону можна 
лише за правильного розроблення стратегічних 
орієнтирів на довгострокову перспективу.
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АПС є базовою галуззю для областей Причор-
номорського регіону та реалізує економічну, еко-
логічну й соціальну функції. Розглядаючи характе-
ристики АПС регіону, маємо також відзначити, що 
вона забезпечує відтворення й розвиток трудового 
потенціалу, підтримує природоохоронну діяль-
ність та зберігає культурні традиції нашого народу.

Згідно з принципами забезпечення сталого 
розвитку АПС регіону має розвиватись на основі 
гармонізації економічної, соціальної та екологічної 
складових частин. Сталість розвитку АПС регіону 
забезпечується наявністю необхідних виробничих 
ресурсів та ефективним їх використанням, оптимі-
зацією розмірів аграрних та харчових підприємств, 
пропорційним розвитком рослинництва, тваринни-
цтва та переробної галузі.

Стратегічною метою сталого розвитку агропро-
довольчої сфери регіону визначено забезпечення 
збалансованого економічного, екологічного та соці-
ального розвитку. За характеристикою Є. Данке-
вича економічно, екологічно та соціально збалансо-
вана стратегія розвитку АПС дає змогу здійснювати 
координацію виробничої діяльності відповідно до 
внутрішніх та зовнішніх впливів [5, с. 57].

Слід також відзначити, що АПС регіону буде 
стало розвиватись, якщо для будь-якої зміни пара-
метрів, що впливають на неї, існує таке управ-
ління, що забезпечить дотримання рівноваги та 
стабільності структури. Якщо вхідні потоки в сис-
темі будуть незбалансованими за видами ресур-
сів, то вона є потенційно несталою.

В управлінні, зокрема стратегічному, цілі мають 
відповідати певним вимогам, критеріям. У світовій 
практиці досить поширеним критеріальним мето-
дом формування цілей є метод SMART. О. Бер-
данова та В. Вакуленко відзначають, що SMART-
метод пропонує п’ять критеріїв для попереднього 
оцінювання цілей (перші літери цих критеріїв скла-
дають слово “smart”). Абревіатура“SМАRТ акуму-
лювала всю багатозначність англійського слова 
“smart”, а саме розумний, кмітливий, спритний; 
інтенсивний, значний, досить великий, швидкий; 
моторний, розторопний, інтелектуальний, хитрий, 
пробивний, охайний; підтягнутий, ошатний; мод-
ний; витончений. Згідно з цим методом мета має 
відповідати таким критеріям:

1) “Specifi” – чи конкретна ціль, достатньо 
зрозуміла з точки зору того, що, як, коли й де змі-
ниться ситуація? Цілі повинні розглядатись як кон-
кретні, очевидні, зрозумілі.

2) “Measurable” – чи вимірювана ціль? Для цілі 
повинні існувати чіткі параметри, за якими можна 
вимірювати її здійснення.

3) “Agreed” – чи узгоджена ціль? Узгодження 
може бути як територіальним (по мікротерито-
ріях), так і за певними цільовими групами. В про-
цесі досягнення цілі вона може реалізовуватись 
багатьма зацікавленими сторонами, тому необ-

хідні можливість координації діяльності та згода 
основних виконавців.

4) “Realistic” – чи ціль є реалістичною? Ціль 
повинна бути досяжною та підтвердженою реаль-
ними ресурсами.

5) “Timed” – чи відображає ціль конкретно 
період часу, впродовж якого вона має бути досяг-
нута? Ціль повинна бути визначеною у часі, мати 
чітко окреслені дату початку й дату закінчення 
[6, с. 43].

Слушною є думка про те, що SMART-
спеціалізація вказує на можливість регіону гене-
рувати нові види діяльності шляхом виявлення 
пріоритетів локальної концентрації та агломерації 
ресурсів [7, с. 56].

Для вирішення питань, пов’язаних зі впрова-
дженням основних засад сталого розвитку, значно 
зростає роль місцевого самоврядування. У кон-
тексті формування сприятливого інституційного 
середовища в Україні великого значення набуває 
ідентифікація процесів формування об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ) як чинника сталого 
розвитку сільських територій та невеликих аграр-
них міст. Позитивним фактором об’єднання невели-
ких аграрних міст і сіл у територіальну громаду має 
стати поштовх до сталого розвитку АПС території.

Відповідно, можливими шляхами забезпечення 
сталого розвитку АПС регіону є формування кон-
центрованого економічного простору, полюсів 
економічного зростання, генерація нововведень у 
полюсах зросту й передача їх імпульсів на менш 
розвинені території.

Відповідальність за сталий розвиток агропродо-
вольчої сфери не можна покладати тільки на дер-
жаву та органи регіонального управління. Ключову 
роль тут мають відігравати бізнес, наука й самі спо-
живачі. У цьому сенсі найбільш прийнятною слід 
вважати кластерну концепцію, у якій з науково-
практичної точки зору широко представлені спо-
соби узгодженої та ефективної взаємодії держави, 
науки та бізнесу з центральною роллю споживачів 
як активного динамічного суб’єкта, що не тільки 
використовує продукцію кластеру, але й створює 
запит на інновації, підприємницькі ідеї тощо.

Отже, на нинішньому етапі господарювання 
важливою складовою частиною інноваційного 
розвитку економіки АПС регіону є формування 
кластерних систем, тобто центрів територіально-
виробничих об’єднань підприємницьких структур, 
які інтегрують свої зусилля з науково-дослідними 
установами та органами влади для вирішення 
нагальних виробничих проблем [8, с. 142].

Отже, на нашу думку, у сучасних умовах необ-
хідним є пошук найбільш гнучких та ефективних 
форм та механізмів трансформації агропродо-
вольчої сфери регіону, здатних швидко реагувати 
на зміни в навколишньому середовищі та зрос-
таючі потреби населення. Такі зміни можуть бути 
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радикальними та найчастіше еволюційними, спря-
мованими на розроблення нових видів продукції, 
модифікацію наявних або впровадження науково-
практичних засад еколого-енергетичного менедж-
менту в АПС регіону.

Отже, серед головних напрямів функціональ-
них і структурних перетворень в АПС регіону 
задля переходу на засади сталого розвитку, на 
наш погляд, слід назвати такі:

– впровадження науково обґрунтованих систем 
ведення сільського господарства та адаптованих 
до місцевих умов інноваційних технологій;

– вжиття заходів щодо підвищення врожайності 
зернових, овочевих, технічних культур, продуктив-
ності та ефективності тваринницьких галузей гос-
подарства для як задоволення внутрішніх потреб, 
так і нарощування експортного потенціалу;

– розширення органічного землеробства, тобто 
сільськогосподарської діяльності, із застосуван-
ням біологічних методів захисту рослин та опти-
мальним використанням органічних і мінеральних 
добрив;

– збільшення обсягу виробництва високоякіс-
них продуктів харчування, обґрунтована зміна 
структури харчування населення та забезпечення 
контролю якості сільськогосподарської продукції;

– сприяння розвитку збалансованих сільських 
територій; впровадження ефективного контролю 
за використанням генетично модифікованих орга-
нізмів [3, с. 81].

Слід відзначити, що досягнення цілей сталого 
розвитку – це не одночасна дія, а перманентний 
процес, тому процес сталого розвитку АПС регі-
ону характеризується безперервним перетворен-
ням кількісних і якісних характеристик регіональної 
агропродовольчої сфери як складної системи, що 
впливають на забезпечення динамічної рівноваги 
між соціальним середовищем, економікою та еко-
логією для теперішніх та майбутніх поколінь людей.

Зокрема, Б. Дональд у своїй роботі відзначає, 
що агропродовольчі системи у світі повертаються 
до регіоналізації, помітною є тенденція до роз-
витку місцевого виробництва та споживання про-
дуктів харчування, яка охоплює «регіональну їжу» 
та появу нових регіональних продовольчих мереж 
[9, с. 174], тому ефективне використання власного 
потенціалу та конкурентних переваг має стати осо-
бливим пріоритетом у Причорноморському регіоні.

Як конкретний приклад успішного застосування 
кластерного підходу можна навести створення й 
діяльність агро-еколого-рекреаційного кластеру 
«Фрумушика-Нова», що розташований в Тарутин-
ському районі Одеської області. Формування клас-
терних утворень на зразок агро-еколого-рекреа-
ційного кластеру «Фрумушика-Нова» започатковує 
модель формування та сталого розвитку конкурен-
тоспроможної та інноваційно привабливої економіки 
агропродовольчої сфери, яка забезпечує структурні 

перетворення в адміністративних районах та підви-
щення залучення та якості життя населення сіль-
ських територій і невеликих аграрних міст.

Саме в механізм реалізації стратегії сталого 
розвитку АПС регіону закладені такі основні зав-
дання економічного антикризового механізму:

– подолання диспаритету цін і створення умов, 
адекватних сталому та ефективному веденню 
сільського господарства як основи розвитку агро-
продовольчої сфери;

– усунення диспропорцій та створення раціо-
нальної структури АПС регіону;

– чітке й стабільне функціонування продоволь-
чого ланцюга АПС;

– забезпечення політики протекціонізму щодо 
вітчизняних та місцевих виробників продоволь-
ства [10, с. 117].

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене дослідження свідчить про те, що сучасна 
модель сталого розвитку АПС регіону має базува-
тись на принципах комплексного галузево-тери-
торіального підходу, орієнтованого на активізацію 
інноваційної складової частини, збільшення обся-
гів виробництва високоякісної продукції з високою 
доданою вартістю, прискорення впровадження 
ресурсозберігаючих технологій, поетапне підви-
щення якості життя сільського населення та насе-
лення невеликих аграрних міст.

Важливими стратегічними пріоритетами агро-
продовольчої сфери регіону є забезпечення стабіль-
ного й ефективного, тобто сталого, функціонування, 
орієнтація на задоволення внутрішніх та експорт-
них потреб у продукції сільського господарства та 
харчових продуктів, вдосконалення регіональної 
структури агропродовольчої сфери на основі інтен-
сифікації виробництва, ефективної підприємницької 
діяльності, кооперації та кластеризації.

Перспективою подальших досліджень є розро-
блення моделей та відповідних практичних реко-
мендацій, що сприятимуть зростанню конкуренто-
спроможності та інвестиційної привабливості АПС 
Причорноморського регіону.
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У статті виконано прогнозне оцінювання 
показників, що характеризують 
функціонування регіональної транспортно-
логістичної системи Причорноморського 
економічного району, з використанням 
економіко-математичного інструментарію, 
на основі чого виявлено тенденції її роз-
витку на період до 2023 року. Встанов-
лено, що для зміцнення логістичного 
потенціалу економічного району доцільно 
створити належні інституційні умови, 
які полягають в удосконаленні право-
вого регулювання розвитку транспортної 
сфери з урахуванням регіональної складової 
частини; розробленні Стратегії комплекс-
ного розвитку регіональної транспортно-
логістичної системи на основі модернізації 
транспортної інфраструктури та ство-
рення транспортно-логістичного кластеру; 
обґрунтуванні регіональної кластерної 
моделі організації логістичної діяльності; 
розробленні та практичній реалізації 
організаційно-економічного механізму 
управління розвитком транспортно-
логістичної системи із застосуванням 
цифрової логістики, «зеленої» логістики та 
фінансових інструментів.
Ключові слова: регіональна економіка, 
Причорноморський економічний район, 
транспортно-логістична система, прогно-
зування, економіко-математичний інстру-
ментарій, тенденції, фінансові інстру-
менти.

В статье выполнено прогнозное оценива-
ние показателей, характеризующих функ-
ционирование региональной транспортно-
логистической системы Причерноморского 
экономического района, с использованием 
экономико-математического инструмен-
тария, на основе чего выявлены тенденции 
ее развития на период до 2023 года. Уста-
новлено, что для укрепления логистиче-
ского потенциала экономического района 
целесообразно создать надлежащие инсти-
туциональные условия, которые заключа-
ются в совершенствовании правового регу-
лирования развития транспортной сферы 
с учетом региональной составляющей; раз-
работке Стратегии комплексного разви-
тия транспортно-логистической системы 
на основе модернизации транспортной 
инфраструктуры и создания транспор-
тно-логистического кластера; обосно-
вании региональной кластерной модели 
организации логистической деятельности; 
разработке и практической реализации 
организационно-экономического механизма 
управления развитием транспортно-логи-
стической системы с применением циф-
ровой логистики, «зеленой» логистики и 
финансовых инструментов.
Ключевые слова: региональная экономика, 
Причерноморский экономический район, 
транспортно-логистическая система, про-
гнозирование, экономико-математический 
инструментарий, тенденции, финансовые 
инструменты.

At present, the formation and development of the transport and logistics system is a priority area of the regional economy. This is due to the intensive 
development of transport logistics and the creation of a single European transport space within the framework of the European Union’s TEN-T transport 
policy. The article makes a predictive assessment of the indicators that characterize the functioning of the transport and logistics system of the Black Sea 
Economic Region using economic and mathematical tools: freight and freight traffic of rail and road transport; cargo handling by stevedoring companies 
in seaports. The tendencies of development of the regional transport and logistic system are revealed. It is established that in order to strengthen the 
logistical potential of the Black Sea economic region, it is advisable to create appropriate institutional conditions, which are to improve the regulatory and 
regulatory regulation of the development of the transport sector, taking into account the regional component; development of a Strategy for the integrated 
development of the regional transport and logistics system on the basis of modernization of transport infrastructure and creation of transport and logistics 
cluster; substantiation of the regional cluster model of logistics activity organization; development and practical implementation of the organizational and 
economic mechanism for managing the development of the transport and logistics system of the economic area using the tools of digital logistics, “green” 
logistics, financial instruments (venture investing, crowdsourcing, factoring, international-private-public partnerships based on investment funds from credit 
institutions, foreign investment resources, grants from international financial institutions). Implementation of the mechanism of international-private-public 
partnership will facilitate successful planning of the development of transport infrastructure and provision of integrated multimodal logistics services in the 
Black Sea economic region; effective connection between different modes of transport and their integration with cities and territorial communities; enhancing 
the economic potential of transport and logistics infrastructure to attract private investment; reducing the cost of organizing logistics in the region.
Key words: regional economy, Black Sea economic region, transport and logistics system, forecasting, economic and mathematical tools, trends, financial 
instruments.

Постановка проблеми. Ключовим завданням 
стратегічного розвитку регіонів в Україні визнано 
підвищення якості й доступності транспортно-
логістичних послуг з урахуванням внутрішніх та 
міжрегіональних зв’язків. Цього можна досягти 
шляхом модернізації транспортної інфраструктури 
та створення транспортно-логістичних класте-
рів «ядра» регіональної транспортно-логістичної 

системи в умовах інтенсивного розвитку єдиного 
європейського транспортного простору.

З огляду на це доцільними є подальший розви-
ток теоретичних положень, обґрунтування науково-
методичних підходів і розроблення пропозицій 
щодо вдосконалення інституційного забезпечення 
розвитку транспортно-логістичних систем у контек-
сті модернізації економіки регіонів України.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням питань, пов’язаних з розвитком науко-
вих підходів (системного, інтегрованого, логістич-
ного тощо) в теорії управління ланцюгами поставок 
та організації логістичних процесів, займаються 
А.К.С. Бересфорд, С.Дж. Петтіт, У. Уайттакер [1], 
А. Гунасекаран [2], Л. Хюмер [3], П. Блейк [4], 
П. Котлер, К.Л. Келлер [5], П.Р. Мерфі, Д.Ф. Вуд [6], 
Д.Дж. Бауерсокс, Д.Дж. Клосс [7], Х. Джигол [8; 9], 
А. Квілінські [10–11].

Теоретико-методологічні положення й прак-
тичні рекомендації щодо формування тран-
спортно-логістичних кластерів відображені в робо-
тах таких науковців, як Дж. Зробек [12], М. Сзустер 
[13], М. Кружек, З. Зебрукі [14], М. Франковська 
[15], Р. Дмуховські [16], С. Гриценко [17].

Багато уваги вітчизняними та зарубіжними 
дослідниками, такими як М. Григорак [18], С. Іва-
нов, Ю. Харазішвілі [19], О. Никифорук, О. Ста-
сюк, Л. Чмирьова, Н. Федяй [20–22], С. Ільченко, 
Г. Карпенко [23], А. Квілінські [24], приділено роз-
робленню теоретико-методологічних і прикладних 
засад формування системи управління збалансо-
ваним розвитком ринку логістичних послуг як скла-
дової частини національної логістичної системи; 
визначенню напрямів підвищення ефективності 
транспортно-логістичної діяльності та ключових 
завдань і пріоритетів розвитку транспортного сек-
тору в Україні; оцінюванню індикаторів інновацій-
ного розвитку транспортної системи України для 
обґрунтування стратегічних орієнтирів; виявленню 
світових тенденцій цифровізації, до яких віднесено 
використання великих даних і хмарних технологій, 
поширення Інтернету речей, розвиток роботизації, 
поширення 3D-друку, технології блокчейну та кра-
удсорсингу; розробленню функціональної схеми 
цифрової трансформації транспортного сектору в 
Україні; обґрунтуванню концептуальних положень 
стратегії розвитку транспортної системи України 
та заходів державної політики її реалізації.

Ця стаття є продовженням наукових розробок у 
напрямі обґрунтування концептуальних положень 
щодо формування й розвитку транспортно-логіс-
тичної системи в контексті модернізації промис-
лових регіонів України (на прикладі Причорно-
морського економічного району). У попередніх 
дослідженнях виявлено, що формуванню та ефек-
тивному функціонуванню транспортно-логістичної 
системи в регіонах України перешкоджає безліч 
ключових бар’єрів, які умовно систематизовані 
за такими групами, як політичні, зовнішньоеконо-
мічні, інституційні, інвестиційно-фінансові, інфра-
структурні й логістичні [25; 26]; розроблено про-
позиції щодо активізації інноваційного розвитку 
транспортно-логістичної системи [27]; визначено 
складові частини механізму фінансового забез-
печення управління інноваційним розвитком тран-
спортно-логістичної системи [28]; виконано діа-

гностику сучасного стану й передумов створення 
транспортно-логістичного кластеру в Причорно-
морському економічному районі; на основі уза-
гальнення стратегічних документів соціально-еко-
номічного розвитку регіонів на прикладі Одеської, 
Миколаївської та Херсонської областей встанов-
лено, що в них не розроблено відповідних регіо-
нальних програм і стратегій розвитку транспортно-
логістичного кластеру як ключової складової 
частини регіональної транспортно-логістичної 
системи, а також не прописано фінансовий меха-
нізм реалізації його функціонування із залученням 
нетрадиційних джерел інвестування й фінансових 
інструментів, зокрема за рахунок публічно-приват-
ного партнерства [29].

Водночас, незважаючи на таку пильну увагу до 
окресленої проблеми з боку вчених, актуальним і 
необхідним залишається проведення подальших 
наукових досліджень у напрямі виявлення тен-
денцій та закономірностей розвитку регіональної 
транспортно-логістичної системи Причорномор-
ського економічного району.

Постановка завдання. Метою статті є про-
гнозне оцінювання показників, що характеризують 
розвиток регіональної транспортно-логістичної 
системи Причорноморського економічного району, 
з використанням економіко-математичного інстру-
ментарію, на основі чого слід визначити тенденції 
її функціонування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зміна обсягів вантажоперевезень і вантажообігу 
Одеської залізниці та автомобільного транспорту 
за 2005–2018 роки представлена рядами динаміки 
(табл. 1).

Статистичні методи моделювання рядів дина-
міки базуються на визначенні вихідних компонент, 
які формують зміну рівнів рядів динаміки. Здебіль-
шого рівні рядів динаміки (yt) можна представити 
як суму компонент, що відображають закономір-
ність і випадковість закономірностей розвитку:

y f V St t t t t� � � �( ) � ,                    (1)
де f t( )  – довготривала тенденція розвитку, яка 

детермінована часом або попередніми рівнями; 
Vt  – періодична складова частина; St  – сезонна 
складова частина; εt – випадкова компонента.

Формування довготривалої або детермінова-
ної еволюції розвитку визначається закономірнос-
тями трьох видів, а саме інерцією розвитку, інерцією 
взаємозв’язку поміж послідовними рівнями та інер-
цією взаємозв’язку поміж показником, що досліджу-
ється ( yt ), та зовнішніми чинниками його форму-
вання. Визначені закономірності моделюються на 
підґрунті трендових моделей (інерція розвитку), авто-
регресійних (інерція взаємозв’язку поміж послідов-
ними рівнями) та регресійних (парних або множин-
них) за наявності впливу зовнішніх чинників [32, с. 26].

За змістовним аналізом рядів динаміки, які 
оцінюють зміну обсягів вантажообігу, можна при-
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пустити, що основні компоненти формування 
тенденцій їх зміни пов’язані з двома складовими 
частинами, такими як інерція розвитку та інерція 
взаємозв’язків поміж послідовними рівнями. За 
цих умов для моделювання рядів динаміки вико-
ристовуються трендові та змішані авторегресійні 
моделі. Під час застосування трендових моделей 
параметри незмінні за весь термін, за який наве-
дено значення рівнів.

Однак за досить тривалого терміну спостере-
ження, особливо тоді, коли суттєво змінюються 
зовнішні умови формування рівнів рядів динаміки, 
доцільно припустити, що параметри моделей про-
тягом всього терміну можуть змінюватися. У цьому 
разі вихідні трендові моделі можна представити 
таким чином. Наприклад, для моделювання осно-
вної тенденції використовується лінійний тренд:  
ŷt 
�
y a a tt � �0 1 . Допускаємо, що параметр a1  щорічно 
змінюється також за лінійною функцією, тобто 
a b b t1 0 1� � . Тоді загальна модель тенденції такого 
ряду динаміки відповідатиме параболічній моделі 
такого вигляду:

ŷt
�

( )y a b b t t a b t b tt � � � � � �0 0 1 0 0 1
2 .          (2)

Моделювання авторегресійної складової час-
тини здебільшого ґрунтується на використанні 
інтегрованих авторегресійних моделей, а саме 
моделі Бокса-Дженкінса, або АРіКС-моделі, та 
моделі ОЛІМП як модифікованого варіанта АРіКС-
моделі [32, с. 106–123; 33; 34; 35].

Вибір оптимального варіанта базується на спо-
лученні змістовного аналізу параметрів моделі та 
формальних критеріїв апроксимації за таким їх 
сполученням:

– найменше значення критерія найменших ква-
дратів: min Σ(yt – ŷt)2

– найменше значення відносної похибки апрок-
симації: min .εвідн , при цьому �відн. , %� 15 0 ;

– найбільше значення критерія Фішера-Сне-
декора: max F – критерій, при цьому Fp > Fa, де 
yt  – розрахункові (теоретичні) значення рівнів 
ряду динаміки; t  – порядковий номер року; t n= 1, ; 
n  – довжина терміну спостереження; Fp , Fα  – роз-
рахункове й табличне значення F -критерія відпо-
відно; α  – рівень достовірності моделі.

За наведеними алгоритмами визначені про-
гнозні оцінки всіх показників вантажообігу Одесь-
кої залізниці та автомобільного транспорту, що 
наведено в табл. 2.

Наприклад, показники зміни обсягів відправ-
лення вантажів Одеською залізницею, які пред-
ставлені рядом динаміки y1  (табл. 1), відповіда-
ють закономірностям зміни параболічного тренду, 
який надано моделлю (3):

ŷ1 
�

, ,y t1 25 55 0 572� � – 0 011 2, t ;             (3)

�відн. , %� 6 6 ; Fp = 28 2, ; F V

V
�

�

�
�
�

�

�

�
�

�
�

�

�
�

�
�
� �

1

2

11

2 811

2

, ; Fp > Fa.

Наведене рівняння (3) відповідає критеріям 
статистичної точності ( �відн. , %� 15 0 ) та досто-
вірності (Fp > Fa, при � � 0 1, ), що забезпечує 
об’єктивність прогнозних оцінок на короткостро-
кові терміни упередження (до п’яти років). Так, на 
підґрунті екстраполяції моделі (3) прогнозні обсяги 
відправлення вантажів можуть досягти станом на 
2020 рік 31,9 млн. т, на 2021 рік – 32,2 млн. т, на 

Таблиця 1
Динаміка показників, що характеризують функціонування транспортно-логістичної системи 

Причорноморського економічного району

Роки Показники
y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10

2005 24,6 51,6 65,2 23,0 30,8 11,4 2 750,9 1 264,0 848,3 638,6
2006 25,1 53,5 67,2 24,7 30,7 11,8 3 371,3 1 476,6 1 140,8 753,9
2007 29,3 58,5 65,5 25,6 27,3 12,6 3 745,9 1 593,5 1 178,9 973,5
2008 34,2 60,7 72,9 30,5 28,3 14,1 5 222,0 2 592,3 1 459,0 1170,7
2009 22,8 51,3 61,9 26,6 22,0 13,3 5 094,3 2 636,6 1 460,3 997,4
2010 27,5 54,1 61,8 26,3 21,9 13,6 5 063,5 2 531,0 1 393,4 1 139,1
2011 31,1 63,3 62,8 26,0 21,8 15,0 5 957,1 2 509,0 2 156,0 1 292,1
2012 29,7 63,4 57,9 25,2 20,5 12,2 5 585,0 2 555,2 1 669,6 1 360,2
2013 30,0 60,7 54,4 22,7 19,5 12,2 5 411,1 2 778,2 1 306,7 1 326,2
2014 27,6 62,2 51,8 21,0 19,4 11,4 5 461,9 2 707,9 1 324,5 1 429,5
2015 29,7 66,1 52,6 22,2 19,5 10,9 5 314,6 2 776,8 1 268,7 1 269,1
2016 31,3 58,5 56,7 22,6 23,0 11,1 5 469,6 2 796,2 1 406,7 1 266,7
2017 32,4 61,6 58,0 24,1 20,5 13,4 5 706,9 2 886,9 1 466,5 1 353,5
2018 31,5 59,5 64,3 29,0 21,3 14,0 6 856,6 3 828,8 1 656,8 1 371,0

Умовні позначення: вантажоперевезення Одеською залізницею (y1), млн. т; вантажообіг Одеської залізниці (y2), млрд. ткм; 
обсяги перевезення вантажів автомобільним транспортом у ПЕР (y3), млн. т, зокрема в Одеській області (y4), Миколаївській (y5), 
Херсонській (y6); вантажообіг автомобільного транспорту в ПЕР (y7), млн. ткм; зокрема в Одеській області (y8), Миколаївській (y9), 
Херсонській (y10)

Джерело: складено й розраховано за даними джерел [30, с. 49, 54; 31, с. 46, 50, 51]
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2023 рік – 32,5 млн. т. Як видно за наведеними 
оцінками, обсяги відправлення вантажів Одесь-
кою залізницею практично не зростають: серед-
ньорічні темпи приросту складатимуть лише 
0,63%. Аналогічна закономірність склалася за 
обсягами вантажообігу, однак з незначною регре-
сивною тенденцією, адже за п’ять наступних років, 
тобто до 2023 року, можливе їх падіння щорічно 
на 1,8%. Співставлення закономірностей зміни 
обсягів відправлення та вантажообігу свідчить про 
те, що в найближчі п’ять років зменшиться від-
стань відправлення вантажів. Наприклад, станом 
на 2018 рік середня відстань складала близько 
1 890 км, а вже за прогнозними оцінками вони 
знизяться в середньому на 200–220 км і склада-
тимуть уже 1 670 км. Приблизно аналогічна ситу-
ація склалася за обсягами роботи автомобільного 
транспорту Причорноморського економічного 
району. За обсягами перевезення вантажів зага-
лом по району можливе незначне зростання, а 
саме лише на 4%, при цьому найбільші темпи при-

росту можуть скластися по Миколаївській області 
(майже на 44,1%), по Одеській області можливе 
зростання на 6,2%, а по Херсонській, за прогноз-
ними оцінками, склались негативні тенденції, які 
можуть призвести до зниження обсягів переве-
зення вантажів до 2023 року майже на 8%.

Прогнозні оцінки зміни обсягів вантажообігу 
автомобільним транспортом як загалом по При-
чорноморському економічному районі, так і за 
окремими його областями (табл. 2) свідчать про 
те, що за умови тих тенденцій, що склалися про-
тягом 2005–2018 років, буде їх скорочення: серед-
ньорічні темпи зниження на найближчі п’ять років 
будуть коливатися в межах 97,5–99,0%. З огляду 
на те, що за обсягами перевезень склалися пози-
тивні тенденції, така закономірність свідчить про 
одночасне скорочення відстані їх перевезення.

Загалом за наведеними прогнозними оцінками 
обсягів перевезень і вантажообігу залізничного та 
автомобільного транспорту Причорноморського 
економічного району видно, що практично відсутні 

Таблиця 2
Прогнозні моделі та результати прогнозування на 2020–2023 роки

Показник, умовні позначення Оптимальна модель 
апроксимації, εвідн.

Факт, 
2018 рік

Прогнозні оцінки за роками
2020 2021 2022 2023

Залізничний транспорт (Одеська залізниця)

Відправлення вантажів ( y1 ), 
млн. т.

Параболічний тренд: 
ŷ1 
�

, ,y t1 25 55 0 572� � – 0 011 2, t ; 
(3) �відн. , %� 6 6 ; Fp = 28

31,5 31,9 32,2 32,3 32,4

Вантажообіг ( y2 ), млрд. ткм ŷ2 
�

, ,y t2 49 68 2 26� � – 0 106 2, t ; (4) 
�відн. , %� 4 3 ; Fp = 5 07,

59,5 58,7 57,4 56,0 54,3

Автомобільний транспорт

Обсяги перевезення вантажів  
у ПЕР ( y3 ), млн. т

ŷ3 
�

,y3 73 37= – 3 025, t + 0 141 2, t ; 
(5) �відн. , %� 4 7 ; Fp = 6 0,

64,3 61,2 62,8 64,7 66,9

зокрема, Одеська область ( y4 )
Авторегресійна модель Бокса-
Дженкінса; �відн. , %� 7 4 29,0 29,8 30,1 30,5 30,8

Миколаївська область ( y5 ) ŷ5 
�

,y5 34 86= – 2 903, t + 0 141 2, t ; 
(6) �відн. , %� 4 1 ; Fp = 4 7,

21,3 24,5 26,3 28,3 30,7

Херсонська область ( y6 )
Авторегресійна модель (АМ) 
ОЛІМП; �відн. , %� 7 1 ; Fp = 3 1,

14,0 13,5 13,0 12,8 12,9

Вантажообіг ПЕР ( y7 ), млн. ткм
Логарифмічний тренд: 
ŷ7 
�

, , lny t7 2779 04 1274 42� � (7); 
�відн. , %� 6 9 ; Fp = 60 1,

6 856,6 6 312,5 6 389,7 6 462,6 6 531,5

зокрема, Одеська область ( y8 ) ŷ8 
�

, , lny t8 1123 22 762 5� �  (8); 
�відн. , %� 9 3 ; Fp = 49 5,

3 828,8 3 237,3 3 283,5 3 327,1 3 368,1

Миколаївська область ( y9 )
Інтегрована АМ ОЛІМП; 
�відн. , %� 8 9 ; Fp = 18 2,

1 656,8 1 483,8 1 522,4 1 506,2 1 514,0

Херсонська область ( y10 )
Інтегрована АМ ОЛІМП; 
�відн. , %� 5 9 ; Fp = 16

1 371,0 1 361,5 1 312,0 1 363,4 1 363,9

Джерело: складено й розраховано за даними джерел [30, с. 49, 54; 31, с. 46, 50, 51]
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позитивні зрушення. Навіть ті незначні позитивні 
тенденції свідчать про те, що якщо збережуться 
ті умови функціонування цих видів транспорту, то 
практично вичерпано ресурси їх розвитку. Така 
ситуація обумовлює формування стратегічних 
програм трансформації транспортно-логістичної 
системи, пов’язаних перш за все із забезпечен-
ням інвестиційної привабливості транспортної та 
логістичної сфери, розроблення інфраструктурних 
проєктів з використанням інноваційних та інфор-
маційних технологій тощо.

Важливе місце в транспортному сполученні 
Причорноморського економічного району посіда-
ють морські перевезення. За прогнозними оцін-
ками, які наведені в табл. 3, загальні обсяги пере-
робки вантажів стивідорними компаніями загалом 
по району зростуть до 2023 року майже на третину 
(+28,7%) за щорічних темпах приросту протягом 
2018–2023 років у 105,2%. Однак цей приріст буде 
забезпечено в результаті суттєвого зростання 
обсягів за трьома морськими портами, такими як 
Чорноморськ, Миколаївський та Одеський.

При цьому найбільші потенційні можливості 
збільшення обсягів переробки вантажів склалися 
по морському порту Чорноморськ, адже за п’ять 
років вони зросли на 76,7%, та Миколаївському  
(на 63,5%). Одночасно в інших портах (Ізмаїль-
ський, Ренійський, Херсонський та Південний) 
склалися негативні тенденції, які можуть призвести 
до суттєвого зменшення обсягів переробки. Так, 
по Херсонському порту це падіння може досягти 

майже 16%, по Ренійському – 13,8%. На 3,3% і 
1,2% можливим є зниження в Південному та Ізма-
їльському морських портах відповідно.

За наведеними розрахунками можна зробити 
висновок щодо того, що перспективи Ренійського 
та Херсонського морських портів за цим видом 
діяльності практично відсутні, перерозподіл відбу-
деться на користь більш потужних, таких як Мико-
лаївський, Чорноморськ та Одеський. Станом на 
2018 рік частка цих трьох портів у загальному 
обсязі переробки вантажів складала 58,2%, а вже 
у 2023 році вона може зрости на 10,7%, досяг-
нувши 68,9%.

За обсягами переробки експортних вантажів 
стивідорними компаніями також окремі морські 
порти мають різновекторні тенденції зміни (табл. 4).  
У п’яти морських портах (Чорноморськ, Миколаїв-
ський, Одеський, Херсонський та Південний) скла-
лися позитивні тенденції, при цьому майже вдвічі 
(199,6%) можуть збільшитися обсяги переробки 
експортних вантажів по Миколаївському мор-
ському порту, близько 40% їх приросту може бути 
досягнуто в Херсонському порту та Чорноморськ, 
на рівні 8% зростуть обсяги в портах Південний та 
Одеський. Практично втрачаються перспективи 
щодо переробки експортних вантажів у Реній-
ському порту. Внаслідок визначених змін зміню-
ється структура за окремими портами, при цьому 
майже на 11% зміниться частка Миколаївського 
морського порту в загальному обсязі переробки 
експортних вантажів.

Таблиця 3
Прогнозні оцінки загальних обсягів переробки вантажів стивідорними компаніями  

в морських портах Причорноморського економічного району

Морські порти Прогнозна модель, відносна 
похибка апроксимації ( εвідн. )

Факт, 
2018 рік

Прогнозні оцінки за роками
2020 2021 2022 2023

Ізмаїльський 
( y11 ), тис. т

Інтегрована авторегресійна модель 
ОЛІМП; �відн. , %� 8 8 4 683,3 4 257,7 4 373,8 4 533,8 4 628,7

Чорноморськ 
( y12 ), тис. т

Параболічний тренд: 
ŷ12 
�

,y12 19063 22= – 1758 3, t + 278 4 2, t  (9)
21 535,5 25 788,6 29 319,8 33 407,8 38 052,5

Миколаївський 
( y13 ), тис. т

Інтегрована авторегресійна модель 
Бокса-Дженкінса; �відн. , %� 5 7 29 204,8 38 992,1 42 171,5 45 030,2 47 756,0

Одеський ( y14 ), 
тис. т

Інтегрована авторегресійна модель 
ОЛІМП; �відн. , %� 3 0 21 398,4 26 657,2 25 250,5 22 704,7 24 017,6

Ренійський ( y15 ), 
тис. т

Інтегрована авторегресійна модель 
ОЛІМП; �відн. , %� 4 5 1 332,7 1 148,2 1 119,9 1 139,9 1 148,6

Херсонський 
( y16 ), тис. т

Інтегрована авторегресійна модель 
ОЛІМП; �відн. , %� 4 6 3 074,7 2 829,6 2 729,5 2 662,2 2 586,2

Південний ( y17 ), 
тис. т

Інтегрована авторегресійна модель 
Бокса-Дженкінса; �відн. , %� 7 5 42 702,2 41 987,3 41 752,0 41 520,9 41 290,6

Усього ( Z ), тис. т
Аддитивна модель: 
Z y y y y y y y� � � � � � �11 12 13 14 15 16 17 10; ( )

123 931,6 141 660,7 144 217,0 151 000,0 159 480,2

Джерело: складено й розраховано за інформаційними матеріалами Адміністрації морських портів України
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Динаміка зміни показників, які характеризу-
ють обсяги переробки імпортних вантажів сти-
відорними компаніями, свідчить про те, що їх 
закономірність суттєво пов’язана з подіями 
2014–2018 років, коли мало місце значне падіння 
за всіма морськими портами району. За окремими 
з них склався досить високий рівень варіації. За 
цих причин більшість моделей не відповідає кри-
теріям статистичної точності та достовірності, це 
моделі по таких портах, як Ізмаїльський, Чорно-
морськ, Ренійський та Херсонський.

Отже, змістовний аналіз моделей, які можуть 
бути використані для прогнозних оцінок, прове-
дено лише за тими, що відповідають наведеним 
критеріям. Загальні обсяги переробки імпортних 
вантажів загалом по Причорноморському еко-
номічному району апроксимовані на підґрунті 
інтегрованої авторегресійної моделі, яку розра-
ховано за алгоритмом моделі ОЛІМП з віднос-
ною похибкою в 10,6%. Ці умови забезпечують 
об’єктивність та достовірність прогнозних оці-
нок на термін до 2023 року. За розрахунками 
через 5 років обсяги переробки можуть зрости 
на 44,4%, або на 7,6% щорічно, і станом на 
2023 рік досягти 32 812,4 тис. т. Досить високі 
темпи зростання складаються по Південному 
(150,0%), Миколаївському (117,0%) та Одесь-
кому (105,1%) портах. З іншого боку, статистична 
неточність окремих моделей не дає можливості 
оцінити зміни структури окремих портів у пере-
робці імпортних вантажів.

За оцінками можливих обсягів переробки 
імпортних вантажів (табл. 5) видно, що найвищі 
темпи зростання можуть скластися станом на 
2023 рік.

Наступний вид транспортних робіт пов’язаний 
з обсягами переробки транзитних вантажів стиві-
дорними компаніями в морських портах Причор-
номорського економічного району. За вихідними 
даними видно, що станом на 2018 рік Херсон-
ський порт не виконує цих видів робіт, тому він 
буде виключений із загального аналізу тенденцій 
та прогнозних оцінок. У зв’язку з недостовірністю 
моделей по Миколаївському порту та порту Чор-
номорськ прогнозні оцінки зміни обсягів сумнівні 
та виключені зі змістовного аналізу (табл. 6).

Визначені прогнозні оцінки обсягів переробки 
транзитних вантажів стивідорними компаніями 
всіма морськими портами свідчать про загальне їх 
скорочення протягом наступних п’яти років на 2,4% 
за щорічного падіння обсягів на рівні 0,5%. Най-
більше зниження може статися по Одеському порту, 
а саме майже на 40,7%, тобто щорічне падіння 
протягом 2018–2023 років складе близько 10%, на 
18,5% зменшяться обсяги переробки транзитних 
вантажів у Ренійському порту, а на 15,4% – в Пів-
денному порту. Одночасно в Ізмаїльському порту 
можливим є зростання цих видів робіт на 18,6%.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
у Причорноморському економічному районі існує 
значний логістичний потенціал для розвитку регі-
ональної транспортно-логістичної системи. Однак 

Таблиця 4
Прогнозні оцінки переробки експортних вантажів стивідорними компаніями  

в морських портах Причорноморського економічного району

Морські порти Прогнозна модель, відносна 
похибка апроксимації ( εвідн. )

Факт, 
2018 рік

Прогнозні оцінки за роками

2020 2021 2022 2023

Ізмаїльський 
( y18 ), тис. т

Параболічний тренд: 
ŷ18 
�

, ,y t18 1020 5 673 4� � – 42 853 2, t ; (11) 
�відн. , %� 13 5 ; Fp = 21 7,

3 518,3 3 610,0 3 469,2 3 242,7 2 930,5

Чорноморськ 
( y19 ), тис. т

Інтегрована авторегресійна модель 
Бокса-Дженкінса; �відн. %� 26 16 477,6 19 119,6 20 142,8 21 841,2 23 037,0

Миколаївський 
( y20 ), тис. т

Параболічний тренд: 
ŷ20 
�

, , , ; ( )y t t20
27827 3 386 86 118 3 12� � �  

�відн. , %� 4 1 ; Fp = 14 9,
22 035,7 28 278,9 32 887,9 38 123,3 43 985,0

Одеський ( y21 ), 
тис. т

Інтегрована авторегресійна модель 
ОЛІМП; �відн. , %� 1 8 15 785,8 16 684,4 17 539,5 17 615,4 17 148,2

Ренійський ( y22 ), 
тис. т

Інтегрована авторегресійна модель 
ОЛІМП; �відн. , %� 14 9 26,8 19,7 19,66 19,65 19,65

Херсонський 
( y23 ), тис. т

Інтегрована авторегресійна модель 
ОЛІМП; �відн. , %� 10 8 1 946,5 2 943,2 2 783,2 2 698,5 2 740,4

Південний ( y24 ), 
тис. т

Інтегрована авторегресійна модель 
ОЛІМП; �відн. , %� 7 3 29 557,5 35 795,0 32 978,5 30 750,2 31 826,3

Усього ( y25 ), 
тис. т

Аддитивна модель: 
y y y25 18 24� �� ... (13) 105 134,0 106 450,8 109 820,8 114 291,0 121 687,1

Джерело: складено й розраховано за інформаційними матеріалами Адміністрації морських портів України
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для цього потрібно створити належні інституційні 
умови, а саме:

– вдосконалити нормативно-правове регулю-
вання розвитку транспортної сфери та організації 
логістичної діяльності з урахуванням регіональної 
складової частини;

– розробити Стратегію комплексного розвитку 
регіональної транспортно-логістичної системи 

на основі модернізації транспортної інфраструк-
тури та створення транспортно-логістичного  
кластеру;

– підвищити ефективність організації логіс-
тичної діяльності та функціонування припортової 
інфраструктури в морських торгових портах;

– сформувати оптимальні мультимодальні 
логістичні ланцюги та обґрунтувати регіональну 

Таблиця 5
Прогнозні оцінки переробки імпортних вантажів стивідорними компаніями  

в морських портах Причорноморського економічного району

Морські порти Прогнозна модель, відносна 
похибка апроксимації ( εвідн. )

Факт, 
2018 рік

Прогнозні оцінки за роками
2020 2021 2022 2023

Ізмаїльський 
( y26 ), тис. т

Інтегрована авторегресійна модель 
ОЛІМП; �відн. , %� 50 5 134,2 202,4 197,6 197,7 198,0

Чорноморськ 
( y27 ), тис. т

Інтегрована авторегресійна модель 
ОЛІМП; �відн. , %� 19 3 4 202,4 2 106,0 2 198,3 3 785,7 3 867,0

Миколаївський 
( y28 ), тис. т

Інтегрована авторегресійна модель 
Бокса-Дженкінса; �відн. , %� 10 2 5 948,1 6 353,5 6 556,1 6 758,1 6 961,0

Одеський ( y29 ), 
тис. т

Інтегрована авторегресійна модель 
Бокса-Дженкінса; �відн. , %� 14 3 4 503,4 4 614,8 4 657,8 4 694,3 4 733,0

Ренійський ( y30 ), 
тис. т

Інтегрована авторегресійна модель 
Бокса-Дженкінса; �відн. %� 57 38,5 42,8 44,4 50,1 53,6

Херсонський 
( y31 ), тис. т

Параболічний тренд: 
ŷ31 
�

,y31 621 63= – 184 8, t + 22 12 2, t ; (14)
�відн. , %� 17 1 ; Fp = 4 4,

447,8 749,6 985,0 1264,7 1588,5

Південний ( y32 ), 
тис. т

Інтегрована авторегресійна модель 
Бокса-Дженкінса; �відн. , %� 6 9 7 445,1 8 799,5 9 588,9 10 379,6 11 170,3

Усього ( y33 ), тис. т
Інтегрована авторегресійна модель 
ОЛІМП; �відн. , %� 10 6 22 719,8 26 190,1 28 165,4 30 399,8 32 812,4

Джерело: складено й розраховано за інформаційними матеріалами Адміністрації морських портів України

Таблиця 6
Прогнозні оцінки переробки транзитних вантажів стивідорними компаніями  

в морських портах Причорноморського економічного району

Морські порти Прогнозна модель, відносна 
похибка апроксимації ( εвідн. )

Факт, 
2018 рік

Прогнозні оцінки за роками
2020 2021 2022 2023

Ізмаїльський ( y34 ), 
тис. т

Інтегрована авторегресійна модель 
ОЛІМП; �відн. , %� 8 3 1 014,8 1 213,2 1 221,3 1 210,2 1 203,6

Чорноморськ ( y35 ), 
тис. т

Параболічний тренд:
ŷ35 
�

,y35 6806 0= – 1509 4, t + 86 64 2, t ; (15) 
�відн. , %� 28 8 ; Fp = 28 1,

804,3 239,4 376,2 686,2 1169,5

Миколаївський ( y36 ), 
тис. т

Інтегрована авторегресійна модель 
ОЛІМП; �відн. , %� 75 0 232,5 296,1 714,0 343,2 640,5

Одеський ( y37 ), тис. т
Параболічний тренд:
ŷ37 
�

,y37 8521 1= – 1530 2, t + 73 7 2, t ; (16)
�відн. , %� 8 0 ; Fp = 52 9,

1 301,6 719,2 589,3 606,8 771,8

Ренійський ( y38 ), тис. т
Інтегрована авторегресійна модель 
ОЛІМП; �відн. , %� 5 0 1 267,4 902,0 1 079,1 1 152,4 1 032,3

Південний ( y39 ), тис. т
Інтегрована авторегресійна модель 
ОЛІМП; �відн. , %� 14 7 5 552,2 4 863,9 4 764,8 4 719,8 4 697,0

Усього ( y40 ), тис. т
Інтегрована авторегресійна модель 
ОЛІМП; �відн. , %� 14 1 10 172,7 10 068,4 10 100,8 9 946,8 9 926,9

Джерело: складено й розраховано за інформаційними матеріалами Адміністрації морських портів України



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

162 Випуск 51. 2020

кластерну модель організації логістичної діяль-
ності в Причорноморському економічному районі;

– розробити та реалізувати організаційно-еко-
номічний механізм управління розвитком тран-
спортно-логістичної системи економічного району 
з використанням інструментів цифрової логістики 
та «зеленої» логістики;

– вдосконалити механізм фінансового забез-
печення управління розвитком транспортно-логіс-
тичної системи шляхом застосування таких фінан-
сових інструментів, як венчурне інвестування, 
краудінвестинг, факторинг, міжнародно-приватно-
державне партнерство на основі залучення при-
ватних інвестицій, коштів кредитних установ, 
іноземних інвестиційних ресурсів, грантів міжна-
родних фінансових організацій.

Дослідження «Державно-приватне партнер-
ство в інфраструктурі», проведене Центром 
транспортних стратегій та компанією “Deloitte”, 
доводить, що 85% респондентів (експерти між-
народних фінансових організацій (МФО), ван-
тажовідправники, діючі оператори портового 
та залізничного бізнесу, які контролюють понад 
90% вантажопотоку України) розглядають залу-
чення приватного капіталу як ключову мету дер-
жавно-приватного партнерства (ДПП) для роз-
витку великих інфраструктурних проєктів. 77% 
опитаних вважають ДПП варіантом, коли дер-
жава не може реалізувати проєкт самостійно. 
До інших цілей проєктів відносять підвищення 
якості інфраструктури (35%); зниження корупції 
(35%); підвищення рівня та якості обслугову-
вання інфраструктури (31%); зниження вартості 
проєктів (19%); скорочення рівня ризиків дер-
жави та спрощення реалізації (12%).

Всі учасники ринку транспортних послуг визна-
ють ДПП найкращим механізмом фінансування 
проєктів. Однак єдиної думки про переваги ДПП 
порівняно з бюджетним фінансуванням у респон-
дентів не склалося. Вантажовідправники, портові 
оператори та МФО найбільш суттєвим називають 
чинник зниження ризиків неефективного та над-
мірного витрачання бюджетних коштів (58% екс-
пертів); залізничні оператори – швидку реалізацію 
планів модернізації транспортної інфраструктури 
(46%). Водночас 35% респондентів зазначають, 
що ДПП стане важливим чинником підвищення 
інвестиційної привабливості країни; 46% опитаних 
однозначними перевагами вважають якість побу-
дованих об’єктів і терміни реалізації. Також бізнес 
(50% респондентів) віддає перевагу ДПП як най-
більш прозорому механізму інвестування порів-
няно з бюджетним, але МФО цю думку зовсім не 
розділяє.

Слід відзначити, що 85% респондентів зазна-
чають, що саме морські та річкові порти мають 
найвищий потенціал розвитку ДПП в Україні. 
65% опитаних бачать розвиток ДПП у залізничній 

галузі; 54% – у сфері автодорожнього транспорту; 
лише 27% назвали аеропорти, а 8% – муніципаль-
ний транспорт.

Більшість респондентів (92%) називає конце-
сію основною формою партнерства між державою 
та бізнесом, а саме портові оператори та МФО 
(100%), вантажовідправники (89%), залізничні 
оператори (83%). Незважаючи на те, що концесію 
визнають пріоритетним інструментом, для кожного 
інфраструктурного проєкту вибір механізму співп-
раці має бути індивідуальним: 50% респондентів 
оптимальною формою ДПП вважають спільну 
діяльність; 44% – оренду майна; 35% – привати-
зацію держмайна. При цьому 23% опитаних схо-
дяться на думці про те, що управління державним 
майном не є кращим прикладом ДПП.

Як засвідчують результати дослідження «Вдо-
сконалення управління портовою галуззю Укра-
їни», проведеного фахівцями Світового банку, для 
управління портовою галуззю в регіонах доцільно 
реалізовувати модель «порт-лендлорд», яка 
застосовується в низці країн світу (наприклад, у 
портах Антверпена, Роттердама, Сінгапуру). Ця 
модель управління передбачає наявність портової 
адміністрації, яка здійснює контроль над порто-
вим майном, що дає їй змогу розробляти політику 
використання земель та послідовне планування, 
передаючи доступ до майна постачальникам 
послуг та інвесторам шляхом укладання договорів 
(концесій).

Модель «порт-лендлорд» базується на таких 
засадах:

– портова адміністрація, яка має право влас-
ності або іншим чином здійснює контроль за корис-
туванням портовими територіями, відповідає за 
планування та комплексний розвиток портів;

– приватні оператори здійснюють стивідорну 
діяльність за договором концесії або оренди акти-
вів і землі з портовою адміністрацією.

Реалізація механізму міжнародно-приватно-
державного партнерства сприятиме успішному 
плануванню розвитку транспортної інфраструк-
тури та надання інтегрованих мультимодальних 
логістичних послуг у Причорноморському еко-
номічному районі; ефективному забезпеченню 
сполученості між різними видами транспорту та 
їх інтеграції з містами й територіальними гро-
мадами; підвищенню економічного потенціалу 
об’єктів транспортно-логістичної інфраструк-
тури для залучення приватних інвестицій; зни-
женню витрат на організацію логістичної діяль-
ності в регіоні.

Перспективи подальших досліджень у цьому 
напрямі полягають в узагальненні та застосуванні 
передового світового досвіду створення тран-
спортно-логістичних кластерів у сучасних умовах 
регіонального розвитку Причорноморського еко-
номічного району.



163

  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Beresford A.K.C., Pettit S.J., Whittaker W.  

Improving supply chain performance through quality 
management in a global distribution environment. 
International Journal of Services and Operations 
Management. 2005. Vol. 1. No. 1. Р. 75–89.  
DOI: 10.1504/IJSOM.2005.006319

2. Gunasekaran A. Editorial: New service and 
manufacturing environments: challenges for operations 
management researchers and practitioners. International 
Journal of Services and Operations Management. 2005. 
Vol. 1. No. 1. P. 1–6. DOI: 10.1504/IJSOM.2005.006313

3. Huemer L. Supply Management: Value creation, 
coordination and positioning in supply relationships. 
Long Range Planning. 2006. Vol. 39. No. 2. P. 133–153. 
DOI: 10.1016/j.lrp.2006.04.005

4. Blaik P. Logistyka. Koncepcja zintegrowanego 
zarzadzania. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, 2010. 480 s.

5. Kotler P., Keller K.L. Marketing Management. 
14th edition. Upper Saddle River, New Jersey : Prentice 
Hall, 2014. 720 p.

6. Мэрфи П.Р., Вуд Д.Ф. Современная логистика. 
8-е изд. Москва : ООО «И.Д. Вильямс», 2017. 720 с.

7. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: инте-
грированная цепь поставок. 2-е изд. Москва : Олимп-
Бизнес, 2017. 640 с.

8. Dźwigoł H., Dźwigoł-Barosz M. Scientific research 
methodology in management sciences. Financial and 
credit activity: problems of theory and practice. 2018. 
Vol. 2. No. 25. P. 424–437.

9. Dźwigoł H. Research methods and techniques 
in new management trends: research results. Virtual 
Economics. 2019. Vol. 2(1). P. 31–48. DOI: https://doi.org/ 
10.34021/ve.2019.02.01(2)

10. Кwilinski A. Mechanism of modernization of 
industrial sphere of industrial enterprise in accordance 
with requirements of the information economy. 
Marketing and Management of Innovations. 2018. 
Vol. 4. P. 116–128. DOI: http://doi.org/10.21272/
mmi.2018.4-11.

11. Kwilinski A. Mechanism for assessing the 
competitiveness of an industrial enterprise in the 
information economy. Research Papers in Economics 
and Finance. 2018. Vol. 3(1). P. 7–16. DOI: https://doi.org/ 
10.18559/ref.2018.1.1

12. Zrobek J. Marketing w klastrach logistycznych. 
Acta Universitatis Lodziennsis. Folia Oeconomica. 2011. 
No. 251. S. 5–16.

13. Szuster M. Rola klastrow we wspieraniu 
innowacyjnosci [The role of clusters in innovation 
supporting]. Ekonomiczne Problemy Uslug. 2012. No. 94.  
S. 311–325.

14. Kruczek M., Zebrucki Z. Koncepcja klastrow 
logistycznych. Zeszyty naukowe Politechniki Slaskiej. 
Seria: Organizacja i zarzadzanie. 2014. No. 70.  
S. 229–241.

15. Frankowska M. Klastry logistyczne jako ogniwa 
globalnych lancuchow dostaw. Logistyka. 2015. No. 3. 
S. 5633–5637.

16. Дмуховскі Р. Поняття логістичних кластерів та 
ефективності економічних підприємств. Журнал євро-
пейської економіки. 2019. Т. 18. № 3(70). С. 296–306. 
DOI: https://doi.org/10.35774/jec2019.03.351

17. Гриценко С. Моделювання системи цінностей 
еколанцюга постачань як домінанта транспортно-
логістичних кластерів. Вісник економічної науки 
України. 2019. № 1(36). С. 31–34.

18. Григорак М. Інтелектуалізація ринку логістич-
них послуг: концепції, методологія, компетентність : 
монографія. Київ : Сік Груп Україна, 2017. 516 с.

19. Іванов С., Харазішвілі Ю. Інноваційні фактори 
розвитку транспортної системи України. Вісник еко-
номічної науки України. 2017. № 2. С. 47–55.

20. Никифорук О. Модернізація наземних тран-
спортних систем України : монографія. Київ : Інститут 
економіки та прогнозування НАН України, 2014. 440 с.

21. Розвиток інфраструктурних секторів як чинник 
реалізації пріоритетних напрямів економічної полі-
тики України : колективна монографія / ред. О. Ники-
форук. Київ : НАН України, ДУ «Інститут економіки та 
прогнозування НАН України», 2017. 522 с.

22. Никифорук О., Стасюк О., Чмирьова Л., Федяй Н.  
Цифровізація в транспортному секторі: тенденції 
та індикатори розвитку. Ч. 1. Статистика України. 
2019. № 3. С. 70–81. DOI: https://doi.org/10.31767/
su.3(86)2019.03.08

23. Ilchenko S., Karpenko H. Assessment of 
the transport infrastructure impact on the regional 
development. Економічні інновації : збірник науко-
вих праць. № 65. Одеса : Інститут проблем ринку 
та економіко-екологічних досліджень НАН України, 
2017. С. 67–72. DOI: 10.31520/ei.2017.19.3(65).67-72

24. Кwilinski A. Implementation of Blockchain 
Technology in Accounting Sphere. Academy of 
Accounting and Financial Studies Journal. 2019. Vol. 
23 (SI2). P. 1–6. URL: https://www.abacademies.org/
articles/ Implementation-of-Blockchain-Technology-in-
Accounting-Sphere-1528-2635-23-SI-2-412.pdf (дата 
звернення: 21.02.2020).

25. Трушкіна Н. Формування інтегрованої тран-
спортно-логістичної системи в Україні: фінансово-
правовий аспект. Emergence of public development: 
financial and legal aspects : monograph. Agenda 
Publishing House, Coventry, United Kingdom, 
2019. P. 619–629.

26. Іванов С., Ляшенко В., Трушкіна Н. Особли-
вості розвитку транспортно-логістичної системи При-
дніпровського економічного району. Регіональна еко-
номіка та управління. 2019. № 3(25). С. 22–27.

27. Іванов С., Ляшенко В., Трушкіна Н. Іннова-
ційний розвиток транспортно-логістичної системи в 
Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. Інституці-
ональна модель інноваційної економіки : колективна 
монографія / за ред. В. Ляшенка, О. Прокопенко, 
В. Омельяненка. Київ : НАН України, Інститут еконо-
міки промисловості, 2019. С. 114–130.

28. Trushkina N. Financial ensuring mechanism 
of management innovative development of the 
transport-logistics system. Organizational-economic 
mechanism of management innovative development 
of economic entities : collective monograph / ed. by 
M. Bezpartochnyi : in 3 vol. / Higher School of Social and 
Economic. Przeworsk : WSSG, 2019. Vol. 3. P. 227–236.

29. Іванов С., Ляшенко В., Трушкіна Н. Передумови 
формування та перспективи розвитку транспортно-
логістичного кластера в Причорноморському еконо-
мічному районі. Причорноморські економічні сту-



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

164 Випуск 51. 2020

дії. 2019. Вип. 46. Ч. 2. С. 16–24. DOI: https://doi.org/ 
10.32843/bses.46-25

30. Транспорт і зв’язок України у 2010 році : ста-
тистичний збірник. Київ : Державна служба статис-
тики України, 2011. 267 с.

31. Транспорт і зв’язок України у 2018 році : ста-
тистичний збірник. Київ : Державна служба статис-
тики України, 2019. 154 с.

32. Шамилева Л. Статистическое моделирование 
и прогнозирование. Донецк : ДонНУ, 2008. 304 с.

33. Єріна А. Статистичне моделювання та прогно-
зування. Київ : КНЕУ, 2001. 170 с.

34. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных 
рядов: прогноз и управление / пер. с англ. Москва : 
Мир, 1974. Вып. 1. 405 с.

35. Шелобаев С. Математические методы и 
модели в экономике, финансах, бизнесе. Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 367 с.

REFERENCES:
1. Beresford A.K.C., Pettit S.J., Whittaker W. 

(2005) Improving supply chain performance through 
quality management in a global distribution environ-
ment. International Journal of Services and Operations 
Management, vol. 1, no. 1, pp. 75–89. DOI: 10.1504/
IJSOM.2005.006319

2. Gunasekaran A. (2005) Editorial: New service and 
manufacturing environments: challenges for operations 
management researchers and practitioners. Interna-
tional Journal of Services and Operations Management, 
vol. 1, no. 1, pp. 1–6. DOI: 10.1504/IJSOM.2005.006313

3. Huemer L. (2006) Supply Management: Value 
creation, coordination and positioning in supply relation-
ships. Long Range Planning, vol. 39, no. 2, pp. 133–153. 
DOI: 10.1016/j.lrp.2006.04.005

4. Blaik P. (2010) Logistyka. Koncepcja zinte-
growanego zarzadzania. Warszawa: Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne.

5. Kotler P., Keller K.L. (2014) Marketing Manage-
ment. 14th edition. Upper Saddle River, New Jersey : 
Prentice Hall.

6. Murphy P.R., Wood D.F. (2017) Sovremennaja 
logistika [Modern Logistic]. 8th edition. Moscow : I.D. Wil-
liams LLC. (in Russian)

7. Bowersox D.J., Closs D.J. (2017) Logistika: inte-
grirovannaja cep’ postavok [Logistic: Integrated Sup-
ply Chain]. 2nd edition. Moscow : Olymp-Business.  
(in Russian)

8. Dźwigoł H., Dźwigoł-Barosz M. (2018) Scientific 
research methodology in management sciences. Finan-
cial and credit activity: problems of theory and practice, 
vol. 2, no. 25, pp. 424–437.

9. Dźwigoł H. (2019) Research methods and tech-
niques in new management trends: research results. 
Virtual Economics, vol. 2, no. 1, pp. 31–48. DOI: https://
doi.org/10.34021/ve.2019.02.01(2)

10. Кwilinski A. (2018) Mechanism of moderniza-
tion of industrial sphere of industrial enterprise in accor-
dance with requirements of the information economy. 
Marketing and Management of Innovations, vol. 4,  
pp. 116–128. DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-11

11. Kwilinski A. (2018) Mechanism for assessing the 
competitiveness of an industrial enterprise in the infor-

mation economy. Research Papers in Economics and 
Finance, vol. 3, no. 1, pp. 7–16. DOI: https://doi.org/ 
10.18559/ref.2018.1.1

12. Zrobek J. (2011) Marketing w klastrach logistyc-
znych. Acta Universitatis Lodziennsis. Folia economica, 
no. 251, pp. 5–16.

13. Szuster M. (2012) Rola klastrow we wspiera-
niu innowacyjnosci [The role of clusters in innovation 
supporting]. Ekonomiczne Problemy Uslug, no. 94,  
pp. 311–325.

14. Kruczek M., Zebrucki Z. (2014) Koncepcja 
klastrow logistycznych. Zeszyty naukowe Politech-
niki Slaskiej. Seria: Organizacja i zarzadzanie, no. 70,  
pp. 229–241.

15. Frankowska M. (2015) Klastry logistyczne jako 
ogniwa globalnych lancuchow dostaw. Logistyka, no. 3, 
pp. 5633–5637.

16. Dmukhovski R. (2019) Poniattia lohistychnykh 
klasteriv ta efektyvnosti ekonomichnykh pidpryiemstv 
[The concept of logistics clusters and efficiency of eco-
nomic enterprises]. Journal of the European Economy, 
vol. 18, no. 3 (70), pp. 296–306. DOI: https://doi.org/ 
10.35774/jec2019.03.351 (in Ukrainian)

17. Hrytsenko S. (2019) Modeliuvannia systemy 
tsinnostei ekolantsiuha postachan yak dominanta trans-
portno-lohistychnykh klasteriv [Modeling the system of 
values of the ecological supply chain as the dominant 
transport and logistics clusters]. Bulletin of Economic 
Science of Ukraine, no. 1(36), pp. 31–34 (in Ukrainian)

18. Hryhorak M. (2017) Intelektualizatsiia rynku 
lohistychnykh posluh: kontseptsii, metodolohiia, kompe-
tentnist [Intellectualization of the logistics services mar-
ket: concepts, methodology, competence] : monograph. 
Kyiv : Juice Groups Ukraine. (in Ukrainian)

19. Ivanov S., Kharazishvili Ju. (2017) Innovacijni 
faktory rozvytku transportnoji systemy Ukrajiny [Innova-
tive factors of development of the transport system of 
Ukraine]. Bulletin of Economic Science of Ukraine, no 2, 
pp. 47–55. (in Ukrainian)

20. Nykyforuk O. (2014) Modernizatsiia nazemnykh 
transportnykh system Ukrainy [Modernization of land 
transport systems of Ukraine] : monograph. Kyiv : Insti-
tute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine. 
(in Ukrainian)

21. Nykyforuk O. (ed.) (2017) Rozvytok infrastruk-
turnykh sektoriv yak chynnyk realizatsii priorytetnykh 
napriamiv ekonomichnoi polityky Ukrainy [Development 
of infrastructure sectors as a factor of realization of prior-
ity directions of economic policy of Ukraine] : collective 
monograph. Kyiv : Institute of Economics and Forecast-
ing of NAS of Ukraine. (in Ukrainian)

22. Nykyforuk O., Stasiuk O., Chmyrova L., Fediai N. 
(2019) Tsyfrovizatsiia v transportnomu sektori: tendentsii 
ta indykatory rozvytku. Ch. 1 [Digitization in the transport 
sector: trends and indicators of development. P. 1]. Sta-
tistics of Ukraine, no. 3, pp. 70–81. DOI: https://doi.org/  
10.31767/su.3(86)2019.03.08 (in Ukrainian)

23. Ilchenko S., Karpenko H. (2017) Assessment 
of the transport infrastructure impact on the regional 
development. Economic Innovations, no. 65. Odessa : 
IPMEER NAS of Ukraine, pp. 67–72. DOI: 10.31520/
ei.2017.19.3(65).67-72

24. Kwilinski A. (2019) Implementation of Blockchain 
Technology in Accounting Sphere. Academy of Account-



165

  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ing and Financial Studies Journal, vol. 23 (SI2), pp. 1–6. 
URL: https://www.abacademies.org/articles/ Implemen-
tation-of-Blockchain-Technology-in-Accounting-Sphere-
1528-2635-23-SI-2-412.pdf (accessed: 21 February 2020).

25. Trushkina N. (2019) Formuvannja integhrovanoji 
transportno-loghistychnoji systemy v Ukrajini: finansovo-
pravovyj aspekt [Formation of integrated transport and 
logistics system in Ukraine: financial and legal aspect]. 
Emergence of public development: financial and legal 
aspects. Agenda Publishing House, Coventry, United 
Kingdom, pp. 619–629. (in Ukrainian)

26. Ivanov S., Liashenko V., Trushkina N. (2019) 
Osoblyvosti rozvytku transportno-loghistychnoji systemy 
Prydniprovsjkogho ekonomichnogho rajonu [Features of 
development of transport-logistical system of the Pryd-
niprovsky economic region]. Regional Economics and 
Management, no. 3(25), pp. 22–27. (in Ukrainian)

27. Ivanov S., Liashenko V., Trushkina N. (2019) 
Innovatsiinyi rozvytok transportno-lohistychnoi systemy 
v Ukraini: problemy ta shliakhy yikh vyrishennia [Innova-
tive development of the transport and logistics system 
in Ukraine: problems and solutions]. In: Liashenko V., 
Prokopenko O., Omelyanenko V. (ed.). Instytutsion-
alna model innovatsiinoi ekonomiky [Institutional model 
of innovative economy] : collective monograph. Kyiv : 
Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine,  
pp. 114–130. (in Ukrainian)

28. Trushkina N. (2019) Financial ensuring mechanism 
of management innovative development of the transport-
logistics system. Organizational-economic mechanism of 

management innovative development of economic enti-
ties : in 3 vol. Przeworsk : WSSG, vol. 3, pp. 227–236.

29. Ivanov S., Liashenko V., Trushkina N. (2019) 
Peredumovy formuvannia ta perspektyvy rozvytku 
transportno-lohistychnoho klastera v Prychornomor-
skomu ekonomichnomu raioni [Prerequisites for forma-
tion and development prospects of the transport and 
logistics cluster in the Black sea economic region]. Black 
Sea Economic Studies, vol. 46, issue 2, pp. 16–24.  
DOI: https://doi.org/10.32843/bses.46-25 (in Ukrainian)

30. Transport i zv’jazok Ukrajiny za 2017 rik [Trans-
port and Communication of Ukraine for 2017] (2018). 
Kyiv : State Statistics Service of Ukraine. (in Ukrainian)

31. Transport i zv’jazok Ukrajiny za 2018 rik [Trans-
port and Communication of Ukraine for 2017] (2019). 
Kyiv : State Statistics Service of Ukraine. (in Ukrainian)

32. Shamileva L. (2008) Statisticheskoe modeliro-
vanie i prognozirovanie [Statistical modeling and fore-
casting]. Donetsk : DonNU. (in Russian)

33. Yerina A. (2001) Statystychne modeliuvannia ta 
prohnozuvannia [Statistical modeling and forecasting]. 
Kyiv : KNEU. (in Ukrainian)

34. Box J., Jenkins G. (1974) Analiz vremennykh 
ryadov: prognoz i upravlenie [Time Series Analysis: 
Forecast and Management]. Moscow : World, issue 1. 
(in Russian)

35. Shelobaev S. Matematicheskie metody i mod-
eli v ekonomike, finansakh, biznese [Mathematical 
methods and models in economics, finance, business].  
Moscow : UNITY-DANA. (in Russian)



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

166 Випуск 51. 2020

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ  
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ АКТИВІЗАЦІЇ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У АГРОСФЕРІ РЕГІОНУ
CONCEPTUAL FOUNDATIONS FOR IMPROVEMENT  
OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM  
OF ACTIVATION OF INVESTMENT ACTIVITIES IN THE AGRICULTURE

УДК 339.9.01

https://doi.org/10.32843/bses.51-26

Турленко Н.В.
к.е.н., докторант
Одеська національна академія 
харчових технологій

Turlenko Nataliya
Odessa National Academy  
of Food Technologies

У статті розглянуто особливості 
формування стратегії вдосконалення 
організаційно-економічного механізму 
пожвавлення інвестиційних процесів у 
агросфері, що забезпечуватиме зро-
стання конкурентоспроможності аграрних 
виробників і дотримання вимог продовольчої 
безпеки країни та регіонів. Головне значення 
у досягненні зазначених цілей має наявність 
дієвого організаційно-економічного 
механізму розвитку інвестиційної діяльності 
в агросфері, який має забезпечити зв’язок 
між надходженням інвестицій у галузь та 
зростанням конкурентоспроможності 
агропродовольчої продукції. Дослідження 
показали, що забезпечення належного 
рівня державного стимулювання реалізації 
інвестиційних проєктів у агросфері на заса-
дах державно-приватного партнерства 
потребує вжиття нових заходів із вирішення 
цих завдань, які мають бути втілені в рам-
ках концепції вдосконалення організаційно-
економічного механізму стратегічного роз-
витку інвестиційної діяльності в агросфері. 
Для успішної реалізації визначеної концепції 
необхідно розробити детальну програму 
заходів та встановити цільові пріоритети.
Ключові слова: організаційно-економічний 
механізм, активізація інвестування, інвести-
ційна діяльність, агросфера регіону, еконо-
мічний потенціал.

В статье рассмотрены особенности фор-
мирования стратегии совершенствования 

организационно-экономического механизма 
оживления инвестиционных процессов в 
агросфере, что будет обеспечивать рост 
конкурентоспособности аграрных произ-
водителей и соблюдение требований про-
довольственной безопасности страны 
и регионов. Главное значение в достиже-
нии указанных целей имеет наличие дей-
ственного организационно-экономического 
механизма развития инвестиционной дея-
тельности в агросфере, который должен 
обеспечить связь между поступлением 
инвестиций в отрасль и ростом конкурен-
тоспособности агропродовольственной 
продукции. Исследования показали, что 
обеспечение надлежащего уровня государ-
ственного стимулирования реализации 
инвестиционных проектов в агросфере 
на основе государственно-частного пар-
тнерства требует принятия новых мер 
по решению этих заданий, которые должны 
быть воплощены в рамках концепции совер-
шенствования организационно-экономи-
ческого механизма стратегического раз-
вития инвестиционной деятельности в 
агросфере. Для успешной реализации опре-
деленной концепции необходимо разрабо-
тать подробную программу мероприятий и 
установить целевые приоритеты.
Ключевые слова: организационно-эконо-
мический механизм, активизация инвести-
рования, инвестиционная деятельность, 
агросфера региона, экономический потен-
циал.

The article deals with the peculiarities of forming a strategy of improving the organizational and economic mechanism of revitalization of investment pro-
cesses in the agricultural sphere, which will ensure the increase of competitiveness of agricultural producers and compliance with food security requirements 
of the country and regions. The key to achieving these goals is the existence of an effective organizational and economic mechanism for the development 
of investment activities in the agro-sphere, which should provide a link between the flow of investment in the industry and increasing the competitiveness 
of agro-food products. Studies have shown that ensuring an adequate level of state incentives for the implementation of agro-sphere investment projects 
on the basis of public-private partnership requires the introduction of new measures to address these objectives, which should be implemented within the 
concept of improving the organizational and economic mechanism of strategic development of investment activities in the agro-sphere. Successful imple-
mentation of a specific concept requires the development of a detailed program of activities and the setting of target priorities. The main prerequisite for the 
formation of a productive investment development program is the coordination of all processes at the stages of planning and implementation, monitoring 
and control, evaluation of efficiency and adjustment. To stimulate the development of the region’s agrosphere, it is possible to use a wide range of state 
regulation instruments to ensure that all types of activities are profitable. The right choice of the strategy of state support for the development of the agro-food 
market will provide an opportunity to provide the necessary balance of concentration, specialization and differentiation of agricultural production, increase 
of profitability of producers, increase of production volumes and sale of products, including for export. The study found that ensuring an adequate level 
of state incentives for the implementation of investment projects in the agro-sphere on the basis of public-private partnership requires the introduction of 
new measures to address these objectives, which should be implemented within the concept of improving the organizational and economic mechanism of 
strategic development of investment activities in the agro-sphere.
Key words: organizational and economic mechanism, activation of investment, investment activity, agrosphere of the region, economic potential.

Постановка проблеми. Ключовим фактором 
зростання економічного потенціалу розвитку Укра-
їни та її регіонів є активізація інвестиційної діяль-
ності в реальному секторі економіки, базовою 
складовою частиною якого є аграрна сфера. Цього 
можна досягти шляхом нарощування обсягів вкла-
дення інвестиційних коштів, оптимізації їх структури 
та їх ефективного використання у секторах агро-

сфери. В такий спосіб формується головна мета 
стратегії вдосконалення організаційно-економічного 
механізму пожвавлення інвестиційних процесів у 
агросфері, що має забезпечити зростання конкурен-
тоспроможності аграрних виробників й дотримання 
вимог продовольчої безпеки країни та регіонів.

Задля нагромадження інвестиційного потен-
ціалу агросфери, що забезпечує ринок аграрною 
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сировиною й продовольчими товарами, слід скон-
центрувати дію важелів державного регулювання 
на фінансовій підтримці агросфери, всілякому 
сприянні пожвавленню інноваційної активності 
аграрних виробників, стимулюванні інтеграційних 
процесів між аграрними та переробними підпри-
ємствами, а також суб’єктами інфраструктури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження аспектів теорії та практики інвестицій, 
інвестиційної діяльності, що мають велике значення 
для визначення пріоритетних напрямів в аграрній 
сфері та агробізнесі, здійснювали як зарубіжні вчені 
(Д. Колеман, Б. Фуллер, Р. Херстейн, Д. Джоргенсон, 
В. Креллє, Д. Лернер, Дж. Мегінсон), так і вітчиз-
няні (І.О. Бланк, Н.Й. Басюркіна, В.П. Горьовий, 
С.О. Гуткевич, А.А. Задоя, О.В. Захарчук, М.І. Кісіль, 
М.Ю. Коденська, В.Г. Чабан, В.В. Лагодієнко, 
І.В. Ліпсіц, І.І. Лукінов, Р.М. Мудрак, П.І. Юхименко, 
Г.М. Підлісецький, М.М. Кропивко, П.Т. Саблук, 
А.М. Ужва). Водночас питання вдосконалення орга-
нізаційно-економічного механізму активізації інвес-
тиційної діяльності у агросфері регіону потребують 
подальшого дослідження.

Постановка завдання. Метою статі є формування 
стратегії вдосконалення організаційно-економічного 
механізму пожвавлення інвестиційних процесів у 
агросфері, що забезпечуватиме зростання конкурен-
тоспроможності аграрних виробників і дотримання 
вимог продовольчої безпеки країни та регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Головне значення в досягненні зазначених цілей 
має наявність дієвого організаційно-економічного 
механізму розвитку інвестиційної діяльності в 
агросфері, який має забезпечити зв’язок між над-
ходженням інвестицій у галузь та зростанням кон-
курентоспроможності агропродовольчої продукції.

Обґрунтування й правильний вибір пріори-
тетних напрямів удосконалення організаційно-
економічного механізму розвитку інвестиційної 
діяльності в агросфері багато в чому залежать 
від достовірності їх аналізу та об’єктивності оці-
нювання їх вагомості й важливості для вирішення 
проблем розвитку. Ці процеси мають відбуватися 
із залученням до обговорення вчених-аграріїв, 
представників агробізнесу, керівників та фахівців 
аграрних підприємств. Важливо врахувати інте-
реси представників малого агробізнесу, на частку 
якого припадає близько половини агропродоволь-
чої продукції.

Найбільш недосконалими інструментами орга-
нізаційно-економічного механізму розвитку інвес-
тиційної діяльності в агросфері є інструменти за 
такими напрямами:

– сприяння залученню кредитних ресурсів для 
фінансування інвестиційних проєктів;

– вдосконалення виробничої, транспортно-
логістичної та збутової інфраструктури аграрного 
виробництва;

– активізація інноваційних процесів у агро-
сфері;

– кадрове забезпечення, зокрема підготовка, 
перепідготовка та підвищення кваліфікації фахів-
ців агросфери для забезпечення вимог інновацій-
ного розвитку;

– державна підтримка розроблення, фінансу-
вання й реалізації інвестиційних проєктів у агро-
сфері;

– розвиток державно-приватного партнерства в 
агросфері [1].

Розвиток виробничої, транспортно-логістич-
ної та збутової інфраструктури аграрного вироб-
ництва передбачає отримання синергетичного 
ефекту від вкладення прямих інвестицій в аграрне 
виробництво й інфраструктурні об’єкти, які обслу-
говують операційну діяльність підприємств агро-
сфери. Інфраструктура має забезпечувати здій-
снення допоміжних процесів у агросфері, зокрема 
транспортно-логістичних процесів, складської 
логістики, заготівлі та зберігання матеріалів і 
готової продукції, сервісного обслуговування й 
ремонту техніки, будівництва, маркетингу та збуту, 
комунікації.

У розвинених країнах інфраструктурне обслу-
говування аграрного виробництва здійснюють чис-
ленні організації, які спеціалізуються на конкрет-
них видах супроводження. Державне регулювання 
спрямоване на формування сприятливого клімату 
для функціонування цих організацій. У країнах 
Європи (у Німеччині, Франції тощо) заготівельні 
й складські організації та підприємства первин-
ної обробки сировини прирівнюються до аграрних 
виробників і користуються перевагами пільгового 
податкового режиму. Машинні пули в Німеччині 
здійснюють повний комплекс обслуговування: від 
ремонту й технічного обслуговування сільськогос-
подарської техніки, що належить фермерським 
господарствам, до виконання ґрунтообробних 
робіт, догляду за рослинами й збирання врожаю. 
При цьому їх комерційна діяльність враховується 
під час оподаткування лише щодо виконання 
додаткових, а саме агротехнічних, робіт, а основні 
роботи, такі як ремонт і технічне обслуговування 
техніки, не оподатковуються [2].

Податкові пільги та бюджетні субсидії надаються, 
наприклад, французьким будівельним організаціям, 
які обслуговують фермерські господарства.

Шведські аграрії отримують державні субсидії 
на покриття витрат із транспортування й збері-
гання аграрної продукції, її зберігання та первин-
ної обробки, забою худоби. Ці кошти дають змогу 
використовувати послуги сторонніх організацій 
для виконання цих робіт. Отже, ринок допоміжного 
обслуговування аграрного виробництва активно 
розвивається, а аграрні виробники повною мірою 
забезпечені послугами із транспортування, скла-
дування, зберігання тощо [2].
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Під час формування механізмів та інструмен-
тів стимулювання розвитку інфраструктури агро-
сфери у регіонах необхідно враховувати те, як це 
вплине на розвиток основних операційних проце-
сів аграрного виробництва, їх ефективність, інвес-
тиційну привабливість агарних виробників та агро-
сфери загалом.

Значною проблемою нині є забезпечення 
техніки, що належить аграрним підприємствам, 
запасними частинами, сервісним обслуговуван-
ням і ремонтом. Це пов’язано з недостатністю фір-
мових центрів технічного обслуговування та висо-
кими цінами на ці послуги. Відсутні прямі поставки 
запчастин від виробників, тому запчастини купу-
ються у посередників за завищеними цінами, а 
ремонт здійснюється несертифікованими цен-
трами з порушенням норм і технології, що веде 
до зниження якості обслуговування, отже, якості 
сільськогосподарських робі. Звідси випливають 
втрати частини врожаю, зниження продуктивності 
праці та якості агропродовольчої продукції.

Доцільно у кожному адміністративному районі 
відповідно до реальної потреби сформувати 
машинно-технологічні станції з частковим фінан-
суванням із коштів державного бюджету та участю 
держави в управлінні ними. Такі станції мають 
укласти дилерські договори з провідними поста-
чальниками сільськогосподарської техніки. Вони 
можуть діяти і як приватні фірми, і на кооператив-
них засадах. Допомога держави в цьому разі має 
полягати в наданні субсидій для підготовки праців-
ників, покриття відсотків по отриманих кредитах, а 
також у виділенні будівель і приміщень на пільго-
вих умовах.

Формування виробничої, транспортно-логіс-
тичної та збутової інфраструктури дасть змогу 
підвищити економічну віддачу всіх видів заді-
яних ресурсів. До складу інфраструктури мають 
також входити племінні та насінницькі організацій, 
служби ветеринарного обслуговування, поста-
чальники добрив і засобів захисту рослин, консал-
тингові фірми тощо.

Відчувається недолік інформаційно-програм-
них комплексів для управління потоками матері-
альних ресурсів у агросфері, аналоги яких давно 
впроваджені у промисловості й торгівлі. Брак уваги 
до цієї проблеми пов’язаний насамперед із низь-
кою платоспроможністю аграрних підприємств як 
потенційних покупців цих розробок.

Держава має відіграти провідну роль у забез-
печенні розробки інформаційно-логістичних 
систем управління потоками ресурсів аграрних 
підприємств. Ці розробки необхідно доручити 
науковим установам із фінансуванням робіт 
коштами державного бюджету. Таке складне зав-
дання не можна реалізувати на регіональному 
рівні, тому воно має вирішуватись на загально-
державному рівні.

Іншим масштабним за обсягами фінансування 
завданням, яке можна вирішити лише на загаль-
нодержавному рівні, є стимулювання інновацій-
ного процесу та впровадження новітніх розробок у 
практику функціонування агросфери.

Інноваційні процеси в агросфері гальмуються 
через наявність цілої низки особливостей, які 
пов’язані з регіональною та галузевою специфі-
кою, специфікою технологічних та організаційних 
процесів. Головними факторами, що негативно 
впливають на інноваційні процеси в агросфері, 
слід визначити:

– відсутність зв’язків та взаємодії аграрних під-
приємств із науковими установами;

– відсутність фінансування та непрямої під-
тримки вітчизняних розробок у сфері агротехноло-
гій та організації агробізнесу;

– неузгодженість дій наукових установ, відсут-
ність об’єднуючого та спрямовуючого впливу дер-
жави у сфері розробок.

Водночас існування значного потенціалу при-
родних ресурсів регіону, наявність значного нау-
ково-технічного потенціалу, значного попиту на 
внутрішньому агропродовольчому ринку, потен-
ціалу органічного землеробства й тваринництва, 
розвиненої інформаційної мережі сприяють інно-
ваційному розвитку агросфери регіону.

Формування комплексного дієвого механізму 
державної підтримки інновацій у агросфері, якій 
притаманний високий ризик, дасть змогу пожва-
вити інноваційну активність підприємств та орга-
нізацій в усій системі: від проведення фундамен-
тальних досліджень до реалізації практичних 
розробок у аграрному виробництві, що сприятиме 
сталому розвитку регіональної агросфери у стра-
тегічній перспективі.

Галузеві агропромислові та регіональні особли-
вості Одеської області вказують на те, що в регі-
оні насамперед слід підтримувати такі напрями 
інноваційного розвитку, як селекційна та племінна 
робота, розроблення та впровадження нової тех-
ніки й технологій, інновації в екологічній та інфор-
маційній сферах.

Селекційний та племінний розвиток формується 
з таких складових частин, як створення нових сор-
тів та гібридів агрокультур; виведення нових порід 
сільськогосподарських тварин і кросів птиці, виве-
дення сортів рослин і порід тварин із підвищеною 
стійкістю до хворіб та шкідників, здатних протисто-
яти несприятливим зовнішнім чинникам.

Інновації у техніці та технологіях включають 
удосконалення механізмів та технічних засобів, 
використовуваних у аграрному виробництві, їх 
адаптацію та підгонку до умов конкретного вироб-
ництва, розроблення та впровадження нових видів 
техніки, новітніх аграрних та переробних техноло-
гій, інноваційних технологій у тваринництві, роз-
роблення та використання нових видів добрив, 
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засобів захисту рослин і тварин, впровадження 
ресурсоощадних, мало- та безвідходних техно-
логій виробництва, зберігання й транспортування 
агропродовольчої продукції задля підвищення 
якості та безпеки харчових продуктів.

Впровадження інновацій в екологічній сфері 
передбачають перш за все біологізацію та екологі-
зацію рослинництва, формування сприятливих при-
родних умов для проживання сільського населення.

Інновації в інформаційній сфері мають здійсню-
ватися за такими напрямами, як автоматизація 
виробничих процесів і систем управління в аграр-
ній сфері, розроблення новітніх комп’ютерних 
систем управління аграрним підприємством, 
застосування супутниково-навігаційних систем у 
землеробстві та транспортуванні.

Вжиття зазначених заходів вимагає дієвої під-
тримки з боку держави на всіх рівнях влади, а 
також фінансування коштами державного, облас-
них і місцевих бюджетів. Базовими фінансовими 
інструментами стимулювання інноваційної актив-
ності в агросфері є:

– пряме державне фінансування, тобто розпо-
діл бюджетних коштів та коштів позабюджетних 
фондів відповідно до системи стратегічних прі-
оритетів розвитку національного господарства, 
розвитку інфраструктури інноваційного розвитку, 
стратегічних прогнозів і планів соціально-еконо-
мічного розвиту держави та регіонів;

– непряме стимулювання інноваційної активності 
засобами податкової та амортизаційної політики, 
забезпечення пільгових умов кредитування для 
інвесторів, науково-технічної політики, регулювання 
діяльності фінансово-кредитних установ тощо.

Кошти державного й місцевих бюджетів 
доцільно спрямовувати на формування єдиного 
інформаційного середовища, що забезпечуватиме 
аграрних виробників та інвесторів відомостями 
про ринок інновацій, джерела фінансування інно-
вацій; адресну допомогу у реалізації інноваційно-
інвестиційних проєктів щодо впровадження нових 
видів техніки й технологій, створення бази даних 
інновацій з можливістю оцінювання їх ефектив-
ності й термінів окупності інвестицій.

Розвиток кадрового потенціалу аграрного вироб-
ництва, підготовки та підвищення кваліфікації пра-
цівників для забезпечення інвестиційних проєктів, 
пов’язаних з інноваційними засобами виробництва, 
потребує застосування специфічних важелів та 
інструментів, що діють на стику розвитку системи 
освіти, агросфери та регіональної економіки.

Забезпечення належного рівня державного сти-
мулювання реалізації інвестиційних проєктів у агро-
сфері на засадах державно-приватного партнер-
ства потребує вжиття нових заходів із вирішення 
цих завдань, які мають бути втілені в рамках кон-
цепції вдосконалення організаційно-економічного 
механізму стратегічного розвитку інвестиційної 
діяльності в агросфері. Удосконалений алгоритм 
реалізації цієї концепції наведений на рис. 1.

Для успішної реалізації концепції необхідно 
розробити детальну програму заходів та встано-
вити цільові пріоритети. До основних засад фор-
мування системи управління реалізацією концеп-
ції слід віднести:

– єдність нормативно-правового, науково-мето-
дичного та інформаційного забезпечення заходів 
програми;

Рис. 1. Етапи формування й реалізації концепції вдосконалення організаційно-економічного механізму 
розвитку інвестиційної діяльності в агросфері регіону

Концепція вдосконалення організаційно-економічного механізму 
розвитку інноваційної діяльності в агросфері регіону

Програма реалізації концепції:
- деталізований план заходів;
- цільові індикатори

Оцінка відповідності заходів програми стратегічним пріоритетам 
регіонального розвитку

Оцінка ресурсного забезпечення програмних заходів на рівні регіону
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– залучення до розроблення програмних захо-
дів представників органів влади регіону, агробіз-
несу, наукової спільноти.

Головною передумовою формування результа-
тивної програми розвитку інвестиційної діяльності 
є узгодження всіх процесів на етапах планування 
й реалізації, моніторингу й контролю, оцінювання 
ефективності й коригування [3]. Для досягнення 
цієї мети потрібні детальний план програмних 
заходів та система цільових індикаторів реалізації 
концепції, які мають відповідати цільовим індика-
торам стратегічного плану соціально-економіч-
ного розвитку регіону загалом. Отже, ними є:

– зростання обсягів виробництва агропродо-
вольчої продукції в аграрних підприємствах всіх 
форм власності;

– зростання обсягів переробки та виробництва 
продовольчих продуктів;

– зростання обсягів інвестування в основний 
капітал аграрних підприємств;

– зростання рівня рентабельності аграрних під-
приємств;

– зростання заробітної плати працівників агро-
сфери;

– зниження у структурі витрат агропродоволь-
чої продукції частки витрат на енергоресурси.

Важливою умовою забезпечення узгодже-
ності стратегічних програмних заходів щодо соці-
ально-економічного розвитку Одеського регіону 
та заходів щодо розвитку інвестиційної діяльності 
є створення дієвої системи експертизи програм, 
побудованої на засадах об’єктивності оцінок, ком-
петентності та незалежності експертів. Це дасть 
змогу фахово обґрунтувати необхідні корективи, 
внесені у змісті заходів та цільових індикаторів 
програми.

Наступним етапом є визначення потреби про-
грами у фінансових ресурсах. Необхідно визна-
чити доцільні джерела фінансування (кошти 
державного, регіонального, місцевого бюджетів), 
механізми й конкретні фінансові інструменти (суб-
сидії, кредитування, агролізинг тощо). Цей етап 
також передбачає визначення відповідальних 
виконавців програмних заходів та розпорядників 
грошових коштів.

Однією з умов ефективності програми є також 
оцінювання відповідності фінансових можливос-
тей регіону потребам вжиття програмних заходів. 
Необхідно оцінити та проаналізувати склад, зміст 
та рівень ризиків реалізації програми, а також 
обґрунтувати склад заходів із подолання ризиків.

Уповноважений орган державної влади в 
регіоні має відповідати за реалізацію програми, 
досягнення визначених цільових орієнтирів, ефек-
тивне використання бюджетних ресурсів, що виді-
ляються на реалізацію програми, застосування 
ефективних форм і методів управління ходом 
вжиття заходів програми.

Для успішного вжиття програмних заходів необ-
хідно забезпечити ефективну координацію дій усіх 
сторін-учасників за допомогою спеціального коор-
динаційного органу. До його складу слід залучити 
представників науки й освіти, агробізнесу, органів 
влади регіону. Функціями цього органу мають бути:

– обґрунтування пропозицій щодо розвитку 
інвестиційної діяльності в агросфері у рамках про-
грамних орієнтирів;

– моніторинг вжиття програмних заходів;
– контроль виконання запланованих програм-

них, а головне, контроль цільового й ефективного 
використання бюджетних коштів, виділюваних на 
програмні заходи;

– розроблення й обґрунтування рекомендацій 
щодо внесення коректив та підвищення резуль-
тативності реалізації програми з огляду на інди-
катори процесу реалізації програми й динаміку 
регіонального розвитку;

– аналіз та оцінювання результатів експертної 
оцінки інвестиційних проєктів, передбачених для 
реалізації в рамках програми за критеріями змісту, 
часу, вартості й ефективності.

Оперативне управління ходом вжиття програм-
них заходів передбачає виконання таких функцій [4]:

– збирання, оброблення та аналізування 
інформації про процеси й результати вжиття захо-
дів програми;

– проведення експертизи на всіх стадіях реалі-
зації програми;

– організація й проведення незалежного оці-
нювання показників ефективності реалізації про-
грами й ступеня досягнення встановлених про-
грамних цілей;

– контроль за вжиттям програмних заходів на 
основі порівняння встановлених цільових крите-
ріїв із фактично досягнутими результатами.

За виявлення відхилень від установлених 
значень необхідно встановити причини, що їх 
викликали, за необхідності визначити коригу-
ючі заходи щодо усунення цих відхилень. За 
необхідності доцільно також переглянути склад 
запланованих програмних заходів, обсяг та 
напрями виділюваних коштів та відкоригувати 
зміст програми, що може забезпечити скоріше 
досягнення встановлених цільових критеріїв. 
За виявлення нових об’єктивних факторів, що 
не дають змоги досягти цільових параметрів, 
необхідно терміново переглянути зміст і терміни 
реалізації програми. Ця процедура є циклічною 
й має повторюватися до досягнення встановле-
них результатів програми.

Завершальною стадією є комплексне оціню-
вання ефективності програмних заходів за уза-
гальнюючими показниками, які з урахуванням 
індикаторів ходу реалізації програми та ступеня 
досягнення запланованих результатів мають стати 
базисом для подальших програм.
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Отже, державне регулювання розвитку агро-
продовольчого ринку регіону є цілісною систе-
мою організаційно-економічних, адміністративних 
та нормативно-правових заходів, яких вживають 
загальнодержавні та регіональні органи влади, 
державні установи й громадські організації для 
забезпечення комплексного, збалансованого, ста-
лого розвитку агропродовольчого ринку регіону 
відповідно до тенденцій розвитку національного й 
світового господарства.

Для вжиття комплексу першочергових заходів 
із державного регулювання розвитку ключових 
агропродовольчих ринків і підвищення обсягів 
виробництва стратегічно важливих видів агро-
продовольчої продукції в регіонах доцільно сфор-
мувати спеціальні керівні органи, які мають вирі-
шувати комплекс питань розвитку ринку, зокрема 
формування в регіонах мережі оптових ринків 
аграрної продукції й контролювання їх діяльності. 
У процесі вдосконалення фінансово-кредитної 
інфраструктури агросфери необхідно забезпечити 
розвиток і поширення мережі організацій небанків-
ського типу недержавної форми власності, особ-
ливо у сфері мікрофінансування. Система мікро-
фінансування забезпечує аграріїв невеликими за 
сумою кредитними коштами на короткий термін, 
що є важливим інструментом розвитку агросфери, 
особливо в період сезонних робіт. Організація сис-
теми мікрофінансування може забезпечити під-
приємцям стартовий капітал для початку їх діяль-
ності та необхідні оборотні кошти.

Податкова політика також є важливим елемен-
том державного регулювання розвитку агробіз-
несу. Держава задля забезпечення сталого еко-
номічного зростання змінює структуру та рівень 
податкових ставок (ПДВ, податок на прибуток, 
єдиний соціальний внесок), а також надає подат-
кові пільги певним групам підприємців. Стосовно 
агросфери доцільним є використання методів ско-
рочення ставок податку на прибуток для аграріїв, 
а також запровадження системи інвестиційного 
податкового кредиту.

Висновки з проведеного дослідження. 
Забезпечення належного рівня державного сти-
мулювання реалізації інвестиційних проєктів 
у агросфері на засадах державно-приватного 
партнерства потребує вжиття нових заходів із 
вирішення цих завдань, які мають бути втілені в 
рамках концепції вдосконалення організаційно-
економічного механізму стратегічного розвитку 
інвестиційної діяльності в агросфері. Для успіш-
ної реалізації визначеної концепції необхідно 
розробити детальну програму заходів та встано-
вити цільові пріоритети. До основних засад фор-
мування системи управління реалізацією концеп-
ції слід віднести:

– єдність нормативно-правового, науково-мето-
дичного й інформаційного забезпечення заходів 
програми;

– залучення до розроблення програмних захо-
дів представників органів влади регіону, агробіз-
несу, наукової спільноти.

Головною передумовою формування результа-
тивної програми розвитку інвестиційної діяльності 
є узгодження всіх процесів на етапах планування 
й реалізації, моніторингу й контролю, оцінювання 
ефективності й коригування.

Для стимулювання розвитку агросфери регі-
ону існує можливість використання широкого 
набору інструментів державного регулювання для 
реального забезпечення прибуткового ведення 
всіх видів діяльності. Правильний вибір стратегії 
державної підтримки розвитку агропродовольчого 
ринку дасть можливість забезпечити необхідний 
баланс концентрації, спеціалізації та диференці-
ації аграрного виробництва, зростання прибутко-
вості виробників, нарощування обсягів виробни-
цтва й реалізації продукції, зокрема на експорт.
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У дослідженні проаналізовано сучасний стан 
та тенденції розвитку галузі бджільництва 
Причорноморського регіону, що займає 
південну частину України. У регіоні, згідно 
з Планом природного районування бджіл, 
який затверджений Наказом Міністерства 
аграрної політики та УААН від 20.09.2000 
№ 184/82, поширена українська степова 
порода бджіл. В економічному відношенні 
впровадження у виробництво Плану 
породного районування і селекції бджіл є 
найефективнішим способом для забезпе-
чення збільшення продуктивності пасіки, 
а також це забезпечує зменшення затрат 
часу пасічників для догляду за бджолами. 
Проаналізувавши динаміку виробництва 
меду в усіх категоріях виробників Причор-
номорського регіону, бачимо, що відбулося 
зростання, яке пов’язане з підвищенням 
продуктивності бджолиних колоній. Пер-
спектива подальших досліджень полягає у 
поглибленому дослідженні сучасного стану, 
пошуку нових можливостей та шляхів 
вирішення проблем галузі бджільництва 
Причорноморського регіону.
Ключові слова: розвиток, сільське госпо-
дарство, Причорноморський регіон, бджіль-
ництво, мед, потенціал, ринкова економіка, 
продуктивність.

В исследовании проанализированы совре-
менное состояние и тенденции развития 
отрасли пчеловодства Причерноморского 
региона, который занимает южную часть 
Украины. В регионе, согласно Плану при-
родного районирования пчел, который 
утвержден Приказом Министерства аграр-
ной политики и УААН от 20.09.2000 № 
184/82, распространена украинская степная 
порода пчел. В экономическом отношении 
внедрение в производство данного Плана 
является самым эффективным способом 
обеспечения увеличения производитель-
ности пасеки, а также это обеспечивает 
уменьшение затрат времени песчаников 
для ухода за пчелами. Проанализировав 
динамику производства меда во всех кате-
гориях производителей Причерноморского 
региона, видим, что произошел рост, кото-
рый связан с повышением продуктивности 
пчелиных колоний. Перспектива дальней-
ших исследований заключается в углублен-
ном исследовании современного состояния, 
поиске новых возможностей и путей реше-
ния проблем отрасли пчеловодства При-
черноморского региона.
Ключевые слова: развитие, сельское 
хозяйство, Причерноморский регион, пчело-
водство, мед, потенциал, рыночная эконо-
мика, продуктивность.

The study analyzes the current state and development trends of the beekeeping industry in the Black Sea region, which occupies the southern part of 
Ukraine. The beekeeping industry is an important component of the economy of the Black Sea region; it determines the supply volumes and the cost 
of the main types of food for the country's population. Beekeeping should be singled out as a strategically important branch of the Black Sea region. 
Beekeeping is the basis and source of sustainable development for several industries, in particular, the crop industry, since the use of bees for pollinating 
entomophilous agricultural plants significantly increases not only crop yields but also the nutrient content in them. In the Black Sea region, according to 
the Plan for Natural Zoning of Bees, which was approved by the Order of the Ministry of Agrarian Policy and UAAS 20.09.2000 No. 184/82, the Ukrainian 
steppe breed of bees is widespread. The article also investigated the dynamics of honey production and the productivity of bee colonies in the Black Sea 
region. In the study region in 2000, there were 4.043 million bee colonies (all categories of producers). In 2018, the number of bee colonies amounted 
to 3.235 million bee colonies. Having analyzed the dynamics of honey production in all categories of producers of the Black Sea region, we see that in 
2018, 9034.2 tons of honey were produced. This is 510 tons more than in 2000. Such an increase in honey production is associated with an increase 
in the productivity of bee colonies. In households, the productivity of bee colonies in 2018 reached 28 kg per family, and in agricultural enterprises - 17 
kg per family. But the author’s idea is that despite such an increase in the productivity and production of honey, it is necessary to pay more attention to 
increasing the number of bee colonies. Indeed, it is precisely the number of bee colonies and their strength that are key factors for the further develop-
ment of the beekeeping industry in the Black Sea region. Prospects for further research are an in-depth study of the current state, the search for new 
opportunities and solutions to the problems of the beekeeping industry in the Black Sea region.
Key words: development, agriculture, the Black Sea region, beekeeping, honey, potential, the market economy, productivity.

Постановка проблеми. Причорноморський 
регіон має досить розвинене сільське господар-
ство та є одним із найпродуктивніших регіонів 
в Україні. Він складається з Одеської, Херсон-
ської та Миколаївської областей. До 2014 р. у 
складі Причорноморського регіону також була 
Автономна Республіка Крим. Причорноморський 
регіон має значні показники виробництва вино-
граду, соняшнику, фруктів, овочів, м'яса і вовни, 
що становить близько 15% загального обсягу 
України. 

Серед галузей тваринництва слід виділити 
бджільництво як стратегічно важливу галузь При-
чорноморського регіону. 

Галузь бджільництва є важливим складником 
економіки Причорноморського регіону, що визначає 
обсяги пропозиції та вартість основних видів про-
довольства для населення країни. Бджільництво 
є базою та джерелом сталого розвитку для низки 
галузей, зокрема галузі рослинництва, оскільки 
використання бджіл для запилення ентомофіль-
них рослин сільськогосподарського призначення 
значно підвищує не тільки врожайність культур, а 
й уміст поживних речовин у них. Усе це свідчить 
про високий інтерес до проведення аналізу стану 
та тенденцій розвитку галузі бджільництва Причор-
номорського регіону, що зумовило вибір напряму 
дослідження в науковому і практичному аспектах.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та практичні основи ведення бджіль-
ництва досліджували Л. Бондарчук, О. Метлицька, 
В. Поліщук, В. Жаров, А. Черкасова та ін. Дослід-
ження ринку продукції бджільництва та економічної 
ефективності її виробництва висвітлено в працях 
С. Бугери, В. Данкевича, П. Пивовара, О. Хрис-
тиненко, С. Чехова, О. Яценко. Сучасний стан та 
перспективи розвитку аграрних ринків в Україні 
розглядають такі вітчизняні вчені, як А.Д. Діброва, 
О.В. Жемойда, С.М. Кваша та ін.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення сучасного стану, тенденцій розвитку та 
основних проблем галузі бджільництва в Причор-
номорському регіоні.

Виклад основного матеріалу. Природне райо-
нування бджіл є основою для раціонального роз-
міщення і використання племінних ресурсів дер-
жави. Породне районування бджіл – це науково 
обґрунтований відбір для розведення і господар-
ського використання в конкретних регіонах таких 
порід бджіл, біологічні особливості яких найкраще 
відповідають типовим умовам клімату і медозбору 

цих регіонів, дають змогу виробляти у цих умовах 
значно більше продукції порівняно з іншими поро-
дами на тлі достатньої зимостійкості бджіл [1].

Як бачимо з рис. 1, згідно з Планом природ-
ного районування бджіл, який затверджений 
Наказом Міністерства аграрної політики та УААН 
від 20.09.2000 № 184/82, Одеська, Миколаївська 
та Харківська області використовують українську 
степову бджолу. 

Українська степова бджола (Apis mellifera 
sossimai, або застаріла назва Apis mellifera 
acervorum Scor [2; 5]) – підвид бджіл виду Бджола 
медоносна. Ця порода бджіл сформувалася на 
території Степу та Лісостепу України. Застарілі 
назви: Херсонська, Південноруська [2; 5]. Саме ця 
порода бджіл найкраще підходить для Причорно-
морського регіону, оскільки вона добре нарощує 
силу до основного медозбору з соняшнику, гречки, 
садів та інших технічних та олійних культур, що 
запилюються бджолами. Бджоли цієї породи 
здатні збирати нектар на відстані 5 км від пасіки.

В економічному відношенні впровадження 
у виробництво Плану породного районування 

 
Рис. 1. План природного районування бджіл

Джерело: розроблено автором на основі [1]



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

174 Випуск 51. 2020

і селекції бджіл є найефективнішим способом 
забезпечення збільшення продуктивності пасіки, а 
також це забезпечує зменшення затрат часу пасіч-
ників для догляду за бджолами.

Серед продукції бджільництва виділяють два 
основні види: бджолиний віск і мед. До додаткових 
продуктів належать: бджолопакети, матки, пилок, 
маточне молочко, прополіс та підмор. Але осно-
вна користь від бджіл, на нашу думку, – запилення 
ентомофільних культур.

Запилення бджолами садів, ягідників, соняш-
нику, гречки, овочів та інших ентомофільних куль-
тур призводить до збільшення врожайності до 
30%. Таким чином, прибутки від збільшення уро-
жайності по всій Україні значно перевищують вар-
тість меду, а також інших продуктів бджільництва. 
Бджоли, що запилюють сільськогосподарські рос-
лини, приносять світовому аграрному виробни-
цтву понад 250 млрд доларів, тоді як вироблений 
ними мед оцінюється лише в 7–8 млрд доларів. 

Причорноморський регіон славиться своїми 
садами та виноградниками. Садівництво поши-
рене по всій території регіону. Серед насаджень 
домінують сливи, яблуні, абрикоси, груші, грець-
кий горіх, мигдаль. Завдяки перехресному запи-
ленню яблуневих садів число зав’язей збільшу-
ється майже у шість разів, при цьому вага яблука 
зростає до 30%, а врожайність – на 60%. 

За насиченістю виноградниками Причорномор-
ський регіон посідає перше місце в Україні. Велике 
значення для Причорноморського регіону мають 
ефіроолійні (коріандр, троянда, лаванда, шавлія 

тощо), овочівництво (помідори, перець солодкий, 
цибуля тощо) та баштанні (баклажани, кабачки, 
гарбузи, дині та кавуни) культури. За правильного 
розміщення бджолиних сімей поблизу плантацій 
гарбузів, динь та кавунів їхня врожайність також 
може зростати на 60%. Для 1 га плантацій баштан-
них культур необхідно дві бджолиних сім’ї. 

У Причорноморському регіоні в 2000 р. нарахо-
вувалося 4,043 млн бджолиних колоній (усі категорії 
господарств). У 2018 р. кількість бджолиних колоній 
становила 3,235 млн, що свідчить про значне змен-
шення – на 17,6%. Якщо розглядати в розрізі катего-
рій господарств, то зменшення спостерігалося як у 
сільськогосподарських підприємствах (на 92%), так і 
в особистих селянських господарствах (на 12%).

Досліджуючи динаміку виробництва меду 
в Причорноморському регіоні, бачимо, що в 
2018 р. було вироблено 9 034,2 т меду. Це на 
510 т більше, ніж у 2000 р. За досліджуваний 
період рекордними роками виробництва меду 
були 2005–2013 рр., коли середній збір меду коли-
вався в межах 13185–14388 т.

Найбільше зменшення виробництва меду 
спостерігалося у сільськогосподарських підпри-
ємствах, тоді як у фермерських господарствах, 
незважаючи на зменшення кількості бджолиних 
колоній, спостерігалося збільшення обсягів вироб-
ництва меду до 9 034,2 т.

Медова та воскова продуктивність бджолиної 
колонії, ефективність її запилення та стійкість 
до несприятливих умов залежать від багатьох як 
зовнішніх, так і внутрішніх чинників. 

Таблиця 1
Динаміка виробництва меду в Причорноморському регіоні, т 

Рік 

Форма господарювання
2000 р. 2005 р. 2010 р. 2015* р. 2016* р. 2017* р. 2018* р. Зміна,

%

Сільськогосподарські підприємства 358 250 128 63 55 38 46.2 12.90
У т. ч. АР Крим 63 29 22 - - - - -
Особисті селянські господарства 8166 13651 13416 8458 7777 9147 8988 110.06
У т. ч. АР Крим 1776 2472 2968 - - - - -
Всього 8524 13901 13544 8521 7832 9185 9034.2 105.98

Джерело: розроблено автором на основі [3]

Таблиця 2
Динаміка продуктивності бджолосімей у сільському господарстві  

Причорноморського регіону, кг/колонія
Рік 

Форма господарювання
2000 р. 2005 р. 2010 р. 2015* р. 2016* р. 2017* р. 2018* р. Зміна,

%

Сільськогосподарські підприємства 9.92 15.52 13.19 13.69 13.09 11.87 17.11 172.47
У т. ч. АР Крим 7.68 8.78 11 - - - - -
Господарства населення 22.17 33.30 28.66 26.39 25.01 29.25 28.01 126.34
У т. ч. АР Крим 20.18 22.88 25.01 - - - - -
Загальна продуктивність регіону 21.08 32.63 28.35 26.21 24.84 29.07 27.92 132.44
У т. ч. АР Крим 19.12 22.47 24.77 - - - - -

Джерело: розроблено автором на основі [3]
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До зовнішніх чинників можна віднести кліма-
тичні і погодні мови, рослинний і тваринний світ, 
кормову базу, корисні та шкідливі для бджолиних 
колоній живі організми. Більшість із зовнішніх чин-
ників не залежить від пасічника та потребує багато 
витрат. Однак ці чинники мають вагомий вплив на 
життєдіяльність та продуктивність бджіл.

Внутрішні чинники формуються всередині 
бджолиної колонії. До них належать якість стіль-
ників, запаси корму, температурний режим (регу-
люється бджолами). Ці чинники можуть змінюва-
тися пасічником, а також залежать від генотипу та 
породних особливостей бджіл. 

На продуктивність бджолиних сімей також 
значний вплив мають якість матки, сила сім’ї та 
доступність кормової бази. Крім того, враховують 
такі ознаки бджіл, як нерійливість та миролюбність. 
За даними відомих науковців та селекціонерів у 
галузі бджільництва, медова продуктивність бджіл 
української степової породи становить 30–40 кг.

Виходячи з дослідження продуктивності 
бджолиних колоній української степової породи 
в Причорноморському регіоні, можна сказати, 
що спостерігається постійне нарощування про-
дуктивності як в особистих господарствах насе-
лення, так і в сільськогосподарських підприєм-
ствах. Зростання продуктивності пов’язане із 
забезпеченням пасіки необхідним інвентарем, 
спрощенням догляду, застосуванням нових лікар-
ських засобів для боротьби з хворобами та шкід-
никами бджіл. 

Незважаючи на постійне зростання продуктив-
ності, яка в 2018 р. в господарствах населення 
досягла майже 28 кг на колонію, це є нижче ета-
лонних показників, які визначені для даної породи.

Більш стрімке зростання продуктивності спо-
стерігається у сільськогосподарських підпри-
ємствах. Порівняно з 2000 р. продуктивність у 
2018 р. зросла майже у два рази. Така відмінність 
у зростанні продуктивності пов’язана зі значними 
капітальними витратами на розвиток бджолиних 
господарств (вартістю елітних бджолиних маток, 
інвентаря та можливістю кочування пасіки). 

Висновки з проведеного дослідження. Вихо-
дячи з проведеного аналізу стану та тенденцій 
розвитку галузі бджільництва в Причорномор-
ському регіоні, можна скати, що галузь бджіль-
ництва є ключовою галуззю регіону. Саме галузь 
бджільництва не тільки забезпечує регіон такими 
продуктами, як мед і віск, та надає сировину для 
інших галузей промисловості, а й забезпечує під-
вищення врожайності галузі рослинництва шля-
хом запилення ентомофільних культур. Згідно з 
Планом природного районування і селекції бджіл, 
у Причорноморському регіоні домінує україн-
ська степова бджола. Незважаючи на постійне 
зменшення бджолиних колоній у Причорномор-
ському регіоні, виробництво меду збільшується. 

Це пов’язано з тим, що продуктивність бджолиних 
колоній зростає завдяки застосуванню нових тех-
нологій у догляді за бджолами, більш сучасному 
обладнанню тощо. 

Але авторська думка полягає у тому, що, 
попри таке збільшення продуктивності та вироб-
ництва меду, необхідно більше уваги приділяти 
саме нарощуванню кількості бджолиних колоній, 
адже саме кількість бджолиних колоній та їхня 
сила є ключовими чинниками для подальшого 
розвитку галузі бджільництва Причорномор-
ського регіону.

Перспектива подальших досліджень полягає у 
вдосконаленні та поглибленому дослідженні галузі 
бджільництва, пошуку нових можливостей та шля-
хів вирішення проблем галузі бджільництва.
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Стаття присвячена науковим основам 
управління процесом сільськогосподарського 
землекористування з урахуванням 
екологічних обмежень. Визначено такі 
екологічні обмеження землекористування 
сільськогосподарських земель, як досить 
розвинені ерозійні процеси, малогумусність 
земель, затоплення, підтоплення, заболо-
чення, переущільнення земель, відхилення 
фізико-хімічних показників ґрунтів (низька 
структурованість та водопроникність 
тощо), несприятливий рельєф, виразний 
розвиток екзогенних геологічних процесів, 
рівні перевищення гранично допустимих 
концентрацій за вмістом важких металів, 
пестицидів, радіонуклідів, меліорантів. 
Акцентовано увагу на необхідності вдо-
сконалення методики оптимізації вико-
ристання земель для вирощування 
сільськогосподарських культур в умо-
вах екологічних обмежень. Визначено, 
що відтворення земельно-ресурсного 
потенціалу в умовах сучасного землекори-
стування повинне мати спрямування на 
домінування інтенсивно-екологічного типу 
відтворення земельних ресурсів на засадах 
запровадження екологічно допустимих меж 
техногенного навантаження.
Ключові слова: сільськогосподарські землі, 
землекористування, екологічні обмеження, 
землеустрій, ерозія, рельєф.

Статья посвящена научным основам 
управления процессом сельскохозяй-

ственного землепользования с учетом 
экологических ограничений. Определены 
такие экологические ограничения зем-
лепользования сельскохозяйственных 
земель, как достаточно развитые эрози-
онные процессы, малогумусность земель, 
затопления, подтопления, заболачива-
ния, переуплотнения земель, отклонения 
физико-химических показателей почв (низ-
кая структурированность и водопроница-
емость и т. д.), неблагоприятный рельеф, 
явное развитие экзогенных геологических 
процессов, уровни превышения предельно 
допустимых концентраций по содержа-
нию тяжелых металлов, пестицидов, 
радионуклидов, мелиорантов. Акцентиро-
вано внимание на необходимости совер-
шенствования методики оптимизации 
использования земель для выращивания 
сельскохозяйственных культур в условиях 
экологических ограничений. Определено, 
что воспроизведение земельно-ресурсного 
потенциала в условиях современного зем-
лепользования должно иметь направление 
на доминирование интенсивно-экологиче-
ского типа воспроизводства земельных 
ресурсов на основах внедрения экологи-
чески допустимых пределов техногенной 
нагрузки.
Ключевые слова: сельскохозяйственные 
земли, землепользование, экологические 
ограничения, землеустройство, эрозия, 
рельеф.

The article deals with the scientific bases of ecologically limited land use aimed at long-term and functional use of land in order to meet the needs of society. 
The following ecological restrictions of agricultural land use have been determined: erosion processes, low humidity of the lands, over-compacting of the 
lands, deviations in soil physicochemical indices (low structure, water permeability, etc.), unfavorable relief, pronounced development of exogenous levels 
of exogenous peroxides heavy metals, pesticides, radionuclides, ameliorants. The attention is focused on the processes of flooding, flooding and waterlog-
ging, which limit the use of agricultural land and cause the removal of organic and mineral constituent soil, which is accompanied by soil depletion of the 
nutrients. The attention is focused on soil depletion based on negligent land use, saving financial costs for improving the condition of land. It is stated that 
non-observance of technological measures causes the development of degradation processes of the soil, contributes to the reduction of fertility level and 
provokes the development of erosion processes. There is a tendency to “reduce to zero” the potential soil fertility in seemingly efficient land plots due to the 
development of “latent degradation processes”, which causes the use of land plots on environmentally safe grounds. The attention is paid to the necessity of 
using priority technological measures, which include contour-reclamation organization of the territory, crop rotation, and adapted agro technical techniques. 
The necessity of scientific analysis of opposite tendencies in the development of soil-forming processes and processes of soil degradation, both locally and 
globally, is pointed out. It is summarized that the reproduction of land-resource potential in the conditions of modern land-use aims to dominate the intensive-
ecological type of land-resource reproduction based on the introduction of ecologically acceptable limits of man-made load and to create opportunities for 
balance between its potential and the requirements of people of all generations.
Key words: agricultural land, land use, environmental restrictions, land management, erosion, relief.

Постановка проблеми. Наукові аспекти 
еколого-безпечного землекористування спря-
мовані на подальший розвиток соціально-
економічних інтересів землевласників та 
землекористувачів, задоволення пріоритетів 
екологічних вимог на засадах ефективної орга-
нізації до просторово-часового виміру, забезпе-
чення охорони землі в процесі її використання, 

підвищення родючості землі та збереження 
складу земельних угідь.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед науковців проблемам екологічного обме-
ження землекористування сільськогосподарських 
земель приділяли увагу В.П. Янчук, який аналізу-
вав наукові аспекти управління землями з обме-
женим режимом землекористування [1]; В.В. Мед-
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ведєв, А. Словінська-Юркевіч, М. Брик, О.М. Бігун, 
що зосереджувались на критеріях фізичної дегра-
дації ґрунтів [2]; Г.В. Мотузова, яка визначала сис-
темну організацію ґрунту, екологічне значення та 
моніторинг мікроелементів у ґрунтах [3]; Г.А. Мазур, 
що акцентує увагу на взаємозв’язку вмісту гумусу 
та родючості ґрунтів, аналізує проблему малогу-
мусності [4]; Д.С. Добряк, Н.В. Кузін, які визнача-
ють наукові основи використання земель в умо-
вах радіаційного забруднення [5]; О.І. Фурдичко, 
М.Д. Кучма, Г.П. Паньковська, які розглядають 
пріоритетні напрями наукового забезпечення сіль-
ськогосподарського виробництва на радіоактивно 
забруднених територіях [6].

Незважаючи на наявність значної кількості науко-
вих праць, науково-організаційні засади екологічного 
обмеження сільськогосподарського землекористу-
вання залишаються недостатньо дослідженими.

Постановка завдання. Стале землекористу-
вання поєднує багатоаспектні функції викорис-
тання земель, зокрема екологічні обмеження у 
використанні землі. Виникає потреба розкриття 
сутності екологічних обмежень землекористу-
вання сільськогосподарських земель.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Землі сільськогосподарського призначення є уні-
кальним, стратегічно важливим національним 
ресурсом, а також основою продовольчої безпеки 
країни. Ефективне їх використання, забезпечення 
суспільства екологічно безпечними продуктами 
харчування, дотримання науково обґрунтованих 
ґрунтозахисних технологій виробництва є пріори-
тетними напрямами державної політики України.

На законодавчому рівні не існує терміна «еколо-
гічно обмежене землекористування». Натомість у 
ст. 1 Закону України «Про землеустрій» із змінами 
від 2 червня 2015 р. надано визначення терміна 
«стале землекористування», яке визначає вико-
ристання земельної ділянки протягом тривалого 
періоду без зміни її цільового призначення, погір-
шення її якісних характеристик та забезпечення 
оптимальних параметрів екологічних і соці-
ально-економічних функцій територій [7].

Автори пропонують таку інтерпретацію 
терміна «екологічне обмеження землеко-
ристування»: сукупність заходів щодо упе-
редження зміни стану якісних та кількісних 
параметрів земельних ділянок, спрямова-
них на прогнозне забезпечення оптималь-
них параметрів екологічних і соціально-еко-
номічних функцій територій.

Екологічно обмежене землекористу-
вання не можна трактувати як використання 
земель, що визначається тривалим корис-
туванням земельною ділянкою без зміни її 
цільового призначення. Сучасні технології 
землекористування доводять перевагу дов-
гострокового раціонального використання 

земель із дотриманням технологічних, еколого-еко-
номічних принципів використання землі.

Аналіз тенденцій ефективного сільськогос-
подарського землекористування, на противагу 
екологічно обмеженому землекористуванню, 
свідчить про зростання врожаю в агросистемах. 
Завдяки комплексу заходів з урахуванням кліма-
тичних особливостей регіону, агрохімічних показ-
ників земельної ділянки, просторової протяжності, 
рельєфу технологічним прийомам вдається забез-
печити збереження ґрунту та поліпшити його стан.

Екологічно обмежене землекористування на 
начебто ефективних земельних ділянках проявля-
ється у «зведенні до нуля» потенційної родючості 
ґрунту за рахунок розвитку «прихованих деграда-
ційних процесів». Цей факт висвітлює В.П. Янчук 
[1], аналізуючи методичні підходи до застосування 
ГІС-технологій під час прийняття управлінських 
рішень щодо використання земель з розвиненими 
деградаційними процесами та обмеженим режи-
мом землекористування.

Підсумовуючи висловлене, ми доходимо думки 
про те, що виникає необхідність наукового аналізу 
протилежних тенденцій у розвитку ґрунтотворних 
процесів та процесів деградації ґрунту як на місце-
вому рівні, так і у глобальних масштабах. Практичні 
аспекти врегулювання цього питання перебувають у 
полі зору законодавчої бази. Так, ст. 84 Земельного 
кодексу України зумовлює землевласників та земле-
користувачів на практиці реалізовувати збереження 
й підвищення родючості ґрунту; ст. 82 ЗКУ визначає, 
що провідною метою охорони земель є відтворення 
родючості ґрунту як енергетичного потенціалу ґрунту.

Екологічні обмеження землекористування сіль-
ськогосподарських земель перебувають у прямій 
залежності від антропогенних та природних чин-
ників (рис. 1).

До екологічних обмежень землекористування 
сільськогосподарських земель належать досить роз-
винені ерозійні процеси, малогумусність земель, зато-
плення, підтоплення, заболочення, переущільнення 

 

Рис. 1. Чинники екологічного обмеження  
у використанні сільськогосподарських угідь
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земель, відхилення фізико-хімічних показників ґрунтів 
(низька структурованість та водопроникність тощо), 
несприятливий рельєф, виразний розвиток екзоген-
них геологічних процесів, рівні перевищення ГДК за 
вмістом важких металів, пестицидів, радіонуклідів.

Виснаження ґрунтів на засадах недбалого зем-
лекористування, економії фінансових затрат на 
поліпшення стану земель, недотримання техно-
логічних заходів (сівозмін, контурно-меліоратив-
ної організації території, адаптованих агротехніч-
них прийомів) спричиняє розвиток деградаційних 
процесів ґрунту та зниження рівня родючості. Такі 
ґрунти піддані ерозійним процесам.

Втрати окремих поживних елементів в результаті 
ерозії ґрунту реалізуються різним чином залежно 
від характеру використання сільськогосподарських 
угідь, крутизни схилів, інтенсивності зрошення. 
Недобір урожаю через вимивання поживних речо-
вин на слабозмитих ґрунтах становить 10–12%, 
на середньозмитих – 30–50%, а на сільнозмитих – 
60–80% [2, с. 7–10]. У зв’язку з цим постійне збіль-
шення обсягів застосування добрив вимагає доско-
налого вивчення з визначенням складових частин 
процесу перетвореннях поживних елементів.

Процеси затоплення, підтоплення та заболочення 
обмежують використання сільськогосподарських 
угідь, відбувається винос органічної та мінеральної 
складових частин ґрунту, що супроводжується збід-
ненням ґрунтів на елементи живлення. Встановлено, 
що вимивання з ґрунту катіонів підпорядковується 
такій закономірності: NH4 > Na > K> Mg > Ca, аніонів – 
Cl- ≥ NO3

2- > PO4
2-  [3, 140–157].

Втрати добрив під час транспортування, збе-
рігання та внесення до ґрунту сягають 10–15%. 
Через недосконалість самих добрив і порушення 
технології їх застосування щорічно з одного гек-
тара ріллі втрачаються 80–110 кг азоту, 5–10 кг 
фосфору, 60–70 кг калію. В середньому по сіль-
ськогосподарських культурах засвоєння росли-
нами з добрив азоту становить 40–50%, фос-
фору – 10–20%, калію – 50–60% [8].

Переущільнення є еколого-обмежуючим фак-
тором у разі застосування надмірно важкої сіль-
ськогосподарської техніки. Найбільш ефективним 
заходом зменшення негативних наслідків пере-
ущільнення є впровадження стандарту, який визна-
чає норми припустимого тиску ходових систем на 
ґрунт [9, с. 120–138]. Нещодавно такий стандарт 
було прийнято в Україні. Введення стандарту є 
реальним тільки на нові види техніки, які орієнтовані 
на цей стандарт, але зараз на полях працює велика 
кількість машинно-тракторних агрегатів, які продо-
вжують ущільнювати ґрунт. Повноцінна заміна їх 
потребує вирішення фінансового питання. Деякі 
види машин на багато років задіяні у земельно-
кредитних питаннях, отже, одноразово вирішити їх 
власними силами землевласники та землекористу-
вачів не в змозі. Для великовантажної техніки опра-

цьовано й пропонується декілька заходів. Головний 
їхній зміст полягає у зменшенні навантаження на 
ґрунт за рахунок конструктивного дообладнання 
ходових систем додатковими (спареними чи вбу-
дованими колесами) або більш рішучого впровад-
ження мінімальних і нульових технологій обробітку.

Автори вважають, що потенційно мінімальний 
обробіток ґрунту в Україні можна впроваджувати на 
12–13 млн. га, нульовий – на площі, що перевищує 
5,5 млн. га. Певні перспективи має маршрутизація 
руху мобільних агрегатів під час вирощування куль-
тур, коли всі операції здійснюються за одними й тими 
самими коліями. Ця технологія здатна зменшити 
загальне навантаження на ґрунт у 1,5–2,0 рази порів-
няно зі стандартною технологією [10, с. 422–447].

Іншим важливим чинником екологічного обме-
ження використання сільськогосподарських угідь 
є структура ґрунту як сукупність агрегатів ґрунту. 
Агрономічне значення мають агрегати діаметром від 
0,5 до 10 мм. За таких умов ґрунт володіє найбіль-
шою пухкістю та здатен втрачати найменше вологи. 
У безструктурних ґрунтах неможливо якісно про-
вести сівбу, такі ґрунти характеризуються низькою 
схожістю. Водопроникність у них значно знижена.

Рельєф місцевості значно впливає на придат-
ність ґрунтів до сільськогосподарського землеко-
ристування. Так, для другої технологічної групи 
належать оброблювані землі на схилах крутістю 
від 3° до 7°. На таких ухилах розміщують інтен-
сивні зерно-трав’яні сівозміни [11]:

1) 1–2 – багаторічні трави; 3 – озима пшениця; 4 – 
озиме жито; 5 – ячмінь з підсівом багаторічних трав;

2) 1–3 – багаторічні трави; 4 – озима пшениця; 
5 – озиме жито, післяжнивні; 6 – ячмінь з підсівом 
багаторічних трав;

3) 1–2 – багаторічні трави; 3 – озима пшениця; 
4 – озиме жито на зелений корм, післяукісні зви-
чайної рядкової сівби; 5 – ячмінь з підсівом багато-
річних трав; частка багаторічних трав тут залежно 
від структури посівних площ може сягати 40–50% 
загальної площі групи.

Врахування рельєфу місцевості дає можли-
вість найповніше й найефективніше запобігти еро-
зії в системі ґрунтозахисного обробітку з контурно-
меліоративною організацією землекористування.

Екзогенні геологічні процеси пов’язані з розви-
тком динаміки у тектонічних структурах. Вони про-
являються у вигляді карсту, зсувів, абразійних руй-
нувань, просадкових явищ та активно впливають 
на процеси рельєфоутворення, отже, стан сіль-
ськогосподарських угідь. Майже кожна область, 
регіон веде моніторинг розвитку цих процесів.

Іншим важливим чинником екологічного обме-
ження використання сільськогосподарських угідь 
є певні рівні забруднення ґрунтового покриву важ-
кими металами, пестицидами, радіонуклідами, 
мінеральними, органічними добривами та отруто-
хімікатами в сільському господарстві.



179

  ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Забруднення ґрунтів поділяється на фонове, 
локальне, регіональне й глобальне. В процесі 
забруднення у ґрунті накопичуються речовини та 
організми в певних кількостях, які поступово змі-
нюють фізичні та хімічні властивості ґрунтів, пору-
шують геохімічний стан ґрунтового середовища, 
знижують чисельність мікробіоти ґрунту, погіршу-
ють його родючість, в результаті чого знижується 
харчова, технологічна й санітарно-гігієнічна цін-
ність продукції рослинництва і тваринництва.

До найбільш небезпечних забруднювачів ґрун-
тів належать гідраргіум і його сполуки. Гідраргіум 
надходить у природне середовище з отрутохі-
мікатами, відходами промислових підприємств. 
Ще більш масовий та небезпечний характер має 
забруднення ґрунтів плюмбумом. Тетраетилсви-
нець Pb(CH3CH2)4 – це отруйна металоорганічна 
сполука, яку застосовують як антидетонуючу при-
садку до моторного палива, що підвищує його 
октанове число. Сьогодні відбувається процес 
формування геохімічних ореолів розсіювання 
важких металів вздовж автодоріг державного зна-
чення. З огляду на масштабну розораність земель 
та безпосереднє їх прилягання до автодоріг, що 
інтенсивно експлуатуються за призначенням, є 
всі підстави стверджувати, що існує необхідність 
держаного регулювання екологічного обмеження 
сільськогосподарського землекористування.

Поблизу центрів чорної та кольорової металургії 
сільськогосподарські ґрунти забруднені ферумом, 
купрумом, цинком, манганом, ніколом, алюмінієм 
та іншими металами. Встановлений режим сані-
тарно-захисних зон забезпечує тимчасове дотри-
мання ГДК. У багатьох місцях їхня концентрація в 
десятки разів перевищує ГДК, що зумовлено аеро-
техногенним надходженням важких металів у ґрунт. 
Їх небезпека зумовлена здатністю до накопичення 
у продуктах сільськогосподарського виробництва, 
що у кінцевому варіанті під час їх споживання 
викликає мутагенну та канцерогенну дію.

Важкі метали розподіляються по профілю 
ґрунту дуже нерівномірно. Перерозподіл та мігра-
ція їх у ґрунті залежать від вмісту органічної речо-
вини, гранулометричного складу, типу водного 
режиму, реакції середовища ґрунтового розчину, 
температури окремих горизонтів.

Під час забруднення ґрунту важкими мета-
лами змінюється його мікробіологічна й біоло-
гічна активність, чисельність і склад прикореневих 
мікроорганізмів. Стійкість ґрунтів до забруднення 
важкими металами різна й залежить від їх буфер-
ності. Ґрунти з високою адсорбційною здатністю 
та, відповідно, високим вмістом глини, а також 
органічної речовини можуть втримувати ці еле-
менти, особливо у верхніх горизонтах.

Плюмбум, гідраргіум, кадмій, арсенікум і цинк 
вважаються основними забруднювачами ґрунтів, 
оскільки їх техногенне накопичення найвище. Ці 

елементи здатні впливати на процеси метаболізму, 
затримувати ріст і розвиток рослин, що призводить 
до зниження продуктивності та якості сільськогос-
подарської продукції. Продукція рослинництва, 
яка вирощена навіть на слабко забруднених ґрун-
тах, здатна викликати кумулятивний ефект важких 
металів в організмі людини.

Важкі метали, які потрапляють у ґрунт у вигляді 
різних хімічних сполук, можуть накопичуватися в 
ньому до високих рівнів, що небезпечно для нор-
мального функціонування ґрунтової біоти. У малих 
концентраціях метали як мікроелементи необхідні 
для нормальної життєдіяльності мікроорганізмів. 
У високих концентраціях важкі метали негативно 
впливають на структуру та функції природних еко-
систем, змінюють ґрунтовий біоценоз, функціону-
вання якого підтримує родючість ґрунту [4, с. 31].

Самоочищення ґрунтів відбувається дуже 
повільно. Токсичні речовини накопичуються, що 
сприяє поступовим змінам хімічного складу ґрунту, 
порушенню єдності геохімічного середовища та 
живих організмів [12, с. 29].

Радіоактивне забруднення ґрунтів також слу-
гує екологічним обмеженням використання сіль-
ськогосподарського землекористування. Радіо-
логічною наукою доведено, що землі, забруднені 
радіонуклідами зі щільністю більше 15 Кі/км2, не 
придатні для сільськогосподарського виробни-
цтва, тому першим критерієм оптимізації викорис-
тання земель є щільність забруднення радіонуклі-
дами. На основі даних про щільність забруднення 
радіонуклідами визначаються площі сильно 
забруднених земель, які виводяться із сільсько-
господарського обігу. Решта площ оцінюються за 
ступенем придатності до вирощування окремих 
сільськогосподарських культур [5, с. 8].

На підставі оцінювання радіаційного забруднення 
агроландшафтів виявлено агроландшафтні смуги, 
в межах яких відбувається самоочищення від дов-
гоживучих радіонуклідів 90Sг, 137Сs за такими напря-
мами [6, с. 24], як винесення радіонуклідів за межі 
цих агроландшафтних смуг, здатність до довготри-
валої фіксації радіонуклідів ґрунтовими відмінами.

Виникає необхідність удосконалення мето-
дики оптимізації використання земель в умовах 
радіаційного забруднення за такими критеріями, 
як розрахунок коефіцієнта переходу у системі 
«ґрунт – рослинність», визначення щільності раді-
оактивного забруднення та на її основі придат-
ності агровиробничих груп ґрунтів для вирощу-
вання сільськогосподарських культур.

Висновки з проведеного дослідження. Регу-
лювання процесу управління збалансованим 
сільськогосподарським землекористуванням має 
спрямованість на оптимізацію екологічних обме-
жень землекористування сільськогосподарських 
земель на основі розроблення стратегії протидії 
ерозійним процесам, використанню малогумусних 
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земель, затопленню, підтопленню, заболоченню, 
переущільненню земель, відхиленню фізико-хіміч-
них показників ґрунтів, несприятливому рельєфу 
місцевості, розвитку екзогенних геологічних про-
цесів, рівню перевищення ГДК за вмістом важких 
металів, пестицидів, радіонуклідів на засадах збе-
реження земельно-ресурсного потенціалу.

Відтворення земельно-ресурсного потенціалу 
в умовах сучасного землекористування має бути 
орієнтованим на домінування інтенсивно-еколо-
гічного типу відтворення земельних ресурсів на 
засадах запровадження екологічно допустимих 
меж техногенного навантаження та створення 
можливостей для рівноваги між його потенціалом 
та вимогами людей усіх поколінь.
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Стаття присвячена тематиці 
управління проблемною заборгованістю 
банків. Обґрунтовано, що високий рівень 
проблемної заборгованості перешкоджає 
стабільному функціонуванню 
банківської системи України та знижує 
ефективність кредитного фінансування 
її економіки. Досліджено причини та фак-
тори виникнення надлишкової маси про-
блемних кредитів у структурі банківської 
системи. Виявлено особливості 
ранніх етапів утворення проблемної 
заборгованості в банках. Окреслено 
напрями поступового зменшення рівня 
проблемних кредитів в банках. Роз-
крито теоретичні й практичні аспекти 
вітчизняної та зарубіжної методології 
управління проблемними кредитами 
банків. Розглянуто питання законодав-
чого регулювання процесу управління 
проблемною заборгованістю банків. 
Проаналізовано підходи до визначення 
сутності поняття «проблемний кре-
дит». Наведено принципи управління про-
блемними кредитами банків. Досліджено 
динаміку проблемних кредитів банківської 
системи України.
Ключові слова: проблемний кредит, про-
блемна заборгованість, ефективність, 
банківська система, економіка, методо-
логія, реструктуризація.

Статья посвящена тематике управления 
проблемной задолженностью банков. Обо-
сновано, что высокий уровень проблем-
ной задолженности препятствует ста-
бильному функционированию банковской 
системы Украины и снижает эффектив-
ность кредитного финансирования ее эко-
номики. Исследованы причины и факторы 
возникновения избыточной массы про-
блемных кредитов в структуре банковской 
системы. Выявлены особенности ранних 
этапов образования проблемной задолжен-
ности в банках. Определены направления 
постепенного уменьшения уровня про-
блемных кредитов в банках. Раскрыты 
теоретические и практические аспекты 
отечественной и зарубежной методоло-
гии управления проблемными кредитами 
банков. Рассмотрены вопросы законода-
тельного регулирования процесса управ-
ления проблемной задолженностью банков. 
Проанализированы подходы к определению 
сущности понятия «проблемный кредит». 
Приведены принципы управления проблем-
ными кредитами банков. Исследована 
динамика проблемных кредитов банковской 
системы Украины.
Ключевые слова: проблемный кредит, 
проблемная задолженность, эффектив-
ность, банковская система, экономика, 
методология, реструктуризация.

The article is about banks’ debt distress management. It proves that the high level of debt distress hinders the sustainable functioning of the Ukrainian 
banking system and reduces the effectiveness of its economy’s credit financing. Causes and factors of debt distress’s overhang in the structure of 
banking system are investigated. The current unsatisfactory state of Ukrainian banking system is the consequence of loan portfolio inefficient quality 
management. Specific features of the early stages of banks’ debt distress are revealed. Steps to gradual reduction of the banks’ distressed loans 
are determined. Theoretical and practical aspects of Ukrainian and foreign methods to manage banks’ distressed loans are revealed. The issues of 
legislative regulation of the process of banks’ debt distress management are addressed. Approaches to defining the essence of a ‘distressed loan’ 
concept are analyzed. The principles of managing distressed loans of banks are outlined. The dynamics of distressed loans in the banking system of 
Ukraine is examined. An assessment of the impact of macroeconomic factors on the banking system is provided. Importance to prevent the occur-
rence of debt distress is pointed out. The need to increase the adaptability of banking system as a key prerequisite for maintaining its viability is 
highlighted. The need for banks to take into account the interests of temporarily insolvent borrowers when restructuring debt distress is stressed out. 
The urgency of developing and implementing new approaches to debt distress generated by legal entities is pointed out. The need to create favor-
able economic climate in Ukraine for both lenders and borrowers is highlighted. The author concludes that the efforts aimed at promoting banking 
services and increasing the number of customers is to be a response of banking system to the pressure of external and internal negative factors. At 
the same time, bringing the debt distress of the system to a moderate level requires the development of a whole set of measures, the implementation 
of which should take place with the executive, legislative and judicial government branches involved.
Key words: problem credit, problem debt, efficiency, banking system, economy, methodology, restructuring.

Постановка проблеми. В кредитному портфелі 
будь-якого банку є проблемні кредити. Наслідками 
зростання проблемної частки кредитного порт-
феля зазвичай стають репутаційні втрати; змен-
шення клієнтських надходжень; збільшення витрат, 
пов’язаних з формуванням резервів та роботою 
над проблемною заборгованістю; виникнення 
додаткових ризиків невиконання економічних нор-
мативів діяльності банків; недостатньо ефективне 
використання обмежених банківських ресурсів.

Незважаючи на вжиті заходи й тенденцію зни-
ження обсягу проблемних кредитів (NPL), непра-

цюючі кредити становлять майже половину кре-
дитного портфеля банків (на 1 січня 2020 р. вони 
складають 48,36%) [1]. Такий рівень проблемної 
заборгованості створює перешкоди налагодженню 
нормальних взаємовідносин між позичальниками 
та кредиторами. Позичальник не зацікавлений у 
несенні додаткових витрат через завищену про-
центну ставку, а кредитор вимушений зменшити 
фінансування недостатньо надійних позичальни-
ків, щоб не допустити зростання кредитних ризиків 
та погіршення фінансового стану. За таких умов 
використання ресурсів банків для фінансування 
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ОВДП є одним із найбільш безпечних та рента-
бельних напрямів розміщення вкладень. Проте 
ефективне функціонування та стабільний розви-
ток банків залишаються неможливими без вирі-
шення проблеми непрацюючих кредитів та віднов-
лення банками кредитування економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню методів та інструментів управління 
проблемними кредитами банків присвячені роботи 
багатьох вітчизняних учених, таких як О. Бара-
новський, Т. Болгар, О. Вовчак, О. Дзюблюк, 
В. Міщенко, Г. Карчева, О. Криклій, А. Кузнєцова, 
Ю. Макаренко, Л. Примостка, І. Тарануха, Є. Шус-
това, О. Яременко. Названі науковці детально роз-
кривають теоретичні та практичні аспекти роботи 
банків України з проблемними кредитами. Проте 
поступове реформування банківської системи, 
динамічні зміни економіки та фінансового законо-
давства вносять корективи у створення сучасними 
банками системи управління проблемною забор-
гованістю, породжуючи попит на нові дослідження 
в цій сфері.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження теоретичних та практичних питань підви-
щення ефективності управління проблемними 
кредитами в банках України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Наукова література не дає єдиного визначення 
поняття «проблемний кредит». Це пов’язано з 
тим, що питання віднесення кредиту до проблем-
них зазвичай вирішується з огляду на наявність 
тих чи інших ознак, які дають змогу робити попе-
редні висновки щодо можливості його погашення. 
Водночас в умовах розвитку банківської справи 
та наявності зовнішніх і внутрішніх факторів, 
сила впливу яких на кредитора та позичальника 
постійно змінюється, виділення остаточного пере-
ліку ознак проблемних кредитів є неможливим. 
Т. Болгар вважає, що до основних з них нале-
жать затримки за виплатою позичальниками про-
центних платежів; значне падіння ринкової вар-
тості наданого до банку забезпечення; володіння 
банком інформацією, яка дає підстави зробити 
висновки про можливість неповернення позичаль-
ником отриманого кредиту [2, с. 51]. Низка авто-
рів, зокрема В. Вовк, У. Владичин, В. Кабанов, 
О. Криклій, погоджується з тим, що проблемні 
кредити мають низку характерних ознак, які поро-
джують сумніви банку в повному виконанні пози-
чальником взятих на себе зобов’язань. Існує без-
ліч внутрішніх та зовнішніх сигналів, що можуть 
викликати сумніви уповноважених банківських 
працівників у погашенні заборгованості, зокрема 
невиконання пунктів кредитного договору; ухи-
лення позичальника від передбаченої договором 
подачі інформаційних відомостей про його фінан-
совий стан; невиконання боргових зобов’язань 
позичальником перед третіми юридичними чи 

фізичними особами; наявність відкритих судових 
справ за обвинувачуваннями в неплатоспромож-
ності щодо гарантів та поручителів позичальника; 
виявлене погіршення фінансового стану пози-
чальника, в тому числі критичне зменшення сум 
грошових коштів на рахунках банку; порушення 
строків реалізації бізнес-планів позичальника або 
остаточне припинення операцій щодо проведення 
господарської діяльності [3, с. 35]. Підозри щодо 
майбутньої неплатоспроможності позичальника 
можуть бути викликані також зміною його юри-
дичної адреси без інформування банку, значними 
змінами акціонерного складу, наявністю проблем, 
які стосуються його галузевої приналежності. 
З огляду на проаналізовані джерела поняття «про-
блемний кредит» є ширшим, ніж окремі елементи 
банківської термінології, що вже традиційно деякі 
автори використовують як синоніми. Поняття про-
блемного кредиту змістовно близьке поняттям 
«недіючий кредит», «проблемний актив», «сум-
нівний кредит», але вони не є однаковими. Під-
твердження цьому також знаходимо в чинному 
Положенні НБУ про організацію процесу управ-
ління проблемними активами в банках України. 
Зокрема, Положення визначає, що банківське 
управління проблемними активами має стосува-
тись не лише безпосередньо кредитних операцій, 
але й дебіторської заборгованості, цінних паперів, 
міжбанківських операцій [4]. На нашу думку, най-
більш комплексно поняття проблемної кредитної 
заборгованості досліджує І. Тарануха, оскільки 
науковець розглядає одночасно кількісні та якісні 
аспекти аналізованого явища, спираючись безпо-
середньо на наявну практику кредитування. Вче-
ний відносить до проблемної всі обсяги поточної 
простроченої заборгованості та частини строко-
вої та реструктуризованої, наявна інформація за 
якими свідчить про їх проблемність [5, c. 135].

Кращим для банку способом боротьби з про-
блемною заборгованістю є уникнення її появи 
шляхом вжиття попереднього комплексу профі-
лактичних заходів. У контексті створення ефектив-
ної системи управління проблемними кредитами 
перед банком постають такі завдання, як превен-
тивний аналіз загроз щодо збільшення обсягів 
проблемної заборгованості; контроль рівня кон-
центрації та диверсифікації кредитного портфеля; 
оцінювання впливу проблемної заборгованості 
на діяльність банку загалом та на результативні 
показники зокрема; планування архітектури гро-
шового наповнення резервних фондів; періодич-
ний перегляд та модернізація системи управління 
проблемною заборгованістю; моніторинг кредитів, 
що мають ознаки проблемності.

Зменшенню ймовірності виникнення проблем-
ної заборгованості також сприятиме покращення 
банківських механізмів структурування кредитів. 
Особливо актуальним це питання є для кредиту-
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вання юридичних осіб. Під час визначення кінце-
вих умов кредитного договору для кредитора є 
важливим уміння оптимального поєднання інте-
ресів сторін таким чином, щоби заключення угоди 
не сприяло надмірному зростанню кредитного 
ризику. Підтримка оптимальної якості кредитного 
портфеля потребує своєчасного внесення змін до 
кредитної політики банків та їх стратегій розвитку 
з огляду на зміни макроекономічної ситуації. Саме 
від націленості кредитної політики банку на кон-
кретні категорії позичальників залежать резуль-
тати кредитної діяльності та обсяги проблемних 
кредитів. В контексті розроблення ефективної кре-
дитної політики банки мають враховувати зовнішні 
фактори, що можуть прискорити накопичення 
проблемної заборгованості, а саме стан розвитку 
галузей потенційних позичальників; законодавче 
поле функціонування підприємств різних форм; 
поточний та прогнозований рівень довіри до банків 
як гарантію депозитних надходжень; стабільність 
політичного курсу розвитку країни загалом та за 
конкретними напрямами зокрема; трансформацію 
поведінкових аспектів клієнтів; рівень фінансової 
грамотності населення; соціальні та економічні 
показники, що чинять опосередкований вплив.

Ефективне управління проблемними креди-
тами передбачає наявність інформаційного, посе-
редницького, програмного забезпечення, що дося-
гається через залучення банком бюро кредитних 
історій, ІТ-спеціалістів. Покращення банком меха-
нізмів попереднього оцінювання кредитоспро-
можності позичальника в перспективі позитивно 
впливає на структуру кредитного портфеля. Зараз 
цьому процесу пасивно сприяє стрімкий розвиток 
інформаційних технологій, що зробив можливим 
використання банками автоматизованих систем 
кредитного скорингу, надавши інструменти для 
проведення складних математичних розрахунків. 
Це значно полегшує роботу банків з проблем-
ними кредитами, зокрема під час підготовки пла-
нів реструктуризації заборгованості, розрахунку та 
прогнозування показників фінансового стану пози-
чальників, застосування коефіцієнтного аналізу. 
Оновлення та модернізація програмних інстру-
ментів дають банкам можливість переходу на 
якісно нові для них рівні роботи з потоками інфор-

мації, полегшуючи її накопичення, структурування, 
актуалізацію, аналіз, захист. Щодо управління 
проблемною заборгованістю, то доступ праців-
ників банку до інформації, яка подана належним 
чином, дає їм можливість обґрунтовано приймати 
рішення щодо кредитних заявок. Ліквідація наяв-
ної проблемної заборгованості на ранніх етапах 
зазвичай супроводжується SMS-інформуванням 
боржника, використанням дзвінків-повідомлень. 
Поділ проблемних позичальників на категорії, 
автоматичні рекомендації щодо роботи з ними на 
основі встановлених критеріїв, аналіз ефектив-
ності проведених процедур – це далеко не весь 
перелік можливостей ІТ в банківській сфері.

Однак розвиток фінансових та інформаційних 
технологій є джерелом не тільки можливостей, 
але й загроз. На нашу думку, сьогодні такі техно-
логії стають основним інструментом конкурент-
ної боротьби між банками та Fintech-компаніями. 
В умовах динамічних змін банківського сектору під 
впливом новацій НБУ та курсу України на збли-
ження з фінансовою системою ЄС банки посту-
пово втрачають свої позиції у боротьбі за клієн-
тів. Fintech-компанії часто можуть запропонувати 
окремим категоріям клієнтів більш вигідні умови 
надання послуг, висуваючи до них менш жорсткі 
умови, проводячи операції швидше, встановлю-
ючи з ними більш тісні та продуктивні зв’язки. Все 
це не сприяє підвищенню фінансової стійкості 
вітчизняних банків. Нині банкам необхідно більш 
об’єктивно враховувати фактор конкуренції та 
оперативніше відповідати на виклики інших рин-
кових гравців, поки ситуація не стала критичною.

Досить часто перешкодою для формування 
якісного кредитного портфеля стає саме людський 
фактор як з боку отримувача фінансової послуги, 
так і з боку її надавача (табл. 1).

Вітчизняна та зарубіжна наукова література 
описує низку методів управління проблемними 
кредитами. Умовно такі методи можуть бути поді-
лені на дві групи (рис. 1).

Перша група методів орієнтована на вико-
ристання банком інструментів, які передбачають 
добровільну участь позичальника в реструкту-
ризації заборгованості. Друга група передбачає 
застосування до позичальника методології, що 

Таблиця 1
Внутрішні чинники виникнення проблемних кредитів

Позичальник Кредитор
Управлінські недоліки ведення справи Недостатня професійна компетентність персоналу
Низька конкурентоспроможність продукції Недоліки кредитної політики
Відсутність необхідного досвіду персоналу Недостатній рівень неупередженості персоналу
Нераціональна архітектура контрольних систем Прийняття надмірних ризиків
Неефективна стратегія й тактика розвитку підприємства Недостатній контроль структури кредитного портфеля
Недостатня фінансова грамотність топ-менеджменту Недоліки скорингових систем
Недобросовісність позичальника Недобросовісність кредитора

Джерело: побудовано автором на основі [2]
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базується на пріоритетності задоволення банків-
ських інтересів.

Для України питання зниження рівня проблем-
ної заборгованості банківської системи є актуаль-
ним. Зусилля НБУ також частково спрямовані на 
його вирішення. Зокрема, Звіт про фінансову ста-
більність за грудень 2019 р. містить аналіз вжи-
тих вітчизняними банками заходів щодо роботи з 
непрацюючими кредитами за період із січня 2018 р. 
по серпень 2019 р. (рис. 2). Варто зазначити, що у 
Звіті розглядаються проблема класифікації проб-
лемних кредитів та взаємозв’язок їх окремих кате-
горій [7]. Зазначається, що потенційно проблемні 
кредити зазвичай відносяться банками до катего-
рії знецінених за умови використання бухгалтер-
ського підходу. Пруденційний підхід, на відміну від 
бухгалтерського, охоплює більше коло факторів 
під час оцінювання якості кредитного портфеля, 
а найгірша його частина може бути віднесена до 
категорії дефолтних. Водночас навіть два описа-

них підходи не можуть забезпечувати оцінювання 
обсягів проблемних кредитів повністю точно. Вио-
кремлення третьої категорії, такої як непрацюючі 
кредити, частково усуває цей недолік, об’єднуючи 
аналітичну базу обох розглянутих підходів та сут-
тєво її доповнюючи. Однак повноцінний перехід 
регулятора на розрахунок саме непрацюючих кре-
дитів банківської системи ускладняється трудно-
щами вітчизняного методологічного наповнення 
цієї категорії.

Проблематиці ефективного управління про-
блемними кредитами банків присвячені праці 
багатьох учених, таких як І. Тарануха, Д. Клименко, 
К. Ларіонова, Л. Прийдун, М. Савлук. Автори нау-
кових робіт по-різному бачать переваги та недо-
ліки тих чи інших методів управління проблемною 
заборгованістю. Водночас питання оцінювання 
ефективності застосування представлених мето-
дів у конкретних ситуаціях залишається дискусій-
ним. Однією з найбільш науково обґрунтованих 
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проблемними 

кредитами

Реабілітаційні 
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Призначення 
кредитних канікул

Дозвіл на рівномірне 
погашення кредиту

Рефінансування

Передача відповідальності 
за погашення заборгованості
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зобов’язань позичальника

Зміна відсотків за 
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страхових відшкодувань

Продаж/переміщення 
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портфеля

Сек’юритизація

Рис. 1. Методи управління проблемними кредитами банків

Джерело: побудовано автором на основі [6]
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робіт, що стосується цієї тематики, є стаття Є. Фур-
зікової. Автор визначив низку критеріїв оцінювання 
ефективності методів управління проблемними 
кредитами, до яких належать досягнення цілей 
застосування конкретного методу; обсяг витрат на 
реалізацію методу; обсяг трансакційних витрат; 
зміна репутації кредитора; чутливість методу до 
внутрішніх та зовнішніх факторів; визначення 
пріоритетності критеріїв оцінювання кожним бан-
ком індивідуально [8, c. 514]. За допомогою цієї 
методики банк отримує можливість бальної оцінки 
методів управління проблемними кредитами, які 
є для нього доступними. Представлена методика 
характеризується своєю простотою та гнучкістю, 
забезпечуючи оптимальне співвідношення витрат 
на проведення такого аналізу та значущості отри-
маних результатів.

Вимоги до управління проблемними кредитами 
в Україні закріплені в Постанові Національного 
банку України № 97 [4]. Варто відзначити орієнто-
ваність цього Положення на досвід регулювання 
роботи європейських банків щодо непрацюю-
чих кредитів Європейського центрального банку 
та Європейського органу банківського нагляду. 
Насамперед Положення визначає низку фунда-
ментальних принципів, відповідно до яких має 
забезпечуватись ефективне управління проблем-
ними активами. До них належать принципи еконо-
мічної доцільності, пріоритетності, своєчасності, 
структурованості, адекватності, усебічності та 
комплексності, ефективності, моніторингу. Наве-
дені у Положенні принципи більш повно охоплю-
ють процес управління непрацюючими кредитами 
банків та є більш універсальними, ніж принципи 
роботи банків державного сектору з непрацюю-
чими кредитами, розроблені Радою з фінансової 
стабільності на кінець 2018 р. Положення також 
деталізує процес управління проблемними акти-
вами, який складається з чотирьох етапів [4]. 
Перший етап передбачає застосування системи 

раннього реагування задля ідентифікації пози-
чальників та віднесення їх до конкретного сег-
менту. Підставами віднесення боржника до такого, 
що має ознаки проблемності, або такого, який сві-
домо ухиляється від виконання взятих на себе 
зобов’язань, є висновки за системою індикаторів 
раннього попередження (ІРП). Система включає 
кількісні та якісні індикатори, що характеризують 
діяльність позичальника, забезпечення за креди-
том, поведінкові аспекти, зовнішні чинники впливу. 
За результатами ІРП банком формується список 
спостереження, до якого входять позичальники, 
заборгованість яких є потенційно проблемною. 
Варто зауважити, що до цього списку не відносять 
позичальників, які не йдуть назустріч у відносинах 
з банком щодо погашення власної заборгованості. 
Відповідно до Положення заборгованість таких 
позичальників має бути врегульована підрозділом 
роботи з непрацюючими активами (НПА). Розра-
хунок ІРП відбувається щомісячно. За допомогою 
списку спостереження банк отримує можливість 
планування заходів, спрямованих на управління 
кредитним ризиком позичальників, які є до нього 
включеними. На першому етапі банком можуть 
застосовуватись інструменти короткострокової 
реструктуризації за умовами, що враховують інте-
реси обох сторін.

Другий етап управління проблемними активами 
передбачає проведення короткострокової або дов-
гострокової реструктуризації заборгованості пози-
чальників, робота з якими ведеться підрозділом 
НПА. Завданням банку є підготовка якісного плану 
реструктуризації, яка може бути проведена з ура-
хуванням індивідуальних умов кожного позичаль-
ника. Альтернативою є стандартизовані плани. 
Відповідно до затверджених планів проводяться 
уточнення та переоформлення укладених дого-
ворів. Невід’ємною складовою частиною етапу є 
подальший банківський моніторинг за виконанням 
боржником плану реструктуризації. За рішенням 
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Рис. 2. Вжиття банками України заходів врегулювання непрацюючих кредитів (NPL)

Джерело: побудовано автором на основі [7]
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установи реструктуризація щодо позичальника 
може не проводитись.

Врегулювання проблемної заборгованості під 
час виконання третього етапу проводиться шляхом 
використання судових та позасудових інструментів. 
Основною метою установи в цій ситуації є якнай-
швидше повернення максимальних сум коштів. 
Перелік позасудових інструментів включає повер-
нення боргу через перерахунок грошових коштів 
банку безпосередньо боржником або представ-
никами його інтересів; фінансування погашення 
заборгованості боржником через продаж застави; 
часткове повернення боргу з можливістю списання 
залишків; покриття заборгованості через передачу 
боржником прав власності на заставне майно; 
продаж боргу позичальника. Якщо позасудові 
інструменти управління проблемною заборгова-
ністю є недостатньо ефективними, то приймається 
рішення щодо її врегулювання у судовому порядку.

Четвертий етап деталізує дії банку щодо управ-
ління стягнутим у процесі погашення проблемної 
заборгованості майном. Він передбачає вжиття 
низки заходів, спрямованих на захист майна від 
втрати ним ринкової вартості до моменту реалізації.

Найбільший обсяг проблемних кредитів у бан-
ківській системі згенерований суб’єктами господа-
рювання (рис. 3). Рівень проблемної заборгова-
ності фізичних осіб зменшується випереджаючими 
темпами порівняно з корпоративними банків-
ськими проблемними кредитами. Протягом ана-
лізованого періоду простежується тенденція до 
зменшення загального рівня проблемних кредитів 
системи, що на 1 січня 2020 р. становив 48,36% 
(дефолтні згідно з Постановою НБУ № 351). При 
цьому банки з державною часткою мають суттєво 
вищий рівень непрацюючих кредитів порівняно з 
іншими банками, а саме 63,52%, зокрема «Приват-
банк» має 78,38% непрацюючих кредитів; банки 
іноземних банківських груп – 32,51%, з приватним 
капіталом – 18,57% [1]. Отримані дані є доказом 
недостатньої ефективності роботи банків дер-
жавної форми власності. Причинами цього є над-
лишкова концентрація саме державних банків у 

системі (близько 60% загальних активів), завдяки 
чому управління ними є недостатньо гнучким та 
оперативним. Часткова приватизація таких банків 
дасть змогу усунути наведені недоліки та забезпе-
чити належну мотивацію нового керівництва щодо 
підвищення якості кредитних портфелів. Згідно з 
даними Міністерства фінансів України серед дер-
жавних банків висока частка проблемних кредитів 
спостерігається у таких галузях, як хімічне та хар-
чове виробництво, оптова торгівля, сільське гос-
подарство, операції з нерухомістю [9]. З огляду на 
те, що поступальний розвиток економіки України 
та її банківської системи неможливий без віднов-
лення доступу підприємств до дешевих кредитних 
ресурсів, перед банками гостро постає питання 
вироблення більш ефективних стратегій кредиту-
вання приватного сектору [10].

Нині відновлення кредитування юридичних 
осіб гальмується через часткову тінізацію еконо-
міки, що створює проблеми під час надання пози-
чальником об’єктивної фінансової звітності для 
отримання кредиту. Вагому роль у стримуванні 
кредитування відіграють інфляційний фактор та 
неможливість ефективного довгострокового кре-
дитування підприємств через переважання в 
структурі банківських пасивів короткострокових 
залучених коштів. Агресивна реакція вітчизня-
них банків, що виражається у встановленні більш 
жорстких правил надання фінансових послуг, не 
сприяє їх популяризації.

Високий рівень проблемних кредитів у вітчиз-
няній банківській системі частково обумовлений 
фінансово-економічними факторами (рис. 4).

Одними з факторів, що сприяли збільшенню 
проблемної заборгованості в банках, стали кризи 
2008–2009 та 2014–2016 рр. [11]. Якщо до 2008 р. 
рівень непрацюючих кредитів у системі поступово 
зменшувався, то з початком економічної кризи він 
став стрімко зростати: від 2,8% на 1 січня 2008 р. 
до 15,4% на 1 січня 2010 р. [1]. Друга хвиля зрос-
тання непрацюючих кредитів припадає на початок 
2014 р. Основною причиною подальшого зрос-
тання проблемних кредитів стала девальвація 

Рис. 3. Динаміка проблемних кредитів в розрізі юридичних і фізичних осіб за 2017–2020 рр.

Джерело: побудовано автором на основі [1]
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гривні, причому перша економічна криза не при-
звела до настільки тяжких для України економіч-
них наслідків порівняно з другою. Перехід України 
до плаваючого валютного курсу супроводжувався 
стагфляцією; відтоком банківських вкладів; погір-
шенням обслуговування виданих банками кре-
дитів; виникненням труднощів у кредитуванні 
реального сектору економіки; збільшенням числа 
фінансових спекуляцій; зростанням собівартості 
продукції імпортозалежних підприємств; нега-
тивними наслідками військового конфлікту. ВВП 
України знижувався впродовж 2013–2016 рр. від 
183,3 млрд. дол. до 93,27 млрд. дол. відповідно 
[12, c. 149]. Проте перехід України до плаваю-
чого валютного курсу дав змогу в подальшому 
забезпечити збільшення міжнародних резервів 
та більш точно оцінювати економічне становище 
країни. Зменшення темпів девальвації національ-
ної валюти на початку 2016 р. дало змогу уряду 
зосередити більше зусиль на вирішенні питання 
надлишкової проблемної заборгованості в бан-
ках; підприємництво змогло частково адаптува-
тись до нових економічних реалій, що сприяло 
відновленню довіри до банків та пожвавленню 
кредитування. Нині зменшення дохідності вітчиз-
няних ОВДП, які підтримують курс гривні, зробило 
їх менш привабливими для банків та іноземних 
інвесторів, підштовхуючи банки до збільшення 
прибутковості за рахунок кредитування. Однак 
сьогодні банки досі мають критичну масу проблем-
них кредитів, попри значні зусилля регулятора.

Висновки з проведеного дослідження. 
Явище проблемної заборгованості від початку 
свого існування чинило негативний вплив на 
діяльність кредиторів. З розвитком банківської 
справи та ускладненням економічних взаємовід-
носин між людьми змінювались підходи до його 
сприйняття, розширювалось коло факторів, які 
необхідно було враховувати для його обмеження. 

Проте виникнення гострої проблеми завжди при-
водить до активізації сил, що прагнуть її вирішити. 
Нині вітчизняні банки мають інструменти поперед-
ження, ідентифікації, реструктуризації та ліквідації 
проблемних кредитів. Втім, банки будь-якої країни 
ніколи не зможуть повністю позбутися проблемної 
заборгованості, її можна лише максимально міні-
мізувати. Це пояснюється тим, що її виникнення 
тісно пов’язано з тими змінами, які відбуваються в 
самому суспільстві та економіці.

Сьогодні наявність високого рівня проблем-
них кредитів у банках України створює системний 
ризик, що загрожує нормальному функціонуванню 
фінансової системи. Його виникнення стало мож-
ливим завдяки багатьом причинам, найбільш 
вагомими серед яких стали знецінення заоща-
джень населення внаслідок двох економічних 
криз; падіння довіри до банків; розвиток супереч-
ностей між інтересами комерційних банків, підпри-
ємництва, громадськості та держави. Саме тому 
побудова ефективного кредитного ринку в Україні 
неможлива без створення стійкої системи узго-
дженої діяльності різноспрямованих сил, яка має 
базуватись на компромісах.
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The article analyzes the impact of the FinTech 
sector on transformation processes in the finan-
cial markets. Modern transformations of the 
financial market are connected with the emer-
gence of new financial instruments and financial 
service providers on the basis of accelerated 
development of digital financial technologies. In 
today's environment, the Internet has become 
widespread, smartphones, mobile applications 
and social networks are rapidly expanding and 
gaining popularity, existing IT companies are 
developing innovative products and services 
that are setting new standards for consumers, 
businesses are looking for alternative sources of 
finance. There is a combination of finance and 
the latest technologies and the emergence of 
non-traditional financial institutions of FinTech 
companies. The most popular area of work in 
FinTech in Ukraine is payments and software 
development for the financial sector. The Fin-
Tech sector has tremendous transformational 
power for the financial markets, but it also causes 
new risks, especially in marketing discourse. 
Overcoming such risks also requires institutional 
change. Finding new marketing opportunities by 
the financial business and focusing on competi-
tive strategies makes FinTech a major driver of 
transformation in the financial markets.
Key words: financial technologies, financial 
innovations, FinTech-companies, institutional 
transformations, financial markets, card pay-
ments, software products. 

В статье анализируется влияние сектора 
FinTech на трансформационные процессы 
на финансовых рынках. Современные 
трансформации рынка связаны с возникно-

вением новых финансовых инструментов 
и оферентов финансовых услуг на базе 
ускоренного развития цифровых финан-
совых технологий. В современных усло-
виях Интернет стал распространенным 
явлением, быстро распространяются, 
приобретают популярность смартфоны 
и мобильные приложения, значительными 
темпами распространяются социальные 
сети, существующие ИТ-компании разраба-
тывают инновационные продукты и услуги, 
которые формируют новые стандарты 
для потребителей, бизнес ищет альтер-
нативные источники финансирования. Про-
исходит сочетание собственно финансов и 
новейших технологий и появляются нетра-
диционные финансовые институты FinTech 
компании. В Украине в сфере FinTech самым 
популярным направлением работы явля-
ется платежи и разработки программных 
продуктов для финансового сектора. Сек-
тор FinTech имеет огромную трансформа-
ционную мощность для финансовых рынков, 
однако и обусловливает, особенно в марке-
тинговом дискурсе, возникновения новых 
рисков. Преодоление этих рисков требует в 
том числе институциональных изменений. 
Именно поиск финансовым бизнесом новых 
маркетинговых возможностей, ориентация 
его на конкурентные стратегии, делает 
FinTech основным драйвером трансформа-
ций на финансовых рынках.
Ключевые слова: финансовые технологии, 
финансовые инновации, FinTech-компании, 
институциональные трансформации, 
финансовые рынки, карточные платежи, 
программные продукты.

В статті аналізується вплив сектору FinTech на трансформаційні процеси на фінансових ринках. Сучасні трансформації фінансового 
ринку пов'язані з виникненням нових фінансових інструментів та оферентів фінансових послуг на базі прискореного розвитку цифрових 
фінансових технологій. В сучасних умовах Інтернет став поширеним явищем, швидко розповсюджуються, набувають популярності смарт-
фони та мобільні додатки, значними темпами поширюються соціальні мережі, існуючі ІТ-компанії розробляють інноваційні продукти та 
послуги, які формують нові стандарти для споживачів, бізнес шукає альтернативні джерела фінансування. Відбувається поєднання власне 
фінансів і новітніх технологій та з'являються нетрадиційні фінансові інститути FinTech компанії. В Україні у сфері FinTech працює понад 100 
компаній, найпопулярнішим напрямом роботи є платежі та розроблення програмних продуктів для фінансового сектору. Сектор FinTech 
має величезну трансформаційну потужність для фінансових ринків, проте і обумовлює, особливо в маркетинговому дискурсі, виникнення 
нових ризиків. Подолання таких ризиків вимагає у тому числі інституціональних змін. Рівень захисту інститутів цифрових фінансових 
технологій повинен залежити від рівня ризиків при здійсненні фінансових операцій. Регулятор повинен здійснювати постійний моніторинг 
нових сегментів фінансового ринку, бути в діалозі з його учасниками та здійснювати регуляторний вплив у міру виникнення системних 
ризиків для споживачів. Саме пошук фінансовим бізнесом нових маркетингових можливостей, орієнтація його на конкурентні стратегії 
робить FinTech основним драйвером трансформацій на фінансових ринках. Виокремлено чинники, які сприяють розвитку FinTech в Україні – 
інфраструктура, правове та регуляторне середовище, доступ до капіталу та інвестицій, кваліфікація працівників. Водночас основними 
викликами для розвитку українського ринку FinTech на думку фахівців залишаються законодавче та регуляторне поле, банківський сектор, 
який повільно впроваджує інновації, обмежений доступ FinTech компаній до капіталу та фінансування. Узагальнюючи аналіз впливу FinTech 
на трансформацію фінансових ринків зроблено висновок про його великий потенціал росту та наявні передумови прискореного розвитку.
Ключові слова: фінансові технології, фінансові інновації, FinTech компанії, інституціональні трансформації, фінансові ринки, карткові пла-
тежі, програмні продукти.

Formulation of the problem. The modern world 
lives in the conditions of technological revolution on 
the basis of informatization and digitalization, which 
fundamentally changes the life of mankind. At the 
same time, technological progress has always been 
a crucial factor in the constant changes in the econ-
omy, structural and institutional transformations in its 

individual sectors. In the last decade (after the global 
crisis of 2008-2009), there have been active changes 
in the financial markets due to the emergence of new 
financial instruments and financial services providers. 
This is a period of explosive expansion and penetra-
tion of the Internet in human life (including mobile, 
3G and 4G), the spread of smartphones, the develop-
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ment of social networks and mobile applications, the 
first steps in the use of artificial intelligence in busi-
ness processes. All this has also been facilitated by 
the accelerated development of new financial tech-
nologies (FinTech).

Analysis of recent research and publications. 
The theoretical and applied aspects of FinTech deve-
lopment have been considered in the works of for-
eign and domestic scientists, they are devoted to the 
research of both scientists and practitioners in the 
fields of business and finance. Some issues of FinTech 
development were covered in the works of R. Brown 
[1], M. Dolat [2], A. Mazaraki and S. Volosovych [3], 
L. Dudynets [4], G. Kulish [5], G. Pochenchuk [6] and 
others. At the same time, as a rule, domestic scientists 
research financial technologies in separate segments 
of financial markets: insurance, banking, investment 
[7]. However, despite significant improvements, there 
is a need to further explore these emerging trends 
and processes, especially in terms of institutional 
transformation of financial systems and financial mar-
kets in particular.

Objectives statement. The purpose of the study 
is to analyze the state of the FinTech industry, to 
determine the impact of FinTech companies on the 
institutional transformation of financial markets, espe-
cially in terms of their interaction with existing finan-
cial institutions.

Outline of the main research material. The 
development of the domestic financial market is a pre-
requisite for the sustainable functioning of the Ukrai-
nian economy. The financial market is structurally the 
most important component of the economy of the 
country, the economic stability of the country depends 
on the effectiveness of its development. In the current 
domestic and foreign literature, the financial market 
is defined as a mechanism of capital redistribution 
between different economic entities with the help of 
financial intermediaries and, of course, on the basis 
of supply and demand. It is constantly emphasized 
that the main purpose of the financial market is the 
transformation of temporarily free cash into capital, 
i.e., the transformation of savings into investment.

Scientific and technological progress has always 
been a major factor in the transformation of both the 
public as a whole and economic in particular, there-
fore, it is also a factor of financial systems’ transfor-
mations. Modern financial market transformations 
are associated with the emergence of new financial 
instruments and financial service providers (entities), 
and have accelerated the development of financial 
technologies in these processes (hereinafter Fin-
Tech). On the one hand, it can be argued that the 
integration of finance and digital technologies took 
place and, on the other hand, non-traditional financial 
institutions and financial business models began to 
appear, and on the other hand, in traditional financial 
institutions (banks, insurance companies, investment 

funds and companies and others), such technologi-
cal innovations took place, such recent technologi-
cal processes, nowadays commonly called the pro-
cesses of digitalization of economy and finance, and 
which significantly changed the functionality of these 
institutions. If we make a brief excursion into the func-
tional specifics of FinTech companies, we note that 
in the global economy, the impact of technology on 
financial services is probably the most noticeable in 
retail payments. New market players, namely non-
banking financial institutions, have improved trans-
action account coverage and offer micro-loans and 
consumer lending. The competition, supported by 
modern regulatory approaches and regulatory sand-
box programs, has reduced the cost and increased 
the speed of financial transfers. FinTech companies 
aggregate the demand of small businesses and 
individuals for cross-border payments and currency 
exchange, and offer attractive rates. Even today, 
such central banks as the Bank of England, the Bank 
of Lithuania, the Hong Kong Monetary Authority have 
made it possible for non-bank financial companies 
to open settlement accounts with them. International 
card payment systems are developing B2B payment 
services and investing in national payment systems. 
There are banks in the market that operate exclu-
sively through mobile applications, and those provid-
ing Internet payment services have expanded sig-
nificantly and are already offering consumer lending. 
Instead, Ukraine is in dire need of a retail payment 
system, available in a low-cost smartphone app, pri-
marily for retailers. Alternative cross-border payment 
channels are also underdeveloped in Ukraine.

In turn, retail lending has changed significantly 
under the influence of technology. Machine algorithms 
perform credit scoring by automatically retrieving 
data from third-party systems and using behavioral 
data. Requirements for regulatory compliance are on 
the rise, which also means improving and optimizing 
monitoring and reporting. Personalization of financial 
products is already anticipated, allowing repayment 
of loans on an individual schedule and adjusting inter-
est rates based on a more complete individual risk 
profile. Client experience is crucial. Data analytics 
support sales and thorough processes are underway 
to identify, attract, and retain customers. Retail lend-
ing is experiencing new consumer interfaces: P2P 
lending platforms that bring investors and borrowers 
together, they collaborate with major liquidity provid-
ers for whom these platforms are a new lending tool. 
Financial services marketplaces make it easier for 
consumers to choose better and cheaper service, 
and commercial banks focus on building closer rela-
tionships with customers, they want to become the 
hub of household finance that aggregates different 
financial products. Central bank digital currencies are 
already being evaluated as a new monetary policy 
tool. Private cryptocurrencies are a new type of finan-
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cial asset and value exchange systems. Blockchain 
technology is entrenched in value sharing systems 
that operate without a central hub.

As a result of the above processes in the field of 
financial technologies, more than 100 companies are 
operating in Ukraine today, most of which started their 
activity in the last three years. Payments and mobile 
wallets remain the most popular business. Such 
data are provided in the Ukrainian FinTech Catalog 
2019, prepared by the Ukrainian Association of Fin-
Tech and Innovation Companies in cooperation with 
Visa and NBU. It is a unique map of the domestic 
FinTech ecosystem and a directory of companies 
operating in this market in Ukraine. Thus, according 
to the information contained in the Ukrainian FinTech 
Catalog 2019, 63% of the Ukrainian FinTech compa-
nies are financed solely at their own expense and the 
same number have passed the break-even point. At 
the same time, 14% of companies have more than 
75 employees. 43% of the Ukrainian FinTech com-
panies conquer the international market. And 73% of 
those who work exclusively in Ukraine are going to 
start business abroad. Today, FinTech is one of the 
main drivers of the digital transformation of the finan-
cial sector and enhancing financial inclusion [8].

However, card payments and software develop-
ment for the financial sector are still the most devel-
oped subsectors in Ukraine today. Monobank as a 
phenomenon of banking is the biggest achievement 
of the market due to convenient services and "spe-
cific" spirit. There are cryptocurrencies in Ukraine, but 
not yet defined at the legislative level and not regu-
lated. The pace of development of FinTech in Ukraine 
is explained by factors that impede the development 
of all sectors of the Ukrainian economy. First of all, 
there is a lack of investment and capital, an outdated 
legal framework and a delay in its modernization, 
resistance to innovation, low income and distrust of 
financial institutions.

Today, the NBU, as a regulator of the financial 
sector, supports the introduction of innovations and 
the development of the FinTech market in Ukraine 
and is actively working in this direction, focusing its 
activity on a number of projects that can stimulate 
the development of innovative financial services in 
Ukraine. Such projects include a major update of the 
legislative framework for the Ukrainian market for 
payments and transfers of funds, and consequently 
the implementation of the provisions of the European 
PSD2 Directive into national legislation; the opera-
tion of the BankID remote identification system of 
the NBU, which facilitates the receipt of banking and 
other services; modernization of the NBU Electronic 
Payment System, which will make payments in a for-
mat close to 24/7 nationally and using the interna-
tional standards IBAN and ISO 20022. An important 
event aimed at the development of the FinTech indus-
try was also the creation in May 2019 by the National 

Bank of the Expert Council on communication with 
innovative companies. This structure will help the 
regulator to understand the needs and directions of 
development of the FinTech market, and to innova-
tive companies – the features of regulation and the 
legislative base [8].

Thus, today in the domestic financial market there 
is a FinTech sector, which has a huge transformative 
power, but this sector for financiers and especially for 
marketers causes new risks to be created and real-
ized, which the financial management has not known 
before. If a fundamental doctrine of marketing is to be 
based on financial market management as a doctrine 
of financial business, it is the search of financial busi-
ness for new marketing opportunities, its orientation 
to competitive and growth strategies make FinTech a 
major factor in financial market transformations, and 
the impact of FinTech determines new opportunities 
for financial marketing in this market.

The analysis of the specialized literature shows 
that there is no significant scientific basis in ensuring 
the institutional transformations of the financial mar-
ket using the marketing approach. This situation is 
caused by a lack of understanding of the essence of 
financial marketing as an economic category, as well 
as insufficient use of financial marketing mechanisms 
in real markets, which causes a low level of effec-
tiveness of strategic planning of financial marketing 
by financial business entities and limits the dynamic 
development of the financial sector of the Ukrainian 
economy.

Traditional financial institutions in Ukraine tend to 
provide clients with a rather narrow range of financial 
services, many of which are of poor quality, the legal 
rights and interests of consumers of these services 
are not sufficiently protected. The current legal frame-
work and the imperfections of oversight do not effec-
tively counteract the manipulation of prices and the 
illegal use of insider information. Awareness of the 
ways and boundaries of self-regulation, on the one 
hand, leads to unjustified state interference in market 
processes, and on the other hand, it does not allow 
the intellectual and organizational resources of the 
professional associations of its participants to be con-
nected to the effective development of the financial 
market. In this respect, it is FinTech, as an innovative 
technology, that allows financial institutions, govern-
ment, business to overcome negative trends in the 
financial market. FinTech should be seen as a system 
that includes subsystems of technology in the areas 
of payments, lending, investment, banks and capital 
markets, insurance, regulatory technologies. If we 
take the whole set of FinTech institutions operating 
in the financial market, they are identified under the 
name "FinTech ecosystem".

Today, the development of the FinTech industry in 
the context of further digitization of the economy and 
public life is widely supported by the government and 
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the National Bank of Ukraine. For example, the NBU 
implements the Comprehensive Program of the Ukrai-
nian Financial Sector Development until 2020 (Reso-
lution No. 391 dated June 18, 2017), which envisages 
the following initiatives: a course on the cashless econ-
omy 2020; exchange of documents in electronic for-
mat using electronic signature; cancellation of stamps, 
seals and paper copies; storage of documents in elec-
tronic format; remote identification of individual; elec-
tronic scanning of copies and signature of cash docu-
ments; possibility of using Bank ID system for remote 
identification of bank clients; increase of financial liter-
acy of the population; new rules to encourage licensing 
of new players in the payments sector [9].

In today's Ukraine, the most active is the sphere of 
payments and currencies, platforms (P2P, P2B, crowd-
funding) are beginning to develop. In recent years, the 
investment market for the Ukrainian startups, includ-
ing financial startups, has been growing steadily. The 
system of lending is implemented in Privat 24, where 
depositors have access to a loan service by their 
means of borrowing. In this case, the deposit owner, 
who provides his money for lending, receives 5% more 
on his deposit. The basic principle of a sharing econ-
omy is to connect private demand with a private supply 
as closely as possible and as conveniently as possi-
ble [10]. In the crowdfunding segment, several clones 
of Western Kickstarter platforms operate in Ukraine. 
Analyzing other areas of development of the FinTech 
industry in our country, it is worth noting the creation in 
2015 of the above FinTech Cluster, which appeared on 
the basis of the Ukrainian Venture Hub, the purpose of 
which is to unite financial start-ups, banks, investment 
funds, joint market development FinTech and its lobby-
ing interests [6].

The socio-economic conditions of Ukraine indi-
cate that there are several factors that are unique to 
our country and contribute to the development of Fin-
Tech. Among these factors, we can distinguish:

– available infrastructure: widespread penetration of 
the Internet, which became available to the vast majority 
of the population and the prevalence of smartphones in 
the country for the use of mobile applications:

– legal and regulatory environment: it can be 
stated that it is improving and there is an electronic 
signature of bills and agreements today, IT com-
panies use simplified taxation, the NBU has lifted 
restrictions on the repatriation (exportation) of divi-
dends and upholds EU directives such as PSD2, the 
Law "On electronic identification and trust services" 
was adopted in internal legislative acts;

– access to capital and investment: expert environ-
ment shows that in general, starting and launching such 
business in Ukraine for foreign investors is no different 
from the conditions for domestic investors, and domestic 
banks want to actively cooperate with FinTech-startups;

– qualification of employees: notwithstanding 
all the negatives of socio-economic development, 
Ukraine still maintains high standards of education, 
especially in mathematics and the sciences, and tal-
ented IT professionals support the global FinTech 
industry. For example, FinTech-unicorn "Transfer-
wise", valued at more than 1.1 billion USD, has a 
team of software developers in Cherkasy.

Analyzing the market for FinTech services, 
USAID's Financial Sector Transformation Program 
sent questionnaires to 80 FinTech providers in the 
course of this study, of which 59 were returned. 
According to the survey results, the market for Fin-
Tech providers is divided as follows (Figure 1).

 
Figure 1. FinTech market division by type of service [9]
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40% of FinTech providers were established by 
2015, while 60% of providers have appeared in the 
last three years. About 84% of FinTech companies 
have already started offering products and services, 
and 16% are still at the stage of formation. Volt24, 
Mtax, Altbank, P2P credit, Credit plus, POZYCHAYko 
and others are among the largest known FinTech 
companies in Ukraine. Startups are mostly founded 
by individuals with experience in IT (65%) and finance 
(30%), most of them speak English fluently. It is 
important to note that the top management of Fin-
Tech providers is predominantly comprised of former 
bankers (70%) with experience in major commercial 
banks. Analyzing the market segmentation, over 37% 
of FinTech providers are in the B2B market segment 
and are focused on serving small and medium-sized 
businesses [9].

In terms of business models, FinTech providers 
are focused on getting a variety of commissions, 
though there are monthly subscription models. 
A small number of providers exist on the basis of the 
“licensing” model, that is, on the sale of the license 
and its support. Some of the FinTech providers main-
tain partnerships with banks and international pay-
ment systems. This includes platforms for P2P card 
transactions, payment cards with multiple company 
logos, and other payment services. These are mainly 
such banks as Oschadbank, Alfa Bank, Raiffeisen 
Bank Aval and international payment systems.

At the formation stage, and further at the stage 
of progressive growth, the active development of 
FinTech companies has been considered a threat to 
the banks. However, in our opinion, the best option 
for coexistence is to have partnerships between 
banks and FinTech representatives, which will bring 
together the strengths of both banking institutions 
and FinTech companies. In particular, for most Fin-
Tech companies, the main benefits are: innovation, 
speed and adaptability, consumer orientation, and 
digital infrastructure. These are advantages that most 
banking institutions do not have. Instead, most bank-
ing institutions have a significant amount of capital, 
an expanded customer network, clear regulatory 
framework and established market status. [5].

According to FinTech providers, the main chal-
lenges for the development of the Ukrainian market 
are the legislative and regulatory fields, the traditional 
banking sector that is slow to innovate, the lack of 
open APIs in the banking system, and limited access 
to finance and finance by FinTech providers.

Conclusions from the research. Therefore, 
to summarize the above about FinTech's impact on 
financial market transformation, we can make the 
following conclusions. This financial market sector 
is growing rapidly and objectively has great poten-
tial. It is simply forced to develop at a rapid pace. 
At the same time, there is a strong infrastructure in 
the form of high penetration of mobile communica-

tion and smartphones in Ukraine, and in combination 
with a large part of the well-educated and technologi-
cally competent population, this will certainly help to 
accelerate the development of FinTech. Among the 
IT companies, according to the objective logic of the 
NTP development, the greatest potential for growth 
is given by those, which focus mainly on financial 
inclusivity and the mass market. In the field of cutting-
edge technology, the implementation of the “learn-
ing by testing” or so-called “regulatory sandbox” 
approach is particularly important. This approach will 
help to advance FinTech, and legislative and regula-
tory changes will "catch up" with this development. In 
the framework of the Association Agreement with the 
EU, Ukraine is in urgent need of further harmonization 
of its legal field with the EU Directives on electronic 
money, remote account opening, multi-level customer 
identification (KYC), PSD2, open APIs and the use 
of third parties as agents, this may further accelerate 
development of the FinTech industry in Ukraine.
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У статті проаналізовано два методи 
оцінювання доходів підприємств, що вико-
ристовуються в обліку, а саме метод 
нарахувань та касовий метод. Узагаль-
нено облікову інформацію про доходи 
залежно від її цільового призначення, 
зокрема для визначення фінансових 
результатів від різних видів діяльності, 
обов’язковості реєстрації платником 
ПДВ, визначення об’єкта оподаткування 
ПДВ, можливості вибору системи опо-
даткування, використання податкових 
різниць. Встановлено невідповідність 
класифікації доходів в розрізі видів 
діяльності для формування Звіту про 
рух грошових коштів рахункам доходів 
та фінансових результатів, передбаче-
них Планом рахунків. Уточнено визна-
чення поняття «дохід підприємства». 
Здійснено порівняння інформації про 
доходи відповідно до Національних поло-
жень (стандартів) бухгалтерського 
обліку та МСФЗ у фінансовій звітності 
підприємства, визначено потребу 
гармонізації інформації про них відповідно 
до МСФЗ.
Ключові слова: дохід, класифікація дохо-
дів, оподаткування доходів, сукупний 
дохід, фінансова звітність.

В статье проанализированы два метода 
оценивания доходов предприятий, исполь-
зуемых в учете, а именно метод начисле-
ний и кассовый метод. Обобщена учет-
ная информация о доходах в зависимости 
от ее целевого назначения, в частности 
для определения финансовых результа-
тов от различных видов деятельности, 
обязательности регистрации платель-
щиком НДС, определения объекта нало-
гообложения НДС, возможности выбора 
системы налогообложения, использо-
вания налоговых разниц. Установлено 
несоответствие классификации дохо-
дов в разрезе видов для формирования 
Отчета о движении денежных средств 
счетам доходов и финансовых результа-
тов, предусмотренных Планом счетов. 
Уточнено определение понятия «доход 
предприятия». Осуществлено сравнение 
информации о доходах в соответствии с 
Национальными положениями (стандар-
тами) бухгалтерского учета и МСФО в 
финансовой отчетности предприятия, 
определена потребность гармонизации 
информации о них в соответствии с 
МСФО.
Ключевые слова: доход, классификация 
доходов, налогообложение доходов, сово-
купный доход, финансовая отчетность.

The article analyzes the category of “income” for various purposes of use, namely for accounting purposes, as one of the components of the formation of 
financial results; for management, that is, their comparison with activities; in terms of taxation, that is, the marginal values used to calculate different taxes. 
The correlation of activities for the preparation of the Statement of Cash Flows with Revenues and Financial Results in accordance with the Accounting 
Account Plan is disclosed. Practical cases of application of the principle of accrual of income and cash method of recognition of income are given. For each 
type of purpose of revenue information, their marginal sizes, as well as information sources and the order of their calculation are given. The types of income 
that reduce taxable profit are disclosed as the second event after recognizing similar expenses and as an independent amount. There is a discrepancy 
between the classification of income by type of activity of the enterprise for the purposes of preparation of the Statement of Cash Flows to the accounts of 
income and financial results provided by the Plan of Accounts of Accounting. The effect of tax differences arising from the effects of individual transactions 
on the size of the enterprise's income is investigated. The components of the concept of “income”, which are presented in the national accounting standards 
and international financial reporting standards, are analyzed. It is established that business transactions that are recognized as recognized income do 
not meet the definition in accounting standards. The lack of a direct link between the generation of income and an increase in an entity's equity has been 
proven. The types of income information, which is reflected in the financial statements of enterprises, are compared according to national and international 
regulatory acts (standards). The need to harmonize the formation of income information in the forms of financial statements with the international financial 
reporting standards, in particular concerning the Notes to it by way of detail, has been established.
Key words: income, income classification, income taxation, cumulative income, financial statements.

Постановка проблеми. В сучасних умовах гос-
подарювання поняття «дохід» має важливе не тільки 
наукове, але й прикладне застосування. Особливо 
важливим є використання цієї економічної категорії 
для потреб обліку, оподаткування та звітності, тому 
важливим науковим питанням є уточнення визна-
чення цієї категорії в контексті застосування норм 
чинних вітчизняних нормативних актів, що регулю-
ють ведення обліку (стандартів) та МСФЗ. Не менш 
важливими є збирання, групування та використання 
бухгалтерських даних про доходи підприємства для 

задоволення потреб обліку, нарахування та сплати 
податків, формування звітності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням питань обліку, впливу на систему 
оподаткування, відображення у звітності доходів 
підприємств займались такі науковці, як В.А. Дерій 
[1], Н.П. Ілюхіна [2], О.В. Попович, Н.Ю. Діденко 
[3], В.І. Янчук, І.С. Слободянюк [4], І.Й. Яремко [5]. 
Проте в сучасних умовах господарювання багато 
положень, що стосуються теми дослідження, 
потребують уточнення та вдосконалення.
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Постановка завдання. Метою статті є 
вивчення економічної категорії «дохід» для уточ-
нення її визначення, вдосконалення збирання та 
опрацювання інформації для потреб обліку та опо-
даткування, а також складання фінансової звіт-
ності відповідно до чинних законодавчих актів (як 
міжнародних, так і національних).

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Категорія «дохід» використовується в науковій та 
практичній діяльності здавна. Проте підходи до 
визначення цієї економічної категорії та її оціню-
вання значно різняться. Сьогодні в обліку для оці-
нювання доходів використовуються два підходи, 
а саме принцип нарахування та касовий метод. 
Принцип нарахування передбачає здійснення 
обліку доходів залежно не від моменту оплати 
товарів чи інших активів грошовими коштами, а 
лише від моменту завершення постачання готової 
продукції чи товарів, факту завершення надання 
робіт чи послуг, що засвідчують відповідні пер-
винні документи. Касовий метод використову-
ється в податковому обліку, де облік доходів плат-
ника податків ведеться з огляду на збіг моменту 
отримання платником податку грошових коштів з 
моментом фактичного одержання доходів [6, с. 69].

Категорія отриманого доходу є одним з основ-
них показників, який порівняно з витратами харак-
теризує фінансово-економічний стан підприєм-
ства. Окрім цього, його розмір використовують як 
обмежувальний фактор у різних системах оподат-
кування згідно з Податковим кодексом [7].

В обліку використовується різна інформація, 
що характеризує доходи залежно від її цільового 
призначення (табл. 1).

Для досягнення облікових цілей доходи поді-
ляються за видами діяльності (операційна, фінан-
сова тощо) для співставлення з витратами і, від-
повідно, прийняття управлінських рішень щодо 
доцільності здійснення того чи іншого виду діяль-
ності за принципом нарахування.

У НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» [8] види діяльності поділені на три групи 
(операційна, інвестиційна та фінансова), тобто 
види діяльності відрізняються від видів фінансо-
вих результатів, передбачених чинним Планом 
рахунків [9] (рис. 1).

Таке відхилення зумовлене орієнтуванням цього 
положення на складання Звіту про рух грошових 
коштів. У ф. 2 фінансові результати поділяються на 
отримані від операційної діяльності та інші.

Таблиця 1
Види інформації, що характеризують доходи підприємства  

залежності від її цільового призначення
Призначення інформації Вид та розмір доходу Джерела отримання інформації

Для досягнення облікових цілей
Визначення фінансових 
результатів:
– від операційної діяльності;
– від фінансових операцій;
– від іншої діяльності

Чисті доходи Отримані доходи порівнюються з витратами, що 
здійснені для їх отримання (обороти рахунків):
– 70 та 71 порівнюються з 90, 92, 93, 94;
– 72 та 73 порівнюються з 95, 96;
– 74 порівнюється з 97.

Для досягнення цілей оподаткування
Обов’язковість реєстрації 
платником ПДВ

Чистий дохід від реалізації 
більше 1 млн. грн.

Обороти за рахунками 701, 702, 703, 712, 713 
за мінусом 704.

Об’єкт оподаткування ПДВ Чистий дохід від реалізації 
готової продукції, товарів, робіт 
та послуг

Обороти за рахунками 701, 702, 703, 712, 713 
за мінусом 704.

Можливість вибору спрощеної 
системи оподаткування

Чистий дохід менше 5 млн. грн. Обороти за Кт рахунків 70–74 за вирахуванням 
Кт 641 (ПДВ).

Об’єкт оподаткування єдиним 
податком

Будь-який чистий дохід, 
отриманий протягом 
податкового періоду у грошовій 
формі

Дебетовий оборот по 30, 31 рахунку в 
кореспонденції із 714, 36, 37, 70 (у разі 
сплати ПДВ його сума вираховується), дохід 
у матеріальній або нематеріальній формі 
(обороти за Кт рахунків 717–719, 745).

Можливість незастосування 
податкових різниць та лише 
річного звітування у платників 
податку на прибуток

Чистий дохід, що менше  
20 млн. грн.

Обороти за Кт рахунків 70–74 за вирахуванням 
Кт 641 (ПДВ).

Податкові різниці, пов’язані 
з доходами, які зменшують 
фінансовий результат до 
оподаткування

Чисті доходи Обороти за Кт рахунків:
– 746 – дооцінка необоротних активів, 
попередньо уцінених;
– 742 – відновлення корисності необоротних 
активів;
– 719 – коригування створених забезпечень;
– 716 – коригування резерву сумнівних боргів;
– 72 – доходи від участі в капіталі;
– 731 – дивіденди одержані.
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Отже, співставлення визначень видів діяль-
ності та господарських операцій, які відобра-
жаються на рахунках 7 класу, не відповідають 
один одному, що призводить до викривлення 
облікової інформації в розрізі видів діяльності. 
Наприклад, до інвестиційної діяльності згідно з  
НП(С)БО 1 належить купівля чи продаж необорот-
них активів та фінансових інвестицій. Проте дохід 
від реалізації основних засобів чи інших необо-
ротних активів обліковується на 712 рахунку, який 
належить до інших операційних доходів.

В системі оподаткування дохід є переважно 
величиною, на яку орієнтуються для визначення 
можливості вибору спрощеної системи оподат-
кування; незастосування податкових різниць та 
щоквартального звітування платниками податку 
на прибуток; необхідності реєстрації платником 
ПДВ тощо. Під час податкового обліку доходів слід 
також враховувати податкові різниці, які можуть 
виникати за наслідками окремих операцій.

Доходи під час розрахунку податкових різниць, 
як правило, є зворотними до попередньо понесе-
них витрат, які збільшували фінансовий результат 
перед оподаткуванням. Лише доходи від участі в 
капіталі та від отриманих дивідендів формують 
податкові різниці, що зменшують кінцевий фінан-
совий результат, що оподатковуватиметься.

Винятком є спрощена система оподаткування, 
у якій об’єктом оподаткування є саме дохід, а не 
прибуток. Однак якщо загальна система оподатку-
вання спирається на фінансовий результат, який 
визначений відповідно до чинних законодавчих 
актів (стандартів), як міжнародних, так і національ-
них, то у спрощеній системі визначення доходу як 
об’єкта оподаткування суттєво відрізняється від 
методики його обліку згідно з такими стандартами.

Визначення доходу, що наведене в національ-
ному законодавстві, порівняно з МСФЗ представ-
лено в табл. 2.

Отже, визначення доходу як у національних, так 
і в міжнародних стандартах за своєю економічною 
сутністю є однаковими. Безпосередньо економічна 
вигода трактується як передбачувана можливість 
отримання підприємством у майбутньому грошових 
коштів від використання активів, які можуть надійти 
для покриття дебіторської заборгованості покупців за 
відвантажені їм товари. Відповідно до МСФЗ 15 «Дохід 
від договорів з клієнтами» [11] юридична особа обчис-
лює дохід від звичайної діяльності, коли виконує 
зобов’язання щодо договору, передаючи товар чи 
послугу (тобто один із видів активів) клієнту. У П(С)
БО 15 «Дохід» [12] наведено перелік надходжень, які 
не визнаються доходами. Зокрема, до них належать 
суми попередньої оплати за продукцію чи роботи.

Види фінансових 
результатів згідно з 

Планом рахунків

Результат операційної 
діяльності

Результат фінансових
операцій

Результат іншої діяльності74 «Інші доходи»

712 «Дохід від реалізації інших 
необоротних активів»; 72
«Дохід від участі в капіталі» 
(під час виникнення цих 
доходів немає руху грошових 
коштів); 73 «Інші фінансові 
доходи»

70 «Доходи від реалізації»; 71
«Інший операційний дохід» 
(крім 712 «Дохід від реалізації 
інших необоротних активів»)

Види доходів згідно з Планом
рахунків

Види діяльності для 
потреб складання Звіту 

про рух грошових коштів

Операційна 
діяльність

Інвестиційна 
діяльність

Фінансова діяльність

Рис. 1. Співвідношення видів діяльності під час надходження  
та витрачання грошових коштів й доходів та фінансових результатів

Таблиця 2
Визначення поняття «дохід» відповідно до національного та міжнародного законодавства

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги  
до фінансової звітності» [8]

Міжнародний стандарт фінансової звітності 15  
«Дохід від договорів з клієнтами» [11]

Дохід – збільшення економічних вигід у вигляді 
збільшення активів або зменшення зобов’язань, 
яке приводить до зростання власного капіталу (за 
винятком зростання капіталу за рахунок внесків 
власників).

Дохід – збільшення економічних вигід протягом звітного 
періоду у формі надходжень або покращення активів, або 
зменшення зобов’язань, що веде до збільшення власного 
капіталу, окрім збільшення власного капіталу, пов’язаного з 
отриманням внесків від учасників власного капіталу.
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За спрощеною системою оподаткування дохід 
визначається саме за «касовим методом», тобто 
на дату надходження грошей, а не на дату відван-
таження товарів (це не відповідає принципу нара-
хування). Лише активи, що надійшли безоплатно, 
та списання кредиторської заборгованості визна-
ються доходом відповідно до вимог П(С)БО.

Визнання доходу стандарти прив’язують до 
зростання власного капіталу, що не пов’язані зі 
внесками засновників. Однак безпосереднього 
зв’язку між датою визнання доходу та збільшен-
ням власного капіталу немає. Наприклад, у разі 
дооцінки необоротних активів або їх безоплатного 
отримання збільшуються активи та власний капі-
тал (рис. 2), проте доходи не визнаються. Визнані 
ж доходи збільшують власний капітал щодо нероз-
поділеного прибутку саме на величину фінансо-
вого результату.

Дт 41 Кт

Дт 424 Кт

Дт 10, 11, 12, Кт
дооцінка необоротних активів

безоплатне надходження необоротних 
активів

Рис. 2. Збільшення власного капіталу  
у разі дооцінки необоротних активів  

та їх безоплатного отримання

Таким чином, дохід, який обліковується на 
рахунках 7 класу, збільшує власний капітал лише 
щодо прибутку за умови, що доходи перевищува-
тимуть витрати.

Вважаємо за доцільне уточнити визначення 
доходу й розділити його на дві складові частини, 
такі як дохід та сукупний дохід. Теперішнє визна-
чення доходу відповідає саме сукупному доходу, а 
не доходам, які обліковуються на рахунках 7 класу, 
на основі яких формується фінансовий результат 
діяльності підприємства у звітному періоді.

Отже, дохід – це миттєве або майбутнє над-
ходження економічних вигід у вигляді збільшення 
активів або зменшення зобов’язань.

Дохід загалом включає як позитивний фінансо-
вий результат (прибуток), так і сукупний дохід, що 
збільшує власний капітал підприємства.

Інформація, що характеризує доходи, розкри-
вається у фінансовій звітності підприємств згідно 
з нормативними актами (національними та міжна-
родними), порівняння яких подано на рис. 3.

У звітності підприємства відповідно до синтетич-
них рахунків інформаційні дані про доходи розкри-
ваються у розділі І Звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід), тобто кожен вид доходу 
показується окремим рядком. П(С)БО 15 «Дохід» 
наводить також додаткову інформацію, яку необ-
хідно розкрити в Примітках. Облікову політику щодо 

визнання доходу, коли роботи чи послуги протягом 
звітного періоду повністю не надані, наводять тек-
стовим чином у довільній формі. Розподіл доходу 
по кожній групі (за видами субрахунків, на яких 
вони обліковуються), за бартерними контрактами 
тощо розкривається у Примітках V розділу.

МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та 
МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» визна-
чають основні об’єкти, які необхідно розкрити 
у звітності. Підприємства, що послуговуються 
МСФЗ, складають фінансову звітність у формах 
згідно з НП(С)БО1, але з урахуванням вимог цих 
стандартів. Для розкриття додаткової інформації 
складають розгорнуті Примітки до звітності, однак 
таблична форма Приміток не задовольняє вимог 
міжнародних стандартів.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
визначення доходу, наведене як у національних, 
так і в міжнародних стандартах з прив’язкою до 
зростання власного капіталу не за рахунок внес-
ків учасників, є некоректним, оскільки дохід – це 
лише одна складова частина, яка враховується 
під час визначення кінцевого фінансового резуль-
тату діяльності підприємства, як наслідок, власний 
капітал може також зменшитись, якщо витрати 
будуть досить великими. У вітчизняному зако-
нодавстві класифікації видів діяльності та видів 
доходів відрізняються, адже встановлені для різ-
них цілей: перші використовуються для аналізу 
руху грошей за касовим методом, другі – для 
визначення фінансових результатів за принципом 
нарахування. Такий підхід призводить до викрив-
лення облікової інформації та потребує коригу-
вання й уточнення рахунків обліку доходів у Плані 
рахунків із прив’язкою до видів діяльності.

Під час використання загальної системи опо-
даткування підприємством розмір доходу є лише 
орієнтиром, який приводить до обов’язку викону-
вати певні додаткові дії під час обчислення подат-
ків. Під час використання спрощеної системи опо-
даткування саме дохід є об’єктом оподаткування, 
але його визнання здебільшого не збігається 
з датою визнання доходу згідно з П(С)БО 15. 
В цьому разі потребують удосконалення норми 
податкового законодавства та зближення його 
з принципами бухгалтерського обліку, зокрема 
принципом нарахування.

Інформація про доходи розкривається як згідно 
з вітчизняними, так і згідно з міжнародними норма-
тивними актами у Звіті про фінансові результати 
(Звіті про сукупний дохід) за однією формою, що 
визначена у НП(С)БО 1 незалежно від стандартів, 
які вони застосовують. Зміст Приміток, що дета-
лізують показники фінансової звітності, стосовно 
відображення доходів суттєво відрізняється, що 
потребує гармонізації форм фінансової звітності 
(зокрема, Приміток до річної фінансової звітності) 
з вимогами МСФЗ.
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У Міжнародних стандартах 
обліку і звітності

«Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід)
Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг)
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Інші доходи
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Дохід від використання коштів, 
вивільнених від оподаткування
Дохід від благодійної допомоги» [8]

«Звіт про прибутки і збитки
Дохід від звичайної діяльності 
(подається окремо процентний 
дохід, обчислений з 
використанням методу 
ефективного відсотка)
Інший дохід
Інший сукупний дохід та частка 
іншого сукупного доходу 
асоційованих або спільних 
підприємств, облік яких 
здійснюється за методом участі 
у капіталі в розрізі можливої 
подальшої перекласифікації у 
прибуток або збиток» [13]
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«Примітки до річної фінансової 
звітності
Облікова політика щодо визнання 
доходу, включаючи спосіб 
визначення ступеня завершеності 
робіт, послуг, дохід від виконання і 
надання яких визнається за 
ступенем завершеності
Розподіл доходу за кожною групою 
доходів
Сума доходу за бартерними 
контрактами в розподілі за групами 
доходів
Частка доходу за бартерними 
контрактами з пов’язаними 
сторонами» [12]

«Якісна і кількісна інформація 
про:
- договори з клієнтами;
- суттєві судження, а також 
зміни в судженнях;
- будь-які активи, визнані 
внаслідок витрат на отримання 
або виконання договору з 
клієнтом» [11]
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Рис. 3. Законодавче регулювання відображення інформації про доходи у фінансовій звітності
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У статті розглянуто основні резуль-
тати екологічної діяльності підприємств, 
зайнятих у тваринництві, які залежать 
від безперервності прийняття зважених і 
послідовних рішень керівників у галузі при-
родокористування; особливості виникнення 
та розвитку обліку, який орієнтований 
на нагромадження та використання 
інформації про діяльність підприємства, де 
відбувається ґрунтування на інформаційній 
базі сьогодні, що впливає на навколишнє 
природне середовище з кращим або не 
найкращим результатом. Доведено, що 
необхідно внести екологічну діяльність 
у національну систему бухгалтерського 
обліку і контролю. Нині політика держави з 
питань економіки має забезпечити сталий 
економіко-екологічний розвиток сільського 
господарства в Україні. Необхідно викори-
стати комплекс ефективних державних 
важелів та механізмів, наукових підходів та 
інструментів, що допоможуть підвищити 
конкурентоспроможність аграрного сек-
тору економіки та галузі тваринництва 
загалом. Це забезпечить її економіко-
екологічне зростання та раціональне при-
родокористування тваринництва.
Ключові слова: екологічний облік, облікові 
аспекти галузі, тваринництво, екосистема, 
складові частини системи обліку сільського 
господарства.

В статье рассмотрены основные резуль-
таты экологической деятельности пред-

приятий, занятых в животноводстве, 
которые зависят от непрерывности 
принятия взвешенных и последователь-
ных решений руководителей в области 
природопользования; особенности воз-
никновения и развития учета, который 
ориентирован на накопление и исполь-
зование информации о деятельности 
предприятия, где происходит обосно-
вание на информационной базе сегодня, 
что влияет на окружающую природную 
среду с лучшим или не самым лучшим 
результатом. Доказано, что необходимо 
внести экологическую деятельность в 
национальную систему бухгалтерского 
учета и контроля. Сейчас политика госу-
дарства по вопросам экономики должна 
обеспечить устойчивое экономико-эколо-
гическое развитие сельского хозяйства 
в Украине. Необходимо использовать 
комплекс эффективных государствен-
ных рычагов и механизмов, научных под-
ходов и инструментов, которые помо-
гут повысить конкурентоспособность 
аграрного сектора экономики и отрасли 
животноводства в целом. Это обеспечит 
ее экономико-экологический рост и раци-
ональное природопользование животно-
водства.
Ключевые слова: экологический учет, 
учетные аспекты отрасли, животновод-
ство, экосистема, составляющие системы 
учета сельского хозяйства.

It is necessary to identify articles that can provide information on the costs of environmental performance, environmental and human safety, product and 
service labeling (in order to organize the accounting of environmental costs). The selection of such articles should be consistent with the economic nature of 
the costs involved. They are necessary for the accumulation of information by reporting elements. The Accounts Plan requires the introduction of separate 
subaccounts to account for environmental assets. The emergence of a wide range of stakeholders with concerns about the results and consequences of 
the environmental performance of economic agents has necessitated research on the environmental aspects of animal husbandry, it is used by economic 
entities, (especially large industrial enterprises), the costs, obligations and consequences, currently. They are environmentally significant to objectively 
evaluate the value of the company. It is to increase investment attractiveness, competitiveness, as well as. Many large organizations challenges of organiz-
ing and maintaining environmental accounting most often due to the fact that the theoretical, organizational and methodological provisions. These types 
of accounting are still underdeveloped. There is no unity of views on its objects; in addition, the question of the very definition of environmental accounting 
remains open. We can assume that environmental, analyzing the work of various scientists. Accounting is a system that can be used to identify, organize, 
regulate and display data and information on the state of the environment in natural and value. The environmental accounting system must be built on the 
same principles as other accounting systems (full coverage, consistency, continuity, etc.) Its order to enable a complete and true reflection of the state and 
dynamics of nature, to establish the relationship between the economy and the costs of preventative measures, develop environmental measures and 
compensate for the damage caused to the environment, environmental accounting can be used as an accounting subsystem that generates, at the current 
stage of economic development. Transmits to users information on economic transactions related to the use of the environment and the impact of economic 
activity on its state in the agricultural sector (animal husbandry).
Key words: ecological accounting, accounting aspects of the industry, livestock, ecosystem, constituent systems of accounting of agriculture.

Постановка проблеми. Розвиток бухгалтер-
ського обліку, а саме його історія як інституційної 
категорії, постійно вдосконалюється відповідно до 
зростаючих потреб користувачів облікової інфор-
мації в сучасних соціально-економічних умовах 
господарювання на вимогу сталого розвитку. Саме 
сталий розвиток формулює необхідний перелік 
об’єктів та предмет обліку, який забезпечує адап-
тацію до змін місії підприємства під впливом інсти-
тутів обліку на запит інформації. Розвиток усіх 
сфер суспільної діяльності, підвищення конкурен-

тоспроможності вітчизняних товаровиробників, 
якості продукції (особливо в аграрній сфері), на 
нашу думку, є можливими лише за умови забез-
печення екологічних аспектів обліку в аграрному 
секторі економіки. Сьогодні традиційно система 
бухгалтерського обліку не відображає врахування 
екологічного впливу на навколишнє середовище 
з боку сільськогосподарського підприємства та 
виконання ним функцій екологічного управління та 
контролю. Місія бізнесу на вимогу сталого розвитку 
полягає у збереженні навколишнього середовища 
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та раціональному використанні природних ресур-
сів. Розвиток економіки держави в сучасних умо-
вах господарювання безпосередньо залежить 
від зниження негативного впливу на навколишнє 
середовище не тільки під час використання еколо-
гічно безпечних технологій виробництва в аграр-
ній сфері, але й за правильно сформованої управ-
лінської звітності в сільському господарстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Створення унікальної системи обліку на підпри-
ємствах галузі тваринництва через концепцію 
сталого розвитку у розбудові бухгалтерського 
обліку, що змінює усвідомлення своєї господар-
ської діяльності в сучасних економічних, юридич-
них, соціальних, екологічних умовах суспільства, 
досліджується в працях багатьох учених.

Так, над вирішенням цих питань працювали 
О. Гусаковська [4], Т. Кірсанова [8], О. Кожухова 
[9], О. Морозова [11], Є. Муруєва [12], К. Саєнко 
[13], Л. Чхутіашвілі [14] та інші науковці. В Укра-
їні вивчення бухгалтерського обліку в екологіч-
ній сфері (особливо в галузі тваринництва) лише 
набирає популярності. Так, піонерами, які дослі-
джують екологічний облік в аграрній сфері, є 
О. Вороновська [1], С. Голов [2; 3], В. Жук [5; 6], 
Л. Максимів [10], Ю. Штика [15] та інші вчені.

Постановка завдання. Актуальним питанням 
на сучасному етапі розвитку аграрного сектору 
економіки є завдання бухгалтерського обліку вирі-
шити ці проблеми. Перш за все, на нашу думку, 
слід визначити термін екологічного обліку тварин-
ництва, його функції та екологічну звітність, що 
визначило мету нашого дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Потрібно наголосити на тому, що логічний зміст 
поняття екологічного обліку, остаточна зрозумі-
лість та завершеність його як системи знань в еко-
лого-економічній теорії ще є дискусійним питан-
ням серед науковців. Так, потрібно погодитися з 
дослідженнями з вітчизняних учених щодо того, 
що екооблік є частиною управлінського обліку, яка 
навіть має власний вік, а саме близько 25 років. 
Сталий розвиток та нове соціально-економічне 
середовище здійснення господарської діяльності 
вимагають від обліку об’єднання процесів іденти-
фікації, вимірювання та комунікації еколого-еконо-
мічної інформації. Як нам відомо, це дає різним 
користувачам інформації (внутрішнім і зовнішнім) 
змогу ухвалювати відповідні правильні, неуперед-
жені та виважені управлінські рішення [1; 10].

Безперечно, різні науковці-практики по-різному 
визначають термін «екологічний облік». Україн-
ські дослідники відображають екологічний облік 
як фізичні запаси природних ресурсів, вартісну 
оцінку впливу на природне середовища та витрати 
на захист природи.

Враховуючи цей підхід, ми адаптували розробки 
таких науковців, як Ю. Штик, М. Щуренко щодо 

визначення основних понять з обліку природоохо-
ронної діяльності, екологічного обліку та екологіч-
них витрат в аграрній сфері економіки (табл. 1).

З табл. 1 видно, що екологічний облік – це сис-
тема, яка може використовуватися для виявлення, 
організації, регулювання й відображення даних та 
інформації про стан навколишнього середовища 
в натуральних та вартісних показниках. Система 
екологічного обліку має бути побудована на таких 
самих принципах, як інші системи обліку (повне 
висвітлення, послідовність, безперервність, пері-
одичність тощо), щоби вона мала змогу надати 
повне й дійсне відображення стану та динаміки 
природи, встановити взаємозв’язок між економі-
кою та витратами на профілактичні заходи, роз-
робити заходи з охорони навколишнього середо-
вища та відшкодування збитку, завданого екології 
[15, с. 236].

Загальновідомо, що Закон України «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
є одним з основних принципів єдиного грошового 
вимірника бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності, що вимірює та узагальнює всі господар-
ські операції підприємства, де фінансова звітність 
має здійснюватися в єдиній грошовій одиниці [7]. 
Однак, як зазначає С. Голов, сучасна економіка 
потребує такої системи бухгалтерського обліку, 
яка б не обмежувалася грошовими вимірниками, 
системою рахунків, подвійним записом та реє-
страцією лише минулого [3].

Зараз ми вже можемо стверджувати, що еколо-
гічний бухгалтерський облік – це самостійна, авто-
номна підсистема інформаційної бази управління 
в межах національній системи обліку. Необхідно 
зазначити, що нині в економічній літературі мало 
визначень екологізації бухгалтерського обліку. 
Отже, враховуючи цей підхід, ми адаптували роз-
робки В. Жука, що підходить з позицій характерис-
тики бухгалтерського обліку як науки та її функцій. 
З огляду на підхід В. Жука у сфері екології, функ-
цій бухгалтерського обліку в екологічній сфері 
галузі тваринництва буде виглядати таким чином 
(рис. 1).

Із зазначеної схеми функцій бухгалтерського 
обліку в екологічній сфері галузі тваринництва 
можна припустити, що є розширення інформа-
ційних можливостей облікової системи аграрного 
сектору економіки. На нашу думку, відображення в 
позабалансовому обліку нефінансових показників 
екологічного обліку допоможе надати власникам 
та керівникам господарства важливу інформацію 
для стратегічного управління ресурсним потен-
ціалом захисту навколишнього середовища. Ці 
зміни зумовлюють розширення у складі об’єктів 
позабалансового обліку відповідно до зростаючих 
інформаційних запитів з питань екології в аграрній 
сфері. Підтвердження наших думок знаходимо у 
дослідженнях С. Голова, який зазначає, що пред-
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Таблиця 1
Сутність понять «облік природоохоронної діяльності»,  

«екологічний облік» та «екологічні витрати» в агарній сфері економіки
Автор Визначення

О. Вороновська [1]
Облік природоохоронної діяльності на рівні підприємств може бути використаний у 
контексті методик управлінського обліку, фінансового обліку задля подання зовнішньої 
звітності, а також аналізу фізичних витрат сировини за методом «витрати – випуск».

О. Гусаковська [4] Екологічні витрати ‒ це природоохоронні витрати, що є вираженою у вартісній формі 
сукупністю всіх видів ресурсів, необхідних для здійснення природоохоронної діяльності.

В. Жук [5]

Екологічні витрати – це систематизація видів діяльності природоохоронного характеру за 
стадіями системи еколого-економічного управління, визначення величини пов’язаних з 
ними витрат, обґрунтування бази для порівняння природоохоронних витрат, розроблення 
процедури їх аналізу та складання звітів для керівництва різного рівня управління.

Т. Кірсанова [8]

Екологічний облік – це система виявлення, вимірювання, реєстрації, нагромадження, 
узагальнення, зберігання, оброблення та підготовки релевантної інформації про діяльність 
підприємства в галузі природокористування задля передачі її внутрішнім та зовнішнім 
користувачам для прийняття оптимальних рішень.

О. Кожухова [9]
Екологічний облік є самостійним напрямом бухгалтерського обліку, а його широке 
впровадження дасть змогу на рівні підприємств-природокористувачів активізувати практичну 
природоохоронну діяльність та здійснити інформаційний супровід екологічного контролінгу.

О. Морозова [11]
Екологічні витрати виникають в результаті взаємодії організації та природного середовища і, як 
правило, виділяються у вигляді витрат на охорону навколишнього середовища, відтворення 
відновлювальних ресурсів та оплату негативного впливу на навколишнє середовище.

Є. Муруєва [12]
Екологічний облік – це самостійний напрям бухгалтерського обліку господарюючого 
суб’єкта, який забезпечить бухгалтерський облік відповідною екологічною інформацією, 
нині не має систематизованого характеру.

К. Саєнко [13]
Екологічні процеси господарюючого суб’єкта слід розглядати за напрямами 
природокористування, такими як освоєння, видобування, використання природних 
ресурсів; негативний вплив на навколишнє середовище; природоохоронна діяльність.

Л. Чхутіашвілі [14]

Екологічний облік – це процес відображення в системі бухгалтерського обліку 
природоохоронних витрат та зобов’язань організації, а також соціально-еколого-
економічних результатів діяльності господарюючих суб’єктів для управління бізнесом та 
досягнення оптимальної еколого-економічної ланки на ринку товарів та послуг.

Джерело: адаптовано автором підхід таких науковців, як Ю. Штик, М. Щуренко [15, с. 235]

Контроль за витратами 
в галузі

Оцінювання ризику в 
галузі

Вирішальна роль 
галузі в агарному 

секторі національної 
економіки

Розроблення та 
складання екологічної 

звітності в галузі

Управління та контроль природозберігаючих та природоохоронних заходах

Виконання професійних обов’язків за зміни місії бізнесу

Небайдужість та 
людяність (моральна 

відповідальність)

Можливість вжиття 
захисних заходів

ФУНКЦІЇ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ В 
ЕКОЛОГІЧНІЙ 
СФЕРІ ГАЛУЗІ 

ТВАРИННИЦТВА

Рис. 1. Функції бухгалтерського обліку в екологічній сфері галузі тваринництва

Джерело: адаптовано автором підхід В. Жука [5, с. 20]

мет бухгалтерського обліку поділяється на тради-
ційний, що відображає ретроспективні показники 
господарської діяльності підприємства, та пер-
спективний, що характеризує стратегічні показ-
ники діяльності [2, с. 410].

Для того щоб організувати бухгалтерський облік 
екологічних витрат, необхідно виділити статті, які 
зможуть надати інформацію стосовно витрат на 
екологічну результативність, безпеки навколиш-
нього середовища та людей, маркування продукції 
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та послуг. Виділення таких статей необхідно узго-
дити з економічною природою відповідних витрат 
та критеріїв їх визнання через те, що це є необ-
хідним для нагромадження інформації за елемен-
тами для складання звітності. В Плані рахунків 
необхідним є введення окремих субрахунків для 
обліку екологічних об’єктів. Перелік основних груп 
і видів витрат екологічного призначення запропо-
нував В. Жук. Ми погоджуємося з думкою вченого 
й наводимо частину з них:

– витрати господарства на охорону та ремонт 
основних фондів навколишнього природного 
середовища;

– капітальні вкладення на заходи з утримання з 
охорони природного середовища й раціонального 
використання природних ресурсів;

– витрати на наукові дослідження та підготовку 
фахівців у галузі охорони природного середовища 
та раціонального використання ресурсів природи;

– витрати на утримання й діяльність державних 
органів та експертно-аудиторські послуги із серти-
фікації з екологічної безпеки;

– платежі з екології (плата за викиди СО2 в пові-
тря, плата за використання води та оренда землі) 
[5, с. 21].

Безперечно, в нових соціально-економічних 
умовах господарювання саме екологічна звітність 
є головним елементом сталого економічного роз-
витку підприємств аграрної сфери. Саме взаємодія 
сільськогосподарського підприємства з громад-
ськістю щодо дій з охорони навколишнього при-
родного середовища, усвідомлення результату цих 
дій, місії бізнесу в новому соціально-економічному 
середовищі є гарною основою господарської діяль-
ністю та джерелом інформації під час аудиту [16].

Враховуючи всі дослідження в цьому напрямі, 
ми адаптували розробки В. Жука, Ю. Штик, 
М. Щуренко, де визначено, що має включати еко-

логічна звітність в аграрному секторі економіки та 
галузі тваринництва (табл. 2).

Згідно з табл. 2 припускаємо, що система обліку 
екологічної діяльності повинна мати чотири основні 
складові частини, такі як облік екологічних витрат 
за традиційною бухгалтерською звітністю, облік 
екологічних зобов’язань за податковою звітністю, 
звітність про природоохоронну діяльність за еколо-
гічними стандартами, статистична звітність відпо-
відної інформації. На нашу думку, кожна складова 
частина екологічної звітності має економічну, соці-
альну, юридичну та інформаційну цінність.

Публічна інформації про господарську діяль-
ність підприємства галузі тваринництва з питань 
екозахисних заходів в його річному бухгалтер-
ському звіті допомагає власникам оцінювати 
діяльність керівництва, забезпечувати широкий 
суспільний контроль, сприяє формуванню пози-
тивного іміджу організації в соціально-економіч-
ному середовищі. Умовно користувачів екологічної 
інформації сільськогосподарського підприємства 
можна поділити на внутрішніх та зовнішніх. До 
внутрішніх можна віднести екологічний відділ, 
фахівців з питань екології, бухгалтерію, керівни-
цтво, персонал підприємства, а до зовнішніх – 
державні та місцеві органи влади, інвесторів, при-
родозахисні організації тощо. Недостатня увага до 
кожного з типу користувачів інформації, на нашу 
думку, істотно збільшує ризик недовіри до підпри-
ємства, спотворює загальну картину фінансового 
становища. В майбутньому це може привезти до 
знецінення вартості підприємства на ринку, втрати 
впливу на соціально-економічне середовище та, 
як наслідок, порушення балансу продовольчої 
безпеки в державі.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, в результаті аналізу, погоджуючись із різ-
ними думами вчених, нормативною інформацією, 

Таблиця 2
Складові частини екологічної звітності в аграрному секторі економіки (тваринництво)

ЕКОЛОГІЧНА ЗВІТНІСТЬ
Основна бухгалтерська звітність

Баланс звіт про фінансові результати
Статистична звітність

форма № 1 – відходи сільського господарства (річна) форма № 2 – небезпечні відходи сільського господарства

форма № 3 – ТП (повітря) (річна) форма № 4 – екологічні витрати сільського господарства 
(річна)

Податкова звітність
податкові декларації по сплаті рентної плати за 
користування природними ресурсами

за забруднення та негативний вплив на навколишнє 
середовище

Звітність за екологічними стандартами
– вид екологічних проблем галузі тваринництва;
– показники викидів галузі (наприклад, СО2), вплив господарства на ці показники;
– виконання загальнодержавних законів та програм щодо природоохоронних заходів у галузі тваринництва;
– надання відповідної інформації про потенційно серйозні екологічні проблеми галузі тваринництва на 
локальному рівні;
– матеріально-фінансові наслідки вжиття екозахисних заходів у тваринництві. 

Джерело: адаптовано автором підхід В. Жука, Ю. Штик, М. Щуренко [5, c. 22, 15, c. 236]
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ми дійшли висновку, що метою екологічного обліку 
є врахування екологічних аспектів та інформацій-
ної складової частини діяльності підприємства 
(відображення їх у звітності), що забезпечить 
користувачів інформацією (внутрішніх та зовніш-
ніх), необхідною для прийняття оперативних, 
неупереджених, оптимальних, правильних управ-
лінських рішень у галузі тваринництва. На нашу 
думку, це дасть можливість повноцінно викорис-
товувати екологічно безпечні технології виробни-
цтва тваринництва, враховувати ризики, які з ним 
пов’язані, а також вправно управляти сільсько-
господарським підприємством у нових соціально-
економічних умовах господарювання в аграрному 
секторі економіки.

Вважаємо, що описаний вище підхід забезпе-
чить підвищення уваги та зацікавленість користу-
вачів інформації у проблемах екологічного обліку 
в тваринництві.
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Стаття присвячена розробленню мето-
дичних підходів до управління збутовою 
діяльністю підприємства. Розглянуто 
сутність збутової стратегії, її складові 
частини, виконано критичний аналіз підходів 
до формування збутової стратегії, наве-
дено критерії ефективності її формування 
та напрями здійснення на підприємстві. 
Авторами проаналізовано взаємозв’язок і 
взаємодію збутової діяльності та маркетин-
гових комунікацій підприємства, запропоно-
вано методику оцінювання ефективності 
застосування маркетингових комунікацій 
та методику оптимізації формування 
каналів розподілу. Розроблено та запропо-
новано для впровадження на аналізованому 
підприємстві комплекс заходів, що включає 
впровадження системи автоматизова-
ного товарно-складського обліку “IBS Trade 
House”, кредитування покупців, заходи щодо 
підвищення лояльності клієнтів. У статті 
науково обґрунтовано метод управління 
збутовою діяльністю підприємства, що 
ґрунтується на застосуванні інтегрованих 
маркетингових комунікацій стимулювання 
продажів.
Ключові слова: управління, стратегія, збу-
това діяльність, маркетингова комунікація, 
товарно-складський облік, математична 
модель, оптимізація бізнес-процесів, при-
бутковість.

Статья посвящена разработке методи-
ческих подходов к управлению сбытовой 
деятельностью предприятия. Рассмо-
трена сущность сбытовой стратегии, 
ее составляющие, выполнен критический 
анализ подходов к формированию сбытовой 
стратегии, приведены критерии эффек-
тивности ее формирования и направления 
осуществления на предприятии. Авто-
рами проанализированы взаимосвязь и 
взаимодействие сбытовой деятельности 
и маркетинговых коммуникаций предпри-
ятия, предложены методика оценивания 
эффективности применения маркетинго-
вых коммуникаций и методика оптимиза-
ции формирования каналов распределения. 
Разработан и предложен для внедрения на 
анализируемом предприятии комплекс мер, 
включающий внедрение системы автома-
тизированного товарно-складского учета 
“IBS Trade House”, кредитование покупате-
лей, меры по повышению лояльности кли-
ентов. В статье научно обоснован метод 
управления сбытовой деятельностью пред-
приятия, основанный на применении инте-
грированных маркетинговых коммуникаций 
стимулирования продаж.
Ключевые слова: управление, стратегия, 
сбытовая деятельность, маркетинговая 
коммуникация, товарно-складской учет, 
математическая модель, оптимизация биз-
нес-процессов, прибыльность.

The article is devoted to development of methodical approaches to the management of marketing activities of the company. In the work the essence of 
marketing strategy, its components, made a critical analysis of approaches to formation of marketing strategy, given the criteria of efficiency of formation and 
direction of implementation in the enterprise. Analyzed the interaction of sales activities and marketing communications company that allows you to define 
the direction of application of marketing communications for the effective management of the sales activities of the company taking into account internal 
and external conditions of its functioning. The proposed method of evaluating the effectiveness of marketing communications and methods of optimiza-
tion of formation of distribution channels. Developed and proposed for implementation a set of measures to improve the existing system of management 
of marketing activity of the enterprise, including: 1) the introduction of a computer aided inventory accounting IBS Trade House, which, together with the 
integrated POS IBM provide full operational accountability in all aspects: cash office, showroom, warehouse, distribution center, remote office, chain store, 
wholesale warehouse; 2) the introduction of the instrument of credit buyers by signing contracts with banks for the provision of Express loans for buyers 
that will allow to increase volumes of sales of goods; 3) the introduction of measures to increase customer loyalty by compiling dossiers on loyal customers 
who have made a purchase, provide them with discount cards with improved conditions of calculation, the address of congratulations on the birthday and 
other holidays, providing individual additional discounts to these customers in their special dates. In article scientifically reasonable method of management 
and marketing activities of enterprises is based on the application of integrated marketing communications sales promotion and is used for distribution of 
products by introduction of modern information technologies for automated inventory accounting.
Key words: management, strategy, sales activities, marketing communication, inventory and inventory, mathematical model, business process optimiza-
tion, profitability.

Постановка проблеми. У господарській діяльності 
будь-якої організації основними питаннями є поста-
чання, виробництво й збут готової продукції. Діяльність 
підприємств у сучасних економічних умовах перед-
бачає реструктурування всіх функціональних сфер 
діяльності господарюючих суб’єктів, що головним 
чином стосується сфери збуту готової продукції.

На сучасному українському ринку функціону-
ють тисячі підприємств – виробників і постачаль-
ників роздрібних товарів. Для всіх лідерів ринку 
можна виділити дві загальні риси: по-перше, 
постановка стратегічних цілей, по-друге, ретельне 
розроблення та подальше впровадження збутової 
стратегії. Підприємства-виробники мають чітко 

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
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уявляти, які товари, в якому обсязі та для яких 
груп споживачів вони повинні виводити на ринок.

Мета збутової діяльності цих підприємств поля-
гає в отриманні певних комерційних результатів 
за допомогою найбільш ефективного управління 
власними ресурсами із задоволенням потреб 
замовників більш ефективніше, ніж конкуренти. 
Ринок поступово насичується, досягнення страте-
гічних цілей стає можливим лише на базі побудови 
довгострокових, довірчих відносин зі споживачами 
та учасниками збутових мереж. Чим точніше буде 
спрямовано інформаційний вплив на споживача, 
тим вище буде економічна ефективність бізнесу.

За наявності жорсткої конкуренції головними 
завданнями системи управління збутом є забез-
печення, завоювання та збереження підприєм-
ством кращої частки ринку й переваг над конку-
рентами. Тут збут продукції має розглядатися під 
принципово іншим кутом зору, а саме через при-
зму ринкового попиту та пропозиції. Відповідно до 
принципу маркетингу для виживання в ринкових 
умовах вітчизняні товаровиробники мають виро-
бляти те, що продається, а не продавати те, що 
вони виробляють [12].

Актуальність теми роботи обумовлена необхід-
ністю підвищення ефективності діяльності підпри-
ємства за рахунок удосконалення системи управ-
ління його збутовою діяльністю, що досягається 
шляхом вжиття заходів щодо стимулювання про-
дажів, підвищення лояльності покупців та мотива-
ції персоналу підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Різним аспектам цієї проблеми присвя-
чено роботи багатьох вітчизняних та закордон-
них учених, зокрема праці І.А. Абрамовича, 
Г. Ассєль, Л.В. Балабанової, Г.Дж. Болт, О.В. Буто-
вої, В.Ф. Гамалія, Н.В. Головкіна, Д.В. Дубівки, 
О.В. Кошик, Ф. Котлера, І.Я. Кулиняк, Ю.П. Митро-
хиної, І.В. Романчик, І.В. Фабрики [1–9; 12; 13]. 
У роботах автори дають свої визначення терміна 
«збутова діяльність», здійснюють поділ збуто-
вої діяльності підприємств за різними ознаками, 
висвітлюють напрями та етапи вдосконалення 
збутової діяльності підприємств – виробників про-
дукції різних галузей промисловості, обґрунтову-
ють роль та значення підвищення ефективності 
здійснення збутової діяльності для вітчизняних 
промислових підприємств.

Однак досить багато важливих питань досі не 
знайшли свого вирішення. Так, досі остаточно 
не вирішене питання визначення стану збутових 
систем підприємства та ефективності їх функціо-
нування, що потребує подальшого теоретичного й 
практичного обґрунтування.

Постановка завдання. Метою статті є вдо-
сконалення теоретичних і методичних підходів до 
управління збутовою діяльністю підприємства та 
визначення ефективності їх функціонування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Збутову стратегію підприємства – виробника про-
дукції варто розглядати як цілеспрямовану діяль-
ність, принципи та методи здійснення якої покли-
кані організувати рух потоку товарів до кінцевого 
споживача. Основним завданням збутової стра-
тегії є створення умов для перетворення потреби 
потенційного покупця на реальний попит на кон-
кретний товар.

Підприємства мають альтернативи в організа-
ції розподілу свого продукту. При цьому в її основі 
лежить принципова орієнтація на задоволення різ-
номанітних запитів кінцевого споживача або побу-
дову такої системи розподілу, яка буде ефективною 
як для самої фірми, так і для посередників, а також 
спосіб її здійснення, що розглядається як сукупність 
дій з максимального наближення товару до цільової 
групи споживачів або, навпаки, залучення спожи-
вачів до товару фірми. Вибір орієнтації та способу 
задоволення запитів споживачів складає сутність 
формованої збутової політики підприємства.

Під каналом розподілу (збуту) розуміється 
шлях проходження готової продукції від виробника 
до споживача. Формуючи канал розподілу, кожна 
фірма наділяє його конкретними функціями, якими 
можуть бути [6] маркетингові дослідження; участь 
у формуванні остаточної ціни товару; участь у 
коригуванні планів виробництва й збуту на основі 
відстеження позиції товару на ринку; проведення 
комплексу робіт з передпродажної підготовки про-
дукції та організації післяпродажного сервісного 
обслуговування споживачів; створення мережі 
торгових точок і ведення продажу товару кінце-
вому споживачу; стимулювання попиту на товар 
за допомогою реклами, надання гарантій та підви-
щення рівня обслуговування, диференціації умов 
оплати за товар. Ставлення до виконання пере-
рахованих вище функцій є підставою визначення 
фірмою конкретної позиції в процесі вибору най-
більш ефективного каналу розподілу (збуту).

Стимулювання збуту є важливим пріоритетним 
аспектом маркетингової діяльності підприємства, 
оскільки товар купують лише тоді, коли спожи-
вач платоспроможний, а товар йому необхідний. 
Щоби продати товар, необхідно надати спожива-
чеві інформацію щодо його експлуатаційних (спо-
живчих) властивостей. Однак стосовно товарів 
ринкової новизни така вичерпна інформація від-
сутня, що у більшості споживачів породжує так 
званий бар’єр недовіри, усунення якого є важли-
вим завданням стимулювання збуту.

Тоді як реклама наводить доводи на користь 
купівлі товару чи послуги, стимулювання збуту 
пояснює, чому це треба зробити негайно. Незва-
жаючи на критику та застереження досвідчених 
маркетологів щодо обережного вжиття заходів із 
стимулювання збуту [2; 7; 13], тенденція передві-
щає майбутнє підвищення його значущості.
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Стимулювання збуту обумовлює відомі методи 
просування товару, використовує різноманітні 
засоби активізованого впливу, здатні прискорити 
чи посилити відповідну реакцію ринку. Об’єктом 
уваги можуть бути покупці, посередники й торго-
вий персонал фірми. Засоби стимулювання збуту 
щодо кожного з них різні.

На покупців найбільше впливають через про-
позиції щодо повернення грошей, зміну упаковки, 
конкурси, лотереї, знижки, кредити, купони, залі-
кові талони, демонстрації, поширення зразків.

До посередників найчастіше застосовують такі 
методи, як проведення торговельних конкурсів 
задля порівнювання результатів роботи торговель-
них посередників чи збутових агентів для матеріаль-
ного заохочення переможців; постачання частини 
товарів безкоштовно, що дає змогу посередникам 
зекономити витрати на транспортування; заліки 
дилерам за включення товару в номенклатуру, що 
передбачає авансове фінансування посередни-
ків для стимулювання збуту товарів безпосеред-
ньо в місцях їхнього продажу; організація спільної 
реклами, що дає змогу розподілити витрати між 
товаровиробником і посередником [9].

Торговому персоналу фірми виплачують комі-
сію з продажу та преміальні за підвищення обсягу 
продаж. Також методами впливу на продавців є 
проведення конкурсів.

Збільшена конкуренція змушує підприємства – 
виробників йти на великі поступки як споживачам 
і посередникам у збуті своєї продукції, так і поста-
чальникам сировини для своєчасного та безпере-
бійного забезпечення процесу виробництва [8].

Крім того, об’єктивним чинником є зниження 
ефективності реклами через підвищення витрат 
і рекламну тісноту в засобах масової інформації, 
тому все більша кількість підприємств-виробників 
розглядає стимулювання збуту як засіб, який може 
ефективно підтримати рекламну кампанію [6].

Відповідальність за організацію стимулювання 
збуту покладається на керуючих рекламою та 
збутом товарів відповідно до їхніх повноважень. 
Керуючий збутом відповідає за організацію торго-
вельних виставок, призові знижки, спільне стиму-
лювання, особливі заходи, демонстрації, виставки, 
тобто за все те, що в інтересах фірми має ціле-
спрямовано працювати на посередників чи кінце-
вих споживачів. Багато фірм-виробників у питан-
нях управління стимулюванням збуту вдаються 
до послуг зовнішніх спеціалізованих фірм. Деякі з 
них орієнтуються на вузьку сферу впливу, зокрема 
продаж за купонами, марками, через подарунки. 
Вони здебільшого мають чималий досвід швид-
кого обслуговування та гнучкості [13].

Спростити процес придбання товару покупцем 
можна за допомогою надання кредитів, можливості 
здійснити безготівковий розрахунок та замовити 
доставку товару. Іноді для спонукання покупця до 

купівлі треба запропонувати йому придбати товар 
за допомогою платіжної картки. Все більше укра-
їнських покупців віддають перевагу саме такому 
способу оплати, про що свідчить зростання без-
готівкових розрахунків в Україні.

Полегшити процес придбання товару також 
можуть додаткові послуги, наприклад можливість 
заплатити за послуги мобільного зв’язку або наяв-
ність співробітників, які допомагають упакувати 
речі на касі та донести їх до машини, або електро-
нне табло з необхідною інформацією щодо розта-
шування відділів та наявності товарів. Такі послуги 
не пов’язані зі специфікою магазину, але покупці 
сприймають їх наявність як фактор дбайливого 
ставлення магазину до своїх покупців.

Пропонування послуг, які спрощують викорис-
тання товару після його придбання, також стиму-
лює продаж товарів підприємств. До таких послуг 
можна віднести гарантійне обслуговування та 
послуги з установки й налагодження. Для стимулю-
вання продажів товарів торгівельні підприємства 
можуть подовжувати гарантійний термін, встанов-
лений виробником. Деякі підприємства пропонують 
один і той самий товар за різними цінами залежно 
від термінів гарантії. Наявність послуг з установки 
та налагодження складної побутової техніки також 
додатково спонукає покупця до придбання товару.

Збутова політика як основа вдосконалення сис-
теми управління збутовою діяльністю підприємства 
має орієнтуватись на такі засади, як задоволення 
ринкового попиту; адекватність платоспроможності 
споживачів; забезпечення підприємницького при-
бутку як у поточному періоді, так і в майбутньому; 
відповідність ринковій стійкості підприємства, 
зокрема збереження/розширення частки ринку та 
досягнення перемоги над конкурентами; створення 
позитивного іміджу на внутрішньому та зовнішньому 
ринках, а також визнання з боку громадськості [7].

Слід підкреслити, що збутова політика залежить 
від внутрішніх та зовнішніх умов функціонування 
підприємства, а для її розроблення потрібний їх 
комплексний аналіз. Аналіз внутрішнього середо-
вища охоплює різні сторони або зрізи всередині 
підприємства. Під час проведення такого аналізу 
слід використовувати маркетинговий моніторинг 
як основний інструмент сканування середовища 
підприємства, що включає чотири основних етапи 
[3], а саме виявлення тенденцій можливих змін 
середовища або безпосередньо самих змін, що 
вже мали місце, та визначення їх впливу на діяль-
ність підприємства; проведення постійного моніто-
рингу тенденцій та подій зовнішнього середовища; 
аналіз факторів, які безпосередньо впливають на 
зміни економіки, політики, законодавчого поля, 
демографічного та соціально-культурного середо-
вища, прогнозування попиту та обсягів збуту; про-
ведення якісного та кількісного оцінювання визна-
чених майбутніх змін середовища підприємства.
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Реалізація означеного алгоритму здійснюється 
шляхом сканування підприємства за такими фак-
торами внутрішнього середовища, як фінансове 
становище, рівень інноваційності наявної про-
дукції та перспективи впровадження інноваційної 
політики [11].

Як фактори зовнішнього середовища необ-
хідно аналізувати споживачів, конкурентів, поста-
чальників сировини та матеріалів, економічне та 
політичне оточення, демографічний та науково-
технічний фактор, а також їх вплив на виробничо-
збутову діяльність підприємства.

Аналіз системи управління збутовою діяль-
ністю підприємства передбачає виявлення ефек-
тивності кожного елемента цієї системи, оціню-
вання діяльності збутового апарату. Аналіз витрат 
обігу передбачає зіставлення фактичних збутових 
витрат щодо кожного каналу збуту й виду витрат 
з показниками плану задля виявлення необґрун-
тованих витрат, усунення втрат, що виникають у 
процесі руху товару, а також підвищення рента-
бельності функціонуючої системи збуту. Як пра-
вило, в системі управління збутом фірми виникає 
така проблема, як відсутність ефективного меха-
нізму управління збутом, що породжує цілу низку 
проблем, зокрема переповнені склади, неплатежі, 
відсутність обігових коштів на закупівлю сировини, 
зупинку виробництва [2].

Таким чином, для забезпечення ефективного 
стимулювання збуту продукції як виробничі, так і 
торгівельні підприємства мають визначити осно-
вні завдання й необхідні засоби стимулювання, 
розробити відповідну програму стимулювання 
збуту та забезпечити контроль за її виконанням, а 
також своєчасно проводити оцінювання досягну-
тих результатів.

Як приклад для аналізу авторами вибрано тор-
гівельне підприємство ТОВ «Спортмастер-Укра-
їна». За результатами SWOT-аналізу підприєм-
ство має велику кількість внутрішніх слабкостей, 
однак наявні й сильні сторони, такі як економія 
на масштабах, висока частка ринку, впізнавання 
бренду. В умовах, що склалися, компанії доцільно 
рекомендувати використання стратегії виживання, 
оскільки нині вихід на нові ринки збуту є пробле-
матичним через брак власних оборотних коштів та 
складність щодо отримання кредиту. ТОВ «Спорт-
мастер-Україна» має сконцентрувати свою увагу 
на підвищенні ефективності збутової діяльності на 
вже діючих об’єктах, впроваджувати нові послуги, 
підвищувати якість надання послуг, завойовувати 
лояльність клієнтів, використовувати засоби сти-
мулювання та підвищення мотивації персоналу.

На підставі наведених вище рекомендацій у 
статті авторами розроблено комплекс заходів 
щодо стимулювання продажів підприємства, який 
буде включати надання послуги кредитування для 
покупців, підвищення лояльності клієнтів, що здій-

снюють часті покупки на великі суми, та додаткову 
мотивацію персоналу. Розглянемо детальніше ці 
заходи, виконаємо розрахунок витрат на вжиття 
цих заходів, визначимо їх результативність та еко-
номічну ефективність вжиття на підприємстві.

1) Послуга експрес-кредитування покупців. 
Одним з напрямів стимулювання продажів під-
приємства може стати кредитування покупців. 
Кредит на придбання товару дає змогу покупцю 
здійснити покупку, за яку він не може заплатити 
одразу. Зазвичай кредит покупцеві надає банк – 
партнер підприємства торгівлі, що значно спрощує 
процес надання та погашення кредиту й не вима-
гає великих витрат часу. Для цього передбачено 
укладання договору з банками на надання екс-
прес-кредитів для покупців товарів підприємства. 
Експрес-кредити видаються під невисоку річну 
відсоткову ставку строком не більше 10 місяців. 
Для отримання кредиту необхідний лише пас-
порт. Інформація про потенційного клієнта пере-
віряється протягом 20 хвилин. Платежі за кредит 
виплачуються відповідно до договору, укладеного 
з банком. Після отримання кредиту банк перерахо-
вує за безготівковим розрахунком на рахунок роз-
дрібної мережі всю суму, отриману клієнтом. Для 
оформлення кредитів передбачається залучення 
двох співробітників банку. Крім того, про надання 
нового виду послуг з експрес-кредитування необ-
хідно інформувати потенційних покупців товарів 
підприємства. Для цього необхідно випустити дру-
ковану рекламу (буклети) та виконати розсилку 
актуальної рекламної інформації на електронну 
пошту клієнтів.

2) Підвищення лояльності клієнтів. Засобом 
підвищення стимулювання збуту можуть стати 
заходи щодо підвищення лояльності клієнтів під-
приємства. Програми лояльності призначені 
для постійних, отже, найбільш цінних покупців. 
Сучасні підприємства торгівлі для ідентифікації 
своїх постійних покупців використовують спеці-
альні пластикові картки. Програми лояльності 
передбачають не тільки збирання та викорис-
тання персональних даних покупця (стать, склад 
родини, контактні дані тощо), але й ретельний 
аналіз його покупок. Таким чином, підприємство 
має можливість робити своїм покупцям пропози-
ції, що відповідають їх потребам і вподобанням. 
Програми лояльності можна поділити на два види, 
а саме дисконтні та бонусні. Учасники дисконтних 
програм лояльності отримують постійну знижку на 
товари, які реалізовує підприємство. Бонусні про-
грами полягають у накопиченні призових балів під 
час здійснення кожної покупки, які потім можна 
обміняти на знижку. Останніми роками бонусні 
програми лояльності набули в Україні великої 
популярності. Для більш ефективної роботи з 
клієнтами необхідно скласти досьє на постійних 
покупців, які здійснюють покупки товарів підпри-
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ємства. Використання цього досьє передбачає 
надання постійним клієнтам дисконтних карток 
з поліпшеними умовами розрахунку, адресного 
вітання з днем народження та іншими святами, 
формування рекламних розсилок з урахуванням 
переваг, що віддають ці клієнти, купуючи товари 
підприємства, надання індивідуальних додатко-
вих знижок цим клієнтам в особливі для них дати. 
Зараз великою популярністю користується послуга 
продажу подарункових сертифікатів, тобто можли-
вість оплатити покупку, а вибір надати тому, для 
кого цей подарунок призначається. Цей напрям 
завоювання лояльності клієнтів треба розвивати 
далі шляхом розширення видів подарункових сер-
тифікатів з покращенням умов їх використання 
для придбання товарів підприємства.

3) Стимулювання та додаткова мотивація пер-
соналу. Ефективність продажів багато в чому зале-
жить від працівників. Підприємство звертається до 
засобів стимулювання для отримання більш силь-
ної та оперативної зворотної реакції торговельного 
персоналу, що приводить до підвищення продажів 
товару та збільшення прибутку підприємства. Сти-
мулювання персоналу може бути матеріальним 
(премії, коштовні подарунки, туристські поїздки 
тощо) та моральним (підвищення за службовим 
становищем, перемога у конкурсі тощо) [14]. Для 
підвищення мотивації співробітників аналізованого 
підприємства, яка може привести до зростання 
продажів, можна запропонувати проведення кон-
курсу на звання кращого продавця-консультанта, 
кращого касира, кращого охоронця торгового залу. 
Призами в конкурсі можуть бути як грошові пре-
мії, так і додаткові знижки для покупки будь-якого 
товару підприємства.

Аналізуючи необхідні витрати, можемо зро-
бити висновок про те, що вони невисокі порів-
няно з обсягом середнього річного товарообігу 

ТОВ «Спортмастер-Україна», який становить 
269 970 тис. грн.

Результати розрахунку економічної ефектив-
ності кожного із запропонованих заходів наведено 
в табл. 1.

Як показали розрахунки, захід зі впровадження 
експрес-кредитування в умовах аналізованого під-
приємства є найбільш ефективним. Так, на кожну 
вкладену гривню підприємство отримає 23,08 грн. 
доходу. Друге місце за ефективністю посідає захід 
щодо підвищення лояльності покупців, ефектив-
ність якого становить 8,33 грн. на кожну вкладену 
гривню. Захід щодо підвищення мотивації пер-
соналу підприємства принесе 7,05 грн. на кожну 
вкладену гривню. Середня ефективність ком-
плексу заходів становить 11,17 грн. на кожну вкла-
дену гривню.

Визначимо вплив кожного заходу на основні 
економічні показники діяльності підприємства. На 
підставі виконаних розрахунків товарообіг підпри-
ємства збільшиться на 10% (включаючи результат 
від вжиття комплексу заходів), а собівартість това-
рів – на 4% (зокрема, витрати на вжиття заходів). 
Розрахунки представлені в табл. 2.

З вищесказаного можна зробити висновок, що 
всі заходи, пропоновані в роботі, є ефективними, а 
їх вжиття приведе до збільшення доходів та рівня 
рентабельності підприємства. Так, прибуток від 
продажів у прогнозному періоді порівняно з фак-
тичним збільшиться на 48,9%, а рентабельність 
збільшиться з 13,37% до 21,22%. Отже, запро-
понований комплекс заходів щодо стимулювання 
збуту є економічно доцільним і може бути реко-
мендований керівництву підприємства для вжиття.

Незважаючи на різноманітність виробничих 
та торговельних підприємств (оптові, роздрібні, 
мережеві тощо), багато проблем, з якими вони 
стикаються, пов’язані з інформацією, зокрема її 

Таблиця 1
Економічна ефективність запропонованих заходів

Захід Витрати, грн. Дохід, грн. Економічна ефективність 
заходів, грн.

Послуга експрес-кредитування 13 000 300 000 23,08
Підвищення лояльності клієнтів 30 000 250 000 8,33
Додаткова мотивація персоналу 17 000 120 000 7,05
Разом 60 000 670 000 11,17

Таблиця 2
Основні економічні показники діяльності підприємства

Показник Фактичні значення Прогнозні 
значення

Відхилення
абсолютне, тис. грн. відносне, %

Товарообіг, тис. грн. 269 970 296 967 26 997 110,0
Повна собівартість 
реалізації, тис. грн. 233 881 243 236 9 355 104,0

Прибуток від реалізації, 
тис. грн. 36 089 53 731 17 642 148,9

Рівень рентабельності 
реалізації, % 13,37 21,22 7,85 –
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недоліком або надлишком, неможливістю збору й 
аналізу. Керівникам цих підприємств доводиться 
вирішувати найскладніші завдання. Між тим як 
стратегічні, так і оперативні рішення приймаються 
саме на базі інформації, що надходить керівнику з 
різних підрозділів підприємства [10].

Необхідність використання сучасних способів 
торгівлі, підвищення рівня обслуговування, вклю-
чаючи можливість введення різних форм оплати 
за товари та послуги, стає все більш актуальною. 
У зв’язку з цим все більш очевидною стає потреба 
впровадження сучасних інформаційних техноло-
гій для оптимізації бізнес-процесів та підвищення 
ефективності, отже, прибутковості підприємства 
[15]. Однак сьогодні стан вітчизняних підприємств 
здебільшого характеризується наявністю застарі-
лих інформаційних технологій.

Для вдосконалення продажів товарів на ана-
лізованому підприємстві можна рекоменду-
вати впровадження системи автоматизованого 
товарно-складського обліку “IBS Trade House”. 
Ця система й інтегровані в неї касові термінали 
IBM забезпечують наявність повної оперативної 
звітності у всіх розрізах, таких як касовий вузол, 
торговий зал, склад, розподільний центр, відда-
лений офіс, мережа магазинів, оптовий склад. 
Це дає змогу керівнику торгового підприємства 
володіти достовірною інформацією щодо запасів, 
закупівель та асортименту, автоматизує процес 
складання замовлень постачальнику, попереджає 
втрати підприємства, викликані перевантаженням 
складів готовою продукцією, яка не користується 
попитом, запасами сировини, пошкодженням та 
крадіжками товарів зі складів.

З огляду на сучасну фінансову ситуацію на під-
приємстві це є перспективним напрямом його еко-
номічного розвитку, бо потребує значних фінан-
сових інвестицій на вжиття, але ефективність 
цього заходу буде значно вище за рахунок терміну 
використання проєкту та масштабів його впровад-
ження в умовах діючого підприємства [11].

Висновки з проведеного дослідження. 
Поліпшення економічних показників роботи під-
приємства багато в чому залежить від ефектив-
ності його збутової діяльності. Виходячи з прове-
деного дослідження, можемо виділити комплекс 
таких заходів щодо вдосконалення наявної сис-
теми управління збутовою діяльністю аналізова-
ного підприємства:

1) впровадження системи автоматизованого 
товарно-складського обліку “IBS Trade House”, яка 
разом з інтегрованими в нею касовими терміна-
лами IBM забезпечує наявність повної оператив-
ної звітності у всіх розрізах, таких як касовий вузол, 
торговий зал, склад, розподільний центр, віддале-
ний офіс, мережа магазинів, оптовий склад;

2) впровадження послуги кредитування клієн-
тів, якою передбачено укладання договорів з бан-

ками на надання експрес-кредитів для покупців, 
що, за прогнозними оцінками, дасть змогу значно 
підвищити обсяги продажу товарів за рахунок про-
грам оплати частинами або з відстрочкою платежу;

3) вжиття заходів щодо підвищення лояльності 
клієнтів шляхом складання досьє на постійних 
покупців, які здійснюють покупки в супермаркеті, 
що передбачає надання постійним клієнтам дис-
контних карток з поліпшеними умовами розра-
хунку, адресного вітання з днем народження та 
іншими святами, формування рекламних розси-
лок з урахуванням переваг, що віддають ці клієн-
тів, купуючи товари підприємства, надання інди-
відуальних додаткових знижок цим клієнтам в 
особливі для них дати;

4) впровадження стимулювання та додатко-
вої мотивації персоналу з використанням матері-
ального заохочення (премії, коштовні подарунки, 
туристські поїздки тощо) та морального заохо-
чення (підвищення за службовим становищем, 
перемога у конкурсі тощо).

За наведеними розрахунками середня ефектив-
ність комплексу запропонованих в роботі заходів 
становить 11,17 грн. на кожну вкладену гривню, що 
доводить їх економічну доцільність та ефективність.

Запропоновані в роботі рекомендації універ-
сальні й можуть використовуватися суб’єктами гос-
подарювання різних галузей та форм власності для 
більш ефективного управління збутовою діяльністю.

Наукова новизна отриманих результатів дослід-
жень полягає в такому:

– вдосконалено методичний підхід до визначення 
стану збутових систем підприємства та ефективності 
їх функціонування за рахунок аналізу взаємозв’язку 
та взаємодії збутової діяльності й маркетингових 
комунікацій підприємства, що дає змогу визначати 
напрями застосування маркетингових комунікацій 
для ефективного управління збутовою діяльністю 
підприємства з урахуванням внутрішніх та зовніш-
ніх умов його функціонування, побудувати модель 
впливу комунікацій на поведінку споживача на дію-
чому промисловому підприємстві залежно від його 
специфіки, що сприяє забезпеченню стабільного 
економічного становища підприємства;

– дістав подальшого розвитку метод управ-
ління збутовою діяльністю підприємства, що, на 
відміну від наявних, ґрунтується на застосуванні 
інтегрованих маркетингових комунікацій стимулю-
вання продажів та використовується для поши-
рення продукції шляхом впровадження сучасних 
інформаційних технологій, реалізованих у сис-
темах автоматизованого товарно-складського 
обліку, що є основою оптимізації бізнес-процесів, 
підвищення прибутковості підприємства й вико-
ристання під час аналізування ефективності гос-
подарської діяльності підприємства.

Більшої уваги в подальших наукових дослід-
женнях потребує вивчення питання нецінового 



213

  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

стимулювання продажів, зокрема питання благо-
дійного стимулювання, яке досі не розглядалось 
у вітчизняній науковій літературі, а також питання 
впровадження супутніх торговельних послуг, які 
нині досліджені недостатньо.

Оригінальність запропонованих авторами еко-
номічних рішень полягає в розробленні заходів 
щодо підвищення ефективності діяльності підпри-
ємства за рахунок впровадження на підприємстві 
методики оцінювання ефективності застосування 
маркетингових комунікацій та методики оптиміза-
ції формування каналів розподілу, а також мож-
ливості використання результатів дослідження 
для вдосконалення системи управління збутовою 
діяльністю промислових підприємств. Це дасть 
змогу приймати виважені управлінські рішення 
щодо розвитку підприємства та сприятиме покра-
щенню його фінансово-економічного стану.
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Сучасний світ постійних змін та криз 
породжує новий рівень вимог до управління 
соціально-економічними системами. Головна 
особливість підходу до управління склад-
ними системами в сучасних умовах полягає 
в урахуванні принципів синергетики. Синер-
гетика є універсальною методологічною 
парадигмою, ідеї та принципи якої дають 
змогу вивчати загальні закономірності 
процесів переходу від хаосу до порядку та 
навпаки в поведінці складних систем будь-
якої природи, зокрема соціально-економічних. 
У статті досліджено актуальне питання 
зміни управлінської парадигми в сучасних 
умовах. Визначено особливості синерге-
тичного підходу до управління соціально-
економічними системами як найбільш 
актуального підходу, що дає можливість 
зрозуміти динаміку соціально-економічних 
процесів та роль процесів самоорганізації 
в розвитку соціально-економічних систем. 
Обґрунтовано необхідність застосування 
синергетичних методів для ефективного 
управління соціально-економічними систе-
мами.
Ключові слова: самоорганізація, синерге-
тика, соціально-економічні системи, управ-
ління, синергетичні методи.

Современный мир постоянных измене-
ний и кризисов порождает новый уровень 

требований к управлению социально-
экономическими системами. Главная 
особенность подхода к управлению слож-
ными системами в современных усло-
виях заключается в использовании 
принципов синергетики. Синергетика 
является универсальной методологи-
ческой парадигмой, идеи и принципы 
которой позволяют изучать общие 
закономерности процессов перехода от 
хаоса к порядку и наоборот в поведе-
нии сложных систем любой природы, в 
частности социально-экономических. В 
статье исследован актуальный вопрос 
изменения управленческой парадигмы в 
современных условиях. Определены осо-
бенности синергетического подхода к 
управлению социально-экономическими 
системами как наиболее актуального 
подхода, который позволяет понять 
динамику социально-экономических про-
цессов и роль процессов самоорганиза-
ции в развитии социально-экономических 
систем. Обоснована необходимость при-
менения синергетических методов для 
эффективного управления социально-
экономическими системами.
Ключевые слова: самоорганизация, синер-
гетика, социально-экономические системы, 
управление, синергетические методы.

Modern socio-economic systems demonstrate instability, chaos, unpredictability. What methodology should be applied for management of modern 
socio-economic systems? Constant changes and crises in the development of socio-economic systems require new approaches to managing these 
systems. The feature of the approach to managing socio-economic systems in modern conditions is the use of the principles of synergetics. Synergetics 
is a universal methodological paradigm that studies the general laws of the processes of transition from chaos to order and vice versa in the behavior 
of complex systems of any nature, including socio-economic ones. According to the theory of self-organization, in open systems that exchange energy, 
matter, information with the external environment, self-organization processes is arise. According to the conclusions of synergetics, socio-economic 
systems are open systems, between which there is a constant exchange of energy, information, and matter. Self-organization in complex open sys-
tems does not allow establishing clear control over them; therefore, development systems cannot be imposed on them. Modern management cannot 
consider managerial activity only the process of the effective influence of the subject on the control object, but must take into account the principles 
of synergetics, self-organization mechanisms, and the multivariance of the ways the system develops. The current issue of changing the managerial 
paradigm in modern conditions is considered in the article. The synergetic theory claims that the ineffective management of the socio-economic system 
consists in imposing a system of some form of organization on the system, does not correspond to its internal trends. The essence of the new approach 
is that management should be focused not on the external, but on the internal, on its own laws of self-organization and evolution of a complex system. 
Moreover, it is not the strength of the control action that is important, but its consistency with the own trends in the development of the nonlinear system.  
The effective management requires a transition from a management system based solely on external influence to a system based on a synthesis of 
influence and self-organization, that is, a transition from a «subject-control object» model to a “subject-control subject” model. The synergistic approach 
to the management of socio-economic systems is considered in the article as the most relevant in modern conditions. The necessity of applying a syn-
ergetic approach for the effective management of socio-economic systems is substantiated.
Key words: self-organization, synergetics, socio-economic systems, management, synergetic methods.

Постановка проблеми. Сучасний стан роз-
витку науки характеризується зростанням інтер-
есу до дослідження законів еволюції складних 
систем. Міждисциплінарні дослідження складних 
систем, до яких належать соціально-економічні, 
свідчать про те, що закони, які визначають їх пове-
дінку, принципово відрізняються від законів кла-
сичної науки. У часи класичної наукової парадигми 
об’єктами дослідження головним чином були стій-
кість, рівновага, порядок, замкнені системи, лінійні 
залежності. В рамках нової парадигми соціально-
економічний розвиток розглядається як надсклад-

ний нелінійний процес, який має стохастичний 
характер. У науковому економічному просторі все 
більше поширюється методологія синергетики, 
тобто теорії самоорганізації, яка орієнтована на 
пошук певних універсальних законів еволюції та 
самоорганізації складних систем, законів еволюції 
відкритих, нерівноважних систем будь-якої при-
роди: від фізичних і біологічних до економічних і 
соціальних. Головна особливість сучасного під-
ходу до управління соціально-економічними сис-
темами полягає в посиленні уваги до процесів 
самоорганізації.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Складні соціально-економічні системи розвива-
ються нерівномірно, їм притаманні стохастичність, 
невизначеність, турбулентність, режими із заго-
стренням тощо. Економічні кризи, рецесії, спади, 
підйоми доводять це. Нелінійний, нерівноважний, 
незворотний характер економічних процесів зумо-
вив необхідність розвитку нової парадигми в еконо-
мічній теорії, заснованої на теорії самоорганізації.

На думку одного із засновників синергетичної 
економіки В.-Б. Занга [1, с. 13], традиційна теоре-
тична економіка обмежена переважно статичними 
та зовні стабілізованими економічними систе-
мами. Нелінійні нестійкі процеси, зокрема регу-
лярні та нерегулярні коливання, в традиційному 
аналізі вважаються випадковими або незначними 
явищами. Для аналізу характеристик нелінійних 
динамічних економічних систем потрібно засто-
совувати синергетичну економіку, яка базується 
на синергетиці Хакена. Синергетична економіка 
акцентує увагу на взаємодії лінійності та неліній-
ності, стійкості та нестійкості, сталості та струк-
турних змін на противагу властивостям лінійності, 
стійкості, неперервності та сталості. На відміну від 
традиційної економіки, нелінійність та нестійкість 
у синергетичній економіці розглядаються перш 
за все як джерела різноманітності та складності 
економічної динаміки, а не як джерела шумів та 
випадкових явищ.

На думку дослідників [2], використання мето-
дології синергетики дає змогу виявляти та дослі-
джувати нерегулярні ефекти, що існують в еконо-
мічній дійсності, більш глибоко розуміти природу 
їх виникнення, ідентифікувати їх, отже, дає змогу 
відповідним чином впливати на перебіг еконо-
мічних процесів. Саме усвідомлення механізмів 
виникнення синергетичних ефектів дасть можли-
вість організовувати управління соціально-еконо-
мічними системами від окремої фірми до всієї кра-
їни на якісно іншому рівні.

Як неодноразово зазначали С. Курдюмов та 
О. Князєва [3, с. 178–179], в сучасних умовах інфор-
маційної революції та успіхів математичного моде-
лювання складних соціально-природничих процесів 
неправомірно використовувати методи й моделі, що 
базуються на паттернах лінійного мислення, ліній-
них наближеннях, екстраполяції минулого досвіду. 
Ці методи дуже часто пов’язані зі значними усклад-
неннями моделі, включенням до моделі значної кіль-
кості параметрів. Попередні методологічні підходи 
до моделювання складних соціально-економічних 
процесів не враховують або недооцінюють неодноз-
начність майбутнього, фактори детермінації ево-
люційних процесів з майбутнього, конструктивність 
хаосу в еволюції, значну роль надшвидких процесів 
в розвитку складного тощо.

На думку дослідників, синергетика як сучасна 
парадигма еволюції надає загальні орієнтири для 

моделювання та прогнозування перебігу процесів 
у складних соціально-природних системах. Забез-
печуючи лише загальну методологію та зазна-
чаючи напрями пошуку, синергетика має можли-
вість сформулювати деякі еволюційні правила 
заборони. Знання таких обмежень, усвідомлення 
неможливості існування окремих станів у цьому 
середовищі є вкрай важливим знанням, що дає 
змогу економити енергію, матеріальні затрати, 
духовні зусилля.

На думку Г. Шевцової [4, с. 65–66], традиційні 
підходи й концепції управління економічними 
системами все частіше виявляються недостат-
німи для вирішення складних сучасних проблем, 
оскільки суттєво змінилося зовнішнє середовище 
та зросла його невизначеність. Звичні підходи й 
технології управління не встигають за динамікою 
змін. Поведінка складних соціально-економіч-
них систем стає принципово непередбачуваною, 
а їхній розвиток здійснюється через випадковий 
вибір з безлічі альтернатив. Науковець підкрес-
лює, що за цих умов економічна наука має вико-
ристовувати методологічний апарат синергетич-
ної теорії, що буде сприяти новому баченню та 
розумінню економічних процесів, а також застосу-
ванню синергетичних методів управління.

Як зазначає В. Решетило [5, с. 9–10], збіль-
шення відкритості та складності сучасних соці-
ально-економічних систем, зростання їх нелі-
нійності та невизначеності змушує економістів 
застосовувати методологію наукового аналізу, роз-
робленого природничими науками. Значні методо-
логічні можливості відкриваються перед еконо-
мічною наукою у зв’язку з розвитком синергетики, 
тобто теорії самоорганізації складних відкритих 
нелінійних систем будь-якої природи. Останніми 
роками відбувається становлення нового напряму 
в економічних дослідженнях, а саме економічної 
синергетики. Економічна синергетика – це напрям 
в економічному аналізі, який, не зменшуючи важ-
ливості традиційних концепцій, зосереджує увагу 
на таких явищах у розвитку економічних систем, 
як нерівноважність та нелінійність, досліджує про-
цеси самоорганізації в нестійкому соціально-еко-
номічному середовищі.

На глибоке переконання науковців [6], соці-
ально-економічний розвиток – це надскладний 
процес. Сучасна наука розглядає розвиток як 
нелінійний, нерівноважний, незворотний процес, у 
якому відбуваються автоколивання, авторегресії, 
автокаталіз, гетероскедастичність та інші транс-
формації. Процеси взаємодії та автокореляції цих 
явищ викликають появу не лише турбулентності, 
невизначеності, стохастичності, але й резонанс-
них, спонтанних режимів із загостренням. Керу-
вання таким складним процесом, у якому задіяні 
як позитивний (синергетичний), так і від’ємний 
(кібернетичний) зворотні зв’язки, потребують вико-
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ристання відмінної від лінійної парадигми науки, 
іншого мислення, підходу та технологій.

Слід зазначити, що методологічні основи 
синергетики було закладено в роботах Г. Хакена, 
І. Пригожина, Г. Ніколіса, І. Стенгерс, С. Курдю-
мова, О. Князєвої, Г. Малинецького, В. Буданова 
та інших науковців. Питанням застосування мето-
дології синергетики під час дослідження соці-
ально-економічних систем займались В.-Б. Занга, 
Е. Петерс, Т. Пу, Р. Євстигнеєв, Л. Євстигнеєва, 
О. Бєлоцерковський, О. Пугачова та багатьох 
інших дослідників.

Аналіз наукових публікацій останніх років 
засвідчив, що в сучасних умовах саме синергетика 
пропонує нову методологію управління складними 
соціально-економічними системами. Значний вне-
сок у розроблення зазначеної проблематики здій-
снили вітчизняні та зарубіжні дослідники, зокрема 
В. Геєць, Е. Кемпбелл, А. Колесніков, Б. Кузне-
цов, С. Курдюмов, Г. Малінецький, В. Стьопін, 
П. Сендж, Г. Шевцова. Водночас синергетичні 
аспекти управління соціально-економічними сис-
темами залишаються недостатньо дослідженими 
та потребують уточнення, що зумовило вибір теми 
дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є теоре-
тичне обґрунтування необхідності використання 
методології синергетики під час управління склад-
ними соціально-економічними системами, дослід-
ження особливостей синергетичного підходу до 
управління.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний світ, зазнаючи системної трансформації, 
породжує новий рівень вимог до управління соці-
ально-економічними системами. Всі соціально-
економічні системи змушені функціонувати в нелі-
нійних, емерджентних, наддинамічних умовах, що 
потребує зміни концепції управління цими систе-
мами. Однією з головних особливостей сучасного 
підходу до управління соціально-економічними 
системами є врахування принципів синергетики.

Термін «синергетика» (від грецького “syner-
geia” – «спільний», «узгоджено діючий») вперше 
був використаний Германом Хакеном із Штут-
гардського університету на початку 70-х років  
ХХ століття. Досліджуючи процеси динаміки лазе-
рів, Г. Хакен помітив, що утворення внутрішніх 
структур у лазері відбувається відповідно до зако-
нів, що дуже нагадують конкуренцію молекуляр-
них видів. Аналіз таких прикладів дав змогу зро-
бити висновок, що процеси структуроутворення 
й самоорганізації у різноманітних системах, які 
є предметом дослідження у фізиці, хімії, біології, 
економіці, соціології, відбуваються відповідно до 
невеликої кількості сценаріїв, що не залежать від 
конкретної системи.

Синергетика – це міждисциплінарний напрям 
науки, мета якого полягає у виявлені загальних 

сценаріїв, методів, закономірностей виникнення 
впорядкованих структур у відкритих нелінійних 
дисипативних системах. Синергетика акцентує 
увагу на узгодженості, взаємодії частин системи 
під час утворення її структури як єдиного цілого, 
досліджує складні системи різноманітної природи, 
що здатні до самоорганізації.

Синергетика як новий метод дослідження від-
критих самоорганізованих систем виникла у відпо-
відь на кризу стереотипного, лінійного мислення, 
характерними ознаками якого є:

– розуміння хаосу як виключно деструктивного 
явища;

– розглядання випадковості як другорядного 
чинника, який не має принципового значення в 
розвитку;

– розуміння нестійкості та нерівноваги виключно 
як негативних та руйнівних чинників;

– твердження, що процеси, які відбуваються у 
світі та суспільстві, є зворотними за часом та перед-
бачуваними на необмежено великі проміжки часу;

– уявлення про те, що процеси та явища мають 
жорсткий причинно-наслідковий зв’язок; розвиток 
є лінійним, поступальним, безальтернативним, а 
минуле має лише історичний інтерес;

– твердження, що результат зовнішнього управ-
ляючого впливу є однозначним і лінійним, передба-
чуваним наслідком докладених зусиль, що відпові-
дає такій схемі: вплив – бажаний результат, тобто 
чим більше вкладаєш енергії, тим краще результат.

На думку С. Курдюмова та О. Князєвої [3, с. 21], 
саме цими та іншими стереотипами мислення визна-
чається панівний сьогодні підхід до управління 
складно організованими системами, який базується 
на лінійному уявленні про їх функціонування.

Сутність змісту синергетики, на думку Г. Хакена 
[7], може бути подана у вигляді таких основних 
положень:

– системи, які досліджуються, складаються з 
декількох або багатьох однакових чи різнорідних 
частин, що взаємодіють одна з одною;

– ці системи є нелінійними;
– під час дослідження фізичних, хімічних та біо-

логічних систем розглядаються відкриті системи, 
далекі від стану теплової рівноваги;

– ці системи схильні до внутрішніх та зовнішніх 
коливань;

– системи можуть стати нестабільними;
– у системах відбуваються якісні зміни;
– у системах виявляються емерджентні нові 

якості;
– виникають просторові, часові, просторово-

часові або функціональні структури;
– структури можуть бути або впорядкованими, 

або хаотичними;
– часто можлива математизація.
На переконання вченого, синергетика, яка 

виникла в рамках природничих наук, має широкі 
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перспективи застосування у соціальних та специ-
фічних людських відносинах та процесах, оскільки 
обґрунтовує загальні принципи, орієнтири для 
життя, розвитку компаній, наукових досліджень у 
нестабільному та непередбачуваному світі.

Синергетика вносить істотні зміни в теорію та 
практику управління. Аналіз публікацій відомих 
учених дав змогу виділити нові підходи до управ-
ління соціально-економічними системами, що 
базуються на поняттях самоорганізації та само-
розвитку відкритих нелінійних систем:

– соціально-економічні системи є самоорганізу-
ючими системами;

– складно організованим соціально-економіч-
ним системам неможливо нав’язати шляхи їх роз-
витку;

– ефективне управління складними системами 
є можливим лише як нелінійне управління з ура-
хуванням власних тенденцій розвитку цих систем, 
коли незначна «правильна» дія робить більший 
вплив на еволюцію системи, ніж дія сильніша, але 
організована неадекватно її власним тенденціям;

– нелінійність складної системи полягає в тому, 
що навіть незначний вплив за умови нестійкості 
може привести до непередбачуваних наслідків, 
ланцюгових реакцій, розвиток яких відбувається 
за своїми законами;

– кожна нелінійна система містить елементи 
самоорганізації, елементи регенерації, стійкості, 
цілі розвитку;

– для складних систем неможливо використо-
вувати екстраполяцію у часі;

– складна система має не єдиний, а множину 
шляхів розвитку, що відповідають її внутрішнім 
тенденціям;

– різноманітність системи забезпечує її гнуч-
кість, можливість швидко реагувати на зовнішні 
умови, що змінюються, та адаптуватись до них;

– замкнутість системи перешкоджає її еволюції.
Як неодноразово підкреслюється в робо-

тах С. Курдюмова та О. Князєвої, зокрема 
[3, c. 165–166], синергетичний світогляд дає змогу 
по-новому підійти до вирішення проблеми ефек-
тивного управління розвитком складних соці-
альних, географічних, екологічних, економічних 
систем. З точки зору синергетики неефективне 
управління когнітивною або соціальною системою 
полягає у нав’язуванні системі деякої форми орга-
нізації, яка не відповідає її внутрішнім тенденціям 
та є непритаманною цій системі. Сутність нового 
підходу полягає в тому, що управління має бути 
орієнтоване не на зовнішнє, а на внутрішнє, на 
власні закони самоорганізації та еволюції складної 
системи. При цьому важливою є не сила управля-
ючого впливу, а його узгодженість з власними тен-
денціями розвитку нелінійної системи.

З позицій синергетики управління розвитком 
соціально-економічних систем – це управління 

процесом становлення синергетичних ефектів. 
Синергетичний ефект в економіці є результатом 
корегентної (узгодженої) дії складових компонен-
тів економічної системи, що викликає зміну якіс-
ного стану економіки та траєкторії її розвитку, а 
також утримання економіки на стійкій траєкто-
рії розвитку, незважаючи на екзогенні впливи та 
ендогенні флуктуації [8, с. 56].

Особливе місце серед синергетичних ефектів 
в економіці посідає самоорганізація, тобто про-
цес спонтанного впорядкування, створення й 
розвитку структур у відкритих, нелінійних еконо-
мічних просторах.

За визначенням Г. Хакена [9, с. 29] система є 
самоорганізуючою, якщо в ній без специфічного 
впливу ззовні утворюються внутрішні просторові, 
просторово-часові або функціональні структури, 
при цьому під специфічним зовнішнім впливом 
розуміють вплив, що нав’язує системі структуру 
або функціонування. У разі самоорганізації сис-
тема відчуває ззовні неспецифічний вплив.

Сутність теорії самоорганізації полягає в 
тому, що у відкритих системах, які обмінюються 
із зовнішнім середовищем енергією, речовиною, 
інформацією, виникають процеси самоорганіза-
ції, тобто процеси утворення з фізичного (біоло-
гічного, економічного, соціального) хаосу стійких 
упорядкованих структур з істотно новими влас-
тивостями систем. Ця властивість є характерною 
для систем будь-якої природи: від фізичних і біо-
логічних до економічних і соціальних.

Як підкреслює А. Колесников [10, с. 35], згідно 
з Г. Хакеном, в синергетичних процесах відбу-
вається стихійна зміна параметрів керування, 
внаслідок чого відбувається спонтанна самоор-
ганізація. На думку науковця, для ефективного 
використання ідей синергетики під час управління 
поведінкою нелінійних систем необхідно здійснити 
перехід системи від непередбачуваної поведінки 
за алгоритмом дисипативної структури до керо-
ваного руху вздовж інваріантних структур, під які 
будуть підлаштовуватися всі інші змінні динамічної 
системи. Саме в цьому випадку мета буде визна-
чати сутність процесу, а його самоорганізація та 
самокерування будуть відбуватися відповідно до 
мети. Отже, в нелінійних динамічних системах 
існують два різних способи їх самоорганізації, а 
саме причинний та цільовий.

Саме за цільової самоорганізації відбувається 
перехід системи до аттрактора, тобто стійкої струк-
тури, яка ніби притягує до себе всю множину «тра-
єкторій» функціонування й розвитку системи, що 
визначаються різними початковими умовами, вна-
слідок чого система досягає поставленої мети. 
Внаслідок самоорганізації системи відбувається 
досягнення аттрактора. Самоорганізація характе-
ризується тим, що навіть у результаті випадкового 
потрапляння системи в область аттрактора рух сис-
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теми сам собою організовується, в системі виникає 
спрямованість на ціле, вона вибирає свій шлях 
еволюції. Цільова самоорганізація складних систем 
дає можливість під час управління соціально-еко-
номічними системами перейти від класичних мето-
дів кібернетики до сучасних методів синергетики.

На думку А. Колесникова [10, с. 36], сучасна 
теорія управління успішно використовує методи 
зовнішнього впливу на об’єкти управління, але 
настав час перегляду силового впливу в задачах 
керування та переходу на застосування в проце-
сах управління ідеями самоорганізації. Іншими 
словами, виникла необхідність створення спосо-
бів формування та збудження внутрішніх сил вза-
ємодії, які б могли створити у фазовому просторі 
систем стійкі дисипативні структури (аттрактори), 
що є адекватними відповідній системі.

Науковець виокремлює такі методологічні поло-
ження синергетики, які є принципово важливими 
для становлення синергетичних основ сучасної 
теорії управління:

– рух системи має відбуватися в нелінійній 
області простору;

– обов’язкова відкритість системи, тобто 
обов’язковий обмін енергією, речовиною, інфор-
мацією із зовнішнім середовищем;

– обов’язкова кооперативність та когерентність 
поведінки між компонентами системи;

– наявність нерівноважної термодинамічної 
ситуації, за якої енергії, що отримує система зовні, 
буде достатньо не лише для погашення зростання 
ентропії, але й для її зменшення, що сприяє ста-
новленню порядку в системі;

– система має декілька шляхів еволюції на 
фінальних етапах її руху, що описуються рівнян-
нями щодо параметрів порядку [10, c. 42].

Для застосування ідей синергетики під час 
управління соціально-економічними системами 
необхідно створити умови, за яких система буде 
задовольняти умовам самоорганізації, головними 
серед яких є відкритість та нелінійність системи. 
З точки зору синергетики управління соціально-
економічними системами має бути спрямоване не 
перехід від непередбачуваної поведінки системи 
до розвитку системи вздовж бажаних аттракторів, 
які визначають цілі поведінки соціально-економіч-
них систем.

На думку А. Колесникова [11, c. 68], для виник-
нення самоорганізації в системі необхідно перейти 
від задачі управління, яка розглядає об’єкт управ-
ління та зовнішні сили, до розширеної постановки 
задачі, за якої зовнішні сили стають внутрішніми 
взаємодіями загальної системи. Саме в цьому разі 
можна перейти від організації системи до її самоор-
ганізації. Синергетична теорія управління – це перш 
за все теорія синтезу систем замкненого управління 
на основі створення самоузгоджених, кооператив-
них процесів в системах будь-якої природи.

Синергетична концепція управління складними 
соціально-економічними системами базується на 
поняттях самоорганізації, відкритості, нелінійності 
складних систем, підкреслює важливість випадко-
вості, біфуркаційних процесів, малого резонанс-
ного впливу в соціально-економічних процесах 
та явищах. Сутність синергетичного управління 
полягає в усвідомленні здатності складних соці-
ально-економічних систем до самоструктурування 
та самоорганізації. З точки зору синергетики ефек-
тивне управління потребує переходу від системи 
управління, заснованої винятково на зовнішньому 
впливі, до системи, заснованої на синтезі впливу 
та самоорганізації, тобто переходу від моделі 
«суб’єкт – об’єкт управління» до моделі «суб’єкт – 
суб’єкт управління».

Синергетична теорія стверджує, що неефек-
тивне управління соціально-економічною систе-
мою полягає у нав’язуванні системі деякої форми 
організації, яка не відповідає її внутрішнім тен-
денціям та є непритаманною цій системі. Сутність 
нового підходу полягає в тому, що управління 
має бути орієнтоване не на зовнішнє, а на вну-
трішнє, на власні закони самоорганізації та ево-
люції складної системи. При цьому важлива не 
сила управляючого впливу, а його узгодженість 
із власними тенденціями розвитку нелінійної сис-
теми. Головна задача полягає в тому, щоби здій-
снити резонансний вплив, що відповідає власним 
тенденціям розвитку системи, який зможе вивести 
систему на один із притаманних їй шляхів роз-
витку, що забезпечить самоуправління та самопід-
тримуваний розвиток.

Висновки з проведеного дослідження. 
Результати проведених досліджень свідчать про 
те, що в межах теорії управління відбувається 
зміна фундаментальних парадигм, а саме перехід 
до синергетичної парадигми управління. Синерге-
тична парадигма – це не лише сукупність фізичних 
ідей та математичних методів, але й новий концеп-
туальний погляд на процеси управління. Сутність 
синергетичного підходу полягає в обов’язковому 
врахуванні механізмів самоорганізації керова-
ної системи, що дасть змогу перейти від системи 
управління, заснованої на зовнішньому впливі, до 
гармонічного поєднання впливу та самоорганіза-
ції. Застосування методології синергетики в теорії 
управління потребує розроблення теоретичних 
основ нової стратегії управління складними соці-
ально-економічними системами та впровадження 
її в практику, що відкриває широкі перспективи 
подальших досліджень.
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У статті проаналізовано теоретичні 
аспекти ролі інституційного забезпечення 
розвитку аграрного сектору. В статті виз-
начено, що основними засадами здійснення 
підприємницької діяльності в аграрній сфері, 
є співпраці між органами державної влади, 
місцевого самоврядування і приватним сек-
тором. У статті наведено погляди вчених 
щодо інституційного забезпечення розвитку 
аграрного сектору економіки України. Наве-
дено відповідні економічні характеристики 
сільського господарства для визначення 
найважливіших інституційних особливостей 
для розвитку аграрного сектору. У статті 
зазначено сильні регіональні відмінності, а 
також зменшення ваги сільського госпо-
дарства у багатьох сільських районах. 
У статті висвітлено важливість соціальної 
політики в аграрному секторі. У статті 
визначено основні форми взаємодії держави 
та бізнесу, які у тій чи іншій мірі розвинуті 
на сьогодні в аграрній сфері України, а 
саме: державно-приватне партнерство; 
співпраця з розвитку аграрних кластерів 
і технопарків; взаємодія державних та 
місцевих органів влади із саморегулівними 
організаціями; партнерство на місцевому 
рівні щодо підтримки ініціатив сільських гро-
мад у розбудові соціальної інфраструктури 
сіл. Визначені причини неактивної співпраці 
з боку влади. У статті приділено увагу осо-
бливостям розвитку аграрних кластерів в 
Україні. 
Ключові слова: інституційне забезпечення, 
аграрний сектор, національна економіка, 
аграрний кластер, технопарки, органи дер-
жавної влади.

В статье проанализированы теоретиче-
ские аспекты роли институционального 

обеспечения развития аграрного сектора. 
В статье определено, что основными 
принципами осуществления предпринима-
тельской деятельности в аграрной сфере, 
является сотрудничества между органами 
государственной власти, местного само-
управления и частным сектором. В статье 
приведены взгляды ученых по институцио-
нального обеспечения развития аграрного 
сектора экономики Украины. Приведены 
соответствующие экономические харак-
теристики сельского хозяйства для опре-
деления важнейших институциональных 
особенностей для развития аграрного 
сектора. В статье указано сильные реги-
ональные различия, а также уменьшение 
веса сельского хозяйства во многих сель-
ских районах. В статье освещены важность 
социальной политики в аграрном секторе. 
В статье определены основные формы 
взаимодействия государства и бизнеса, в 
той или иной степени развиты на сегодня 
в аграрной сфере Украины, а именно: госу-
дарственно-частное партнерство; сотруд-
ничество по развитию аграрных кластеров 
и технопарков; взаимодействие государ-
ственных и местных органов власти с 
саморегулируемыми организациями; пар-
тнерство на местном уровне по поддержке 
инициатив сельских общин в развитии соци-
альной инфраструктуры сел. Определены 
причины неактивного сотрудничества со 
стороны властей. В статье уделено вни-
мание особенностям развития аграрных 
кластеров в Украине.
Ключевые слова: институциональное обе-
спечение, аграрный сектор, национальная 
экономика, аграрный кластер, технопарки, 
органы государственной власти.

The article analyzes the theoretical aspects of the role of institutional support for the development of the agricultural sector. The article defines that the 
main principles of entrepreneurial activity in the agricultural sector are cooperation between public authorities, local governments and the private sector. 
The article presents the views of scientists on the institutional support for the development of the agricultural sector of Ukraine's economy. Some economic 
characteristics of agriculture are given to determine the most important institutional features for the development of the agricultural sector. The article notes 
strong regional differences, as well as the declining weight of agriculture in many rural areas. The article highlights the importance of social policy in the 
agricultural sector. The article identifies the main forms of interaction between the state and business, which to some extent are developed today in the 
agricultural sector of Ukraine, namely: public-private partnership; cooperation in the development of agricultural clusters and technology parks; interaction 
of state and local authorities with self-regulatory organizations; partnership at the local level to support rural community initiatives in building rural social 
infrastructure. The reasons for inactive cooperation on the part of the authorities have been identified. The article pays attention to the peculiarities of the 
development of agricultural clusters in Ukraine. Analysis of institutional support for the development of the agricultural sector suggests that the institutional 
and legal structure dealing with the problems of the agricultural sector has identified two main shortcomings: insufficient coverage of key problem areas, 
especially integrated natural resource management labor force in most institutions of the agricultural sector; fragmentation of decision-making opportunities 
at different levels of the government hierarchy, which in combination with limited technical support and rigid vertical lines of command leads to uncoordinated 
government actions. These shortcomings have been found to lead to a situation where the government lacks the legal and institutional structures to achieve 
the goals of agricultural development and land transformation. It is determined that public-private partnership is important for the institutional support of the 
agricultural sector development in order to ensure the resource potential and further sustainable development of the agricultural sector.
Key words: institutional support, agrarian sector, national economy, agrarian cluster, technopracks, public authorities.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
проведення державної аграрної політики перед-
бачає розробку й впровадження стратегічної кон-
цепції розвитку села та існування інституційної 
мережі для її реалізації. Прогрес аграрної сфери 
пов’язаний зі становленням та ефективним функ-

ціонуванням національних інститутів аграрного 
ринку. Це зумовлює актуальність урахування кон-
цептуальних положень інституціоналізму при роз-
робці стратегії подальшої аграрної трансформації, 
що визначає її загальний вектор. Погоджуємось із 
думкою О.Л. Гальцової, яка зазначає, що сучасне 
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соціально-економічне становище агропромисло-
вого комплексу характеризується ситуацією, коли 
старі соціально-економічні інститути, що забезпе-
чували відносно високий рівень виробництва сіль-
ськогосподарської продукції, практично повністю 
зруйновані, а нові, які б відповідали вимогам рин-
кової економіки, ще до кінця не сформовані. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми інституційного розвитку аграрного сек-
тору досліджували такі вчені, як В. Амбросов, 
Г. Андрусенко, П. Гайдуцький, О.Л. Гальцова, 
А. Даниленко, М. Дем’яненко, І. Кириленко, 
В. Кифяк, Ю. Коваленко, Ю. Лопатинський, 
Т. Лозинська, Є. Майовець, П. Макаренко, М. Малік, 
Л. Михайлова, О. Могильний, О. Олійник, Б. Пана-
сюк, Б. Пасхавер, П. Саблук, А. Ткач, О. Ульянченко, 
C. Урба, М. Хорунжий, Г. Черевко, В. Шиян, О. Шпи-
чак, В. Юрчишин, В. Яблонський. Проте, окремі 
питання щодо інституціонального забезпечення 
розвитку агрраного сектору вимагають детальні-
шого опрацювання, зокрема в частині загального 
впливу на розвиток національної економіки. 

Постановка завдання. Метою дослідження 
є дослідження та визначення ролі інституційного 
забезпечення розвитку аграрного сектору в націо-
нальній економіці.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток сільського господарства визначається як 
процес, який створює умови для реалізації аграрного 
потенціалу. Ці умови включають накопичення знань 
та доступність технологій, а також розподіл вхідних та 
вихідних даних. Це підтверджує у своїх дослідженнях 
О.Л. Гальцова, яка зазначає, що «одним з важливих 
аспектів інституційного розвитку аграрного сектору є 
забезпечення його функціонування. Це здійснюється 
завдяки ресурсному потенціалу» [1]. 

Подальше розмежування між кінцевими резуль-
татами та проміжними результатами є корисним, 
особливо у випадках, коли кінцеві результати 
важко виміряти (наприклад, стійкість) або вима-
гають оцінки нормативних припущень (наприклад, 
проблеми розподілу).

Кінцевими результатами, що цікавлять, є:  
1) рівень та склад виробництва (продовольство 
проти грошових культур); 2) стійкість виробничих 
процесів та зростання сільського господарства; і  
3) ефективність розподілу сільськогосподарської 
продукції. Багато досліджуваних досліджень нато-
мість зосереджуються на проміжних результатах, 
таких як впровадження та розвиток технологій, 
використання вхідних ресурсів, склад продукції на 
рівні ферми або канали та практики збуту продукції.

Варто зазначити, що оскільки кінцеві результати 
залежать від проміжних результатів, то процес 
може включати інституційні фактори, особливо з 
точки зору розподілу та розповсюдження продук-
ції. Установи визначаються як «створені людиною 
обмеження, що формують взаємодію людей».

Ці обмеження включають офіційні та нефор-
мальні правила та норми, що визначають, яку 
діяльність людям дозволяється здійснювати та 
яким чином. Отже, інститути становлять основу, в 
якій відбувається взаємодія людей. З теоретичної 
точки зору вони визначають, поряд з дефіцитом та 
технологіями.

Таким чином, основними засадами здійснення 
підприємницької діяльності в аграрній сфері, є 
співпраці між органами державної влади, місцевого 
самоврядування і приватним сектором [3, с. 4].

Вчена наголошує, що соціальною і матеріаль-
ною базою створення дрібнотоварного сектора 
аграрного виробництва стають низькорентабельні 
і збиткові сільськогосподарські підприємства. Такі 
підприємства варто перетворювати в асоціації 
вільних виробників сільськогосподарської про-
дукції і малих підприємств з їх обслуговування, 
де внутрішньовиробничі відносини будуються на 
основі кооперації і комерціалізації товарообмінних 
операцій.

Для того, щоб визначити найважливіші інститу-
ційні особливості для розвитку аграрного сектору, 
корисно визначити, якими є відповідні економічні 
характеристики сільського господарства. Перш 
за все, через використання земель на сільське 
господарство значний вплив матимуть географія 
та агрокліматичні умови. Більше того, оскільки 
землеволодіння та користування грають важливу 
роль у побудові колективної ідентичності; Обидва 
“вбудовані” інститути, такі як ті, що визначають 
колективну ідентичність, приналежність до групи 
чи громадянства, а також інші соціальні інститути 
часто регулюють землекористування та право 
власності [4].

По-друге, характер сільськогосподарської 
діяльності робить сільськогосподарське виробни-
цтво ризикованою діяльністю через свою залеж-
ність від кліматичних та природних умов, а також 
такої, коли інвестиції та прибутковість поділяються 
в часі, отже, важливість практики розподілу ризи-
ків та згладжування доходів та споживання, вклю-
чаючи кредит та страхування. З цієї причини набір 
можливих та придатних до виконання контрактів 
є надзвичайно важливим. Виконання державних 
контрактів, яке спирається на суди та закони, 
є відносно швидким інститутом, але виконання 
контрактів також є результатом соціальних мереж 
та взаємодії та правил, які ними керують.

Необхідно наголосити, що у сільській частині 
України низька соціальних та неформальних 
інституцій виконують функції, що відповідають 
формальним інституціям в промислово розви-
нутих країнах. Нарешті, ринки та установи, що їх 
підтримують, отримають особливу увагу, оскільки 
розширення набору маркетингових можливостей 
є ключовою передумовою для розвитку сільсько-
господарських практик за межі натурального сіль-
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ського господарства, оскільки ринок є переважною 
формою обміну. Для кожної установи чи інститу-
ційного результату основним питанням є не тільки, 
чи є він ефективним, але також чи створює інсти-
туція вузьке місце для розвитку сільського госпо-
дарства, надаючи несприятливі стимули або над-
мірно обмежуючи можливості [3].

Життєздатність та потенціал багатьох сіль-
ських районів залишаються тісно пов’язаними з 
наявністю конкурентоспроможного та динамічного 
аграрного сектору та лісового господарства, який 
забезпечує робочі місця (зайнятість) та дохід зна-
чній кількості сільських жителів, і в той же час має 
позитивний вплив на іншу діяльність в цих сферах 
(наприклад, виробництво, місцева промисловість, 
послуги, туризм).

Однак необхідно визнати як сильні регіональні 
відмінності, так і зменшення ваги сільського госпо-
дарства у багатьох сільських районах [4]:

1. Важливість сільського господарства для 
добробуту регіону не обов'язково залежить від 
масштабу його сільськогосподарської діяльності, 
але відображає більш широкі аспекти. Сільське 
господарство продовжує надавати позитивні 
наслідки для поширення на решту економіки, осо-
бливо на місцеву харчову промисловість, готелі та 
громадське харчування, а також на торгівлю.

2. Зв'язки між сільським господарством та 
широкою сільською економікою, як правило, міц-
ніші та позитивніші, ніж можна зробити статистич-
ний висновок, де часто сільське господарство має 
низьку частку місцевого валового внутрішнього 
продукту (ВВП) або зайнятості.

3. Багато сільських районів стають соціально-
економічно привабливішими, коли молоді фер-
мерам та новим підприємствам пропонується 
створювати, тим самим посилюючи цілісний цикл 
розвитку. На зв’язок між сільським господар-
ством та іншими секторами впливають різні фак-
тори, включаючи природні переваги (наприклад, 
якість земель, клімат, місцеві туристичні визначні 
пам'ятки), існування інфраструктури, загальна 
потужність національної економіки, рівень освіти, 
професійної підготовки та підприємницький потен-
ціал місцеве населення та доступ до державного 
фінансування.

Саме сільське господарство в багатьох випад-
ках стало формою промисловості, оскільки тех-
нології, вертикальна інтеграція, маркетинг та 
переваги споживачів еволюціонували у напрямку, 
який точно відповідає профілю порівнянних галу-
зей промисловості, часто помітної складності та 
багатства різноманітності та сфери застосування. 
Отже, розміщення ресурсів у сільському господар-
стві дедалі більше інтегрується в мережу взаємо-
залежностей промисловості. 

З огляду на зростаючу глобалізацію еконо-
міки вищих та нижчих секторів, важко оцінити та 

локалізувати генерацію та підтримку зростання 
та робочих місць. Глобальний підхід до ланцюгів 
створення вартості (GVC) 4, який розглядає весь 
спектр видів діяльності від концепції до кінцевого 
товару та представляє всі зв'язки між галузями, 
намагається подолати цю складність. Згідно з ана-
лізом ОЕСР, світові агропродовольчі ринки зміни-
лися, особливо в торгівлі проміжними продуктами 
(тобто першою переробкою сільськогосподарської 
продукції), як і способи, що впливають політики на 
їх внутрішній ефект. Агропродовольчі комплекси 
важливі для робочих місць та зростання в ЄС, які 
покладаються на джерела ресурсів на міжнарод-
ному рівні. 

Як зазначає О.Л. Гальцова «в умовах висо-
кого рівня механізації і концентрації виробництва 
(зернові, технічні культури, відгодівля худоби, пта-
хівництво) повинні переважати відносно великі 
господарства. В овочівництві, плодівництві еко-
номічні пріоритети мають бути спрямовані на роз-
виток дрібного виробника. Разом з тим у межах 
однієї і тієї ж галузі середні і дрібні підприємства 
можуть ефективно доповнювати один одного» 
[1; 2]. Основна мета соціальної політики – підви-
щення рівня і якості життя сільського працівника 
на основі стимулювання трудової і господарської 
активності, надання кожному селянинові умов 
щодо забезпечення працею і заповзятливістю 
добробуту родини. Основні завдання в сфері 
зайнятості сільського населення: збалансування 
ринку аграрної праці, поліпшення професійної під-
готовки кадрів сільськогосподарських працівників і 
вільний вибір форм господарювання; підвищення 
господарсько-правового статусу особистих селян-
ських господарств; посилення соціального захисту 
безробітних.

Особливо важливою стороною соціальної полі-
тики є соціальний захист пенсіонерів, інвалідів, 
багатодітних та інших найбільш соціально уразли-
вих категорій сільського населення. Тарифна сис-
тема повинна базуватися на розрахунковій вели-
чині прожиткового мінімуму працівника сільського 
господарства з його подальшою індексацією.

Основним джерелом інвестування соціальної 
сфери села повинне стати цільове фінансування 
за державними програмами розвитку охорони 
здоров'я, освіти, культури, дорожньо-транспорт-
ного і житлово-комунального господарства, зв'язку, 
торгівельного і побутового обслуговування.

Сільськогосподарським виробникам потрібно 
надавати пільгові кредити на житлове і культурно-
побутове будівництво з терміном погашення про-
тягом 50 років і пільговою відсотковою ставкою.

За твердженням О.Л. Гальцової [1; 2], рефор-
мування соціальної сфери повинне здійснюватися 
у таких напрямах:

– створення режиму найбільшого сприяння при 
розподілі товарних ресурсів для села;
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– звільнення від оподатковування на прибуток 
промислових і будівельних організацій, що працю-
ють на селі;

– створення неоподатковуваних фондів соці-
ального розвитку сільської місцевості. Частина 
коштів для розвитку соціальної інфраструктури 
села повинні вносити підприємства, що ведуть 
діяльність у сільській місцевості;

– установлення пільг з оподатковування для 
осіб, що переселяються у віддалені райони для 
організації особистих селянських і фермерських 
господарств.

Вирішенню завдань соціального розвитку села 
будуть сприяти пільгові кредити в розмірі кошто-
рисної вартості будинку під будівництво, капіталь-
ний ремонт, реконструкцію, інженерну облаштова-
ність індивідуального житлового будинку.

За твердженням С. Урби «Відсутність інститу-
ційного забезпечення сталого розвитку аграрного 
сектора та методичного супроводу інституційних 
перетворень робить впровадження цього процесу 
в Україні достатньо складним» [5, с. 333].

Як наголошує С. Урба у своїх дослідженнях, 
«враховуючи комплексну природу аграрного сек-
тора економіки, в основі якої закладено багато-
функціональне сільське господарство, доціль-
ними є досягнення та підтримка збалансованості 
усіх його компонент, до яких належать: економічне 
зростання, забезпечення продовольчої безпеки, 
збереження навколишнього природного серед-
овища та розвиток сільських територій. Саме 
тому державна аграрна політика має бути спрямо-
вана на підвищення ефективності використання 
потенціалу аграрного сектора з характеристиками 
економічної, екологічної та соціальної систем, 
що допоможе йому стати «точкою зростання» і 
фундаментом подальших модернізаційних пере-
творень національної економіки. З цією метою 
особлива увага має бути сконцентрована на ство-
ренні передумов для інституційного забезпечення 
сталого розвитку аграрного сектора економіки за 
визначеними напрямами. Важливим серед них є 
економічний напрям, який, передусім, передбачає 
розвиток дрібнотоварного аграрного виробництва 
для забезпечення інтеграції особистих госпо-
дарств населення у ринкові механізми функціону-
вання аграрного сектора економіки, формування 
дієвих механізмів співпраці держави та бізнесу у 
вигляді державно-приватного партнерства, роз-
виток системи сільськогосподарського дорадни-
цтва у вигляді інформаційно-консультаційної під-
тримки аграрного товаровиробника і сільського 
населення, підвищення ефективності функціону-
вання саморегульованих організацій в аграрному 
секторі з метою налагодження взаємовигідних 
відносин між виробниками сільськогосподарської 
сировини та її споживачами в масштабах галузей 
та секторів, що усуне надмірну регламентованість 

та децентралізацію процесу прийняття управлін-
ських рішень» [5, с. 338].

О.Л. Гальцова також підтримує таку позицію та 
у своїх працях зазначає, що «соціальною і матері-
альною базою створення дрібнотоварного сектора 
аграрного виробництва стають низькорентабельні 
і збиткові сільськогосподарські підприємства. Такі 
підприємства варто перетворювати в асоціації 
вільних виробників сільськогосподарської про-
дукції і малих підприємств з їх обслуговування, 
де внутрішньовиробничі відносини будуються на 
основі кооперації і комерціалізації товарообмінних 
операцій» [1; 2].

Отже, підсумовуючи ситуацію, що склалась в 
аграрному секторі, основними формами взаємодії 
держави та бізнесу, які у тій чи іншій мірі розвинуті 
на сьогодні в аграрній сфері України, є [3]:

– державно-приватне партнерство;
– співпраця з розвитку аграрних кластерів і тех-

нопарків;
– взаємодія державних та місцевих органів 

влади із саморегулівними організаціями; 
– партнерство на місцевому рівні щодо під-

тримки ініціатив сільських громад у розбудові соці-
альної інфраструктури сіл.

Проте, незважаючи на високу зацікавленість 
бізнесу в участі у проектах державно-приватного 
партнерства, активної співпраці з боку влади не 
відбувалося внаслідок низки причини, основними 
серед яких є :

– дефіцит бюджетних коштів та складність 
механізму їх виділення, що створює загрози сво-
єчасному виконанню домовленостей держави-
партнера при реалізації проектів;

– наявність проблем у відносинах між органами 
державної влади і приватним сектором під час 
проведення погоджувальних процедур, захисту 
прав власності інвесторів, розв’язання господар-
ських спорів;

– низький рівень довіри громадян до органів 
державної влади та обізнаності з питань переваг 
реалізації інвестиційних проектів на засадах дер-
жавно-приватного партнерства, недостатній рівень 
поінформованості населення про переваги і ризики 
застосування механізмів такого партнерства;

неналежне кадрове забезпечення органів 
виконавчої влади та органів місцевого самовря-
дування фахівцями у сфері державно-приватного  
партнерства;

– несприятливий інвестиційний клімат і склад-
ність умов провадження підприємницької діяль-
ності під час реалізації проектів державно-приват-
ного партнерства. 

Однією з перспективних форм взаємодії дер-
жави та бізнесу в аграрній сфері є співпраця 
з розвитку аграрних кластерів та технопарків. 
Співпраця в контексті розвитку аграрних класте-
рів передбачає для підприємців на основі спеці-
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алізації та концентрації виробництва, залучення 
інноваційних розробок науково-дослідних уста-
нов, формування замкнених циклів виробництва 
забезпечується підвищення конкурентоспромож-
ності і прибутковості продукції, а на державному 
рівні за рахунок облаштування сільських терито-
рій із сучасною агросервісною, агропромисловою, 
житловою та культурними зонами (у вигляді агро-
містечок) досягається стабільний соціально-еко-
номічний розвиток регіону [3]. 

Нині розвиток аграрних кластерів в Україні 
ускладнений слабкістю інтеграційних зв’язків між 
виробниками сільськогосподарської продукції, 
переробними підприємствами і науковими уста-
новами, а також неготовністю більшості аграріїв 
стати підприємцями-інноваторами, що здатні бути 
ініціаторами формування агрокластерів. Тому в 
Україні існують лише поодинокі приклади практич-
ного створення і функціонування аграрних класте-
рів, які є ініціативою сільгоспвиробників і засновані 
на основі досвіду, запозиченого ними із світової 
практики кластерного розвитку.

Висновки з проведеного дослідження. Підсу-
мовуючи вищезазначене, можна навести наступні 
висновки. Аналіз інституційного забезпечення роз-
витку аграрного сектору дозволяє стверджувати, 
що інституційна та правова структура, що займа-
ється проблемами аграрного сектору, виявила два 
основні недоліки:

– Недостатнє охоплення основних проблемних 
областей, особливо інтегрованого управління при-
родними ресурсами, що походить від часткового 
юридичного охоплення проблемних зон та дефі-
циту технічної робочої сили в більшості установ 
аграрного сектору.

– Фрагментація можливостей прийняття рішень 
на різних рівнях урядової ієрархії, що в поєднанні 
з обмеженою технічною підтримкою та жорсткими 
вертикальними лініями командування призводить 
до некоординованих дій уряду.

Ці недоліки спричиняють ситуацію, коли уряду 
бракує правових та інституційних структур для 
досягнення цілей розвитку сільського господар-
ства та трансформації земель. Для встановлення 
змін, необхідних у існуючій правовій та інституцій-
ній структурі для регулювання розвитку аграрної 
сфери в контексті ресурсного забезпечення, слід 
дотримуватися таких принципів:

– Досягнення уніфікованої спроможності при-
ймати рішення в основному багатогалузевій про-
блемній області.

– Встановлення повного юридичного та інсти-
туційного висвітлення основних питань, що стосу-
ються збереження та розвитку природних ресурсів 
та реєстрації та використання земель.

– Впровадження можливостей довгострокового 
планування в структуру прийняття рішень шля-
хом належного використання обмеженої технічної 

робочої сили та організації процедур прийняття 
рішень, що дозволяють ретельно розглянути пла-
нові пропозиції та технічні поради. Це повинно 
поєднуватися з чітким розмежуванням політич-
них рішень (доручених єдиній структурі прийняття 
рішень) та рутинного впровадження (доручених 
різним міністерствам та установам у рамках зако-
нодавства).

– Уникнення зриву поточної бюрократичної та 
технічної діяльності на місцях шляхом поступо-
вого внесення необхідних змін.

Важливим для інституційного забезпечення 
розвитку аграрного сектору є державно-приватне 
партнерство з метою забезпечення ресурсного 
потенціалу та подальшого сталого розвитку аграр-
ного сектору. 
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В статті досліджено шляхи теоретичного 
узагальнення та обґрунтування методич-
них засад побудови моделей вартісних тен-
денцій промислових підприємств на основі 
системи економіко-статистичних показ-
ників їх діяльності з урахуванням галузевої 
специфіки. Визначено систему узагальню-
ючих чинників ефективності діяльності 
промислових підприємств. Розглянуто 
принципи побудови моделей системи еко-
номіко-статистичних показників. Виокрем-
лено специфічну сукупність показників задля 
оцінювання ефективності діяльності під-
приємств, що враховують галузеві особли-
вості. Обґрунтовано методику оцінювання 
ефективності діяльності підприємств, що 
враховує галузеві особливості промислових 
підприємств на основі проведення множин-
ного кореляційно-регресійного аналізу. Оці-
нено ступінь впливу зміни узагальнених фак-
торів на зміну показників, що дозволяють 
здійснювати вартісні тенденції промисло-
вих підприємств. Отримані моделі є точ-
ними, надійними і адекватними, що дозволяє 
використовувати їх для визначення та оці-
нювання ефективності діяльності промис-
лових підприємств. 
Ключові слова: модель, регресія, кореляція, 
показники, підприємство.

В статье исследованы пути теорети-
ческого обобщения и обоснования мето-

дических основ построения моделей 
стоимостных тенденций промышлен-
ных предприятий на основе системы эко-
номико-статистических показателей 
их деятельности с учетом отраслевой 
специфики. Определена система обоб-
щающих факторов эффективности дея-
тельности промышленных предприятий. 
Рассмотрены принципы построения моде-
лей системы экономико-статистических 
показателей. Выделены специфическую 
совокупность показателей для оценки 
эффективности деятельности предприя-
тий, учитывающих отраслевые особенно-
сти. Обоснована методика оценки эффек-
тивности деятельности предприятий, 
учитывающий отраслевые особенности 
промышленных предприятий на основе про-
ведения множественного корреляционно-
регрессионного анализа. Оценена степень 
влияния изменения обобщенных факторов 
на изменение показателей, позволяющих 
осуществлять стоимостные тенденции 
промышленных предприятий. Полученные 
модели являются точными, надежными и 
адекватными, что позволяет использо-
вать их для определения и оценки эффек-
тивности деятельности промышленных 
предприятий.
Ключевые слова: модель, регрессия, корре-
ляция, показатели, предприятие.

In the article the ways of theoretical generalization and substantiation of methodical bases of construction of models of cost tendencies of the industrial 
enterprises on the basis of system of economic and statistical indicators of their activity taking into account branch specificity are investigated. The system 
of generalizing factors of efficiency of activity of industrial enterprises is defined. The principles of building models of the system of economic and statistical 
indicators are considered. A specific set of indicators to assess the effectiveness of enterprises that take into account industry characteristics. The method of 
evaluating the efficiency of enterprises is substantiated, which takes into account the industry characteristics of industrial enterprises on the basis of multiple 
correlation and regression analysis. A model based on economic and statistical indicators for PJSC "Southern Mining and Processing Plant" was formed. 
The main components of the impact of the study of economic and production processes at the enterprise are analyzed, namely: net income, UAH million, 
depreciation, UAH million, material costs, UAH million, labor costs, UAH million, deductions for social events, UAH million As a result of the study, the fol-
lowing factors were removed as uninformative - material costs and labor costs. The degree of influence of changes in generalized factors on the change 
of indicators that allow to implement cost trends of industrial enterprises. The results of the study are recommended for use in the practice of managers of 
relevant enterprises in making effective decisions on the effective formation of a strategy to ensure the competitiveness of industrial enterprises. Recom-
mendations for increasing the level of net income are the modernization of equipment and production facilities, which in the future will reduce depreciation, 
as well as the search for alternative ways to finance social activities, such as attracting new investors, charity events, etc. The obtained models are the basis 
for forecasting and further analysis of cost and organizational systems of industrial enterprises.
Key words: model, regression, correlation, indicators, enterprise.

Постановка проблеми. Промисловість Укра-
їни має стратегiчне значення для сталого розви-
тку економiки та забезпечення нацiональної без-
пеки. Галузева специфіка вносить значний вклад 
в уявлення про особливості функціонування під-
приємств, що відбивається на визначенні та оцінці 
ефективності їх діяльності. Для підприємств про-
мислового спрямування існує певний вихідний 
набір найбільш істотних показників, що характе-
ризують ефективність їх діяльності. Безліч мето-
дів і моделей оцінки ефективності функціонування 
підприємств, розроблених на сьогоднішній день, 
застосовуються для підприємств усіх галузей, без 
урахування їх галузевих особливостей. Проте, ряд 

методів, що розроблені для підприємств конкрет-
них галузей, неможливо використовувати в інших 
галузях. Інший недолік існуючих на сьогоднішній 
день методів полягає в тому, що вибір показни-
ків, які у моделях, проводяться експертним шля-
хом, призводять до суб'єктивності одержуваних 
результатів. Розроблені шкали для оцінки значень 
коефіцієнтів часто носять суперечливий харак-
тер. Навіть створені з урахуванням галузевої 
специфіки, вони часто не відображають реальної 
ситуації на підприємствах, ускладнюючи роботу 
аналітика. Таким чином, об'єктивно склалася 
необхідність пошуку нестандартних рішень, реа-
лізації нових методів щодо оцінювання ефектив-
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ності діяльності підприємств, які дозволяють вра-
ховувати галузеві особливості. Таким чином, існує 
доцільність моделювання вартісно-організаційних 
тенденцій промислових підприємств, що дозво-
лить прослідкувати можливості економічного зрос-
тання завдяки нарощуванню обсягiв виробництва, 
пiдвищенню ефективностi операцiйної дiяльностi 
та оптимiзацiї витрат завдяки вилучення несуттє-
вих факторів при формуванні та аналізу відповід-
ної моделі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сукупність показників для розв'язання будь-
якої аналітичної задачі визначається характе-
ром дослідження причинно-наслідкових зв'язків 
докладно досліджено Мних Є.В [1, с. 169]. В пра-
цях Тарасенко Н.В. проаналізовано системний 
підхід до аналізу економічних явищ і проце-
сів, що виражається в комплексному вивченні 
взаємопов’язаних, багатосторонніх економічних, 
організаційних, технічних і технологічних факторів 
у застосуванні системи показників [2, с. 48–50]. 
На думку Тарасенка Н.В., система показників – це 
впорядкована їх множина, в якій кожен показник 
дає кількісну чи якісну характеристику певної сто-
рони господарської діяльності, має властивості 
звітності і подільності, пов'язаний з іншими показ-
никами, але не дублює їх [2, с. 28]. Науковці Анто-
нюк О.П., Ступницька Т.М., Купріна Н.М. зазна-
чають, що система економічних показників – це 
сукупність взаємозалежних показників, що відо-
бражають економічні процеси, які відбуваються у 
визначених умовах, місці і часу. Будується шля-
хом диференціації, інтеграції виходячи з мети та 
глибини аналізу [3, с. 26]. Деякі автори-дослід-
ники Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. 
визначають показник як узагальнену характерис-
тику певного економічного процесу чи об’єкту що 
досліджується [4, с. 15–17]. Старовойтовим М.К. і 
Фоміним П.А. [5, с. 202–244] була запропонована 
методика визначення рівня виробничого потен-
ціалу підприємства (ВПП), яка може включати як 
експрес-оцінку, так і деталізовану оцінку, шо про-
водяться за різними напрямами дослідження з 
розрахунком великого числа показників, які харак-
теризують обсяг і якість використання факторів 
виробництва. Атабаєвим Ш.А. досліджено якісні 
параметри використання факторів виробництва, 
які здійснюють вплив на рівень ефективності 
виробництва [6, с. 232–234]. Дослідження Болк-
вадзе І.Р. присвячено формуванню факторного 
простору при досліджені економічного стану під-
приємства [7]. В процесі фінансового аналізу під-
приємства застосовується комплекс методів та 
прийомів. При цьому, кожний із методів володіє 
відповідними інформаційними, візуальними, уза-
гальнюючими або аналітичними можливостями. 
Всю різноманітність методів дослідження, що 
застосовуються фінансовим аналізом для роз  - 

в' язання конкретних завдань управління, можливо 
згрупувати за системами [8, с. 330–342]. Видатний 
науковець-економіст Цал-Цалко Ю.С. обґрунтовує 
необхідність використання фінансової звітності, 
котра у сучасних умовах стає важливим засобом 
комунікації в господарстві [9, с. 182–189]. Не зва-
жаючи на значну кількість науково обґрунтованих 
досліджень в напряму моделювання вартісних 
тенденцій промислових підприємств України оста-
ється актуальним врахування галузевих особли-
востей при формуванні, аналізу та практики засто-
сування моделей вартісних тенденцій відповідних 
помисливих підприємств.

Постановка завдання полягає в теоретич-
ному узагальненні та обґрунтуванні методичних 
засад, практичного використання системи еконо-
міко-статистичних показників. Формування моде-
лей вартісних тенденцій помисливих підприємств 
задля ефективного формування стратегії забез-
печення конкурентоспроможності промислових 
підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Мистецтво моделювання полягає в тому, щоб 
знати, що, де, коли та як можна і треба спрощу-
вати [10, с. 120–139]. Основна ідея базується 
на переконанні про те, що повне вивчення всіх 
об'єктів генеральної сукупності в більшості науко-
вих завдань або практично неможливе, або еко-
номічно недоцільне, оскільки вимагає багато часу 
і значних матеріальних витрат. Тому природно, що 
застосовується вибірковий підхід з відповідними 
принципами. Вибір формалізованого вигляду 
моделі залежить від типології зв’язків між вхід-
ними та вихідними параметрами моделі. В залеж-
ності від цього, виділяють прямий та обернений 
зв’язок між факторною та результуючою ознаками, 
а в залежності від кількості факторних ознак про-
водять однофакторний або багатофакторний ана-
ліз. Серед безлічі функцій найчастіше в парному 
аналізі використовують найбільш просту і надійну 
лінійну функцію [11, с. 112–180]. 

При дослідженні економічних явищ і проце-
сів далеко не всі залежності можна описати за 
допомогою лінійного зв'язку. Тому в моделюванні 
широко використовується клас нелінійних моде-
лей регресії.

В умовах ринкової економіки на результатив-
ність підприємницької діяльності промислових 
підприємств впливає ряд зовнішніх та внутрішніх 
чинників. Особливо значний вплив здійснюють 
фінансові чинники, а саме чинники достатності 
фінансування підприємницької діяльності, витрати 
на модернізацію обладнання тощо, оцінити резуль-
тати дії яких стає можливо, використовуючи еко-
номіко-статистичні методи. Використання таких 
методів полягає у проведенні глибинного аналізу 
статистичних показників, що досліджуються та на 
основі отриманих результатів побудови економіко-
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статистичної моделі. Велика кількість факторних 
величин обумовлює необхідність застосовування 
методів множинного кореляційно-регресійного 
аналізу, які дозволяють виокремлювати най-
більш статистично значимі фактори та оцінити 
взаємозв’язок їх з результативною ознакою, який 
в результаті представлений у вигляді певного чис-
лового виразу.

Так, лише одні показники результативності 
економічної діяльності промислових підприємств 
становлять вже значну статистичну сукупність, 
що без застосування відповідних економіко-ста-
тистичних методів та програмних комплексів при-
зведе до ймовірності одержання не лише недосто-
вірних результатів, однак й неадекватної моделі. 
Таким чином, виникає об’єктивна необхідність у 
проведенні кореляційно-регресійного аналізу як 
одного з найефективніших економіко-статистич-
них методів для виявлення впливу найбільш зна-
чущих факторів на результативну ознаку та побу-
дови адекватної моделі. 

Проведені дослідження дозволили виокремити 
наступні показники, що, на нашу думку, є найбільш 
доцільними при досліджені економіко-виробничих 
процесів на підприємстві, а саме: чистий дохід, 
млн. грн., амортизація, млн.грн., матеріальні 
затрати, млн.грн., витрати на оплату праці, млн.
грн., відрахування на соціальні заходи, млн. грн. 

Сформуємо систему вихідних даних (табл. 1).
Відповідно до методології множино-регресійного 

аналізу [11; 13], проводимо відповідні розрахунки.
1. Находимо коефіцієнти чистої регресії: 
a = -3887,715; b1 = -4,195; b2 = 5,209; b3 = 23,57; 

b4 = -49,198.
Таким чином, отримаємо наступне рівняння 

множинної регресії:

ŷ = -3887,715 – 4,195 * х1 + 5,209 * х2 +  
+ 23,57 * х3 – 49,198 * х4

Рівняння регресії показує, що при збільшенні 
амортизації на 1% (при незмінному рівні пито-
мої ваги інших факторів) чистий дохід збіль-
шиться на 4,195 млн. грн., при збільшенні мате-
ріальних затрат продукції на 1% чистий дохід 
зменшиться на 5,209 млн. грн., при збільшенні 
витрат на оплату праці на 1 % чистий дохід змен-
шиться на 23,57 млн. грн., при збільшенні затрат 
на соціальні заходи чистий дохід збільшиться на 
49,198 млн. грн.

2. Складемо нову розрахункову таблицю для 
визначення теоретичних значень результативної 
ознаки, остаточної дисперсії і середньої помилки 
апроксимації (табл. 2).

Якість моделі, виходячи з відносних відхилень 
по кожному спостереженню, визнається хорошим, 
оскільки середня помилка апроксимації не переви-
щує 10 %. Згідно з показником остаточної дисперсії 
ступінь впливу випадкових факторів є низькою.

3. Знайдемо частині коефіцієнти кореляції, що 
характеризують тісноту зв'язку між результатом і 
відповідним фактором при елімінуванні (усуненні 
впливу) інших факторів, включених у рівняння 
регресії (табл. 3). 

Коефіцієнт множинної кореляції розраховуємо 
на основі значень матриці парних коефіцієнтів 
кореляції: Ryx1x2x3x4 = 0,89.

Коефіцієнт множинної кореляції вказує на 
вельми сильний зв'язок усього набору факторів з 
результатом.

4. Розраховуємо нескоригований коефіцієнт 
множинної детермінації оцінює частку дисперсії 
результату за рахунок представлених в рівнянні 
факторів у загальній варіації результату. Тут ця 

Таблиця 1 
Система вихідних даних ПАТ «Інгулецький Гірничо-Збагачувальний Комбінат»

Рік Y X1 X2 X3 X4

1 2 3 4 5 6
2007 886,66 84,11 716,68 90,42 34,31
2008 930,99 88,32 801,45 90,42 36,02
2009 977,54 87,14 992,81 118,87 44,87
2010 2053,65 139,86 1240,43 207,21 80,61
2011 2084,93 136,89 1344,06 249,87 92,39
2012 2998,13 159,22 1422,79 306,95 113,41
2013 6418,68 195,16 1443,03 317,32 107,89
2014 4384,2 358,84 1510,71 287,36 102,07
2015 8897,83 487,22 2265,85 338,24 123,91
2016 14507,91 438,02 2866,45 342,61 130,91
2017 9986,71 482,31 3107,84 335,97 123,09
2018 10352,25 818,91 3256,64 355,99 132,62
Сума 64479,52 3476,05 20968,76 3041,26 1122,11

Середнє значення 5373,29 289,67 1747,40 253,44 93,51

Джерело: сформовано авторами на основі [12]

Де Y – чистий дохід, млн. грн., Х1 – амортизація, млн.грн., Х2 – матеріальні затрати, млн.грн., Х3 – витрати на оплату праці, млн.грн., 
Х4 – відрахування на соціальні заходи, млн. грн.
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частка становить 89% і вказує на досить значний 
ступінь обумовленості варіації результату варіа-
цією факторів, іншими словами – на вельми тісний 
зв'язок факторів з результатом.

F = 6,85; = 4,12 при f1 = 4, f2 = 7.
Отже, фактичне значення більше табличного, 

тобто ймовірність випадково отримати таке зна-
чення F-критерію не перевищує допустимий 
рівень значимості 5%.Таким чином, отримане зна-
чення не випадкове, воно сформувалося під впли-
вом істотних факторів, тобто підтверджується ста-
тистична значимість всього рівняння і показника 
тісноти зв'язку.

За допомогою приватних F-критеріїв Фішера 
оцінимо доцільність включення в рівняння мно-
жинної регресії факторів х1, х2, х3, х4:

Fх1 = 18,27; Fх2 = 0,236; Fх3 = 0,259; 
Fх4 = 104,487; = 4,12 при f1 = 4, f2 = 7.
Виключаємо із розгляду другий та третій фак-

тори, оскільки вони є неінформативними (тобто 
розрахункові значення приватного F-критерію 
менше табличного). 

5. Будуємо нову модель. Для цього сформуємо 
оновлену таблицю вихідних даних (табл. 4) та зна-
ходимо коефіцієнти чистої регресії.

Коефіцієнти чистої регресії: a = -2873,72;  
b1 = 8,389; b4 = 6,523.

Отже, маємо нове рівняння:
ŷ = -2873,72 – 8,389 * х1 + 6,523 * х4.

Таблиця 4 
Оновлена таблиця вихідних даних 

ПАТ «Інгулецький Гірничо-Збагачувальний 
Комбінат»

Рік Y X1 X4

2007 886,66 84,11 34,31
2008 930,99 88,32 36,02
2009 977,54 87,14 44,87
2010 2053,65 139,86 80,61
2011 2084,93 136,89 92,39
2012 2998,13 159,22 113,41
2013 6418,68 195,16 107,89
2014 4384,2 358,84 102,07
2015 8897,83 487,22 123,91
2016 14507,91 438,02 130,91
2017 9986,71 482,31 123,09
2018 10352,25 818,91 132,62
Сума 64479,52 3476,05 1122,11

Середнє 
значення 5373,29 289,67 3784,74

Джерело: сформовано авторами 

Тобто, збільшення факторної ознаки амортиза-
ція на 1 % призведе до зменшення чистого доходу 

Таблиця 2 
Система скоригованих даних ПАТ «Інгулецький Гірничо-Збагачувальний Комбінат»
Рік Y Y` Y-Y` (Y-Y`)^2 Ai, %

2007 886,66 -63,58 950,24 902963,78 107,17
2008 930,99 275,96 655,03 429066,56 70,36
2009 977,54 1512,87 -535,33 286575,13 54,76
2010 2053,65 2905,96 -852,31 726427,61 41,50
2011 2084,93 3883,80 -1798,87 3235932,53 86,28
2012 2998,13 4511,95 -1513,81 2291629,79 50,49
2013 6418,68 4982,43 1436,25 2,06E+06 22,38
2014 4384,2 4228,21 155,99 24332,19 3,56
2015 8897,83 7748,65 1149,18 1320625,93 12,92
2016 14507,91 10842,65 3665,27 13434169,33 25,26
2017 9986,71 12142,48 -2155,77 4647361,36 21,59
2018 10352,25 11508,13 -1155,87 1336043,32 11,17
Сума 64479,52 6,45E+04 3,07E+07 50,74

Середнє значення 5373,29 5,37E+03 2,56E+06 4,23

Джерело: сформовано авторами 

Таблиця 3 
Частині коефіцієнти кореляції для показників  

ПАТ «Інгулецький Гірничо-Збагачувальний Комбінат»
Y X1 X2 X3 X4

Y 1
X1 0,816 1
X2 0,922 0,918 1
X3 0,804 0,742 0,811 1
X4 0,824 0,761 0,839 0,995 1

Джерело: сформовано авторами
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на 8,389 млн. грн., а збільшення факторної ознаки 
відрахування на соціальні заходи на 1% призведе 
до зменшення доходу на 6,523 млн. грн.

Висновки з проведеного дослідження. Гір-
ничо-збагачувальні комбінати є досить специфіч-
ними підприємствами у плані ведення фінансово-
економічної діяльності, а отже вибір моделі для 
прогнозування показників їх функціонування є 
складною та, в певній мірі, ризикованою задачею. 
Обмежившись певним набором даних необхідно 
якомога точно оцінити важливість та впливовість 
кожного фактора на результативний показник аби 
отримати найбільш точну модель оцінки системи 
статистичних показників гірничо-збагачувальних 
комбінатів. Достовірність та впливовість кожного 
фактору визначалась шляхом розрахунку таких 
показників, як коефіцієнт множинної кореляції, 
скоригований коефіцієнт множинної кореляції, 
F-критерій Фішера, t-критерій Стьюдента, та за 
допомогою приватних F-критеріїв Фішера оцінимо 
доцільність включення в рівняння множинної регре-
сії факторних ознак. Відповідно до проведеного 
дослідження можна зробити певні узагальнення, 
а саме: щодо підприємства ПАТ «Інгулецький 
Гірничо-Збагачувальний Комбінат» – розрахунок 
стандартизованих коефіцієнтів та середніх коефі-
цієнтів еластичності виявив, що найбільший вплив 
на чистий дохід здійснюють матеріальні затрати, 
а найменший вплив – амортизація. Якість моделі, 
виходячи з відносних відхилень по кожному спосте-
реженню, визнається хорошим, оскільки середня 
помилка апроксимації не перевищує 10 %. Згідно 
з показником остаточної дисперсії ступінь впливу 
випадкових факторів є низьким. Розрахований 
коефіцієнт множинної кореляції показав сильний 
зв'язок усього набору факторів з результатом, а 
нескоригованний коефіцієнт множинної детерміна-
ції виявив значний ступінь зв’язку. Тобто загальна 
варіація результативного показника «чистий дохід» 
значним чином пояснюється контролюючою варіа-
цією функції регресії. Оцінка надійності рівняння 
регресії в цілому і показника тісноти зв'язку, тобто 
F-критерій Фішера, показала, що ймовірність 
випадково отримати таке значення F-критерію не 
перевищує допустимий рівень значимості 5 %, 
а отже, отримане значення не випадкове, воно 
сформувалося під впливом істотних факторів, 
тобто підтверджується статистична значимість 
всього рівняння і показника тісноти зв'язку. В ході 
подальших розрахунків приватних F-критеріїв 
Фішера та t-критеріїв Стьюдента було вилучено, як 
неінформативні, наступні фактори – матеріальні 
затрати та витрати на оплату праці, а аналіз інших 
факторів у новій моделі показав, що збільшення 
факторної ознаки амортизація на 1 % призведе 
до зменшення чистого доходу на 8,389 млн. грн., 
а збільшення факторної ознаки відрахування на 
соціальні заходи на 1% призведе до зменшення 

доходу на 6,523 млн. грн. Рекомендаціями, щодо 
підвищення рівня чистого доходу є модернізація 
обладнання та виробничих потужностей, яка в 
майбутньому зменшуватиме амортизаційні відра-
хування, а також, пошук альтернативних шляхів 
фінансування соціальних заходів, наприклад залу-
чення нових інвесторів, проведення благодійних 
акцій, тощо. Отримані моделі є підґрунтям щодо 
прогнозування та подальшого аналізу вартісно-
організаційних систем промислових підприємств.
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У статті визначено незадовільний стан 
інвестування інноваційної діяльності як 
основи забезпечення сталого розвитку 
національної економіки. Вирішити дану про-
блему запропоновано на основі поширення 
державно-приватного партнерства в інно-
ваційній сфері, що дозволить об’єднати 
державні та приватні ресурси задля фінан-
сування інноваційної діяльності. Крім того, 
розроблено організаційно-економічний 
механізм інвестування інноваційної діяль-
ності на засадах ДПП, що складається з 
внутрішнього блоку, який відображає інвес-
тиційний процес на основі трьох стадій: 
передінвестиційної, інвестиційної та екс-
плуатаційної, які забезпечують послідовне 
виконання шести етапів й досягнення 
поставлених цілей. Значна увага в механізмі 
відведена аналізу групи факторів впливу, до 
яких зараховано мотиваційне забезпечення, 
ресурсне забезпечення, нормативно-пра-
вове забезпечення, методологічне забез-
печення, організаційне забезпечення та 
загальні принципи інвестування інновацій-
ної діяльності на засадах ДПП.
Ключові слова: держава, державно-при-
ватне партнерство, інвестування, інно-
ваційна діяльність, національна економіка, 
організаційно-економічний механізм інвесту-
вання, приватний партнер.

В статье определено неудовлетворитель-
ное состояние инвестирования инноваци-

онной деятельности как основы обеспече-
ния устойчивого развития национальной 
экономики. Решить данную проблему пред-
ложено на основе распространения госу-
дарственно-частного партнерства в 
инновационной сфере, что позволит объ-
единить государственные и частные 
ресурсы для финансирования инновацион-
ной деятельности. Кроме того, разработан 
организационно-экономический механизм 
инвестирования инновационной деятельно-
сти на основе ГЧП, состоящий из внутрен-
него блока, который отражает инвести-
ционный процесс на основе трех стадий: 
прединвестиционной, инвестиционной и 
эксплуатационной, которые обеспечивают 
последовательное выполнение шести эта-
пов и достижения поставленных целей. 
Значительное внимание в механизме отве-
дено анализу группы факторов влияния, к 
которым отнесены мотивационное обеспе-
чение, ресурсное обеспечение, нормативно-
правовое обеспечение, методологическое 
обеспечение, организационное обеспечение 
и общие принципы инвестирования иннова-
ционной деятельности на основе ГЧП.
Ключевые слова: государство, государ-
ственно-частное партнерство, инвести-
рование, инновационная деятельность, 
национальная экономика, организационно-
экономический механизм инвестирования, 
частный партнер.

The article identifies the unsatisfactory state of investment in innovation as a basis for sustainable development of the national economy. It is proposed 
to solve this problem on the basis of the spread of public-private partnership in the field of innovation, which will combine public and private resources 
to finance innovation. The organizational and economic mechanism of investment of innovative activity on the basis of PPP is developed, consisting of 
the internal block which reflects investment process on the basis of three stages: preinvestment, investment and operational which provide consecutive 
performance of six stages and achievement of the set purposes. The key stages of the internal block are the definition of an innovative idea or object of 
investment; selection of potential investors; delineation of tools for attracting and accumulating financial resources; determining the sequence of innovation 
processes, their priority and the amount of financial resources required for their implementation; realization of investment; elucidation of shares destined for 
accumulation, consumption and reinvestment. Considerable attention in the organizational and economic mechanism of investing in innovation on the basis 
of PPP is paid to the analysis of a group of influencing factors, which include motivational support, resource provision, regulatory support, methodological 
support, organizational support and general principles of investing innovation on PPP. The input data of the mechanism are the tasks and goals on which 
the efficiency of the investment process depends. Accordingly, the results are related to the implementation of the PPP project in innovation and affect the 
development of the national economy, the environment, as well as create opportunities for the transition to an innovative path of development of society as 
a whole. The content of the organizational and economic mechanism of investing in innovative activities on the basis of PPP is specified on the basis of the 
disclosure of its main functions: reproductive; distribution; control. Thus, the use of the proposed mechanism will accelerate the country's innovation growth 
and build a management system for innovative development.
Key words: state, public-private partnership, investment, innovation, national economy, organizational and economic mechanism of investment, 
private partner.

Постановка проблеми. Інвестування інновацій-
ної діяльності виступає однією з базових проблем 
національної економіки. Оскільки вона передбачає 
акумулювання та ефективний розподіл інвестицій-
них ресурсів й тим самим сприяє зростанню капі-
талізації економіки, виконує функції фінансового 
посередника з трансформації наявних збережень 
приватного сектору в інвестиції, намагається збіль-
шити ефективність алокації інвестиційних ресур-
сів та збільшити потужність й ємність вітчизняного 
фінансового ринку. Саме тому актуальним питан-

ням для сьогодення стає пошук дієвих інструментів 
інвестування інноваційної діяльності, серед яких 
чільне місце мають займати спільні партнерства 
між державою та приватним сектором.

Проте, з другого боку, аналіз світового досвіду 
свідчить, що інститут ДПП може мати успіхи лише 
при відповідному рівні інвестиційної активності в 
країні. Адже реалізація інноваційних проектів ДПП 
потребує довгострокових інвестицій, тому назрілим 
є завдання пошуку ефективного організаційно-еко-
номічного механізму залучення фінансових ресур-
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сів на довгострокову перспективу та розвиток нових 
форм інвестування інноваційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема інвестиційного забезпечення інноваційної 
діяльності, внаслідок її значущості, завжди привер-
тала увагу багатьох дослідників. Зокрема, варто 
виділити таких як О. Амоша, С. Ілляшенко, О. Кузь-
мін, А. Кузнєцова, З. Литвин, І. Манаєнко, П. Мики-
тюк, А. Пересада, О. Яценко. Аналізу особливостей 
ДПП в інноваційній сфері, його ознак, форм, моде-
лей тощо присвячено праці багатьох вітчизняних та 
зарубіжних науковців: В.Г. Варнавського, Т.Є. Ворон-
кова, С.М. Даниленко, І.В. Запатріної, Е.Х. Кляйна, 
І.А. Косач, І.С. Нейкова, Е. Саваса, Н.В. Філіппова, 
М.А. Федченко, Ю.А. Халимовського, Г. Ходжа та 
інших. Проте, актуальним питанням для сьогодення 
залишається побудова організаційно-економічного 
механізму інвестування інноваційної діяльності та 
засадах ДПП, що дозволить об’єднати фінансові мож-
ливості усіх зацікавлених суб’єктів у розвитку іннова-
ційної сфери та зростанні національної економіки. 

Постановка завдання. Метою дослідження 
є аргументація та побудова організаційно-еко-
номічного механізму інвестування інноваційної 
діяльності на засадах ДПП, а також розкриття 
його основних етапів та складових як інструменту 
збільшення фінансування інноваційної сфери.

Виклад основного матеріалу. Розвиток інно-
ваційної діяльності є неможливим без належного 
рівня фінансового забезпечення, яке використо-
вується для вирішення низки питань пов’язаних 
з технічним переозброєнням та модернізацією, 
підготовкою та освоєнням нової продукції, необ-
хідністю проведення НДДКР, придбанням облад-
нання та інших товарно-матеріальних цінностей, 
погашення кредитних зобов’язань та виплати від-
повідних відсотків тощо.

Проблема залучення інвестицій для України є 
надзвичайно назрілою. За експертними даними 
загальна потреба у фінансових ресурсах, необхідних 
для структурної перебудови національної економіки 
становить від 140 до 200 млрд. дол. США, серед яких 
обсяг іноземних інвестицій має знаходитися в межах 
40–60 млрд. дол. США. Для досягнення рівня розви-
тку високорозвинутих країн, зокрема США, потрібно 
залучити 4 трлн. дол. США [7, с. 195]. З огляду на 
сучасний стан інвестування, знаходження таких зна-
чних за розмірами інвестицій є надзвичайно склад-
ним завданням для українського уряду.

Інвестиційне забезпечення інноваційної діяль-
ності в Україні характеризується низкою негатив-
них ознак, до яких, у першу чергу, варто віднести:

– низьку питому вагу участі держави у фінансу-
ванні інноваційної діяльності;

– недостатній рівень розвитку малого іннова-
ційного підприємництва;

– слабкий рівень розвитку венчурного та біз-
нес-ангельського фінансування, краудфандингу;

– неможливість інвестування довгострокової 
інноваційної діяльності за рахунок власних ресур-
сів підприємств;

– відсутність стимулів для інвестування інно-
ваційної діяльності, внаслідок існування більш 
прибуткових форм розміщення тимчасово вільних 
фінансових ресурсів;

– фрагментарність державної підтримки інно-
ваційних підприємств на ранніх стадіях;

– недостатній рівень розвитку приватного капіталу 
як базового джерела інвестування інноваційної сфери.

Таким чином, незважаючи на певні успіхи у ство-
ренні інноваційної інфраструктури, реформуванні 
освіти та науки, існуючий механізм та обсяги інвес-
тицій в інноваційну діяльність характеризуються 
низьким рівнем ефективності. Одним з пріоритет-
них шляхів вирішення проблеми залучення інвес-
тицій в інноваційну сферу може стати об’єднання 
фінансових ресурсів державного сектору та приват-
ного сектору на умовах партнерства. Крім того, ще 
у Програмі розвитку інвестиційної та інноваційної 
діяльності в Україні, затвердженій у 2011 році, було 
визначено, що одним зі шляхів зменшення наван-
таження на державний бюджет та місцеві бюджети 
й збільшення обсягу недержавних інвестицій є ДПП 
[4]. Отже, важливим питанням для сьогодення стає 
побудова дієвого механізму інвестування інно-
ваційної діяльності на основі ДПП та визначення 
прозорих інструментів стимулювання залучення 
стратегічних партнерів у високотехнологічні галузі 
національної економіки, що має передбачати поєд-
нання в єдине ціле суб’єктів та об’єктів управління, 
визначення особливостей їх взаємодії.

Під механізмом інвестування інноваційної діяль-
ності на засадах ДПП розуміємо складну струк-
туру, що поєднує організаційні та економічні від-
носини, інструменти та заходи, які спрямовані на 
знаходження матеріально-фінансових ресурсів з їх 
подальшим інвестуванням в інноваційні проекти, 
засновані на засадах ДПП, що дозволить досягти 
окреслених задач інноваційного розвитку. Залу-
чення такого механізму дозволить пришвидшити 
інноваційне піднесення країни та побудувати сис-
тему управління інноваційним розвитком. Специфіч-
ними ознаками механізму інвестування інноваційної 
діяльності є узгодження економічної, виробничої, 
інвестиційної, кадрової, мотиваційної діяльності у 
напряму забезпечення інноваційного процесу. 

Для досягнення ефективності функціонування 
механізму необхідно, щоб він відповідав таким 
критеріям:

– оптимальне поєднання можливих форм 
інвестування;

– відповідність державних цілей науково-тех-
нічної та інноваційної політики її забезпеченню 
інвестиційними ресурсами;

– ефективність механізму, що передбачає сти-
мулювання залучення ресурсів.
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На рис. 1. представлено організаційно-еконо-
мічний механізм інвестування інноваційної діяль-
ності на засадах ДПП, що містить такі компоненти:

– внутрішній блок, що відображає інвести-
ційний процес й складається з трьох основних 
стадій (передінвестиційна, інвестиційна та екс-
плуатаційна), що забезпечують послідовне вико-
нання шести етапів й досягнення поставлених 
цілей, які спрямовані на задоволення інтересів 
учасників ДПП (державний та приватний сек-
тори) та інвесторів;

– групи факторів впливу, від яких залежить функ-
ціонування внутрішнього блоку, до основних з них 
зараховано: мотиваційне забезпечення, ресурсне 
забезпечення, нормативно-правове забезпечення, 
методологічне забезпечення, організаційне забез-
печення та загальні принципи інвестування іннова-
ційної діяльності на засадах ДПП.

Вхід – це визначені основні завдання та цілі, 
від яких залежить ефективність процесу інвесту-
вання. До основних таких задач варто віднести:

1) фінансове забезпечення виконання проектів 
ДПП;

2) створення умов для впровадження та комер-
ціалізації результатів інноваційної діяльності;

3) збереження та активізацію розвитку іннова-
ційного потенціалу;

4) належне фінансово-мотиваційне забезпе-
чення кадрового потенціалу науково-інноваційної 
діяльності та припинення його міграції закордон.

На виході отримуємо результати, що пов’язані з 
реалізацією проекту ДПП в інноваційній діяльності 
й позначаються на розвитку національної еконо-
міки, оточуючого середовища, а також створюють 
можливості переходу до інноваційного шляху роз-
витку суспільства в цілому.
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Рис. 1. Організаційно-економічний механізм інвестування інноваційної діяльності на засадах ДПП

Джерело: побудовано автором
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Основні етапи внутрішнього блоку пов’язані 
інформаційними та грошовими потоками й перед-
бачають послідовне виконання таких кроків:

1) визначення наявності інноваційної ідеї 
(об’єкту інвестування), що, по-перше, реалізується 
на основі утворення ДПП, учасниками якого є при-
ватні суб’єкти інноваційної діяльності та державний 
сектор, що зацікавлені в інноваційному розвитку та 
створюють необхідні умови для організації процесу 
інвестування, по-друге, втілення в життя такої інно-
ваційної ідеї стає можливим лише за допомогою 
залучення додаткових фінансових ресурсів; 

2) вибір потенційних інвесторів, що є власниками 
або мають у розпорядженні необхідні ресурси. Важли-
вим питанням на даному етапі є з’ясування можливих 
обсягів інвестування та їх форм [1, с. 282]. В інвесту-
ванні інноваційної діяльності на засадах ДПП можна 
виділити такі чотири групи інвесторів як державний 
партнер; приватний партнер; приватний інвестор 
(юридичні або фізичні особи); учасник фінансового 
ринку (банки, інституційні інвестори). Кожен з таких 
суб’єктів переслідує різні цілі. Так, держава прагне 
задовільнити державно-регіональні інтереси суспіль-
ства, виконання задач, які спрямовані на покращення 
економічно-соціальної інфраструктури, надання 
більш якісних послуг. Усі інші представники інвести-
ційного процесу намагаються забезпечити певний 
рівень дохідності вкладених фінансових ресурсів.

3) окреслення інструментів залучення та аку-
муляції фінансових ресурсів. Національним бан-
ком України визначено, що фінансовий інстру-
мент – це «встановлення контрактних відносин, в 
результаті яких одночасно у одного суб’єкта гос-
подарювання створюються фінансові активи, у 
другого – фінансові зобов’язання або інструмент 
власного капіталу іншого суб’єкта господарю-
вання» [6]. В залежності від групи інвесторів, які 
беруть участь в реалізації проектів ДПП в іннова-
ційній сфері виділяємо такі фінансові інструменти 
інвестування, що характеризуються різнем ступе-
нем співвідношення дохідності та ризикованості:

– для держави – акції, бюджетні кредити, 
механізм відкладених податкових платежів (Tax 
Increment Financing);

– для приватних інвесторів – придбання 
акцій компанії, що реалізує інноваційний проект, 
надання довгострокових позик;

– для учасників фінансового ринку, які станов-
лять найбільшу питому вагу у фінансування проектів 
ДПП – довгострокові кредити, придбання акцій, проек-
тні облігації, цільові позики, мезонінне фінансування.

4) визначення послідовності інноваційних про-
цесів, їх пріоритетності та обсягів грошових ресур-
сів, необхідних на їх виконання;

5) безпосередня реалізації схеми інвестування, 
визначення термінів, умов та обсягів інвестування;

6) з’ясування часток, що спрямовуються на 
накопичення, споживання та реінвестування.

Ефективне функціонування, запропонованого 
механізму інвестування інноваційної діяльності на 
засадах ДПП, досягається за рахунок системи фак-
торів впливу. Мотиваційне забезпечення даного 
механізму передбачає виконання таких завдань:

1) організація взаємодії з зовнішнім політико-
економічним та соціальним середовищем;

2) визначення, уточнення та деталізація усіх 
мотивів інноваційної діяльності в цілому та участі 
у ДПП основних партнерів;

3) аналіз економічних очікувань усіх суб’єктів 
процесу інвестування інноваційної діяльності.

Нормативно-правове забезпечення, що виступає 
сукупністю нормативно-правових актів, які регулю-
ють взаємовідносини під час реалізації інноваційної 
діяльності на засадах ДПП та його фінансування 
приватними інвесторами. Правове регулювання інно-
ваційних проектів в Україні здійснюється на основі 
цивільного, господарського, бюджетного законодав-
ства та низки спеціальних правових актів, що регулю-
ють залучення інвестицій та отримання дивідендів. 

Ресурсне забезпечення механізму інвестування 
інноваційної діяльності на засадах ДПП визнача-
ється стійкими взаємозв’язками між складовими 
системи інвестування інноваційної діяльності та 
кількістю (обсягом) ресурсів, що здатні трансфор-
муватися в інвестиції. Фінансове забезпечення 
реалізації інноваційних проектів ДПП здійснюється 
на основі використання прямих методів, що перед-
бачають участь держави та приватних інвесторів в 
інвестуванні та опосередкованих – надання різних 
державних пільг, гарантій, підтримки реалізації 
проектів або створення спеціальних режимів. 

Практична реалізація інвестування інновацій-
ної діяльності на засадах ДПП стає можливою 
завдяки використання різних форм, методів та 
джерел інвестування:

а) за видами власності (державні або приватні);
б) за відносинами власності (власні, залучені, 

позикові);
в) за рівнем власників (рівень держави, рівень 

державних суб’єктів та рівень приватних суб’єктів);
г) за методами інвестування (пряме, опосеред-

коване, проектне, боргове, комбіноване);
д) за джерелами (прибуток, витрати майбутніх 

періодів, витрати майбутніх платежів, амортиза-
ційні відрахування);

е) за формою інвестування (інвестиційне, акціо-
нерне, проектне, банківське, позикове, лізинг, вен-
чурне, краудфандинг, бізнес-ангельське, засоби інвес-
тиційних фондів, облігаційне, змішане або гібридне).

Також до ресурсного забезпечення відносять 
інформаційні ресурси, які забезпечують співпрацю 
учасників механізму інвестування інноваційної діяль-
ності на засадах ДПП, а також їх взаємодію з оточую-
чим середовищем. До таких ресурсів варто віднести:

1) інформування про реалізацію етапів проекту 
ДПП;
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2) заходи щодо поширення інформації через 
ЗМІ про ДПП та відомостей про інвестиційно-інно-
ваційну діяльність;

3) пропагування навиків, досвіду, нових знань у 
галузі управління ДПП;

4) участь у програмах перепідготовки та підви-
щення кваліфікації кадрового забезпечення реалі-
зації проектів ДПП;

5) сповіщення про особливості реалізації спе-
ціальних комплексних програм, спрямованих на 
залучення інвесторів, що дозволяє забезпечити 
відкритість інформації про інноваційні проекти, 
механізми ДПП та подальші перспективи.

Організаційне забезпечення механізму інвесту-
вання інноваційної діяльності на засадах ДПП перед-
бачає підтримку та створення необхідних структур, 
інститутів, метою функціонування яких має стати іні-
ціювання, розвиток та контроль досягнення, постав-
лених у спільних проектах цілей. До організаційної 
основи даного фактору впливу зараховуємо: дер-
жавні спеціалізовані структури, інституційних інвесто-
рів, інвестиційних посередників, фінансово-кредитну 
та банківську системи, страхові компанії, інвести-
ційні та інфраструктурні фонди, недержавні пенсійні 
фонди, бізнес-ангелів, компанії, що здійснюють інно-
ваційну діяльність, державі органи, що регулюють 
інноваційну діяльність. До спеціалізованих структур 
відносимо: Національний банк України, Міністерство 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господар-
ства України, Міністерство з питань стратегічних галу-
зей промисловості України, Міністерство фінансів 
України тощо. Ефективність функціонування органі-
заційно-економічного механізму інвестування іннова-
ційної діяльності на засадах ДПП прямо залежить від 
управління організаційною структурою.

Методологічне забезпечення механізму інвес-
тування інноваційної діяльності на засадах ДПП 
складається з комплексу методичних розробок та 
матеріалів з планування та здійснення інвести-
ційно-інноваційної діяльності в галузі ДПП. Голо-
вним призначенням даного фактору впливу є роз-
робка єдиних підходів до розрахунку, механізмів 
оцінки ефективності інвестиційних проектів та сту-
пеня їх ризикованості, а також забезпечення узго-
дженості з іншими діючими стандартами. 

Функціонування ДПП в інноваційній діяльності 
має передбачати формування методологічних 
принципів інвестування, які, з одного боку, пови-
нні поєднувати загальні принципи державної під-
тримки інвестиційно-інноваційної діяльності, а, з 
другого, враховувати специфічні принципи ДПП 
в інноваційній сфері. Характеристика принципів 
інвестування інноваційної діяльності на засадах 
ДПП представлена в таблиці 1.

Представлені принципи дозволяють побуду-
вати ефективний механізм удосконалення процесу 
інвестування інноваційної діяльності на засадах 
ДПП, сформувати його структуру та необхідний 
інструментарій взаємодії державного сектору та 
бізнес-середовища, що передбачає:

1) розподіл прибутків та ризиків;
2) об’єднання досвіду щодо управління вели-

кими за масштабами проектами та кадрового 
потенціалу;

3) спільне інвестування фінансових та інших ресур-
сів, необхідних для досягнення визначених цілей.

Запропонована система принципів інвесту-
вання інноваційної діяльності на засадах ДПП 
спрямована на забезпечення реалізації страте-
гічних цілей проектів ДПП та досягнення балансу 

Таблиця 1
Характеристика принципів інвестування інноваційної діяльності на засадах ДПП

Група принципів Характеристика Складові елементи

1
Принцип взаємної 
відповідальності та 
рівноправ’я

Спрямовані на забезпечення 
взаємовідносин та відповідальності 
усіх учасників ДПП

Принцип взаємної відповідальності
Принцип економічного рівноправ’я
Принцип збалансування інтересів
Принцип недискримінаційного доступу

2
Принцип 
варіативності та 
індикативності

Відображає планування та розподіл 
інвестиційних ресурсів учасників 
ДПП в найбільш пріоритетні 
напрями розвитку інноваційних 
процесів

Принцип варіативності
Принцип індикативності та селективності
Принцип гнучкості та оптимізації
Принцип стратегічного цілепокладання

3
Принцип 
транспарентності та 
гарантування

Передбачає відкритість да 
доступність інформації, а також 
наявність стабільної нормативно-
правової бази, що є необхідною для 
здійснення інвестиційної діяльності 
на засадах ДПП

Принцип доступності та прозорості
Принцип гарантування прав та повернення 
вкладених ресурсів 
Принцип законності та незмінності
Принцип обґрунтованості та об’єктивності

4
Принцип 
ефективності та 
прибутковості

Характеризує взаємозв’язок 
отриманих результатів реалізації 
проектів ДПП та витрат, що 
мали учасники партнерства для 
досягнення визначених цілей

Принцип економічної ефективності
Принцип відповідності прибутковості та ризикованості
Принцип керованості портфелем
Принцип збалансування ризиків

Джерело: систематизовано на основі [2; 3; 5]
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між вартістю проекту та позитивних здобутків для 
держави і приватного бізнесу.

Зміст організаційно-економічного механізму 
інвестування інноваційної діяльності на засадах 
ДПП конкретизується завдяки розкриття його 
основних функцій, серед яких ми виділяємо:

– відтворювальну, що дозволяє здійснювати 
інноваційний проект завдяки отриманню додатко-
вих фінансових ресурсів;

– розподільчу, яка спрямована на побудову 
ефективного та збалансованого механізму інвес-
тування, виходячи з джерел фінансування, умов їх 
використання та вартості;

– контрольну, що передбачає наявність можли-
вості вносити корективи у механізм інвестування, 
внаслідок моніторингу реального обігу та потреб 
фінансових ресурсів на конкретному етапі реалі-
зації інноваційного проекту.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, для прискорення темпів зростання вітчиз-
няної економіки необхідно об’єднати зусилля 
держави та приватно бізнесу. Проте, для налаго-
дження їх ефективної співпраці варто усунути мож-
ливі перепони, що перешкоджають розвитку ДПП 
в Україні. З метою налагодження процесу фінан-
сового забезпечення інноваційної сфери запропо-
новано організаційно-економічний механізм інвес-
тування інноваційної діяльності на засадах ДПП. 
Крім того, вважаємо за потрібне створити сприят-
ливі умови, які забезпечать ефективну дію такого 
механізму та пришвидшать надходження матері-
альних ресурсів в інноваційну сферу, за такими 
векторами: нормативно-правова база (законодав-
ство, механізми гарантування інвестицій, розробка 
дієвих форм і методів ДПП); державна підтримка 
(координація дій усіх учасників ДПП, надання 
гарантій потенційним інвесторам); організаційно-
економічні умови (організаційна підтримка, діє-
вість економічних інструментів, сприятливі адміні-
стративні умови); інвестиційно-фінансові питання 
(розробка фінансових моделей та механізмів, 
інструментів інвестування); кадрове забезпечення 
(підготовка фахівців, підтримка ділової, організа-
ційної та корпоративної культури).
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Дослідження спрямоване на обґрунтування 
доцільності застосування системного під-
ходу до формування стратегії управління 
конкурентоздатністю промислового підпри-
ємства на засадах маркетингу та доведено, 
що тільки за умов використання систем-
ного підходу можлива конкретизація опера-
ційних стратегій (маркетингової, виробни-
чої, фінансової та ін.) та їх удосконалення 
у напряму реінжинірингу бізнес-процесів, які 
структуровані на підприємстві у чіткій від-
повідності до його організаційної та вироб-
ничої структур управління. Окреслено клю-
чові положення гнучкого ринкового підходу 
до стратегічного управління конкурентоз-
датністю на засадах маркетингу. Сконцен-
тровано увагу на тому, що упродовж остан-
ніх 15 років через відсутність достатньої 
кількості власних фінансових ресурсів у 
підприємств внаслідок постійного інфляцій-
ного знецінення коштів амортизаційного 
фонду, низького рівня рентабельності опе-
раційної діяльності, несприятливих умов 
кредитування реального сектора економіки, 
мізерної державної підтримки на технічне 
переоснащення, розширення виробництва, 
відбувалося щорічне значне фізичне спрацю-
вання (старіння) основних засобів, що стало 
передумовою втрати промисловими підпри-
ємствами своїх конкурентних позицій на вну-
трішньому та світових ринках. 
Ключові слова: конкурентоздатність, 
стратегічне управління, маркетинг, функці-
ональна стратегія, реінжиніринг бізнес-про-
цесів, інновації.

Исследование направлено на обоснование 
целесообразности применения систем-

ного подхода к формированию стратегии 
управления конкурентоспособностью про-
мышленного предприятия на принципах 
маркетинга и доказано, что только при 
использовании системного подхода воз-
можна конкретизация операционных стра-
тегий (маркетинговой, производственной, 
финансовой и др.) и их совершенствование 
в направлении реинжиниринга бизнес-про-
цессов, которые структурированы на 
предприятии в строгом соответствии 
с его организационной и производствен-
ной структурой управления. Обозначены 
ключевые положения гибкого рыночного 
подхода к стратегическому управлению 
конкурентоспособностью на принципах 
маркетинга. Сконцентрировано внима-
ние на том, что на протяжении последних  
15 лет из-за отсутствия достаточного 
количества собственных финансовых 
ресурсов у предприятий вследствие посто-
янного инфляционного обесценивания 
средств амортизационного фонда, низкого 
уровня рентабельности операционной 
деятельности, неблагоприятных условий 
кредитования реального сектора эконо-
мики, слабой государственной поддержки 
на техническое переоснащение, расшире-
ние производства, происходило ежегодное 
значительное физическое изнашивание 
(старение) основных средств, что стало 
причиной потери промышленными предпри-
ятиями своих конкурентных позиций на вну-
треннем и мировых рынках. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, 
стратегическое управление, маркетинг, 
функциональная стратегия, реинжиниринг 
бизнес-процессов, инновации.

The study is aimed at substantiating the feasibility of applying a systematic approach to the formation of a strategy for managing the competitiveness of the 
industrial enterprise based on marketing and proved that only with a systematic approach it is possible to specify operational strategies (marketing, produc-
tion, financial, etc.) and improve them in the direction of reengineering of business processes that are structured in the enterprise in strict accordance with its 
organizational and production management structures. The key provisions of a flexible market approach to strategic competitiveness management on the 
basis of marketing are outlined. Attention is focused on the fact that over the past 15 years due to lack of sufficient financial resources of enterprises due to 
constant inflationary depreciation of the depreciation fund, low profitability of operating activities, unfavorable conditions for lending to the real sector of the 
economy, scant state support for technical re-equipment, expansion of production, there was a significant annual physical operation (aging) of fixed assets, 
which was a prerequisite for the loss of industrial enterprises of their competitive position in domestic and world markets. The question of the efficiency of 
industrial production, which largely depends on the level of development of science, the introduction of its achievements, new technology, the latest tech-
nologies in the manufacturing sector, has been thoroughly studied. It is substantiated that today the operating profitability is low, which does not allow enter-
prises to fully carry out the processes of renewal and modernization of fixed assets through their own sources of funding and found that the consequence 
of these processes in production and marketing strategies is the formation of inefficient pricing policy by enterprises that seek to keep their positions in the 
markets even despite the loss of most profitability. Scientifically substantiated economic prerequisites for the strategic management of competitiveness of 
industrial enterprises on the basis of marketing, which should be taken into account while developing a flexible market approach to improving the strategy 
of managing competitiveness on the basis of marketing.
Key words: competitiveness, strategic management, marketing, functional strategy, reengineering of business processes, innovation.

Постановка проблеми. Конкурентоздатність 
підприємства це складне, комплексне, багато-
факторне поняття, яке уособлює розуміння кон-
курентних позицій підприємства на ринку та його 
здатність протистояти ринковим викликам, які, з 
одного боку, спонукають підприємство до удоско-
налення його стратегії розвитку, а з іншого боку, 
можуть привести до втрати конкурентних позицій 
і навіть до втрати фінансової та юридичної само-

стійності. Управління конкурентоздатністю про-
мислового підприємства на засадах маркетингу 
передбачає удосконалення маркетингової стра-
тегії, як функціональної стратегії підприємства, 
з метою ефективного використання ресурсного 
потенціалу у напряму підвищення конкурентоздат-
ності підприємства в цілому. Взаємозв’язок функ-
ціональних стратегій дозволяє сконцентруватись 
на передумовах, які забезпечують ефективність 
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реалізації комплексу функціональних стратегій 
(маркетингової, виробничої, фінансової, кадро-
вої, стратегії управління якістю). Особливе зане-
покоєння сьогодні викликають передумови, що 
безпосередньо впливають на втрату конкурент-
них позицій вітчизняними промисловими підпри-
ємствами, а саме незадовільний стан основних 
засобів у промисловості; стабільно висока питома 
вага збиткових промислових підприємств; низька 
частка інноваційно активних промислових під-
приємств, що у сукупності не дозволяє вітчизня-
ним промисловим підприємствам задовольняти 
зростаючі вимоги споживачів продукції як на вну-
трішньому ринку, так і на зовнішніх ринках збуту. 
В результаті, ми спостерігаємо втрату позицій на 
світових ринках промислової продукції та надзви-
чайно низьку частку експорту складної новітньої 
продукції з високою доданою вартістю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз наукових джерел з проблематики стратегічного 
управління конкурентоздатністю підприємств свід-
чить про те, що головною метою управління є підви-
щення можливостей підприємства виробляти кон-
курентоздатну продукцію; задовольняти зростаючі 
вимоги споживачів промислової продукції; забезпе-
чувати потреби визначеного ринку у високоякісній 
продукції; гарантувати виробничу безпеку націо-
нальної економіки тому, що «невід’ємними складо-
вими конкурентоспроможності національної еконо-
міки в сучасних умовах є інноваційна спроможність 
і технологічна готовність» [1, с. 153]. Стратегічне 
управління конкурентоздатністю підприємств, 
зокрема, на засадах маркетингу, який передбачає 
орієнтацію стратегії та всієї управлінської системи 
на споживача, є предметом дослідження багатьох 
зарубіжних і вітчизняних учених, таких як: Л. Абал-
кін, І. Ансофф, М. Портер, Ф. Котлер, Р. Фатхутді-
нов, В.Л. Осецький, Г.А. Семенов, З.Є. Шершньова, 
З.С. Варналій, І.П. Булєєв, В.В. Вітлінський, Я.І. Гна-
тюк, Н.П. Тарнавська, В.А. Павлова, А.В. Гриньов, 
В.Я. Гуменюк, Н.М. Дащенко, Н.С. Ілляшенко, 
М.П. Денисенко, М.П. Калиниченко, О.В. Кова-
ленко, П.Г. Перерва, Л.І. Піддубна, В.В. Прохорова, 
Н.С. Краснокутська та ін. 

Постановка завдання. Мета дослідження – 
дослідити економічні передумови втрати конкурент-
них позицій підприємствами промисловості України 
та запропонувати стратегічні важелі та інструменти 
управління конкурентоздатністю промислового під-
приємства на засадах маркетингу. 

Виклад основного матеріалу. Стратегію 
промислового підприємства, яка спрямована на 
управління його конкурентоздатністю та являє 
собою цілісну концепцію його розвитку, слід роз-
глядати з позицій системного підходу, тобто «як 
систему послідовних, узгоджених та інтегрованих 
управлінських рішень; як систему складових еле-
ментів, пов’язаних між собою, які безпосередньо 

є підгрунтям побудови адекватного внутрішнього 
механізму функціонування того чи іншого промис-
лового підприємства» [2, с. 124]. В умовах мінли-
вого зовнішнього середовища виникає постійна 
потреба в конкретизації цілей підприємства і, як 
наслідок, коригуванні стратегії підприємства, що 
потребує постійного регулювання процесу стра-
тегічного планування. Конкретизація операцій-
них стратегій (маркетингової, виробничої тощо) 
здійснюється у розрізі функціональних напрямів 
діяльності промислового підприємства та в межах 
бізнес-процесів, які структуровані на підприєм-
стві у чіткій відповідності до його організаційної та 
виробничої структур управління, а також у відпо-
відності до галузевої приналежності підприємства 
та продукції, що воно виробляє. Жорстка ринкова 
конкуренція потребує не тільки досягнення загаль-
них стратегічних цілей з метою утримання позицій 
на ринку, а і формування індивідуальних пропо-
зицій для споживачів, що можливе лише за умов 
формування гнучкого ринкового підходу до стра-
тегічного управління конкурентоздатністю на заса-
дах маркетингу. Ключовими положеннями такого 
гнучкого ринкового підходу мають бути: 

– швидкість реагування на зміну потреб спожи-
вача в умовах зміни потреб цільового ринку;

– надійність в експлуатації, що досягається 
постійним реінжинірингом бізнес-процесів;

– технічна компетентність, що забезпечується 
постійним підвищенням рівня операційної ефек-
тивності;

– побудова довгострокових партнерських від-
носин як результат якості виробництва на рівні сві-
тових стандартів;

– здатність до диференціації споживачів шля-
хом постійного вдосконалення взаємодії функціо-
нальних сфер діяльності.

Грунтуючись на концептуальних положен-
нях теорії стратегічного управління, вважаємо, 
що об’єктивне існування ризиків в господарській 
діяльності промислових підприємств потребує, 
в контексті розробки гнучкого ринкового підходу 
управління конкурентоздатністю підприємства 
на засадах маркетингу, врахування інструмента-
рію технології ризик-менеджменту, як невід’ємної 
складової стратегічного управління. Слід зазна-
чити, що модель управління ризиками підприєм-
ницької діяльності для кожного окремого підпри-
ємства є унікальною та, поряд з розробленими 
науково-методичними підходами, уособлює в собі 
багаторічний досвід професіоналів в тій чи іній 
галузі. Так, структурними компонентами бізнес-
моделі промислового підприємства, яку доцільно 
використовувати при формуванні стратегії управ-
ління конкурентоздатністю, може бути модель, 
до складу якої включено, зокрема, організаційно-
функціональну та функціонально-технологічну 
моделі [3, с. 350–351]. Організаційно-функціо-
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нальна модель спрямована на окреслення сфери 
відповідальності за представлення на ринку про-
дуктів, виконання відповідних функцій управління 
і забезпечення процесів. Функціонально-техно-
логічна модель окреслює структурований набір 
бізнес-процесів підприємства у вигляді послідов-
ності операцій, що супроводжують матеріальні й 
інформаційні потоки та дозволяють здійснювати 
кількісне вимірювання ефективності кожної опера-
ції. Сукупність цих моделей дає цілісний і взаємо-
залежний опис підприємницької діяльності окре-
мого промислового підприємства; зміни в кожній 
з моделей викликають відповідні зміни в інших 
моделях, але ці зміни не повинні порушувати дію 
законів синергії, інформованості, єдності аналізу 
та синтезу, закону самозбереження, саме це пови-
нен забезпечити гнучкий ринковий підхід до їх 
формування та включення у стратегію управління 
конкурентоспроможністю.

Науковці вказують на особливу важливість 
здійснення об’єктивної оцінки фактичного стану 
економіки країни, галузі, окремого промислового 
підприємства для визначення передумов зміни 
стратегії, перспективних напрямів підвищення 
конкурентоспроможності на засадах маркетингу. 
Так, Н.В. Сторожук найважливішою складовою 
економічного механізму забезпечення сталого 
розвитку в системі управління підприємством вва-
жає економічну діагностику, яка, на думку автора, 
має бути багатопараметричною, обґрунтованою і 
достовірною. Адже від якості економічної діагнос-
тики залежить подальший вибір стратегії розви-
тку, а будь-який помилково визначений стан може 
звести нанівець зусилля підприємства в пошуку 
стабільності або кращих перспектив [4, с. 202].

В сучасному глобалізованому світі від розвитку 
промисловості залежить стан економіки країни, 
рівень добробуту її населення. За узагальненим 
визначенням енциклопедичних та економічних 
словників, термін «конкурентоспроможність під-
приємства» трактується як «рівень його компетен-
ції щодо інших підприємств – конкурентів у нагро-
мадженні та використанні виробничого потенціалу 
певної спрямованості, а також окремих його скла-
дових: технології, ресурсів, менеджменту (особ-
ливо – стратегічного потокового планування), 
навичок і знань персоналу тощо, – це відбивається 
у таких результуючих показниках, як якість продук-
ції, прибутковість, продуктивність тощо» [5, с. 270]. 
Ефективність використання виробничого потенці-
алу промислового підприємства відображають 
показники стану та оборотності основних засобів; 

показники прибутку та рентабельності, зокрема, 
операційної діяльності; питома вага інноваційної 
продукції підприємства; питома вага експорту у 
загальному обсязі реалізації продукції і т.д.

Достатня наявність основних засобів, їх своє-
часне оновлення, модернізація і розширення без-
посередньо характеризують стан виробничого 
потенціалу підприємства та є ключовою переду-
мовою його конкурентоздатності. Основні засоби 
виробництва справедливо вважають однією зі 
складових національного багатства країни. Як 
зазначають науковці, «під фізичним спрацюван-
ням основних засобів розуміють явище поступо-
вої втрати ними своїх первісних техніко-експлу-
атаційних якостей, тобто споживчої вартості, що 
призводить до зменшення їх реальної вартості, 
економічного спрацювання. Відносну величину 
економічного спрацювання окремої фізичної оди-
ниці або певної сукупності основних фондів визна-
чають як відношення накопиченої суми спра-
цювання, тобто їх вартості, вже перенесеної на 
вартість продукції, до загальної, тобто первісної 
вартості» [6, с. 106–107].

Сьогодні ми маємо критичну зношеність осно-
вних засобів виробництва. Згідно з даними Дер-
жавного комітету статистики України [7] у 2000 р. 
ступінь зношеності основних засобів у всіх сферах 
і галузях економічної діяльності становив 43,7%, 
у тому числі в промисловості – 48,8% [7] (табл. 1).  
Упродовж 15 наступних років через відсутність 
достатньої кількості власних фінансових ресурсів 
у підприємств внаслідок постійного інфляційного 
знецінення коштів амортизаційного фонду, низь-
кого рівня рентабельності операційної діяльності, 
несприятливих умов кредитування реального сек-
тора економіки, мізерної державної підтримки на 
технічне переоснащення, розширення виробни-
цтва, відбувалося щорічне значне фізичне спра-
цювання (старіння) основних засобів. 

У 2014 р. ступінь зносу основних засобів на 
підприємствах і в організаціях усіх видів економіч-
ної діяльності сягав небезпечних для здійснення 
самого ведення економічної діяльності 83,5%. 
Не менш загрозливим для ефективної реалізації 
виробничої стратегії стало спрацювання основних 
засобів у промисловості. Ступінь зношення осно-
вних засобів у цій головній галузі національної еко-
номіки в 2015 р. сягав 76,9% [7]. За нормальних 
умов простого відтворення виробництва на промис-
лових підприємствах, ступінь зношення основних 
засобів має не перевищувати 50%. Певна частина 
повністю спрацьованих основних засобів вибуває, 

Таблиця 1
Динаміка стану основних засобів у промисловості України

Показники / рік 2000 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ступінь спрацювання (зношення) 
основних засобів, % 48,8 63,8 56,9  60,3 76,9  69,4 59,1 66,4 
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а іншу таку ж за величиною частину починають 
використовувати. При розширенні виробництва 
показник зношення основних засобів знижується 
суттєво – нижче за 50%. В експлуатацію додатково 
включають більше нових машин, устаткування та 
інших основних засобів для заміни меншої кількості 
спрацьованих. Такий економічний механізм вико-
ристання виробничого потенціалу в процесі реалі-
зації виробничої стратегії забезпечує ефективність 
реалізації маркетингової стратегії.

Важливою передумовою забезпечення конку-
рентоздатності підприємства є впровадження інно-
вацій. Взагалі, ефективність виробництва, окре-
мої галузі, промисловості загалом значною мірою 
залежить від рівня розвитку науки, впровадження 
її досягнень, нової техніки, новітніх технологій у 
виробничу сферу. Наукову та науково-технічну 
діяльність організацій та інноваційну діяльність 
промислових підприємств характеризують обсяги 
наукових та науково-технічних робіт, до яких відно-
сять фундаментальні (теоретичні та експеримен-
тальні) дослідження, прикладні дослідження, нау-
ково-технічні розробки, науково-технічні послуги. 
Інноваційна діяльність підприємств забезпечує 
розвиток високотехнологічного виробництва, ство-
рення нової продукції з високою часткою доданої 
вартості. Рівень інноваційності виробництва та 
показник частки інноваційної продукції в загаль-
ному обсязі реалізованої промислової продукції 
є важливим індикатором конкурентоздатності. 
За даними Державної служби статистики Укра-
їни [7], впродовж 2010–2018 рр. частка кількості 
промислових підприємств, що впроваджували 
інновації (продукцію та/або технологічні процеси), 
була низькою і становила 11,5–13,8% від загаль-
ної кількості промислових підприємств. А частка 
обсягу реалізованої інноваційної продукції (това-
рів, послуг) у загальному обсязі реалізованої про-
дукції (товарів, послуг) промислових підприємств 
становила в цьому періоду 3,8–1,3%. Зазначені 
факти є незаперечним підтвердженням того, що 
промислові підприємства в досліджувані роки 
майже не виробляли інноваційної продукції. Неве-
лика частка інноваційно активних підприємств і 
мізерна частка обсягу реалізованої інноваційної 
продукції в загальному обсязі продукції зумовлені 
недостатнім фінансуванням інноваційної діяль-
ності у промисловості. Якщо витрати на інновації у 

2016 р. складали 22036 млн. грн. у промисловості, 
то у 2019 р. – тільки 14220,9 млн. грн.; питома вага 
коштів, які було виділено із державного бюджету 
на фінансування інновацій у промисловості в 
цьому періоді становить 0,8% та 3,9% відповідно; 
фінансування інноваційної діяльності за рахунок 
коштів інвесторів – нерезидентів складає 0,1% та 
0,3% відповідно; знизилась питома вага фінансу-
вання інноваційної діяльності за рахунок власних 
коштів з 94,9% у 2016 р. до 87,7% у 2019 р. [7]. 
Тобто, пріоритетним завданням Уряду України 
сьогодні має бути забезпечення належного рівня 
фінансування наукових досліджень і розробок та 
їх упровадження у промислове виробництво. Від 
виконання такого завдання залежить зростання 
національної економіки, її фінансова стійкість та 
конкурентоздатність на світових ринках. 

Стратегічно важливою передумовою конку-
рентоздатності підприємства є достатній рівень 
рентабельності операційної діяльності, що свід-
чить про фінансову спроможність акумулювання 
фінансових ресурсів задля інноваційного розви-
тку у напряму підвищення конкурентоздатності 
на вітчизняному та світових ринках. Впродовж 
2010–2019 рр. залишається критичною ситуація 
щодо рівня операційної рентабельності та рен-
табельності всієї діяльності підприємств промис-
ловості (табл. 2) [7]. Вкрай низькою є операційна 
рентабельність, що не дозволяє підприємствам 
здійснювати в повному обсязі процеси оновлення 
та модернізації основних засобів за рахунок влас-
них джерел фінансування. Наслідком цих про-
цесів у виробничій та маркетинговій стратегіях є 
формування неефективної цінової політики під-
приємствами, які прагнуть залишити свої позиції 
на ринках збуту навіть попри втрати більшої час-
тини рентабельності. Протягом усіх досліджуваних 
років частка збиткових підприємств складає прак-
тично 1/3 від загальної кількості підприємств про-
мисловості, але необхідно враховувати, що впро-
довж останніх п’яти років спостерігається стрімке 
скорочення кількості промислових підприємств 
взагалі з причини припинення діяльності, про що 
свідчить, зокрема, зниження кількості найманих 
працівників у промисловості з 2,51 млн. осіб у 
2014 р. до 2,15 млн. осіб у 2019 р. [7]. 

Таким чином, промислові підприємства опини-
лись у «замкнутому колі» впливу факторів, що охо-

Таблиця 2
Динаміка рентабельності операційної та всієї діяльності підприємств промисловості України

Показники / рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Рентабельність операційної 
діяльності, % 3,5 4,7 3,4 3,0 1,6 0,9 4,2 6,8 6,3 5,5

Рентабельність господарської 
діяльності, % 0,8 1,7 0,2 -0,3 -9,4 -7,7 -1,0 1,9 3,3 3,9

Частка збиткових підприємств 
у промисловості, % 43 39,2 39,3 37,7 37,6 27,4 27,5 28,6 27,6 28,3
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плюють такі функціональні стратегії: фінансову, 
виробничу, маркетингову. Низька конкурентоспро-
можність вітчизняної промислової продукції, виро-
бленої за застарілими технологіями з викорис-
танням фізично і морально зношених основних 
засобів, зумовлює її слабкі позиції на світових рин-
ках. Частка експорту складної новітньої продукції з 
високою доданою вартістю з України є дуже низь-
кою. Основну частину експорту становлять дешеві 
сировинні товари і продукти сільського господар-
ства та металургійної галузі з низьким ступенем 
обробки [8, с. 68]. Надійним джерелом фінансових 
ресурсів для оновлення, переоснащення і розши-
рення основних засобів підприємств теоретично 
може бути прибуток за умови прибуткового, висо-
корентабельного промислового виробництва. Але 
обсяг прибутку, що залишається в розпорядженні 
підприємств та розглядається як джерело власних 
фінансових ресурсів для здійснення капітальних 
інвестицій, повинен співвідноситись із обсягом 
фінансових ресурсів, необхідних для оновлення 
основних засобів.

Результати проведеного дослідження дозво-
ляють стверджувати, що науково обгрунтовані 
економічні передумови стратегічного управління 
конкурентоздатністю промислових підприємств 
на засадах маркетингу повинні бути враховані 
при розробці гнучкого ринкового підходу до удо-
сконалення стратегії управління конкурентоздат-
ністю (рис. 1). 

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, обґрунтовані економічні передумови стра-
тегічного управління конкурентоздатністю про-
мислового підприємства на засадах маркетингу є 
підгрунтям подальших досліджень у напряму фор-
мування гнучкого ринкового механізму управління 

конкурентоздатністю промислового підприємства. 
До стратегічних важелів та інструментів, які безпо-
середньо впливають на конкурентоздатність про-
мислового підприємства та ґрунтуються на заса-
дах маркетингу нами віднесено:

– удосконалення взаємозв’язку між виробни-
чою, фінансовою та маркетинговою стратегіями 
промислового підприємства у напряму форму-
вання гнучкого ринкового підходу до забезпечення 
конкурентоздатності;

– удосконалення бізнес-процесів у напряму 
оптимізації витрат з метою підвищення рівня при-
бутку та рентабельності операційної та всієї діяль-
ності промислового підприємства з метою досяг-
нення рівня світових стандартів якості продукції 
підприємства;

– удосконалення партнерських взаємовідносин 
в системі «держава – підприємство», тобто розви-
ток взаємовигідного державно-приватного парт-
нерства, яке спрямоване на захист національних 
інтересів України.
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В умовах глобалізації та інтеграції підпри-
ємств України в світовий простір, який 
супроводжується невизначеністю та кри-
зою в економіці, важливим є чітке розуміння 
сутності процесу управління конкуренто-
спроможністю підприємств. У статті роз-
глянуто еволюцію економічної думки щодо 
конкурентоспроможності підприємства. 
Визначено періоди становлення та розви-
тку системи управління конкурентоспро-
можністю. Узагальнено сучасні погляди на 
управління конкурентоспроможністю під-
приємств в умовах нестабільного ринко-
вого середовища. Визначено, що погляди 
науковців щодо досліджуваного поняття 
групуються з точки зору функцій управ-
ління, менеджменту, сукупності певних дій 
та способів впливу та процесу управління. 
Встановлено, що на конкурентоспромож-
ність підприємства впливають як зовнішні, 
так і внутрішні фактори. Висвітлено певні 
детермінанти формування парадигми 
управління конкурентоспроможністю під-
приємства. 
Ключові слова: конкуренція, конкуренто-
спроможність, управління конкурентоспро-
можністю, підприємство.

В условиях глобализации и интеграции 
предприятий Украины в мировое простран-
ство, которое сопровождается неопреде-
ленностью и кризисом в экономике, важно 
четкое понимание сущности процесса 
управления конкурентоспособностью пред-
приятий. В статье рассмотрена эволюция 
экономической мысли конкурентоспособ-
ности предприятия. Определены периоды 
становления и развития системы управ-
ления конкурентоспособностью. Обоб-
щены современные взгляды на управление 
конкурентоспособностью предприятий в 
условиях нестабильной рыночной среды. 
Определено, что взгляды ученых о конку-
рентоспособности предприятия группиру-
ются с точки зрения функций управления, 
менеджмента, совокупности определенных 
действий и способов воздействия и про-
цесса управления. Установлено, что на кон-
курентоспособность предприятия влияют 
как внешние, так и внутренние факторы. 
Рассмотрены отдельные детерминанты 
формирования парадигмы управления конку-
рентоспособностью предприятия.
Ключевые слова: конкуренция, конкуренто-
способность, управление конкурентоспо-
собностью, предприятие.

In the context of globalization and integration into the world space, which is accompanied by uncertainty and crisis in the economy, enterprises are the 
main link of the state economy, as well as the driving force of creating society's products and providing the necessary services. That is why special atten-
tion should be paid to the development of such a mechanism, which would not only create favorable conditions for the efficient operation of enterprises, 
but also provide it with a high level of competitiveness. The formation of competitive relations contributes to the creation of a developed, civilized market. 
The stable position of enterprises in the market is ensured primarily by its internal policy, which orients all employees to the active and purposeful devel-
opment of activities in a continuous environment. This indicates the relevance of the study and the importance of a clear understanding of the essence 
of the process of managing the competitiveness of enterprises. The article considers the evolution of economic thought regarding the competitiveness 
of the enterprise. The periods of formation and development of the competitiveness management system are determined. The peculiarities of economic 
thought in each period are highlighted and theories of competitiveness are characterized. The huge variety of scientific approaches adds some ambigu-
ity to the definition of the mechanism of managing the competitiveness of the business entity. It is determined that the views of scientists on the studied 
concept are grouped in terms of functions of management, management, a set of certain actions and ways of influence and management process. 
The article summarizes modern views on managing the competitiveness of enterprises in an unstable market environment. The competitiveness of the 
enterprise is considered as a generalizing, synthetic concept, which is formed under the influence of a set of different factors that affect all areas of busi-
ness. It is established that the competitiveness of the enterprise is influenced by both external and internal factors. Certain determinants of the formation 
of the paradigm of enterprise competitiveness management are highlighted.
Key words: competition, competitiveness, competitiveness management, enterprise.

Постановка проблеми. Підприємство є осно-
вною ланкою економіки держави, а також рушійною 
силою створення потрібної суспільству продукції та 
надання необхідних послуг. Саме тому особливу 
увагу потрібно приділити розробці такого механізму, 
який би не тільки створив сприятливі умови для 
ефективного функціонування підприємств, а й забез-
печив йому високий рівень конкурентоспроможності. 
Формування конкурентних відносин сприяє ство-
ренню розвиненого, цивілізованого ринку. Стійке 
положення підприємств на ринку забезпечується в 
першу чергу його внутрішньою політикою, яка орієн-
тує всіх співробітників на активний та цілеспрямова-
ний розвиток діяльності в умовах безперервних змін 
зовнішнього середовища [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ґрунтовні дослідження у сфері управління кон-
курентоспроможністю підприємств проведено 
такими відомими вченими-економістами як: 

Г. Азоєв, В. Андрійчук, І. Ансофф, А. Бревнов, 
А. Градов, О. Гудзинський, Л. Ємчук, О. Єрма-
ков, В. Збарський, В. Ільїн, М. Ільчук, С. Кваша, 
Ф. Котлер, Ю. Лупенко, П. Макаренко, М. Місюк, 
Н. Мойсеєва, О. Мороз, Б. Пасхавер, М. Портер, 
А. Романов, П. Саблук, Н. Симеонова, В. Тка-
чук, А. Томпсон, О. Ульянченко, О. Школьний, 
О. Шубравська, А. Юданов, І. Яців та ін. Разом з 
тим, глибокі системні трансформації зовнішніх 
та внутрішніх умов ведення бізнесу, які зазви-
чай мають хаотичний і невизначений характер, 
а також стрімкий розвиток методів економічних 
досліджень зумовлюють необхідність узагаль-
нення існуючих та розробки нових підходів щодо 
управління конкурентоспроможністю підприємств. 

Постановка завдання. Метою роботи є 
дослідження генезису, узагальнення підходів 
щодо управління конкурентоспроможністю підпри-
ємства, визначення орієнтирів для формування 
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парадигми управління конкурентоспроможністю 
підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поява терміну «конкуренція» припадає на початок 
ХVII ст., коли відбулось зародження ринкових відносин 
та виникло суперництво між економічно розвинутими 
країнами. Тогочасні ринки товарів (як національні, так 
і світові) мали здебільшого монополістичну природу 
та обмежувались одним або кількома учасниками [2]. 

Досліджуючи конкурентоспроможність підпри-
ємств, зазначимо, що економічна теорія виокремила 
кілька періодів еволюції економічної думки щодо 
конкурентоспроможності підприємства (таблиця 1).

На сучасному етапі функціонування економіки 
тільки наявність робочої сили, капіталу та сиро-
вини вже практично не забезпечує конкуренто-
спроможність підприємства. Важливими стають їх 
розподіл та скеровування у правильному напрямку 
задля досягнення найбільшого ефекту [3].

Слід погодитися з Т.В. Воронько-Невідничою, 
яка зазначає, що конкурентоспроможність підпри-
ємства – це узагальнююче, синтетичне поняття, 
яке складається під впливом сукупності різних 
чинників, що впливають на всі сфери господарю-
вання суб’єкта. До цих факторів належать фінан-
сова стійкість, прибутковість підприємства, рівні 
автоматизації і механізації праці підприємства, 
доступ до ринку ресурсів та нових технологій, 
якість вироблених товарів, масштабність про-
ведення та впровадження науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських робіт тощо [4]. 

Величезна різноманітність наукових підходів 
вносить певну неоднозначність і у визначення 

механізму управління конкурентоспроможністю 
підприємства. 

Так, Л.В. Балабанова [5, с. 29–30] визначає його як 
сукупність управлінських дій, спрямованих на дослід-
ження діяльності активних і потенційних конкурентів, 
їх сильних і слабких сторін, а також розроблення кон-
курентних стратегій, що забезпечують формування й 
підтримку довгострокових конкурентних переваг. 

Г.С. Бондаренко [6, с. 5–6] зазначає, що це 
систематичний, планомірний і цілеспрямований 
вплив на систему конкурентоспроможності для 
збереження її стійкості чи переведення з одного 
стану в інший за допомогою необхідних і достатніх 
способів і засобів впливу. 

Цікавою є позиція М.М. Галелюка [7, с. 15], який 
стверджує, що це конкретна функція менеджменту, 
що реалізується через здійснення загальних функ-
цій для підтримання та підвищення конкуренто-
спроможності підприємства та його товарів, що є 
складниками єдиної системи.

Іншої думи А.В. Солов’янчик, яка розглядає 
управління конкурентоспроможністю підприємства 
як набір управлінських дій з метою забезпечення 
успішної діяльності підприємства та його розвитку за 
нестабільних умов господарювання та динамічності 
зовнішніх та внутрішніх чинників впливу [8, с. 53].

О.А. Гавриш зазначає, що це система заходів, 
що спричиняють позитивний вплив на рівень кон-
курентоспроможності підприємства задля приве-
дення його до бажаного стану і утримання конку-
рентних позицій в перспективі [9].

Дещо іншої думки П.І. Жураківський, який вва-
жає, що управління конкурентоспроможністю під-

Таблиця 1 
Еволюція економічної думки щодо конкурентоспроможності підприємства [2]

Період Характеристика 
періоду

Теорії 
конкурентоспроможності Об’єкт дослідження Особливості 

економічної думки
1 2 3 4 5

ХVІІ–ХІХ ст. 

Промислова 
революція. 
Ринки чистої 
конкуренції. 
Виникнення 
монополістів

Теорії цінової конкуренції 

Окремі фактори 
конкурентоспроможності 
та інструменти впливу 
на них 

Накопичення знань 
про конкуренто-
спроможність 

Перша 
половина 
ХХ ст. 

Індустріалізація 
економіки. Ринки 
монополістичної 
конкуренції 

Теорії ефективного 
управління 

Групи факторів 
конкурентоспроможності 
та інструменти впливу 
на них 

Систематизація та 
узагальнення знань 
про конкуренто-
спроможність 

Друга 
половина 
ХХ ст. 

Виникнення 
феномену стрімкого 
випередження 
стійких лідерів ринку 
новоствореними 
компаніями 

Теорії стратегічного 
управління 

Методика формування 
конкурентних переваг 

Стратегічний підхід 
до дослідження 
конкурентних 
переваг 

1990-ті рр. 
та пізніше 

Глобалізація та 
інформатизація 
економіки. 
Розвиток 
інтеграційних 
процесів

Теорії співконкуренції Алгоритм ведення 
конкурентної боротьби 

Синергетичний підхід 
до дослідження 
конкурентних 
переваг 



247

  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

приємства – це система управлінських дій з метою 
забезпечення успішної діяльності фірми в конку-
рентному середовищі через створення відповід-
них умов та формування конкурентних переваг 
для перспективного зростання [10].

О.І. Драган розглядає це поняття як систему ціле-
спрямованих управлінських дій, які забезпечують 
фінансову стійкість, вибір стратегії розвитку підприєм-
ства та досягнення його конкурентоспроможності та 
конкурентоспроможності продукції, що випускається 
на вітчизняному та міжнародному ринках [11, с. 84].

Отже, досліджуючи сутність поняття управ-
ління конкурентоспроможністю підприємства, 
зазначимо, що є група науковців, які розглядає це 
поняття з точки зору функцій управління, менедж-
менту, інша – з точки зору сукупності певних дій та 
способів впливу, третя група як процес управління. 

Сучасна концепція управління конкурентоспро-
можністю підприємства має враховувати фактори, які 
впливають на конкурентоспроможність підприємства. 
Вони можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми:

До внутрішніх факторів можна віднести наступні:
– організаційно-правова форма підприємства;
– структура підприємства;
– науково-технічний рівень виробництва;
– соціальний потенціал підприємства;
– культура;
– ресурси;
– психологічний клімат колективу;
– налагодженість шляхів постачання;
– створення ділового іміджу.
Серед зовнішніх факторів виокремлюються:
– ринок товарів, технологій, робочої сили;
– фондовий ринок;
– виробниче середовище;
– науково-технічне середовище;
– соціальне середовище;

– державне регулювання тощо.
Формування парадигми управління конкурен-

тоспроможністю підприємства повинно базуватися 
на певних пріоритетах, представлених на рис. 1.

1. Слід звернути увагу на наступне: форму-
вання нового стратегічного мислення не повинно 
зводитися до стратегічного планування. 

2. Забезпечення ієрархічності і наскрізності 
управління: підприємство як відкрита система роз-
глядається у якості частини системи вищого порядку, 
під якою розуміють конкурентне середовище.

3. Розуміння чинника часу як пріоритетного 
у конкурентній боротьбі. Група американських 
фахівців Бостонської консалтингової групи (БКГ) 
підкреслює, що сучасною інновацією є конкурен-
ція на основі часу: вимогою до працівників у ефек-
тивних компаніях повинен стати перехід від конку-
рентних переваг і якості до конкурентних переваг, 
якості і своєчасного реагування.

4. Сприйняття управління конкурентоспромож-
ністю як інноваційного процесу. Побудова страте-
гічних конкурентних переваг можливе на основі 
формування і розвитку інноваційного активного 
індивіда та інноваційного типу поведінки.

5. Урахування глобальної тенденції інтелектуалі-
зації економіки. Успіх стратегії конкуренції залежить 
від рівня використання інтелектуальних технологій.

6. Трансформація управління ресурсами в 
управління знаннями, що видається логічним і 
пов’язується з необхідністю формування інтелекту-
ального потенціалу підприємства як запоруки його 
успішного функціонування. Фахівці підкреслюють, 
що сьогодні відмінності у господарських результа-
тах конкуруючих підприємств можна інтерпрету-
вати як наслідки асиметрії між ними у знаннях.

7. Сприйняття підприємства як організації, що 
самонавчається. В організації завжди має виявлятися 

Рис 1. Основні детермінанти парадигми управління конкурентоспроможністю підприємства

Джерело: укладено на підставі [12]
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у конкурентній 
боротьбі

Сприйняття управління 
конкурентоспроможністю 
як інноваційного процесу

Урахування глобальної 
тенденції інтелектуалізації 

економіки

Трансформація 
управління ресурсами 
в управління знаннями

Сприйняття 
підприємства 
як організації, 

що самонавчається

Орієнтація на перехід 
від ієрархічної моделі 

управління 
до мережевої
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діалектична єдність процесів єдиноначальності і групо-
вої самоорганізації, і ця діалектична взаємодія дозво-
ляє розкрити дійсну сутність діяльності керівника.

8. Орієнтація на перехід від ієрархічної моделі 
управління до мережевої. Перспективна модель 
управління конкурентоспроможністю підприєм-
ства передбачає урахування процесів поширення 
нових форм організаційних утворень (ланцюгів) та 
форм конкуренції [12].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
управління конкурентоспроможністю підприємства 
пропонується розглядати як узагальнююче, синте-
тичне поняття, яке складається під впливом сукуп-
ності різних чинників, що впливають на всі сфери 
господарювання підприємства. Це складний процес 
управління, спрямований на формування конку-
рентних переваг у сучасних нестабільних умовах на 
основі раціонального використання ресурсів, ефек-
тивного позиціонування власної продукції, забезпе-
чення фінансової стійкості тощо. Формування нової 
парадигми управління конкурентоспроможністю під-
приємства повинно враховувати формування нового 
стратегічного мислення, забезпечення ієрархічності і 
наскрізності управління, чинника часу, інноваційного 
процесу, урахування глобальної тенденції інтелекту-
алізації економіки тощо. 
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В статті визначено, що успіх діяльності 
підприємств машинобудування, позиції на 
внутрішньому і зовнішньому ринках, ста-
більність функціонування залежать від рівня 
конкурентоспроможності. Встановлено, що 
конкурентоспроможність визначає ефек-
тивність діяльності підприємств маши-
нобудування, відображає якість продукції, 
задоволення потреб споживачів, рівень 
конкурентної боротьби. Обґрунтовано, що 
на підприємствах слід здійснювати управ-
ління конкурентоспроможністю, що дозво-
лить організувати, спланувати даний про-
цес, приймати якісні стратегічні рішення. 
Задля підвищення ефективності управління 
конкурентоспроможністю існує потреба 
у використанні певного інструментарію, 
механізмів, систем, методів. Запропоновано 
теоретико-методичний підхід до форму-
вання стратегічних векторів управління 
конкурентоспроможністю підприємств 
машинобудування шляхом реалізації фак-
торного, системного, процесного підходів. 
Ключові слова: конкурентоспроможність, 
управління конкурентоспроможністю, 
стратегічні вектори управління конкурен-
тоспроможністю, конкурентні переваги, 
конкурентний потенціал, підприємства 
машинобудування. 

В статье определено, что успех дея-
тельности предприятий машиностро-

ения, позиции на внутреннем и внешнем 
рынках, стабильность функционирования 
зависят от уровня конкурентоспособно-
сти. Установлено, что конкурентоспо-
собность определяет эффективность 
деятельности предприятий машино-
строения, отражает качество удовлет-
ворения потребностей потребителей, 
уровень конкурентной борьбы. Обо-
сновано, что на предприятиях следует 
осуществлять управление конкуренто-
способностью, что позволит органи-
зовать, спланировать данный процесс, 
принимать качественные стратегиче-
ские решения. Для повышения эффек-
тивности управления конкурентоспо-
собностью существует потребность 
в использовании определенного инстру-
ментария, механизмов, систем, методов. 
Предложено теоретико-методический 
подход к формированию стратегических 
векторов управления конкурентоспособ-
ностью предприятий машиностроения 
путем реализации факторного, систем-
ного, процессного подходов. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, 
управление конкурентоспособностью, 
стратегические векторы управления кон-
курентоспособностью, конкурентные преи-
мущества, конкурентный потенциал, пред-
приятия машиностроения.

Machine-building enterprises need to increase the efficiency of competitiveness management to improve financial and economic performance. An impor-
tant condition for successful management of the competitiveness of enterprises is the introduction of tools, mechanisms, methods. Their use for competitive-
ness management will affect the formation of competitive potential, development of competitive advantages, the level of competitiveness of enterprises and 
products, strategic and tactical decisions, business development, the state of production and economic activity. Therefore, the study of the outlined problem 
on the example of mechanical engineering enterprises deserves attention. The main goal of this paper is to development of theoretical and methodological 
approach to the formation of strategic vectors of competitiveness management of mechanical engineering enterprises. This study combines a new theoreti-
cal, methodological approach to the development of theoretical and methodological approach to the formation of strategic vectors of competitiveness man-
agement of mechanical engineering enterprises. Theoretical and practical recommendations for determining the strategic vectors of competitiveness man-
agement of machine-building enterprises have been developed. The main purpose of defining and applying strategic management vectors is to achieve 
a synergistic effect, is to increase the competitiveness of all areas of activity through the introduction of management tools, implementation of competitive 
strategy and models of strategic management of enterprise competitiveness, application of conceptual bases of competitive development long term. Theo-
retical and practical recommendations are of both theoretical and practical importance for mechanical engineering enterprises, which allow to systematize 
the sequence of definition of strategic control vectors, clarify their set, generalize and justify their use, determine optimal conditions for their compliance and 
predict the consequences for enterprises as a result. implementation. Under the condition of introduction of strategic vectors of competitiveness manage-
ment at machine-building enterprises the result will be improvement of strategic competitiveness management, growth of efficiency of functioning, reception 
of synergistic effect, successful development in the long run.
Key words: competitiveness, competitiveness management, strategic vectors of competitiveness management, competitive advantages, competitive 
potential, machine-building enterprises. 

Постановка проблеми. Підприємства маши-
нобудування потребують підвищення ефектив-
ності управління конкурентоспроможністю для 
підвищення фінансових, господарських резуль-
татів діяльності. Важливою умовою успішного 
управління конкурентоспроможністю підприємств 
є впровадження інструментів, механізмів, методів. 
Їх використання для здійснення управління конку-
рентоспроможністю вплине на формування конку-
рентного потенціалу, розробку конкурентних пере-

ваг, рівень конкурентоспроможності підприємства 
та продукції, прийняття стратегічних і тактичних 
рішень, розвиток бізнесу, стан виробничо-госпо-
дарської діяльності. Тому дослідження окресленої 
проблеми на прикладі підприємств машинобуду-
вання заслуговує на увагу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання управління конкурентоспроможністю, 
оцінки конкурентоспроможності підприємств дослі-
джено у роботах: Балабанова Л.В., Холод В.В.  
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На сьогоднішній день питання розробки стра-
тегічних векторів управління конкурентоспромож-
ністю залишається не дослідженим, оскільки дані 
вектори не розроблені для підприємств машино-
будування. Тому доцільним є формування стра-
тегічних векторів та визначення їх результатів для 
підприємств машинобудування. 

Постановка завдання. Метою статті є роз-
робка теоретико-методичного підходу до форму-
вання стратегічних векторів управління конкурен-
тоспроможністю підприємств машинобудування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вітчизняні та закордонні вчені досліджували 
питання визначення сутності конкурентоспро-
можності, здійснення стратегічного управління, 
використання системи, організаційно-економіч-
ного механізму управління конкурентоспромож-
ністю, визначення факторів впливу та способів 
підвищення конкурентоспроможності, але від-
сутнє визначення та набір стратегічних векторів 
управління конкурентоспроможністю для підпри-
ємств машинобудування. Отже, існує потреба у 
встановленні послідовності вибору стратегічних 
векторів управління конкурентоспроможністю та 
уточненні їх переліку, що дасть змогу їх дотри-
муватися на підприємствах машинобудування. 
Під час уточнення набору стратегічних векторів 
управління конкурентоспроможністю нами було 
враховано сферу діяльності підприємств маши-
нобудування та вплив конкурентного серед-
овища, конкурентних переваг, конкурентного 
потенціалу, конкурентної стратегії, застосування 
інструментарію управління, що дозволило сфор-
мувати перелік векторів. 

Нами розроблено теоретико-практичні реко-
мендації до визначення стратегічних векторів 
управління конкурентоспроможністю підприємств 
машинобудування (рис. 1). 

Теоретико-практичні рекомендації мають як 
теоретичне, так і практичне значення для під-
приємств машинобудування, які дозволяють 
систематизувати послідовність визначення стра-
тегічних векторів управління, уточнити їх набір, 
узагальнити та обґрунтувати доцільність їх вико-
ристання, визначити оптимальні умови щодо їх 
дотримання та прогнозувати наслідки для під-
приємств в результаті їх впровадження. За умови 
впровадження стратегічних векторів управління 
конкурентоспроможністю на підприємствах маши-
нобудування результатом буде удосконалення 
стратегічного управління конкурентоспромож-
ністю, зростання ефективності функціонування, 

отримання синергійного ефекту, успішний розви-
ток у довгостроковому періоді. 

Процес формування і визначення стратегічних 
векторів управління конкурентоспроможністю зале-
жать від впливу внутрішніх та зовнішніх факторів 
і тому доцільним є використання факторного під-
ходу, що орієнтований на дослідження, врахування 
впливу чинників. Врахування чинників впливу дасть 
змогу визначити чіткий перелік стратегічних век-
торів управління. Також дотримання факторного 
підходу дасть змогу встановити можливості до 
раціонального використання стратегічних векторів 
управління, досягнення бажаного ефекту, забез-
печить ефективне стратегічне управління конку-
рентоспроможністю. Одночасно, передбачається 
врахування чинників впливу під час розробки і при-
йняття тактичних, стратегічних рішень, встанов-
лення взаємозв’язків між стратегічними векторами 
управління, формування цілей, завдань, мети, 
визначення забезпеченості ресурсами. 

Системний підхід має довгостроковий характер 
та під час формування стратегічних векторів управ-
ління конкурентоспроможністю передбачає узгодже-
ність дій, мети, завдань векторів управління, високий 
рівень інформованості; пристосування та врахування 
впливу чинників ринкового середовища; встанов-
лення зав’язків між стратегічними векторами управ-
ління та стратегією розвитку підприємства, загаль-
ною системою управління; забезпечує поетапне 
формування і використання стратегічних векторів 
управління; всі вектори є взаємопов’язаними та є 
цілісною системою. Відповідно до системного підходу 
стратегічні вектори управління є комплексом заходів, 
напрямів, способів, які мають стратегічний характер 
та є стратегічним інструментом, що направлений на 
досягнення стратегічної мети, загальне зростання 
конкурентоспроможності підприємства. 

Процесний підхід під час визначення стратегіч-
них векторів управління конкурентоспроможністю 
дає змогу їх розглянути як набір взаємопов’язаних 
процесів, що реалізується протягом довгостро-
кового періоду та забезпечує ефективність їх 
використання. При цьому, всі стратегічні вектори 
управління є взаємопов’язаними та процесний під-
хід дозволяє визначити більш оптимальні способи 
їх використання, підвищити якість стратегічного 
управління конкурентоспроможністю, врахувати 
динамічність ринкового середовища та реагувати 
на його зміни, встановити узгодженість стратегіч-
них векторів управління, забезпечує обмін інфор-
маційними даними, зниження ризиків від здій-
снення процесів в рамках стратегічних векторів 
управління, скорочення витрат на використання 
стратегічних векторів управління, тривалості вико-
нання стратегічних завдань, підвищення контролю 
за досягненням завдань, обґрунтованість та опти-
мізацію процесу розробки, прийняття оперативних 
рішень, орієнтацію на досягнення синергійного 
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ефекту, а також незалежність процесу стратегіч-
ного управління. 

Основною метою визначення та застосування 
стратегічних векторів управління є досягнення 
синергійного ефекту, тобто забезпечення підви-
щення конкурентоспроможності всіх сфер діяль-
ності через впровадження інструментарію управ-
ління, реалізацію конкурентної стратегії та моделі 
стратегічного управління конкурентоспроможністю 
підприємств, застосування концептуальних основ 
управління розвитком конкурентного потенціалу, 
концептуальних основ управління формуванням 
конкурентних переваг у довгостроковому періоді. 

Доцільно здійснювати дослідження внутрішніх і 
зовнішніх чинників. Це обумовлено тим, що перш 
ніж обрати стратегічні вектори управління слід 
визначити вплив чинників ринкового середовища, 
проаналізувати їх, встановити рівень впливу та 
врахувати при прийнятті тактичних, стратегічних 
рішень. 

Поряд з цим, обов’язковим є також дослідження 
результатів функціонування та рівня конкуренто-
спроможності підприємств машинобудування. Від 
комплексної ефективності діяльності підприємства 
та рівня його конкурентоспроможності залежить 
визначення векторів стратегічного управління та їх 
вибір. Під час дослідження ефективності функціо-
нування підприємства здійснюється аналіз показ-
ників фінансової стійкості, ділової активності, рен-
табельності, платоспроможності, а також окремо 
аналізуються показники щодо оцінки конкуренто-
спроможності підприємства. 

Наступним етапом є визначення потреби до 
формування стратегічних векторів управління кон-
курентоспроможністю на підприємствах машино-
будування. За результатами дослідження і визна-
чення впливу чинників внутрішнього і зовнішнього 
середовища, з’ясування ефективності функці-
онування, рівня конкурентоспроможності під-
приємства обирається один із варіантів, а саме: 
негативний вплив оточуючого середовища, погір-
шення досліджуваних показників є підставою для 
подальшого визначення та використання страте-
гічних векторів управління; змінність ринкового 
середовища, зростання досліджуваних показників 
є підставою для формування та вибору окремих 
стратегічних векторів управління в залежності від 
очікуваного результату від їх застосування. 

Також передбачається здійснення підготовчих 
заходів щодо формування стратегічних векторів 
управління конкурентоспроможністю. Даний етап 
охоплює оцінку готовності підприємства до вико-
ристання стратегічних векторів управління та 
визначення ресурсного забезпечення для визна-
чення набору стратегічних векторів управління. 

Переходимо до етапу формування стратегіч-
них векторів управління конкурентоспроможністю 
підприємств машинобудування, тобто передбача-

ється здійснення заходів щодо визначення чіткого 
набору стратегічних векторів управління. 

Також запропоновано набір стратегічних век-
торів управління конкурентоспроможністю під-
приємств: інструментарій управління конкурен-
тоспроможністю підприємств машинобудування; 
процес вибору, реалізації конкурентної стратегії 
та модель стратегічного управління конкуренто-
спроможністю підприємств; концептуальні основи 
управління розвитком конкурентного потенціалу, 
концептуальні основи управління формуванням 
конкурентних переваг. 

Наступний етап – діагностика дієвості страте-
гічних векторів управління конкурентоспромож-
ністю підприємств. Для визначення дієвості стра-
тегічних векторів управління здійснюється прогноз 
очікуваних результатів від їх застосування. 

Потім відбувається прийняття рішення про 
використання стратегічних векторів управління 
конкурентоспроможністю підприємств машино-
будування. На даному етапі відбувається впро-
вадження стратегічних векторів управління та 
в залежності від стану ефективності функціону-
вання, рівня конкурентоспроможності досліджу-
вано підприємств машинобудування обирається 
повна, часткова, вибіркова реалізація стратегіч-
них векторів управління. Обов’язковою умовою 
дієвого використання стратегічних векторів управ-
ління є правильний їх вибір та врахування ефек-
тивності функціонування підприємства, рівня кон-
курентоспроможності. 

За умови реалізації стратегічних векторів 
управління конкурентоспроможністю необхідним 
є проведення моніторингу. Тобто, проводиться 
постійне спостереження за досягненням цілей, 
врахуванням чинників внутрішнього і зовнішнього 
середовища, процесом формування та викорис-
тання стратегічних векторів управління, встанов-
ленням взаємозв’язків між ними, злагодженістю 
розробки і прийняттям тактичних, стратегічних 
управлінських рішень, рівнем досягнення бажаних 
результатів. 

Одночасно проводиться контроль за викорис-
танням стратегічних векторів управління конкурен-
тоспроможністю підприємств машинобудування. 
Тобто спеціальний підрозділ зі стратегічного 
управління конкурентоспроможністю повинен 
контролювати ефективність використання відпо-
відних стратегічних векторів управління, слідку-
вати за досягненням цілей, очікуваних результатів, 
прийняттям і реалізацією управлінських рішень, 
виявляти відхилення у досягненні цілей в коротко-
строковому та довгостроковому періодах, усувати 
виявлені відхилення та інформувати керівництво 
підприємства, структурних підрозділів. 

Переходимо до етапу визначення ефективності 
стратегічних векторів управління конкурентоспро-
можністю підприємств. 
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Останній етап – прийняття рішення про 
подальше дотримання стратегічних векторів 
управління. Враховуючи результати попереднього 
етапу та за умови досягнення бажаних результа-
тів доцільним є використання стратегічних век-
торів управління у довгостроковому періоді, що 
забезпечить успіх функціонування підприємства 
машинобудування, його розвиток у довгостроко-
вому періоді у порівнянні з конкурентами та вра-
ховуючи негативний вплив чинників зовнішнього  
середовища. 

Висновки з проведеного дослідження. Набір 
стратегічних векторів управління конкурентоспро-
можності адаптований до діяльності лише підпри-
ємств машинобудування, оскільки він адаптова-
ний до особливостей їх функціонування. Отже, 
запропоновано стратегічні вектори управління 
конкурентоспроможністю підприємств маши-
нобудування, тобто інструментарій управління 
конкурентоспроможністю підприємств машино-
будування, процес вибору, реалізації конкурент-
ної стратегії та модель стратегічного управління 
конкурентоспроможністю підприємств, концепту-
альні основи управління розвитком конкурентного 
потенціалу, концептуальні основи управління фор-
муванням конкурентних переваг. Їх використання 
на підприємствах машинобудування сприятиме 
формуванню конкурентних переваг, розвитку кон-
курентного потенціалу, зростанню конкуренто-
спроможності, покращенню сфер функціонування. 
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This article it is substantiated that the nega-
tive tendency to reduce the number of higher 
education institutions in Ukraine, necessitates 
the search for new tools for the development 
of domestic higher education. It is proved that 
the development of innovative technologies in 
the modern conditions of society formation and 
functioning is directly related to the formation of 
a new type of economic relations, which is called 
the digital economy. The main provisions of the 
digital economy are analyzed and the directions 
in which the digitization of the economy should 
take place are determined. It is substantiated 
that business universities are given new roles as 
a center for the formation of business skills, and 
the Center for Innovative Technologies acts as 
an innovation system that provides other orga-
nizations with information consulting, science 
and technology, infrastructure and production 
services to solve technology transfer and com-
mercialization of subjects of innovation activity. 
Key words: innovation activity, innovation activ-
ity of higher education institutions, digital econ-
omy, educational activities, university, technolo-
gies transfer, academic entrepreneurship.

В статье обосновано, что негативная тен-
денция к уменьшению количества высших 
учебных заведений в Украине, вызывает 
необходимость поиска новых инструментов 

развития отечественной высшей школы. 
Доказано, что развитие инновационных 
технологий в современных условиях фор-
мирования и функционирования общества 
напрямую связан с формированием нового 
типа экономических отношений, который 
получил название цифровой экономики. Про-
анализированы основные положения цифро-
вой экономики и определены направления, по 
которым должно происходить цифровиза-
ция экономики. Обосновано, что предприни-
мательским университетам добавляются 
новые роли организации формирования 
навыков ведения предпринимательской 
деятельности, а Центр инновационных 
технологий выступает как инновационная 
система, которая предоставляет другим 
организациям информационно-консалтин-
говые, научно-технологические, инфра-
структурные и производственные сервисы 
по решению задач трансфера технологий 
и коммерциализации объектов инновацион-
ной деятельности. 
Ключевые слова: инновационная дея-
тельность, инновационная деятельность 
высших учебных заведений, цифровая эко-
номика, образовательная деятельность, 
университет, трансфер технологий, ака-
демическое предпринимательство.

В статті обґрунтовано, що негативна тенденція до зменшення кількості закладів вищої освіти в Україні, викликає необхідність пошуку 
нових інструментів розвитку вітчизняної вищої школи. Доведено, що розвиток інноваційних технологій в сучасних умовах формування та 
функціонування суспільства напряму пов’язаний з формуванням нового типу економічних відносин, який отримав назву цифрової економіки. 
Проаналізовано основні положення цифрової економіки та визначено напрями, за якими має відбуватися цифровізація економіки. Обґрунто-
вано, що підприємницьким університетам додаються нові ролі осередку формування навичок ведення підприємницької діяльності, а Центр 
інноваційних технологій виступає як інноваційна система, котра надає іншим організаціям інформаційно-консалтингові, науково-техноло-
гічні, інфраструктурні та виробничі сервіси з вирішення задач трансферу технологій і комерціалізації об‘єктів інноваційної діяльності. Про-
аналізовано діяльність закладів вищої освіти України з питань трансферу технологій та академічного підприємництва, що дозволило визна-
чити основні напрями результатів науково-дослідної роботи університетів у вигляді новоствореної вдосконаленої конкурентоспроможної 
технології, продукції або послуги, що істотно покращує структуру та якість виробництва. Проведене дослідження довело, що поєднання 
освітянської діяльності з інноваційним розвитком здатне надати нового поштовху до розбудови нових принципів функціонування національ-
ної моделі економічної системи в умовах цифрової економіки.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційна діяльність закладів вищої освіти, цифрова економіка, освітня діяльність, університет, 
трансфер технологій, академічне підприємництво.

Formulation of the problem. The modern edu-
cational environment is characterized by the deve-
lopment of various forms of international cooperation 
and the modernization of the main activities of modern 
universities. The successful integration of universities 
into the world educational space highlights the need, 
on the one hand, to significantly intensify and expand 
the scope of international activities in all vectors; and 
on the other hand, the expansion of their economic 
and entrepreneurial functions to strengthen them as 
independent powerful institutions in the global market 
of educational services.

The development of innovative technologies in 
the modern conditions of formation and function-
ing of society is directly related to the formation of 
a new type of economic relations, which is called 

the digital economy. The combination of educational 
activities with innovation development can provide a 
new impetus to the development of new principles 
of functioning of the national model of the economic 
system. That is why the study of trends in innovation 
of domestic higher education institutions is especially 
relevant in the digital economy.

The aim of the article is to study the features 
of innovation development of domestic universities 
through the prism of the formation and development 
of the digital economy and the formation of modern 
trends in education to build a basis that will promote 
entrepreneurial skills and innovation.

Analysis of recent publications and the unre-
solved part of the problem. Among the most 
famous scientists who have made a significant 
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contribution to the study of innovative processes in 
education and management of their implementa-
tion should be distinguished such researchers as 
V. Andrushchenko, L. Vashchenko, L. Danylenko, 
S. Klepko, V. Korzhenko, V. Kremen, S. Nikolaenko, 
V. Palamarchuk, S. Khatkevych and others. The main 
trends and principles of the digital economy as a new 
stage of development of post-industrial society have 
been studied by many foreign and domestic scientists, 
including W. Isaacson, J. von Neumann, B. Heitz, 
N. Norets, N. Kraus, O. Kryvoruchko, V. Kupriyano-
vsky, O. Dannikov, Kolyadenko and others. However, 
the issues of development of innovation activity of 
higher education institutions in the conditions of the 
digital economy remain little studied.

Presentation of the main results and their sub-
stantiation. Tendencies of the development of the 
global educational environment clearly demonstrate 
the dynamic transformation of higher education insti-
tutions and the changing orientations of the func-
tioning of universities in the direction of multi-vector 
activities.

During the last decade, in particular during 
2014–2015, there was a significant decline in the 
number of higher education institutions, which was 
caused by the annexation of the Crimean Peninsula 
and Russia's armed aggression in eastern Ukraine. In 
the following years, the figure showed slight fluctua-
tions, as for 2019 in Ukraine there are 281 institutions 
of higher education, which enroll 1266 thousand stu-
dents. Data on the dynamics of the number of domes-
tic higher education institutions during 1991–2019 is 
shown in Pic. 1, which demonstrates a gradual move-
ment towards a decrease in the number of education 
institutions during the study period [1].

According to the State Statistics Service of Ukraine 
[2], since 2008, Ukraine has been gradually reducing 
the number of students, graduate students and doc-
toral students. Thus, at the beginning of 1990–1991, 
881300 applicants for higher education studied in 
Ukrainian free educational institutions (universities, 
academies, institutes). This figure reached its peak in 
2007–2008 academic year – 2372500 people, after 
which it began to gradually decrease.

The decrease in the number of higher education 
seekers is caused by the same factors that led to 
a decrease in the number of higher education insti-
tutions: the demographic and economic crisis, the 
annexation of Crimea and the military aggression of 
the Russian Federation in eastern Ukraine.

The analysis of the data contained in Picture 
2 shows that the number of students per univer-
sity during the period under review has repeat-
edly changed its development trends. Thus, from 
1990/91 the figure gradually decreased until 1996/97, 
reaching an absolute minimum of 3,565 students. 
The next stage was ascending, and it continued until 
the 2007/08 school year, when an absolute maximum 
of 6,759 people was reached. After that, the trend of 
the indicator changed again, and the declining stage 
began, as a result of which this indicator is constantly 
decreasing.

Thus, it can be argued that there is a negative 
trend to reduce the number of higher education insti-
tutions in Ukraine, which necessitates the search for 
new tools for the development of domestic higher 
education.

The development of innovative technologies in 
the modern conditions of formation and functioning 
of society is directly related to the formation of a 
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new type of economic relations, which is called the 
digital economy. The combination of educational 
activities with innovation development can give a 
new impetus to the development of new principles 
of functioning of the national model of the economic 
system in the digital economy. Therefore, it is expe-
dient to study the peculiarities of the functioning of 
the University of Entrepreneurship as a center of 
innovative technologies through the prism of the 
formation and development of the digital economy 
and the formation of modern trends in education to 
build a base that will promote entrepreneurial skills 
and innovation.

Thus, from the technological point of view of the 
organization of business processes, the digital econ-
omy is characterized by the following provisions:

– digitization and simplified transfer of information, 
which significantly reduces the time and cost of creat-
ing, analyzing, systematizing, processing and storing 
information, simplify and optimize the management 
decision-making process;

– improvement of the business communication 
system due to the construction of large networks used 
to simplify business processes, create databases and 
virtual markets;

– creation of sharing economy networks, which 
allows to expand access to economic benefits of 
shared use and reduce average costs;

– personalization of sellers and buyers, the ability 
to create a private office, which allows you to actively 
apply various modern marketing methods, optimize 
marketing costs and significantly improve the process 
of forming focus groups;

– creation of direct connections, which involves 
reducing the cost of finding contractors and forming a 
system of direct sales without the use of intermediar-
ies. In addition, digitization is a fairly simple process 
that significantly reduces barriers to market entry and 
direct sales networks.

The study of the phenomenon of the digital econ-
omy from the standpoint of economic theory, rather 
than changes in technological processes, is its clear 
conceptual definition from the standpoint of economy 
and its further integration into the currently recog-
nized system of basic economic knowledge.

Let us consider the main markers of the forma-
tion of the digital economy as a set of technological 
changes in various areas of socio-economic develop-
ment and their implementation in Ukraine.

The formation of the digital economy is a rather 
difficult task, while solving which countries face tech-
nical, organizational and cultural problems. Digital 
technologies are changing the usual business model, 
becoming a prerequisite for the emergence of new 
products and innovations. It is important to under-
stand that the digitization of the economy is not an 
end in itself – it is a way to form an open information 
society, a tool to achieve the goal.

Own considerations, analysis and generalization 
of the works of domestic economists [3; 4] allow us to 
identify areas in which the digitization of the economy 
should take place:

Firstly, the economic and institutional direction. 
The process of digitization of the economy requires 
the transformation of the institutional environment 
and socio-economic relations in the country, as it is 
based on new models of business management. The 
use of digital technologies Blockchain, CRM & BPM 
and others requires appropriate institutional and reg-
ulatory support.

Secondly, the technological direction. Of course, 
the formation of the digital economy on the old mate-
rial base is impossible. All actions of technical and 
technological nature must be certified.

Thirdly, the production direction involves the trans-
formation of production relations, the formation of a 
new production structure taking into account new 
models of doing business, management, the use of 
new technical support. 

And last but not least, the socio-cultural direction. 
Its task is to form in consumers the need to use prod-
ucts that are the result of digitization of the economy 
in various spheres of life: medicine, education, trans-
port, trade, tourism and others.

The digital economy in case of intensification of its 
introduction and reforming of methods and principles 
of business organization and construction of national 
model of mixed economy under conditions of con-
struction and further development of post-industrial 
society will develop in the following directions:

1) development of new forms of money and use of 
Blockchain technology;

2) creation of new financial instruments and deve-
lopment of new forms and subjects of activity in the 
financial markets;

3) reform of state regulatory policy and transfor-
mation of the main targets of monetary policy;

4) conducting quasi-fiscal operations;
5) development of FinTech technologies in the dig-

ital economy;
6) development of the identification system;
7) the interaction of financial and real sectors of 

the economy during the formation of a new export 
model of state development.

The peculiarities of the world economy empha-
size the fact that in most countries of the world it has 
passed to the post-industrial stage, when the first 
place goes to a person endowed with creative, intel-
lectual potential and able to create new knowledge. 
The process of integration of science and technology 
is characterized by the priority of development of sci-
ence and new technology.

Innovation development of domestic enterprises 
involves the systematic implementation of scientific 
achievements in the real sector of the economy, as 
well as the intensification of innovation activities of 
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organizations and business structures. The most 
important role in this process should be played by the 
innovation activity of higher education institutions.

Nowadays, Ukraine has a strong scientific and 
technological potential, consisting of 281 institutions 
of higher education, about 1.2 million students, about 
75,000 teachers with degrees, about 54,000 asso-
ciate professors and professors, 999 research insti-
tutes, the National Academy of Sciences of Ukraine 
with 178 institutes and 19,000 researchers, several 
other national academies of sciences; decades of tra-
dition of world-renowned research [5]. 

The ultimate goal of the state's innovation policy is 
to bring to market new competitive goods and services 
that will provide technological leadership and a better 
and safer standard of living for the country's citizens.

However, there is a gap between the emergence 
of an idea and its implementation in enterprises 

between research and the subsequent investment of 
private capital in research results.

The most effective mechanism for overcoming this 
is the creation of innovative products and the partic-
ipation of research groups in European programs, in 
particular in the Horizon 2020 Framework Program 
and the new EU HORIZON EUROPE program, which 
will operate in 2021–2027 [6]. These programs have 
great emphasis on regional strategies for Smart Spe-
cialization, the development of digital innovation hubs 
(DIHs) and the combination of European investment 
funds from the EU Structural Funds with national 
research and investment programs.

Universities play a major role as centers of high-
level education and advanced research, and busi-
ness universities are given new roles as a center for 
business skills, business consulting, project genera-
tion involving local business and government, a pub-

Table 1
Activities of the Higher Education Institutions of Ukraine  
on technology transfer and academic entrepreneurship

Indicator Indicator value
Number of studied HEI 147
Number of HEI involved in technology transfer and academic entrepreneurship 118
Number of HEI that carry out technology transfer activities, but do not have the appropriate structural unit 10
Structural units responsible for participation in technology transfer:
– research units
– sectors
– technology transfer centers
– separate departments
– research institutes
– laboratories
– science park

25
9

14
56
4
2
1

The average number of structural units, which are responsible for the transfer of technology, persons 4
Number of HEI that do not have the appropriate structural unit, the competencies of which include 
issues of academic entrepreneurship 50

Structural subdivisions answering questions of academic entrepreneurship:
– research units
– sectors
– centers
– groups
– research institutes
– business incubators
– science parks

18
1
11
1
1
5
6

The average number of structural units, the competence of which includes issues of academic 
entrepreneurship, persons 6

Received patents by higher education institutions for the period 2015-2018, units 12374
Licensing agreements were concluded by higher education institutions for the period 2015-2018, 
units 506

Number of HEI that use the capabilities of national and international technology transfer networks:
– National Technology Transfer Network (NTTN)
– Ukrainian integrated system
– Automatized system of formation of integrated interstate information resources

40
28
4
3

Number of HEI that were founders or co-founders of business associations 21
Number of HEI that took part in the creation of science parks 18
Number of HEI cooperating with small and medium enterprises 76
Number of HEI cooperating with large enterprises 66
Number of HEI that have their own developments 80
Total number of own developments that HEI have 4443

Source: made by the authors on the basis of [7]
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lic communications center for innovation networks 
and communities. The Center for Innovative Technol-
ogies acts as an innovation system that, in addition 
to developing its own innovative projects and inno-
vation infrastructure, provides other organizations 
with information consulting, scientific-technological, 
infrastructural and production services to solve prob-
lems of technology transfer and commercialization of 
innovation objects.

Analysis of the activities of higher education insti-
tutions of Ukraine on technology transfer and aca-
demic entrepreneurship allowed to obtain the follow-
ing results (Table 1). 

Thus, based on the analysis, it can be con-
cluded that out of 277 higher education institutions in 
Ukraine, only 118 have technology transfer activities 
and academic enterpreneurship; only 76 universities 
cooperate with small and medium-sized businesses, 
and 60 cooperate with large businesses. Quantita-
tive ratio of cooperation of higher education institu-

tions with small and medium and large businesses  
(by areas of activity of such enterprises according to 
the NACE) is presented in Table 2.

Thus, Table 2 shows that the largest number of 
enterprises with which the Higher education institu-
tions of Ukraine cooperate operate in the field of pro-
fessional, scientific and technical activities, construc-
tion and processing industry.

It should be noted that domestic higher education 
institutions have significant scientific and scientific- 
technical achievements. As a result of the analysis 
of 240 innovation developments of the leading higher 
education institutions of Ukraine, it was determined 
that the main directions of results of research work 
of higher education institutions in the form of newly 
created improved competitive technology, products or 
services that significantly improve the structure and 
quality of production are as follows:

– agro industrial complex and biotechnology;
– scientific support of security and defense;

Table 2
Quantitative ratio of cooperation of higher education institutions with small and medium  

and large businesses by areas of activity of such enterprises according to the NACE

Section Name

Small and medium 
business Large business Have their own 

developments 

Number Specific 
weight, % Number Specific 

weight, % Number Specific 
weight, %

А Agriculture, forestry and fisheries 29 8,1 16 7,4 35 8,1
B Mining and quarrying 7 1,9 9 4,2 13 3,0
C Process manufacturing 34 9,4 28 13,0 41 9,5

D Supply of electricity, gas, steam and 
air conditioning 21 5,8 11 5,1 28 6,5

E Water supply; sewerage, waste 
management 23 6,4 14 6,5 31 7,2

F Construction 23 6,4 19 8,8 23 5,3

G Wholesale and retail trade; repair  
of motor vehicles and motorcycles 7 1,9 3 1,4 8 1,9

H Transport, warehousing, postal and 
courier activities 15 4,2 10 4,6 31 7,2

I Temporary accommodation and 
catering 4 1,1 1 0,5 4 0,9

J Information and telecommunications 31 8,6 1 0,5 35 8,1
K Financial and insurance activities 17 4,7 7 3,2 15 3,5
L Real estate transactions - - 1 0,2

M Professional, scientific and 
technical activities 37 10,3 27 12,5 47 10,9

N Activities in the field of 
administrative and support services 8 2,2 8 3,7 8 1,9

O Public administration and defense; 
compulsory social insurance 5 1,4 10 4,6 13 3,0

P Education 36 10,0 26 12,0 44 10,2
Q Health care and social assistance 14 3,9 13 6,0 22 5,1

R Arts, sports, entertainment and 
recreation 2 0,6 4 1,9 7 1,6

S Provision of other types of services 22 6,1 9 4,2 24 5,6
T Activities of households 2 0,6 - - 1 0,2

U Activities of extraterritorial 
organizations and bodies 23 6,4 - - - -

Source: made by the authors on the basis of [7]
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– information and communication technologies;
– new materials and nanotechnologies;
– energy and energy efficiency;
– mechanical engineering;
– instrument making;
– construction technologies and vehicles;
– health care;
– rational use of nature.
Thus, a significant stimulus for the development 

of academic entrepreneurship is the emergence of 
new economies, in particular, such as the knowledge 
economy, digital economy, sharing economy, digital 
education and science, and others. Ukraine, which is 
located in the heart of Europe by its territorial location, 
is not just stimulating, but obliges to take a leading 
place in the center of European entrepreneurial cul-
ture. And this is possible thanks to academic entre-
preneurship as a means of realizing university poten-
tial in the regional and global dimensions. Changing 
our usual model of university professional activity 
and realizing that universities are full-fledged and 
significant elements of the market structure will allow 
Ukraine to join the global competition in science.

Conclusions and prospects for further 
research. Problems of development of the global 
educational environment and transformation of role 
and functions of its main subjects – universities – 
are objects of the increased scientific interest both 
in the direction of research of questions of financial 
and logistical support, and of a vector of identifica-
tion of priorities of increase of their competitiveness, 
improvement of the basic kinds of university activi-
ties, strengthening innovation activity, etc. That is 
why the development of innovative technologies in 
the modern conditions of formation and functioning 
of post-industrial society is directly connected with 
the formation of a new type of economic relations, 
which is called the digital economy. The combination 
of educational activities with innovation development 
can give a new impetus to the development of new 
principles of functioning of the national model of the 
economic system in the digital economy. Therefore, 
further study of the functioning of the University of 
Entrepreneurship as a center of innovative technol-
ogies should be carried out through the prism of the 
formation and development of the digital economy 
and the formation of modern trends in education to 
build a basis that will promote entrepreneurial skills 
and innovation.
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У статті доведено ключову роль держави у 
процесі цифрової трансформації національ-
ної економіки, скорочення її цифрового роз-
риву порівняно з економіками інших країн, 
покращення цифрового рейтингу країни на 
світовому рівні та формуванні передумов 
для цифрової трансформації бізнесу й сус-
пільства. Проаналізовано темпи цифрової 
трансформації, які сформували технологічні 
зміни у світовій економіці. Визначено геогра-
фічну структуру цифровізації економік країн 
світу. На основі композитних ІКТ-індексів 
здійснено інтегровану оцінку рівня цифрових 
трансформацій в економіці провідних еконо-
мік країн світу. Систематизовано цифрові 
профілі провідних економік країн світу за 
станом ринків інформаційно-комунікаційних 
технологій і рівнем розвитку цифрового сек-
тору. Проаналізовано практику державної 
політики країн щодо стимулювання цифро-
вих трансформацій і формування цифрової 
економіки. Автором визначено заходи полі-
тики цифрової трансформації управління 
розвитком національної економіки України 
на основі вивченого закордонного досвіду 
державної політики забезпечення цифрової 
трансформації економік.
Ключові слова: цифровізація, цифрова 
трансформація, цифрова економіка, інфор-
маційно-комунікаційні технології, індекс 
мережевої взаємодії, індекс цифрової кон-
курентоспроможності, Індекс мережевої 
готовності.

В статье доказано ключевую роль госу-
дарства в процессе цифровой трансфор-

мации национальной экономики, сокраще-
ние ее цифрового разрыва по сравнению 
с экономиками других стран, улучшение 
цифрового рейтинга страны на миро-
вом уровне и формировании предпосылок 
для цифровой трансформации бизнеса 
и общества. Проанализированы темпы 
цифровой трансформации, которые сфор-
мировали технологические изменения в 
мировой экономике. Определена географи-
ческая структура цифровизации экономик 
стран мира. На основе композитных ИКТ-
индексов осуществлено интегрированную 
оценку уровня цифровых преобразований в 
экономике ведущих экономик стран мира. 
Систематизированы цифровые профили 
ведущих экономик стран мира по состо-
янию рынков информационно-коммуника-
ционных технологий и уровнем развития 
цифрового сектора. Проанализирована 
практика государственной политики 
стран по стимулированию цифровых 
преобразований и формирования циф-
ровой экономики. Автором определены 
меры политики цифровой трансформа-
ции управления развитием национальной 
экономики Украины на основе изученного 
зарубежного опыта государственной 
политики обеспечения цифровой транс-
формации экономик.
Ключевые слова: цифровизация, цифро-
вая трансформация, цифровая экономика, 
информационно-коммуникационные техно-
логии, индекс сетевого взаимодействия, 
индекс цифровой конкурентоспособности, 
индекс сетевой готовности.

The goal of the article is to carry out an integrated assessment of the level of digital transformations in the economies of leading countries, as well as to gen-
eralize the practice of state policy of countries to stimulate digital transformations and the formation of the digital economy. The article proves the key role of 
the state in the process of digital transformation of national economy, reducing its digital divide compared to other economies, improving the country's digital 
rating at the global level and creating conditions for digital transformation of business and society. The rates of digital transformation that formed technologi-
cal changes in the world economy are analyzed. The geographical structure of digitalization of the world's economies, the world's leading economies within 
a share of value added of the ICT sector in GDP is determined. The article, based on composite ICT indices, makes an integrated assessment of the level 
of digital transformations in the economies of the world's leading economies. The digital profiles of the world's leading economies (USA, China, Singapore, 
Japan, South Korea, Sweden, Denmark, Finland, and the United Kingdom) are systematized according to the state of information and communication 
technology markets and the level of development of the digital sector. The practice of the state policy of the countries concerning stimulation of digital 
transformations and formation of digital economy is analyzed. The author identifies measures of digital transformation management policy of the national 
economy of Ukraine on the basis of the studied foreign experience of the state policy of digital transformation of economies in the areas of: regulation of 
tariffs and quality standards of fixed and mobile communications; mechanism of compensation of universal telecommunication service; joint financing of the 
spread of artificial intelligence, construction of optical fiber in rural areas, high-speed infrastructure; digitization of state and municipal services; models of the 
legislative concept of the digital economy. According to the results of the study, the measures of policy of digital transformation of management of develop-
ment of national economy of Ukraine on the basis of the studied foreign experience of the state policy of maintenance of digital transformation of economies 
are offered. The article results obtained is that the conceptual approach to the strategy of digital transformation of national economy is to be to developed.
Key words: digitalization, digital transformation, digital economy, information and communication technologies, Global Connectivity Index, World Digital 
Competitiveness Index, Networked Readiness Index.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку людської діяльності цифровізація охо-
пила всі сфери соціально-економічного і сус-
пільного життя країн, трансформуюючи галузі 
економіки та зумовлюючи появу нових сфер люд-
ської діяльності. Запровадження інформаційно-
комп’ютерних і цифрових технологій докорінно 
змінює розрив між країнами за рівнем їх цифро-
вого розвитку, мережу інфраструктури бізнесу, що 

працює із цифровими технологіями, міжнародну 
діяльність національних компаній тощо. Сьогодні 
актуальним є вивчення тих головних тенденцій, 
ідей, принципів, механізмів і моделей іноземних 
держав, на яких ґрунтуються основні програми 
і концепції управління цифрової трансформації 
економіки у країнах. Аналіз досліджень світової 
практики цифровізації економік дозволить визна-
чити характерні особливості й ознаки регулю-
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вання, з’ясувати мету розробки та впровадження 
механізмів і концепції цифрової трансформації 
управління розвитком національної економіки 
України відповідно до сучасних глобальних циф-
рових потреб.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням закордонного досвіду країн на 
шляху до формування цифрової економіки та про-
цесів цифрової трансформації управління еконо-
міки у різних напрямах присвятили праці україн-
ські та закордонні науковці, вчені й економісти, 
зокрема: В. Апалькова, Т. Васильців, С. Веретюк, 
Г. Ґолдштейн, О. Данченко, Л. Жукова, Ю. Зайцева, 
І. Карчева, С. Коляденко, В. Корнєєва, І. Ляшенко, 
І. Малик, Ч. Мартін-Шилдз, О. Москаленко, 
М. Пілік, Дж. Синфілд, К. Тан, Д. Тапскотт, Н. Чак-
пітак, К. Шваб, І. Яненкова та інших. Проте, швидкі 
темпи цифровізації глобальної економіки, нерівно-
мірність цифрового розвитку економік країн світу, 
а тому зниження їхньої міжнародної конкуренто-
спроможності вимагає вивчення різних моделей 
цифрових трансформацій управління розвитком 
національною економікою.

Постановка завдання. Метою статті є здій-
снити інтегровану оцінку рівня цифрових транс-
формацій в економіці провідних країн, а також уза-
гальнити практику державної політики країн щодо 
стимулювання цифрових трансформацій і форму-
вання цифрової економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Світова та національні економіки трансформу-
ються завдяки швидкій еволюції та збільшення 
використання інформаційно-комунікаційних і 
комп’ютерних технологій (ІКТ). Частка експорту 
послуг, що постачаються цифровим способом, у 
світовому експорті послуг у 2018 році становила 
2,9 трлн дол. США, а світовий експорт послуг 
ІКТ – 568 млрд дол. США [6]. Хоча темпи цифрової 
трансформації різні, проте цифрові перетворення 
вплинули на економіки усіх країн. Найбільші циф-

рові трансформації й, відповідно, цифрові еконо-
міки зосереджені у США і Китаї, які володіють 90% 
капіталізації світового ринку цифрових технологій 
(70 найбільших цифрових платформ) (рис. 1). 

Значимість цифрової економіки підтверджу-
ється щорічним зростанням сегменту у ВВП країн 
практично на 20%, в розвинених державах цей 
показник становить приблизно 7%. При цьому у 
2019 році частка цифрової економіки у ВВП США 
становить 6,9-21,6%, а у ВВП Китаю – 6-30%. Упро-
довж 2010-2017 років лідером серед країн у збіль-
шенні частки доданої вартості сектору ІКТ у ВВП 
залишається Тайвань (провінція Китаю) – 2,0%. 
Найбільші темпи мають країни Європи – Кіпр, 
Ісландія, Ірландія, Сербія, Польща, Німеччина.

Для інтегрованої оцінки рівня цифрових 
трансформацій в економіці країн, бізнесі, розви-
тку цифрової економіки і цифрового суспільства 
(або його структурних елементів) у міжнарод-
ній практиці використовуються композитні ІКТ-
індекси (е-індекси), побудовані на базі наборів 
ІКТ-індікаторов. Конкретний набір індикаторів та 
методика побудови індексу залежать від обра-
них пріоритетів. Світова практика налічує більше 
двадцяти міжнародних е-індексів, розроблених 
різними національними та міжнародними інсти-
туціями (Всесвітній банк, Економічний форум 
у Давосі, ЮНКТАД ООН, ЮНЕСКО, Паризький 
інститут адміністрації – INSEAD, Міжнародний 
союз електрозв’язку – ITU).

Зокрема, Індекс мережевої взаємодії (Global 
Connectivity Index, GCI, розробленим компанією 
Huawei) аналізує широкий спектр індикаторів, які 
відстежують вплив ІКТ на економіку країни, циф-
рову конкурентоспроможність і майбутнє зрос-
тання. За рейтингами GCI у 2019 році провід-
ними країнами стали США, Сінгапур і Швейцарія 
з 87, 81 і 81 балами відповідно (табл. 1). Індекс 
цифрової конкурентоспроможності (World Digital 
Competitiveness Index, WDCI, розроблений IMD 

 Рис. 1. Географічна структура цифровізації економік світу

Джерело: побудовано на основі [6]
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World Competitiveness Center) аналізує та оцінює 
ступінь прийняття та дослідження цифрових тех-
нологій країнами, що призводить до трансформації 
державної політики, бізнес-моделей та суспільства 
загалом. Індекс визначає цифрову конкурентоспро-
можність за трьома основними факторами: знання, 
технології, майбутня готовність. 

За рейтингами WDCI у 2019 році найбільш кон-
курентоспроможними за рівнем цифрових пере-
творень впроваджених в економіку стали США 
(100,00 балів), Сінгапур (99,373 балів) і Швеція 
(96,070 балів). Запропонований Portulans Institute 
Індекс мережевої готовності (Networked Readiness 
Index, NRI) оцінює ступінь використання та засто-
сування інформаційно-комунікаційних технологій, 
а також цілісні рамки для оцінки багатогранного 
впливу ІКТ на суспільство та розвиток економіки 
країни за факторами: технології, люди, державне 
управління та вплив. У 2019 році найвищий сту-
пінь упровадження ІКТ у національну економіку 
стали Швеція, Сінгапур і Нідерланди з 82,65, 
82,13 і 81,78 балами відповідно. Підкреслимо, що 
саме країни Європи демонструють найвищі рей-
тинги Індексами цифрової трансформації. 

Для аналізу стану ринків інформаційно-кому-
нікаційних технологій, завдяки яким реалізу-
ються цифрові трансформації і формується 
цифровий сектор, у 2018 році Міжнародний союз 
електрозв’язку оцінив 192 країни за напрямами: 
інфраструктура ІКТ; державна політику та ініціа-
тиви щодо покращення доступу та використання 
ІКТ для домогосподарств та фізичних осіб; інвес-
тиції у секторі ІКТ. У таблиці 2 представлено уза-
гальнену інформацію про цифровий профіль 
провідних економік країн світу за станом ринків 
інформаційно-комунікаційних технологій і рів-
нем розвитку цифрового сектору у 2017 році. За 
більшістю показників лідирує Данія, особливо за 
ступенем забезпечення населення 3G та (LTE)/

WiMAX-покриття (на 100%). Також 100-відсоткове 
забезпечення населення 3G та (LTE)/WiMAX-
покриттям мають Сінгапур і Швеція. Зазначимо, 
що у Фінляндії найнижчий показник серед країн 
ЄС щодо абонентів фіксованого телефонного 
зв’язку у розрахунку на 100 осіб – 6,8 осіб, і один 
з найвищих щодо абонентів мобільного зв’язку 
у розрахунку на 100 осіб – 132,3 осіб та щодо 
активних абонентів мобільного широкосмугового 
доступу у розрахунку на 100 осіб – 153,8 особи. 
За показником міжнародної пропускної здатності 
на одного користувача Інтернету найвищий показ-
ник має Сінгапур (954,1 Кбіт/с) і Великобританія 
(421,6 Кбіт/с). Досягнення таких високих показ-
ників у сфері поширення ІКТ і цифрового сектору 
зумовлено не лише високим рівнем розвитку еко-
номік цих країн, а також адекватною процесам 
цифровізації державною політикою цифрових 
трансформацій.

Так, з метою реактивного реагування на швидкі 
темпи розвитку телекомунікаційного сектору в 
США у 1934 році був створений регулятор Феде-
ральна комісія зв’язку. Першочерговим завдан-
ням Комісії було розвиток і розширення галузі. 
У 2015 році регулятором затверджено «Стратегіч-
ний план 2015–2018 рр.», у якому визначаються цілі 
щодо забезпечення громадських інтересів, зокрема 
прав споживачів, безпека та доступ до широкосму-
гового зв’язку. Також у державному управління теле-
комунікаційним сектором у США велике значення 
надається стимулюванню конкуренції в телекому-
нікаційному середовищі. У 2009 році запроваджено 
правила нейтральності мережі, відповідно до яких 
тарифи зв’язку регулюються ринком, а питання 
щодо встановлення та моніторингу стандартів якості 
послуг регулюються державою. Іншими ініціативами 
Комісії є «Кування нашого 5G майбутнього», Аук-
ціон стимулювання трансляції, «Connect2Health and 
Accessible Communications for Everyone».

Таблиця 1
Топ-10 цифровізованих економік країн світу за Індексами цифрової трансформації у 2019 році

Місце 
країни  

у рейтингу

Індекси цифрової трансформації (цифровізації економіки)

Індекс мережевої взаємодії 
(Global Connectivity Index, 

GCI)

Індекс цифрової 
конкурентоспроможності 

(World Digital Competitiveness 
Index, WDCI)

Індекс мережевої готовності 
(Networked Readiness Index, 

NRI)

1 США (87) США (100,00) Швеція (82,65)
2 Сінгапур (81) Сінгапур (99,373) Сінгапур (82,13)
3 Швейцарія (81) Швеція (96,070) Нідерланди (81,78)
4 Швеція (80) Данія (95,225) Норвегія (81,30)
5 Данія (77) Швейцарія (94,648) Швейцарія (81,08)
6 Фінляндія (76) Нідерланди (94,261) Данія (81,08)
7 Нідерланди (75) Фінляндія (93,732) Фінляндія (80,34)
8 Великобританія (75) Гонконг (93,686) США (80,32)
9 Японія (75) Норвегія (93,671) Німеччина (78,23)

10 Норвегія (73) Південна Корея (91,297) Великобританія (77,73)

Джерело: побудовано на основі [7; 8; 10]
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  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

У 2008 році Уряд Китаю здійснив реструктури-
зацію телекомунікаційної галузі шляхом злиття, 
щоб сформувати трьох національних операторів 
рівних за масштабом для ефективної конкуренції. 
Усі вони стали загальнодоступними. За політику та 
регулювання галузі відповідає Міністерство про-
мисловості та інформаційних технологій Китаю. 
З 2015 до 2017 року Китай продовжує просувати 
політику, що забезпечує швидші телекомуніка-
ційні мережі та доступніші послуги. Це дозволило 
швидше модернізувати широкосмугову інфра-
структуру країни, за рахунок чого швидкість широ-
космугових з’єднань значно зросла, ціни продовжу-
вали знижуватися, кількість додатків різних типів 
також зростала. У той же час Китай вдосконалив 
механізм компенсації універсальної телекомуніка-
ційної послуги. З 2015 до 2017 року за керівництва 
Національного фінансового фонду підприємства 
інвестували понад 6,2 млрд дол. США у будівни-
цтво оптичного волокна у 130 000 адміністратив-
них селах, що охоплює 95% адміністративних сіл 
країни. Зусилля, пов’язані із впровадженням уні-
версальних телекомунікаційних послуг, фактично 
подолали цифровий розрив між міською та сіль-
ською місцевістю в країні та ефективно сприяли 
розробці Інтернет-додатків, зокрема електронної 
комерції у сільській місцевості.

Правове регулювання відносин у секторі інфор-
маційно-комунікаційних і цифрових технологій у 
Сінгапурі здійснюється на підставі дії Закону про 
телекомунікації, прийнятого у 2017 році. Держав-
ний нагляд за телекомунікаційним сектором від-
повідає Інфокомунікаційне управління розвитку 
засобів масової інформації Сінгапуру. Урядом Сін-
гапуру активно реалізується політика щодо стиму-
лювання процесів впровадження цифрових тех-
нологій суб’єктами малого та середнього бізнесу. 
Так, заплановано нарощення обсягів виробни-
цтва та реалізації цифрових технологій, зокрема 
для експорту в інші країни. Задля досягнення 
визначених цілей урядом передбачено виділення 
1,68 млрд дол. США. У найближчі чотири роки для 
забезпечення цифрової трансформації економіки 
та активізації процесів продукування цифрових 
інновацій, зокрема безпосередньо на розши-
рення цифрових можливостей малого й серед-
нього бізнесу державою заплановано спрямувати 
56,43 млн дол. США [3].

За нагляд та регулювання у ІКТ галузі Япо-
нії відповідає Міністерство внутрішніх справ та 
зв’язку. Основним регуляторним актом є Закон 
про бізнес телекомунікацій 1985 року. Японія вже 
давно має традицію багаторічних планів, таких як 
«Електронна Японія 2001», «Електронна Японія 
2005» і «Електронна Японія 2009», які визнача-
ють розвиток сектору та забезпечують лідерство 
країни у сфері ІКТ. Також у 2017 році Міністер-
ством розроблено базову стратегію прогнозування  

IoT-суспільства «Всеосяжна стратегія IoT». Мета 
стратегії полягає в тому, що великі дані, зібрані при-
строями IoT, дадуть точні рішення для вирішення 
соціальних викликів, аналізуючи їх за допомогою 
штучного інтелекту. Наприклад, Міністерство зао-
хочує створити еталонні моделі IoT послуг у таких 
галузях як економіка спільного користування, сіль-
ське господарство, медицина та охорона здоров’я, 
і поширити ці моделі у всій Японії. 

У Південній Кореї галузеву політику реалізує 
Міністерство науки та ІКТ. Починаючи з 1980-х років 
країна реалізує політику на основі програм з обме-
женими термінами і цілями щодо просування ІКТ 
як стратегічного інструменту національного роз-
витку. Такими програмами є «Кібер-Корея 21» 
(1999 рік), «е-Корея» (2002 рік) та «у-Корея» 
(2005 рік). В основному вони передбачали коор-
динацію між урядом, бізнесом та дослідниць-
кими спільнотами. Крім того, наприкінці 2017 року 
уряд Південної Кореї спільно з іншими суміжними 
відомствами, оприлюднив «План реагування на 
4-ту промислову революцію», який визначає галу-
зеву революцію та вирішення соціальних про-
блем. Планом встановлено чотири ключові цілі:  
1) сприяти розвитку надійних флагманських галу-
зей та створення широкого спектру нових галузей 
за допомогою інтелектуальних інновацій; 2) покра-
щити якості життя людей шляхом вирішення хро-
нічних соціальних проблем; 3) посилити мережі 
соціального захисту шляхом створення якісних 
робочих місць; 4) забезпечити особисте користу-
вання світовими інтелектуальними технологіями, 
даними та мережами.

Шведський Закон про телекомунікації був ухва-
лений у 1993 році і забезпечив створення неза-
лежного регулятора, а також лібералізацію ринку. 
Швеція стала членом ЄС у 1995 році, що значно 
вплинуло на політику ІКТ. Економіка Швеції є про-
відною у розвитку ІКТ у світі, а також серед інших 
європейських країн. У 2016 році урядом при-
йнято План широкосмугового зв’язку на період до 
2025 року. Відповідно до Плану у короткостроко-
вій перспективі до 2020 року Швеція прагне забез-
печити 95% усіх домогосподарств та підприємств 
доступом до широкосмугового зв’язку із мінімаль-
ною швидкістю 100 Мбіт/с. Довгострокова мета 
Плану полягає, щоб не пізніше 2025 року 98% 
домогосподарств та підприємств мали доступ до 
широкосмугового зв’язку з мінімальною швидкістю 
1 Гбіт/с, 1,9% з мінімальною швидкістю 100 Мбіт/с 
та 0,1% – 30 Мбіт/с. Довгострокові цілі широкос-
мугової стратегії також включають доступ кожного 
користувача до надійних та якісних мобільних 
послуг не пізніше 2023 року. 

Данія відкрила свій ринок телекомунікацій для 
повної конкуренції у липні 1996 році, за 18 міся-
ців до кінцевого терміну дії, 1998 року, встановле-
ного Директивою Європейського Союзу про повну 
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конкуренцію. Ринок Данії є одним з найбільш від-
критих для ІКТ і телекомунікацій, без бар’єрів для 
входу та обмежень для іноземних компаній. Таким 
чином, Данія залучила велику кількість опера-
торів на свій ринок телекомунікацій. Уряд Данії 
оголосив, що кожне домогосподарство та бізнес 
у країні повинні мати доступ до широкосмугового 
зв’язку зі швидкістю не менше 100 Мбіт/с та швид-
кістю у 30 Мбіт/с до 2020 року. Цифрова страте-
гія «Сильніша та безпечніша цифрова Данія» на 
період 2016–2020 рр. використовує нейтральний 
до технологій підхід та створює умови для роз-
витку широкосмугового зв’язку та інвестицій для 
досягнення цих цілей. Передбачається, що регу-
лятор ринку надає додатковий спектр для без-
дротового широкосмугового доступу. Очікується, 
що подальші інвестиції у високошвидкісну інфра-
структуру будуть надходити від приватних опера-
торів. Крім того, у 2016 році датські органи влади 
запровадили Положення про зниження податків 
для приватних домогосподарств, що встановлю-
ють широкосмуговий доступ.

Стратегічною метою уряду Фінляндії є роз-
виток ІКТ, зокрема, розповсюдження широкос-
мугового зв’язку. Фінляндія прагне досягти рівня 
99% доступу усіх постійних помешкань та офісів 
у межах 2 км до волоконно-оптичної або кабель-
ної мережі, що забезпечує зв’язок на 100 Мбіт/с. 
Для того, щоб зробити високошвидкісний Інтер-
нет широкодоступним, уряд просуває волоконно-
оптичні мережі та надає кошти для районів з недо-
статнім обслуговуванням. Місцеві муніципалітети 
та кооперативи стають важливими гравцями у роз-
повсюдженні широкосмугового зв’язку та дозво-
ляють уряду створювати спільні підприємства з 
іншими муніципалітетами або приватними опе-
раторами для розгортання NGA. Крім того, уряд 
сприяє спільному будівництву та використанню 
мережевої інфраструктури.

Прийнята у Великобританії у 2014 році цифрова 
стратегія базується на концепції «цифровізації за 
замовчуванням» і передбачає дотримання крите-
ріїв стандарту надання цифрових послуг, що вклю-
чають розуміння потреб клієнтів, використання 
гнучких, ітеративних та орієнтованих на корис-
тувача методів, відкритих стандартів і загальних 
платформ, стимулювання використання цифрових 
сервісів тощо. Дотримання таких принципів цифро-
візації, за оцінками уряду Великобританії, дає змогу 
щорічно економити до 1,8 млрд фунтів [4].

У 2017 році Законом «Про цифрову економіку» 
(UK Digital Economy Act 2017) [5] законодавчо 
закріплена концепція цифрової економіки, а також 
її окремих елементів. На основі цього розроблена 
«Стратегія цифрової економіки», яка націлена на 
цифрову трансформацію економіки, тобто про-
сування та впровадження інновацій в економіку 
та бізнес за допомогою цифрових інформаційно-

комунікаційних технологій. Модель законодав-
чої концепції цифрової економіки Великобританії 
можна охарактеризувати такими видами: ухва-
лення спеціального закону; створення норма-
тивно-правових приписів в області електронної 
комунікаційної інфраструктури та послуг; забезпе-
чення надання цифрових послуг світового рівня та 
повна трансформація адміністративних процесів 
і процедур із метою підвищення їхньої ефектив-
ності; орієнтація на побудову та вдосконалення 
відносин між пристроєм і людиною або взаємодії 
між людьми за допомогою пристроїв [1].

Для досягнення високого рівня цифровізації 
національної економіки України та підвищення 
її цифрової конкурентоспроможності визначено 
заходи політики цифрової трансформації управ-
ління розвитком національної економіки на основі 
вивченого закордонного досвіду державної полі-
тики забезпечення цифрової трансформації еко-
номік, просування інформаційно-комунікаційних і 
цифрових технологій і формування цифрового й 
інформаційного суспільства: встановлення Мініс-
терством цифрової трансформації правила ней-
тральності мережі, відповідно до якого ринок регу-
лює тарифи фіксованого і мобільного зв’язку, а 
стандарти якістю послуг регулюються державою; 
запровадження механізму компенсації універ-
сальної телекомунікаційної послуги; залучення 
державних і приватних інвестицій, фондів для 
будівництва оптичного волокна у сільській місце-
вості; реалізація комплексних програм об’єднання 
секторів інформаційних комунікацій, обчислю-
вальних технологій та ЗМІ; упровадження політики 
фінансування процесів впровадження цифрових 
технологій суб’єктами малого та середнього біз-
несу у напрямку експорту цифрових технологій; 
фінансування програм з розповсюдження штуч-
ного інтелект у суспільство за допомогою додатків 
різних типів; забезпечення правової та норматив-
ної бази для розширення широкосмугових мереж 
операторами у сільських та віддалених районах; 
фінансування й інвестиції у високошвидкісну інф-
раструктуру державою та заохочення приватних 
операторів шляхом пільгового оподаткування; 
надання правого гравця на ринку телекомунікацій 
місцевим органам влади у розповсюдженні широ-
космугового зв’язку; оцифрування максимальної 
кількості державних і муніципальних послуг; роз-
робка моделі законодавчої концепції цифрової 
економіки.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, запропоновано заходи політики цифрової 
трансформації управління розвитком національ-
ної економіки України на основі вивченого закор-
донного досвіду державної політики забезпечення 
цифрової трансформації економік у напрямах: 
регулювання тарифів і стандартів якості фіксова-
ного і мобільного зв’язку; механізму компенсації 
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універсальної телекомунікаційної послуги; спіль-
ного фінансування розповсюдження штучного 
інтелекту, будівництва оптичного волокна у сіль-
ських місцевостях, високошвидкісної інфраструк-
тури; оцифрування державних і муніципальних 
послуг; моделі законодавчої концепції цифрової 
економіки.
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